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Hvem tror vi at vi er?
Det går stadig nye serier på TV med fokus på 
å finne røttene sine, grave i slektsledd bakover 
for å finne ut hvem vi er og hvor vi kommer 
fra. Kanskje vi skal stille det spørsmålet også 
om vår egen organisasjon. Hva skaper identi-
teten vår, hva gir oss et godt omdømme?

Noen har kanskje fanget opp navnet DIS-
Norge, Slekt og Data, på rulleteksten når en 
av TV-seriene vises. Reprisene er mange, for 
dette blir ingen lei av å se på. Det bidrar til 
at vi får et godt omdømme, vi forbindes med 
noe som er engasjerende, positivt og person-
lig. DIS-Norge får styrket bildet av at vi er en 
organisasjon med høy grad av profesjonalitet 
og kompetanse.

Men hva med alt det andre organisasjonen 
vår står for? Kursvirksomhet, kilderegistrering, 
medlemsmøter, nettsider, medlemsblader, digi-
talisering – regner vi all denne innsatsen om i 
timer, er dette en frivillig innsats som betyr noe 
også i en større sammenheng. Bare gjennom 
avtalen med Riksarkivet om kilderegistrering 
har DIS-Norges medlemmer lenge bidratt 
med så mange timers frivillig innsats at det kan 
regnes om i årsverk.

Det er som å bygge pyramider, tenker jeg. 
Hver enkelt av oss hugger til en stein, sleper 
den på plass, og tar fatt på en stein til. Imens 
reiser pyramiden seg i all sin velde, og til slutt 
står den der og er et imponerende byggverk. 
Men hvem får æren? Er det faraoene, eller er 
det vi som sleper stein?

En utfordring vi har i DIS-Norge i tida 
framover, er å synliggjøre den rollen DIS-
Norge har innen det frivillige kulturminne-
vernet. DIS-Norge står fremdeles ikke på lista 
over foreninger innen kulturminnevernet som 
mottar statlig grunnstøtte, og i Riksarkivets 
årsmelding for 2013 er vi så vidt nevnt i en 
bisetning som «eksterne bidragsytere». Dette 

er en sak for styret og sekretariatet, og vi har 
god støtte i Kulturvernforbundet, vår paraply-
organisasjon. Men det er også en utfordring 
for distriktslagene å sørge for å synes lokalt 
– lokale samarbeidsavtaler og lokale aktiviteter 
må opp og fram i media. Ett av budskapene 
som må fram da, er at dette er ikke bare en 
hyggelig hobby, men også et viktig arbeid for 
å ta vare på og gjøre tilgjengelig slekts- og 
familiehistorie, til beste for alle.

Å holde et kurs i slektsgransking er faktisk 
et bidrag til å bedre livskvaliteten for mange 
mennesker. Det å få kunnskap om hvor man 
kommer fra, og om hvordan våre formødre 
og forfedre levde, er viktig i dagens rotløse og 
globaliserte samfunn. Å dele kunnskap, og 
hjelpe andre medlemmer med å finne fram i 
kildejungelen, det er også et viktig arbeid. Det 
er alle disse små og store steinene vi bidrar 
med til den store pyramiden. Det skal vi være 
stolte av, og det skal vi bli flinkere til å fortelle 
både oss selv og alle rundt oss.

Tone Moseid
leder
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Det florerer av feil på nettjenester som My-
heritage.com og Geni.com. Kommersielle 
aktører har oppdaget det store antallet slekts-
forskere verden over. MyHeritage skryter 
av at de har 200.000 brukere bare i Norge. 
Stadig flere blir fortvilt over at brukerne av 
MyHeritage og Geni.com samler andres 
slektstrær og legger det ut. Mange har funnet 
slektninger av seg i mange trær uten at det er 
noen familiær tilknytning mellom dem og de 
som har lagt det ut. Andre opplever at folk 
har kopiert deres slektsforskning og lagt det 
ut på sin nettside eller blogg. Internett gjør 
det mye enklere å finne og dele informasjon, 
mens seriøs slektsforskning er nitidig arbeid, 
kildegransking og dobbeltsjekking. 

Med sterke kommersielle krefter blir det 
stadig vanskeligere å sikre kvalitet på det man 
registrerer. Alle gjør vi feil, verre er det når vi 
ukritisk deler feilene med resten av verden. 
Ofte er det en feilregistrering som kopieres 
i det uendelige og danner grunnlag for feil 
i store mengder av data. Ikke sjelden er det 
snakk om reell uenighet og bruk av ulike 
teorier. 

MyHeritage er da et stort israelsk selskap, 
og samme eier har geni.com. My He ri ta ge 
lag rer fem mil lio ner nye opp lys nin ger hver 
enes te dag, og skal ha sju mil li ar der slekts fak ta 
lag ret ved slut ten av 2014. Norge er et av de 
beste markedene for MyHeritage. Selskapet 
har utviklet noe de kaller «smart matching», et 
program som leter etter navn som passer. Der-
med kan de anbefale deg slektninger du ikke 
visste at du hadde. Selskapet opplyser at i 97 
pro sent av til fel le ne opp når de «treff» som er 
rik ti ge. En annen funk sjon sel ska pet har ut vik-
let, er et pro gram som er i stand til å sam kjø re 
his to ris ke lis ter og mann tall. Her tar de alle 
nav ne ne i et slekts tre og kjø rer det opp mot 
alle til gjen ge li ge mann tall og i noen land også 

avis ar tik ler, for å se om noen av nav ne ne også 
duk ker opp der. PR-sjef  Ori Soen opplyser 
til avisen Dagen at de tjener «noen titalls mil-
lioner dollars» på abonnementstjenesten årlig. 
Selv om produktene i utgangspunktet er gratis, 
når du raskt et tak på antall slektninger, slik at 
du må over på betalingstjenesten.

DIS-Norge, Slekt og Data går stadig ut og 
maner til varsomhet i bruken av disse tjenes-
tene. Samtidig er det mange som opplever 
det som nyttig å kunne komme i kontakt 
med slektsforskere som ser på de samme 
slektsgrenene som de selv. DIS-Vestfold har 
derfor bestemt seg for å sette seg mer inn i 
disse tjenestene, slik at de enklere kan gi råd til 
medlemmer som spør. Om du selv tar i bruk 
tjenester som MyHeritage og Geni.com: Bruk 
informasjonen varsomt, sjekk primærkildene 
før du legger det inn i eget slektsprogram, 
og tar du fra andres forskning er det viktig å 
spørre på forhånd, og for all del: oppgi kilden.

Aina Johnsen Rønning
redaktør

Forsiden
Jeg var sjeldent spent da 
jeg skulle intervjue Kåre 
Willoch, en grand old man 
som ikke bare er interessert i 
historie - han er selv levende 
historie. Willoch var lun, tål-
modig  og springende. Hyg-
gelig å møte, men ikke så 
lett å referere. Vår tidligere 
statsminister har et enormt 
engasjement for mye, og gir 
historie og gamle slektshis-
torier mye av æren for at han 
ble som han ble. Gled deg til 
et levende profilintervju med 
en mann av rang. 

Redaktørens leder Innhold
Foto: Konstantin Tselentis
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I januar 1814 var Norge styrt av en 
eneveldig konge. Noen måneder 
senere var landet et folkestyrt demo-
krati, – i alle fall i prinsippet. Planen 
for denne forvandlingen ble lagt i et 
møte mellom tidligere stattholder 
Christian Frederik og 21 av landets 
mest innflytelsesrike menn den 16. 
februar, – det såkalte Notabelmøtet. 
Men hvordan skulle man begynne 
prosessen? Hvordan skulle et land uten 
demokratiske erfaringer gjennomføre 
valg av en nasjonalforsamling? I denne 
lille artikkelen om 1814 vil jeg fortelle 
litt om hvordan den vanlige mann og 
kvinne ble involvert i de store forfat-
ningsendringene.

Notabelmøtet hadde bestemt at det 
skulle kalles inn til en Riksforsamling 
den 10. april som skulle diskutere og 
vedta en grunnlov for landet. Chris-
tian Frederik hadde bare 7–8 uker på 
seg for å få dette til, og han handlet 
nå med en imponerende fart og be-
sluttsomhet. Han hadde for øvrig fått 
medhold på Notabelmøtet til å kalle 
seg regent. Det hørtes litt bedre ut enn 
å være eksstattholder. Allerede den 19. 
februar sendte han ut et åpent brev 
der han forberedte det norske folk på 
hva som skulle skje. 

Valgene til Riksforsam-
lingen
For å sikre at den nye forfatningen 
skulle ha bredest mulig støtte, lå det 
i kortene at også Riksforsamlingen 
måtte være folkevalgt. Regenten satset 
på kirken. Presteskapet hadde en effek-
tiv organisasjon som nådde ut til hver 
krok av landet. Valget ble derfor lagt til 

kirkene med prestene som de ansvar-
lige. Hæren og marinen ble tillagt stor 
vekt. De militære skulle organisere sine 
egne valg.

Sammen med det åpne brevet 
ble det forfattet et rundskriv til 
biskopene der opplegget for valgene 
til Riksforsamlingen er skissert. Det 
var ikke tid til å lage noen komplisert 
valgordning. Det fantes naturlig nok 
ingen valgmanntall. Utfordringene ble 
løst ved indirekte valg, dvs. ved bruk 
av valgmenn. I hvert prestegjeld på 
landet skulle det velges to valgmenn til 
et stort møte i hvert amt. 

Disse første valgene i kirkene hadde 
historiske dimensjoner. Derfor er det 
synd at vi vet så lite om hvordan de 
foregikk. Vi kan gjette på at "noen" 
hadde snakket sammen på forhånd og 
at presten la fram forslag på to navn, 
men det kan godt tenkes at det kom 
benkeforslag på andre personer. Da 
måtte det avstemning til. Dette vet 
vi ikke så mye om, men det vi faktisk 
vet, var at minst én av valgmennene 
på landet måtte være bonde. I byene 
gjaldt litt andre regler.

En detalj som er interessant for 
slektsforskere, er at protokollene eller 
fullmaktene fra kirkevalgene skulle un-
dertegnes av «12 af  Menighedens akt-
værdigste Mænd». Disse dokumentene 
er oppbevart i Riksarkivet og finnes 
her: www.arkivverket.no/arkivverket/
Tema/1814/Fullmakter-fra-valgene. 
De er også trykket og er tilgjengelige 
på www.nb.no (søk på Riksforsamlin-
gens forhandlinger Adresser). Det er jo 
morsomt å finne ut at en av forfedrene 
var blant bygda aktverdigste menn!

Valgmennene reiste til et nytt 
valgmøte på et sentralt sted i amtet. 
Møtene som ble arrangert av amt-
mennene skulle velge tre utsendinger 
eller "deputerte" til Riksforsamlingen 
på Eidsvoll. På mange av disse 
valgmøtene var det hard kamp om 
plassene. Det var selvsagt geografiske 
og standsmessige motsetninger, – og 
det var mange som hadde lyst til å 
reise til Eidsvoll. Det var riktignok et 
krav i Regentens sirkulære at minst 
én av de deputerte skulle være av 
bondestanden, men ellers var det fritt 
fram for alle slags argumenter for eller 
mot den ene eller andre kandidat. Ved 
valgmøtet i Setesdal regnet sorenskri-
veren, Andreas Kjørboe, seg som en 
klar kandidat, men en bonde som het 
Eivind Torkjellsen Lande hadde vært i 
tottene på ham noen år tidligere. Bak-
grunnen var en arvesak der Eivinds 
kone var involvert, og Eivind mente at 
sorenskriveren hadde felt en feilaktig 
dom. Det endte med at få stemte på 
sorenskriveren mens Eivind ble valgt. 
Dette amtet ble dermed et av de få 
der to av tre utsendingne var bønder. 
Protokollen fra dette møtet oppgir for 
øvrig stemmetallene som den enkelte 
kandidatene fikk. Det var ellers ikke 
vanlig.

Valgene til Stortinget
Da det ble klart at Norge måtte gå i 
union med Sverige, måtte Grunnloven 
revideres. Derfor måtte Stortinget 
innkalles til sitt første møte allerede 
høsten 1814. Den valgordningen som 
eidsvollsmennene hadde fastlagt, ble 
nå prøvd ut i praksis. For hvert preste-

Fra demokratiets første dager
av knut bryn

grunnlovsjub ileet 1814-2014
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gjeld skulle det settes opp et manntall 
over de som skulle ha stemmerett etter 
Grunnlovens bestemmelselser. Mange 
av disse første norske valgmanntallene 
er bevart og kan finnes i statsarkivene. 

Prosedyren for stortingsvalgene er 
ganske detaljert beskrevet i Grunn-
loven. Prinsippet med valgmenn ble 
opprettholdt. Disse skulle på landet 
fortsatt velges på møter i kirkene. Val-
get skulle foretas ved at valgmanntallet 
ble lest opp, og de stemmeberettigede 
avga sine stemmer en etter en. Når 
alle valgene i amtet var foretatt, ble 
det holdt et møte med valgmennene, 
og de valgte sine representanter til 
Stortinget.

Slik kom en viktig del av demokratiet 
på plass i 1814. Organiseringen av 
valgene og kriteriene for stemmerett, 
er selvsagt forandret, men prinsippene 
er egentlig de samme i dag. Dette 
gjelder ikke bare for landets styre og 
stell. Vi finner mange av spillereglene 
igjen på andre plan i samfunnet, - også 
i foreninger som DIS.

Utsnitt av valgmanntallet for Åmli prestegjeld i «Raabøygdelaugets Fogderie» i nåværende Aust-
Agder fylke.

Utdrag av avisen «Tiden» den 24. februar 1814 der Christian Frederiks åpne brev ble 
trykket.

Ved Riksforsamlingen var det en lang diskusjon om hvem som skulle ha stemmerett ved 
valgene til landets nasjonalforsamling.  Det kom flere forslag om å utvide stemmeretten noe, 
men de fleste ble avvist. Sluttresultatet ble slik utsnittet ovenfor viser.

SLEKT OG DATA  3  2014            5



grunnlovsjub ileet 1814-2014

6



               

Emil Tømmerdal Nordby trodde vi 

skulle snakke om Jacob Neumann, 

da vi ringte og gratulerte med 

at han var etterkommer av en 

eidsvollsmann, men der tok han 

feil.

Farsgreina på familietreet hadde 
nemlig skrytt mye av Jacob Neumann, 
som riktignok både satt i det første 
stortinget, og som var med i deputa-
sjonen som reiste til Stockholm for å 
overbringe grunnloven. Men, noen 
eidsvollsmann var han ikke.

Ukjent navn
Etter å ha stusset litt og lett litt mer på 
nettet, kom Nordby frem til at det var 
morsslekta som hadde en eidsvolls-
mann å skryte av, uten at de hadde 

gjort akkurat det. Richard Floer var et 
ukjent navn for Tømmerdal Nordby.

– Kanskje mannfolkene i slekta 
har vært flinkere til å skryte, enn hva 
mormor og de har vært, undrer Tøm-
merdal Nordby og blar i slektspapirene 
som noen ivrige slektsforskere har lagt 
ut på nettsiden eidsvollsmenn.no.

Jacob Neumann, som Tømmerdal 
Nordby trodde hadde vært på Eidsvoll 
i 1814, var biskop i Bergen og hadde 
jobbet sammen med Ivar Aasen for å 
innføre det nye språket, som vi kjenner 
som nynorsk. Richard Floer, som fak-
tisk satt på Eidsvoll, har ikke en så im-
ponerende CV. Han var offiser og job-
bet i gruvene på Røros, men psykiske 
problemer og enkemannstilværelsen ga 
karrieren hans en nedadgående trend. 
Etter å ha jobbet seg oppover fra 

bergkadett til materialskriver, kullkon-
trollør, premierløytnant, kullfogd og 
hyttemester, døde konen hans i 1809. 
Han ble Ridder av Danebrog for sine 
tjenester i krigen i 1808, men etter det 
var det få utmerkelser å hente. Tvert i 
mot ble han fratatt ansvar og stillinger 
fordi han tullet med regnskapet.

– Floerfamilien kommer opprin-
nelig fra Finnmark, og mor beholdt 
Floer-navnet som mellomnavn i hele 
sitt liv. Hun døde for et par år siden, 
sier Nordby som har tatt over det 
gamle funkishuset som oldefaren 
fikk bygget i 1938. Nå totalrenoverer 
han det, til farens store glede. Det er 
særlig oldefaren, som også het Emil 
Nordby, som er årsaken til familiens 
velstand. Han fant på flatbrødvalsen i 
1924 og grunnla Ideal flatbrød. Nå tar 

Gikk nedenom og hjem…
av aina johnsen rønning

 Familiens stolte forfar har alltid 
vært biskop, stortingsmann og nynorskmann 
Jacob Neumann, men det er en mindre kjent 
og staut forfar som var den som faktisk satt 
på Eidsvoll i 1814. Emil Tømmerdal Nordby 
vet lite om han, men Naumann har han til og 
med i familiealbumet sitt.   
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oldebarnet Emil Tømmerdal  Nordby 
det prektige huset med strandlinje mot 
Mjøsa, tilbake til gammel storhet. I 
et gammelt skatoll fant han familieal-
bumet med bilder av hele farsslekta, 
inklusive bildet av Jacob Neumann. 

– Jacob var opplysningens mann, 
og reiste rundt på gårder for å øke 
kunnskapsnivået til bøndene. Dette vet 
vi mye om, og min onkel har drevet 
med slektsforskning og laget en egen 
bok om Neumannslekta. Farmor skrøt 
fælt av Jacob Neumann og Abraham 
Pihl, som tegnet Vang kirke, sier Tøm-
merdal  Nordby.

– Føler du for å forske mer på 
Floer-slekta, som familien ikke visste så 
mye om?

– Man blir jo litt bitt av basillen, 

når man begynner å kikke litt på det. 
Ingen har forsket på den greina før, så 
det er vel på tide. Og, så bør jeg jo ta 
med døtrene mine og besøke Eidsvolls-
bygningen i løpet av jubileumsåret, 
sier Tømmerdal Nordby. 

Richard Floer
Richard Floer (1767–1822) var født i 
Kvikne i Sør-Trøndelag, far hans var 
stiger ved kopperverket der. Selv ble han 
revisor ved Røros kopperverk i 1785, hyt-
teskriver frå 1813. Han var ellers kaptein 
i Røros frivillige jegerkorps. I 1814 var 
Floer utsending fra jegerkorpset til riks-
forsamlinga på Eidsvoll, og representerte 
det «Frivillige Røraasiske Berg-Jæger-
korps» i den lovgivende forsamlingen. 
Det skulle møte to representanter fra alle 
militæravdelinger, men tydeligvis var 
ingen på Eidsvoll klar over avdelingen 
på Røros. Da Richard og Ole Ditlevsen, 
som han var valgt sammen med, møtte 
fram, kom de derfor litt overraskende 
på forsamlingen, og da det ville blitt 113 
medlemmer hvis begge deltok, ble det 
vedtatt at det ikke var plass til Ditlevsen.

Halvdan Koht skriver: Han hadde i 
yngre aar vært anset for en dyktig mand, 
men i 1814 var det allerede gaat sterkt 
nedover med ham, - særlig, blev det sagt, 
efter at han mistet sin hustru. Efter 1808 
gik det aar uten at han indsendte sine 
regnskaper, og i 1812 fik han i den anled-
ning et alvorlig paakrav fra direktionen. 
I januar 1814 ble hele hytteregnskapet 
tatt fra ham. I december 1814 kunde han 
fremdeles bli sat ind i en kommission for 
at ordne alle verkets lønninger efter de 
nye pengeforhold. Men i 1815 blev han 
avskediget som hytteskriver paa grund av 
sin efterlatenhet. Han fik derefter bestyre 
det ledige skoginspektør-embede i verkets 
nordenfjeldske distrikt, indtil dette blev 
nedlagt i 1818. Senere levde han av sin 
pension.

Han døde på Røros i 1822.

Kilde: Wikipedia, prosjektet Eidsvolls-
mennenes etterkommere (www.eids-
vollsmenn.no)

Advokat Emil Nordby fra Hamar er en av etterkommerne til en eidsvollmann. Her er mormoren og 
oldemoren hans.
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Fredrik Sejersted pekte i 

sitt åpningsforedrag på det 

paradoksale i at de nordiske 

landene er så likt bygd opp, på 

tross av at grunnlovene er så ulike.
Den norske grunnloven er spesiell selv 
i en verdensmålestokk. Gjennomsnitt-
lig levetid på konstitusjoner er 19 år i 
verdensmålestokk og 40 år i europeisk 
målestokk. Den norske er verdens nest 
eldste. Men også en av de mest forel-
dede, påpekte Fredrik Sejersted. 

– Sjelden har vel så mange feiret så 
kraftig en tekst som så få kjenner. De 

færreste har lest grunnloven, og bety-
delige deler av den brukes ikke i det 
hele tatt, sa Sejersted da de Nordiske 
juristmøter ble åpnet.

Sejersted pekte på at også grunn-
lovsfeiringen i Norge er spesiell. For 
100 år siden feiret vi først og fremst 
selvstendighet fra Sverige, og for 50 
år siden handlet feiringen mest om 
at Stortinget var 150 år. I år er det 
grunnloven som dokument som feires. 
En slik voldsom feiring av grunnloven 
er utenkelig i noen av de andre nor-
diske landene, mente Sejersted.

Store ulikheter
Man skulle tro at de nordiske lan-
dene hadde grunnlover som liknet 
hverandre, i og med at landene likner 
hverandre, men slik er det ikke. Al-
dersspennet i grunnlovene varierer fra 
15 til 200 år, og lengden varierer fra 
4000 ord til flere titusener av ord. Bare 
den yngste, den finske, kan brukes som 
modell for andre land. 

   – Rettslig sett har grunnloven 
vært viktigst i Finland og Norge, 
men den danske og den norske er 
nesten umulig å lese for vanlige folk. 
Den norske grunnloven er klart den 
mest symboltunge i Norden, og vi er 
nesten på linje med amerikanerne når 
det gjelder grunnlovspatriotisme, sa 
Sejersted.

Det er også store ulikheter i hvor 
vanskelig det er å endre grunnloven i 
de ulike nordiske landene. Den danske 
er nesten umulig å endre, og så er 

den heller ikke endret siden den ble 
vedtatt i 1953. Man trenger flertall i 
en folkeavstemming – der minst 40 % 
av de stemmeberettigede skal ha stemt 
ja for å endre grunnloven. Den sven-
ske er lettest å endre, her trenger man 
bare vanlig flertall i riksforsamlingen. 
Norge er likevel det nordiske landet 
som har endret grunnloven oftest.

– Det er lav terskel for å fremme 
forslag om grunnlovsendringer i 
Norge, men relativt sett er det få av 
forslagene som blir vedtatt. Men, 
grunnloven er blitt endret over 300 
ganger siden 1814, og tre fjerdedeler 
av grunnloven er endret en eller flere 
ganger, sa Sejersted.

Blir likere
På tross av disse ulikhetene, er de 
konstitusjonelle dypstrukturene like i 
de nordiske landene. Og, vi blir enda 
likere, påpekte Sejersted. 

– Europaretten endrer det norske 
lovverket i like stor grad som kristen-
retten gjorde det i middelalderen. På 
90-tallet fikk vi både den europeiske 
juridiske integrasjonen, og folk 
begynte å påberope seg menneskeret-
tighetene. Det prøves nå mer både på 
internasjonal og norsk rett, og i Sve-
rige ser vi at grunnloven har fått en ny 
æra. Mye mer er bundet opp juridisk, 
og det politiske handlingsrommet er 
blitt mindre, sa Sejersted til de mange 
hundre fremmøtte nordiske juristene. 

  

Svært ulike grunnlover
av aina johnsen rønning

De nordiske grunnlovene er svært forskjellige, 
men de konstitusjonelle dypstrukturene er like, 
konkluderer professor Fredrik Sejersted. 
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grunnlovsjub ileet 1814-2014

Staten betalte for bespisning av de 112 

eidsvollsmennene, noe som var en stor 

utgiftspost for staten i 1814.

Alt i alt kostet innkvartering, mat og andre utgifter 
på Eidsvoll 73 000 riksbankdaler, noe Riksarkivet har 
regnet om til 10,5 millioner kroner. I tillegg kom alle 
reiseutgiftene til representantene, som amtene be-
talte. Billig for en grunnlov, men dyrt for en slunken 
statskasse. Nicolai Wergeland (far til Henrik) skriver 
18. april 1814: ”Man beskylder os for, at vi allerede 
skulle have spist op otte Oxer. For mig, som ikke 
forstaaer mig paa Oeconomien, lader dette som en 
skammelig Bagtalelse, især, da en god ærlig Oxesteg 
sjelden lader sig tilsyne, medens de arme Kalve 
neppe faae Lov at fødes, førend de maae være baade 
Suppe og Steg. Sandsynligere er, hvad man forsikrer 
at der i det Hele er provianteret for fire Uger. Saa-
længe har man altsaa antaget, Rigsforsamlingen vil 
vare; og før komme vi efter alle Aspecter sikkert ikke 
herfra. ”

Flere eidsvollsmenn har etterlatt seg fyldige 

dagboksnotater, og flere klager over innkvarteringen. 
Jacob Aall, klagde også over kalvekjøttet, og regnska-
pet viser side opp og side ned med utgiftsposteringer 
for kalver levert av lokale bønder. Dagbøkene til eids-
vollmennene flommer over av beretninger om punch, 
madeira og sur rødvin til maten helt til Riksforsam-
lingen gikk fra hverandre. Hver representant fikk en 
tredjedels liter rødvin til maten hver dag, men spurte 
han om mer, ble ønsket innvilget. I 1815 var brenne-
vinsforbruket per nordmann 7,3 liter, hvilket er langt 
mer enn de 1,3 brennevin som forbrukes i dag. Men, 
eidsvollsmennene drakk enda mer enn den vanlige 
1814-borger. Faktisk drakk de 112 utsendingene mer 
på de seks ukene de var samlet på Eidsvoll, enn gjen-
nomsnittsnordmannen i 1814 drakk på et helt år. 

Kilder: 
Riksarkivet: Finansdepartementet, 5. departement 
for finans- handels- og tollfaget RA/S-3893/C/Cb/
L0014.
Karsten Alnæs: ”1814 Miraklenes år”. 

Kostbar bespisning
Illustrasjonsfoto: Colobox.com
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Aldrig förr har det varit enklare att finna förfäder
na och släktingarna i Sverige!

ArkivDigital digitaliserar sedan ett tiotal år 
svenska kyrkböcker och annat källmaterial och 
gör dem tillgängliga på Internet. 

Med ett abonnemang får du tillgång till Arkiv
Digitals ständigt växande databas med närmare 
100 miljoner sidor med gamla dokument. Du kan 
söka dina förfäder och släktingar i hela Sverige 
(och på Åland) i födelse, vigsel och dödböcker, 

flyttningslängder och i de så kallade husförhörs
längderna (se bilden), ett slags kontinuerligt förda 
folkräkningar (folketellinger). 

Passa på att prova ArkivDigital och leta efter 
dina svenska släktingar inte bara i kyrkböcker 
utan också i bouppteckningar, mili tära rullor, 
skattelängder, fängelsearkiv, rättegångs protokoll 
och sjömanshushandlingar.

ArkivDigital låter dig släktforska i Sverige när 
du vill och så mycket du önskar!

ArkivDigital digitaliserar historiskt källmaterial med nyaste teknik och tillhandahåller 
bilderna via internet åt historiker, släkt och hembygdsforskare och andra intres
serade. ArkivDigital startade 2005 och har ca 35 anställda och 370 aktionärer.

www.arkivdigital.se

Finn släkten i Sverige

ArkivDigital
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Prova ArkivDigital!

Gå till www.arkivdigital.se/kod/SLDN03
Ordinarie pris: 85 svenska kronor
Erbjudandet gäller till 31 okt. 2014
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Slekt og historie gir 
perspektiver
av aina johnsen rønning

Kåre Willoch ble med på den 

første sesongen av «Hvem tror 

du at du er», selv om han visste 

mye om slekten sin fra før av. 

Den delen produsenten av 

programmet valgte å fokusere 

på, visste han imidlertid lite om. 

En dansk tipptipptippoldemor 

som ble amme og barnepasser for 

kronprinsen av Danmark.

Willochs tidsreise starter på gården 
Kjos på Sørlandet der tidligere stor-
tingsmann Isaach Isaachsen holdt til. 
Han var på Stortinget i 1818 og mar-
kerte seg som en i sin samtid radikal 
- nærmest rabiat - politiker med sterke 
meninger. Sett med dagens øyne var 
han nok bare en liberal mann med me-
ninger forut for sin tid. Reisen videre 
går via jacobinerens hustru Hedevig 
Elisabeth, som var datter av biskop 
Peder Hansen, født i København og 
sønn av en alminnelig skomakermester. 
Skomakerens kone - mor til biskopen 
– var dessuten amme og barnepasser 
for den seinere kong Christian 7. av 
Danmark-Norge. Dette åpnet for nye 
opplysninger og arkivstoff fra det kon-
gelige hoff. Få slektsforskere er unt et 
så spennende arkivmateriale. Gjennom 
ammegjerningen fikk familien økt so-
sial status, gode inntekter og pensjoner. 
Willoch aner ikke selv hvordan skoma-
kerens kone endte opp som amme og 
”vartdame”. Visst bodde de i nærheten 
av slottet, men man skulle ikke tro at 
en skomaker vanket så mye i slottskor-
ridorene, undrer Willoch når vi treffer 

ham et par år etter programmet. 

Godt kartlagt
Willoch har med seg to slektsbøker når 
vi møter ham, og forteller at deler av 
slekten hans allerede er godt kartlagt. 
De har også hatt en del slektsstevner 
i to av grenene hans. Initiativtakerne 
til slektsstevnene har imidlertid dødd 
ut, så det er en stund siden sist slekts-
stevne. Willoch har flere slektsbøker 
hjemme, blant annet en som mener å 
bevise at morens slekt fra Sunnmøre 
stammer helt fra Harald Hårfagre. 
«Men, det er vel matematisk umulig 
som etnisk norsk å ikke stamme fra 
Harald Hårfagre», kommenterer Wil-
loch lakonisk. 

Det er særlig i den sunnmørske 
delen av slekta til Willoch der slekts-
bevisstheten er sterk, men det gjelder 
også slekt fra Toten og Nannestad, 
med mormorens foreldre som flyttet 
derfra til Skoger.  Selv ” besøker” han 
«ustanselig» gården i Skoger der hans 
mormor vokste opp. Der vokste det 
opp 11 barn i «behagelig velstand». 
Gården er helt borte nå, begravet 
under motorveien og Vestfoldbanen. 
Willoch synes det er tankevekkende, 
og nevner det for barn og barnebarn 
når de kjører over det som var jordene 
der. 

Han korrigerer raskt når man spør 
om «hans slekt», som om det var en 
rekke bakover. . Det er et  mylder av 
slekter, presiserer han. Tar man med 
alle sammen, blir det kolossalt mange 
forgjengere. Det er det som er interes-
sant presiserer han.

Måtte gå fra Os til Chris-
tiania
Mormoren til Willoch levde lenge, 
men morfaren døde før Willoch kunne 
bli kjent med ham. Han vokste opp i 
Hjørundfjorden i Sunnmøre, og ble 
lærer. Broren hans ble prost i Os, men 
måtte gå på føttene hjemmefra til 
Christiania da han skulle begynne på 
studiene sine. «Da var det ikke mange 
farbare veier over fjellet, så det var 
en strevsom prestasjon. Jeg antar han 
måtte karre seg opp bratte stier i fjellsi-
dene», kommenterer Willoch.

Selv om Willoch selv kjente til ganske 
mye av slektshistorien sin, konsentrerte 
TV-produsentene seg om de rundt 10 
% som stammet fra Willoch sin danske 
tippoldemor. Den delen av opphavet 
kjente han mindre til, og det var ikke 
rart at slektsforskerne og TV-produsen-
tene tok tak i nettopp denne grenen. 
Historien blir stadig mer interessant, 
jo mer man graver i den. «Hennes far 
biskopen og hans bror arkitekten C.F. 
Hansen ble begunstiget av hoffet på 
en måte som var bemerkelsesverdig. 
Hun tok seg av oppdragelsen til prins 
Christian til han ble seks år gammel, 
da skikk og bruk tilsa at en mann måtte 
overta. At ansvaret ble gitt over til en 
hertug ble ødeleggende for gutten, tror 
jeg. Hvordan hoffet fant frem til min 
tippoldemor vet vi ikke. Hun var gift 
med en håndverkermester og bodde 
nær slottet», filosoferer Willoch.

Ulykkelig konstellasjon
Biskopdatteren giftet seg som nevnt 
med en tidligere jakobiner i Kristian-
sand, noe Willoch tror ble en ulykkelig 
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               Slekten Willoch stammer 
fra Jørgen Thommassen fra 
Trondheim. Han var sogneprest 
i Kvinesdal. Faren var skotte, og 
selv ble han immatrikulert ved 
universitetet i Rostock i 1599. 
Der skrev han et hyllingsdikt til 
nordmannen Cort Aslaksen. Her 
undertegnet han med Georgio 
Thomæ Witlocchio Nidrosiano». 
Witloch er skotsk og navnet betyr 
«blinkende sjø», eller glitrevann 
som vi nok ville ha sagt det. 

konstellasjon. De var for forskjellige. 
Willoch visste ikke hvilken rolle tipp-
tipp-tipp-oldemoren hadde spilt i tje-
neste for det danske kongehuset, men 
andre deler av slekta har han bedre 
kjennskap til.  Han spøker selv med at 
han må ha fått sine nøkterne holdnin-
ger til økonomi fra den fjerdedelen av 
slekta som kommer fra Sunnmøre. En 
fjerdedel av slekta kommer fra det in-
dre Østlandet, så der stammer kanskje 
sindigheten fra? 

I slutten av programmet lover Kåre 
Willoch at han skal prøve å få ungene 
interessert i slektshistorien sin. Fikk 
han til det? 

«De er nok interessert i røtter, 
men utfordringen er å se alle linjene 
bakover, ikke bare en. Det er da det 
blir mest interessant. Det gir røtter 
å kjenne grenene sine, og med den 
kunnskapen kommer en naturlig 
interesse for de geografiske stedene 
man kommer fra. Det er moro å se. All 
kunnskap gir bakgrunn og glede», sier 
Willoch som føler seg enda mer knyttet 
til steder der han vet han har hatt slekt. 
«Min interesse for Toten steg betrakte-
lig da jeg fikk vite at store deler av 
genene kommer derfra», legger han til.

Willoch tror det blir lettere å føle 
slektstilknytning når de fleste lever så 
meget lenger enn før, skjønt det mot-
virker tendensen til å ha flere forgjen-
gere i live at  kvinnene blir så gamle 
før de får barn. Men det blir kanskje 
likevel vanlig å få møte sine oldeforel-
dre, og det vil styrke kjennskapet til 
røttene sier Willoch. Selv fikk han bare 
oppleve en av sine besteforeldre, men 
fikk fortalt meget om dem alle. Særlig 

en bestemor 
har gjort 
inntrykk: 
«Farmor 
var en 
original 
dame. Hun 
fikk kreft 
og ville ikke 
være til bry 
for noen, 
så hun tok 
toget til 
Haugastøl 
for å kunne 
dø på fjellet 
der. Hennes 
stesønn fikk 
imidlertid 
melding 
om at hun 
var på vei opp fjellet med tog, og han 
reiste etter henne og fikk henne ned», 
forteller Willoch. 

Slektstur som honorar
Da Willoch skulle til Lyngdal kom-
mune og holde foredrag i anledning 
Fredsdagen i 2013, fikk han forespør-
sel om hvor mye han ville ha i honorar 
for oppdraget. Nei, honorar ville han 
ikke ha, men han ville heller ha en tur 
til Kvinesdal for å se hvor forgjengere 
til Isachsen Willoch-slekten bodde 
fra 1600-tallet. Han ville også gjerne 
treffe fjerne slektninger og høre mer 
om sine røtter. Lyngdal kommune 
hev seg rundt, og fant frem både 
lokale historikere og fjerne slektninger. 
Willoch fikk tre timer med hilsing på 
etterkommere, historiske fortellinger 

og vandring i fotsporene til slektens 
tidligere bosetting. Ordføreren i Kvi-
nesdal var vert for Willochs slektsreise, 
og både ordføreren og kultursjefen i 
Lyngdal var med på turen. For Kåre 
Willoch var dette en stor opplevelse.  
«Kvinesdal virket som et enda mer 
utadvendt samfunn enn hva jeg hadde 
trodd. Jeg hadde bare reist raskt forbi, 
og trodde meget av stedet føltes langt 
inne i landet, men egentlig ligger det 
jo nær fjorden, havet og den større 
verden.  Her bodde noen av Isachsen 
Willoch-slektens forgjengere i flere 
generasjoner», sier Willoch som neppe 
har hatt sin siste slektsreise. Det er 
enda mange steder igjen å besøke, 
det gjelder bare å få oversikt over alle 
slektsgrenene, ikke bare de største eller 
mest interessante….
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DIS- Norge har levert titalls slektshistorier i 

forkant av høstens TVNorge-serien «Alt for 

Norge».

Laila Normann Christiansen og Mette Gunnari har 
alene forsket frem mer enn 30 slektstrær for å finne 
de norske slektningene til amerikanerne som ble 
vurdert i serien. Slekt blir stadig viktigere for «Alt for 
Norge». 

– Serien vokser av mer slektshistorikk, og vi leter 
etter det som kan trigge amerikanerne. Det er jo ikke 
noen hemmelighet at målet jo er å få dem til å gråte, 
lo produsent Thor Oreld på premierefesten. 

Henriette Bruusgaard kom tilbake til serien, et-
ter å ha proklamert sin avgang som programleder i 
serien på fjorårets premierefest. Hun er en av tre som 
har fulgt serien i alle de fem sesongene. 

– Jeg fikk en sjanse å tenke på hva jeg ville og ikke 
ville være med på, og det føltes riktig å komme til-
bake. Derfor er det ekstra gøy å være her i dag. Hver 
sesong har sin sjarm, og denne gangen er det enda 
mer fokus på slekt. Det styrker programmet veldig, sa 
Henriette Bruusgard etter å ha sett første episode.

I tillegg til DISerne har Astrid Layfield og Ingrid 
Kornelia Sunde jobbet med slektsbiten av program-
met. De har tatt utgangspunktet i slektsforskningen 
fra DIS-Norge, og ringt rundt for å finne nålevende 
som kan bidra med bilder, historier og anekdoter. I 
tillegg har de gått til primærkildene, og bladd i byg-
debøker, kirkebøker og annet.  

– Folk har vært utrolig imøtekommende og har 
delt utrolig mye med oss. Vi har fått historier, bilder 
og det som gir slektshistoriene kjøtt på beina, sier 
Sunde. 

Gir alt for Norge
av aina johnsen rønning
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                En av de mest spennende 
fortellingene i årets sesong, er Brandon sitt besøk 
i Vikersund. Han er i slekt med Hovde-familien 
som har bygd og eier Vikersundbakken, og 
det møtet var magisk, sier Astrid Layfjeld som 
sammen med Ingrid Kornelia Sunde har ringt 
rundt og snakket med familiene DIS har funnet 
frem til.

Det er rørende bare å se premieren på programmet. Jeg vet jo hvor spente de er, 
sier Eric fra forrige sesong. Her sammen med redaktøren.

– Mange familier gjør rett og slett researchen for 
oss, og har jobbet hardt for å finne ting, bilder og 
morsomme fakta, sier Layfield.

Får ekstra slektstreff
På premieren var også Eric Hovland fra forrige 
sesong. Han var på dag to i en tre-ukers ferie der han 
skal besøke Svalbard og familien sin her i Norge. 

– Jeg har ikke møtt noen av dem før, men nå har 
de laget et slektstreff for meg, der jeg skal få treffe 
dem. Og jeg skal bo på en av de gamle gårdene som 
har vært i slektas eie i lang tid. Det blir nok som en 
eneste lang «Alt For Norge»-episode – der jeg kom-
mer til å gråte hele tiden, ler Eric.

Også i år er det med en fra Florida, og Norris 
Nelson Comer ble med nettopp fordi han kjente til 
programmet fra da Eric var med. De bor like i nær-

heten av hverandre, og Norris, som visste han hadde 
norske aner, meldte seg på etter å ha blitt inspirert av 
fjorårets viking fra Florida. I oktober skal det være en 
egen vikingfestival i Tampa, Florida, og Eric har sagt 
ja til å være hovedtaler. 

– De hadde søkt meg opp på Youtube og spurte 
om jeg ville komme og fortelle om hvordan det var 
å være viking i Norge. Det kommer også nordmenn 
som skal kjempe som vikinger, og jeg gleder meg som 
en unge, sier Eric.
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I perioder var det mer suspekt å 

være taper enn tater i Norge. 

Hvordan behandlet vi minoriteter i 
Norge før masseinnvandringens tid? 
Doktorgradsstipendiat Chalak Kaveh 
ved Avdeling for historie, Universitetet 
i Oslo, har tatt for seg politirapporter 
og rettsdokumenter fra 1900 til inn på 
50-tallet for å finne ut hvordan norske 
myndigheter forholdt seg til datidas 
“omstreiferplage”, framfor alt taterne, 
et mørkt kapittel i vår historie som 
ikke har vært forsket på tidligere.  

Slagsmål og sameksis-
tens
Romani-gruppa som ble kalt tatere 

– sannsynligvis utfra en misforståelse 
om at de var tyrkiske tartarer – kom til 
Norge allerede på 1500-tallet, men har 
aldri blitt ordentlig integrert i felleskul-
turen. Opp gjennom århundrene går 
en historie om slagsmål og uro, trakas-
sering og overgrep, men også fredelig 
sameksistens og livsnødvendig handel. 
“Omstreiferplagen” ble ansett som et 
nasjonalt anliggende i den gryende na-
sjonalstaten, og “Lov om Løsgjængeri, 
Betleri og Drukkenskab” ble vedtatt 
i 1901, for å tre i kraft kort tid etter 
unionsoppløsningen fra Sverige.

Kavehs forskning tegner et bilde av 
den unge nasjonens bestrebelser på å 
finne sin identitet som rettsstat, i en tid 

med et politikorps som fortsatt var i 
sin barndom, og en “Norsk misjon for 
hjemløse”, som, støttet av Kirkedepar-
tementet, nærmest var en stat i staten.  

– Løsgjengerloven var en lov alle 
ville ha, men ingen var fornøyd med. 
Misjonen mente den var for svak og 
omtrentlig, politi- og lensmannsve-
senet at den stilte for strenge krav til 
bevisførsel. Politiet hadde inntil nå 
kunnet operere etter skjønn og innsette 
“løsgjengere” i tvangsarbeidsanstalter 
uten forsinkende omveier om retten. 
I tillegg var de bekymret for at en slik 
formalisering som Løsgjengerloven 
innebar, ville kreve mer mannskaper 
enn de rådde over.

På humpete vei mot rettsstat
av bror hagemann, apollon-uio
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                «Allerede forlængst har det 
været erkjendt, at Omstreifervæsenet 
og navnlig da det saakaldte Fantefolks 
Omstreiferi ikke alene er en Plage for 
mange Landdistrikter, hvis spredte 
Befolkning ofte formelig tyranniseres 
af  de regelmæssig i større Følge 
optrædende Omstreifere, men ogsaa 
i sig selv indebærer en Fare for 
Retssikkerheden i Samfundet.» (Fra 
Odelstingsproposisjon 1898/99), et av 
forarbeidene til Løsgjengerloven. 

Fanatiske politimenn
Både i 1927 og 1935 ble det sendt ut 
rundskriv fra Justisdepartementet til 
samtlige politi- og lensmannsdistrikter 
med spørsmål om hvordan de oppfat-
tet “omstreifer- og løsgjengerplagen”, 
og hvilke tiltak de anbefalte for å få 
bukt med problemet. Svarene varierte 
sterkt, og viser i ettertid først og fremst 
at den enkelte politimanns holdning 
og grad av fordommer var avgjørende 
for hva som ble gjort. Enkelte politi-
mestre var innbitte, nærmest fanatiske 
i sine bestrebelser på å “ta” taterne og 
få dem ut av bygda. Andre var mer 
tolerante. 

– For å få effektivisert kontrollen, 
ikke minst med taterne, kunne det 
være aktuelt å kombinere ulike lover. 
Eksempelvis kunne Løsgjengerloven 
knyttes opp mot handelsloven av 1907, 
som krevde at man hadde et “lovlig 
erhverv” som berettiget reisingen. 
Taternes tradisjonelle virke som om-
reisende handelsmenn og dyrekyndige 
med spesialitet på hestehold, ble ofte 
mistenkt for å være “maskeyrker” som 
dekket over rent kriminell aktivitet. 
Det er et paradoks at “omførselshan-
delen”, som nettopp skulle beskyttes 
av Handelsloven – og som i praksis 
var svært nyttig for bondebefolkningen 
i en tid med svake kommunikasjons-
linjer og lange avstander mellom 
handelssentrene – ble ansett som del 
av et trusselbilde.

I moralens tjeneste
I det hele tatt ser vi tegningen av et 
samfunn med klare oppfatninger om 
hva som var akseptabel livsførsel, og 

et rettsvesen som strevde med å få 
lovverket til å virke i moralens tjeneste. 
Det var det potensielt kriminelle, 
synliggjort ved avvikende adferd, man 
ville til livs, forklarer Kaveh. “Det er 
grunn til å anta … at vedkommende 
lever av kriminelle handlinger …” står 
det formularisk i rapportene, som en 
indikasjon på den krevende overgan-
gen fra mistanke til gangbar juss. 

Et tillegg til Dyrevernloven som 
forbød omstreifere å bruke hest – noe 
som ville ramme taterkulturen sterkt 
– ble nedstemt i Stortinget i 1935, 
mens det i 1951, på et tidspunkt da 
man burde være mer enn klar over 
hvilke uhyrligheter diskriminering på 
etnisk grunnlag kan føre til, ble banket 
gjennom. 

Den ivrigste pådriveren for endring 
av taterkulturen var til enhver tid 
Misjonen, som i praksis fungerte som 
et eget “taterdirektorat”, med uhyrlige 
virkemidler som omsorgsovertakelse av 
taterbarn og aktiv innsats for sterilise-
ring av mødrene deres. Virksomheten 
kom under sterk kritikk på 70-tallet, 
men ble ikke formelt innstilt før i 
1989. 

Fryktet lediggang
Inn i dette bildet kommer så inntryk-
ket av enkeltpolitimenn som så det 
som sin oppgave å dempe motsetnin-
ger og arbeide for samforstand mellom 
kulturene. Og det er ingen tvil om at 
Løsgjengerloven tross alt var et fram-
skritt. Tidligere hadde det vært nok at 
en person manglet bopel og jobb, eller 
hadde andre avvik, for å bli arrestert. 
Nå måtte det konkrete lovbrudd til. 

Selv om vi i dag vil karakterisere Løs-
gjengerloven som noe av en klasselov, 
som blinket ut de svakeste og minst 
arbeidsføre som trusler mot fellesska-
pet, ga den større rettssikkerhet til den 
enkelte. 

– På 20- og 30-tallet ser vi tegn til 
at taterne i mindre grad ble ansett som 
en plage, forteller Kaveh. Det man 
først og fremst var bekymret for, var 
lediggang, og politiets hovedfokus var 
til enhver tid rettet mot drukkenbolter 
og bråkmakere, som det var lettere 
å finne lovlig grunn til å arrestere. 
Sosioøkonomiske forhold var utslags-
givende, og i mange tilfeller var det 
kanskje vel så ille å være taper som 
tater. 

Lite rasisme
Ren rasisme er det få eksempler på, 
i alle fall som er nedskrevet i rettsdo-
kumentene. Det var først og fremst 
livsførselen og manglende tilslutning til 
arbeidslivet man reagerte mot. Dette 
med fokus på etnisitet er sannsynligvis 
noe som i større grad kjennetegner vår 
egen tid, avslutter Chalak Kaveh. 

Denne artikkelen ble publisert i Apollon, 
bladet til Universitetet i Oslo, tidligere i høst. 
Bladet er gratis å abonnere på, om man 
kontakter redaksjonen til Apollon.

Doktorgradsstipendiat Chalak Kaveh
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Universitetet i Oslo har lagt ut en søkbar 

nettjeneste av Norske Gaardsnavne.

Leter du etter en spesiell gård, og lurer på hva nav-
nene stammer fra? Det enkleste er å finne gårdene 
i folketellinga 1900 eller 1910 og se der hvilket 
gårds- og bruksnummer det hadde. Så kan du gå inn 
på kommunens hjemmeside og se om du finner en 
oversikt der, prøve universitetets tjeneste eller Kart-
verkets tjeneste «gamle norgeskart».  Hos Kartverket 
velger du for eksempel «stedsnavn» og «amtskart», 
og området du er ute etter. Da finner du gårdsnavnet 
eller stedsnavnet – slik det ble skrevet tidligere.  

På Universitetets nettside er det mulig å søke i 
bind 1-17 av O. Ryghs serie "Norske Gaardnavne 
(til sammen 18 bind). Disse bindene omfatter alle 
de moderne fylkene uten om Finnmark: Østfold 
(Smaalenenes amt), Akershus og Oslo (Akershus 
amt), Hedmark (Hedemarkens amt), Oppland 
(Kristians amt), Buskerud (Buskeruds amt), Vestfold 
(Jarlsberg og Larviks amt), Telemark (Bratsberg amt), 

Aust-Agder (Nedenes amt), Vest-Agder (Lister og 
Mandals amt), Rogaland (Stavanger amt), Hordaland 
(Søndre Bergenhus amt), Sogn og Fjordane (Nordre 
Bergenhus amt), Møre og Romsdal (Romsdals amt), 
Sør-Trøndelag (Søndre Trondhjems amt), Nord-
Trøndelag (Nordre Trondhjems amt), Nordland 
(Nordlands amt) og Troms (Tromsø amt). Navnene i 
parentes er de som brukes i "Norske Gaardnavne".

Linker: 
http://www.dokpro.uio.no/rygh_ng/rygh_felt.html

Søk etter gamle gårder
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Statsarkivet i Bergen har scannet reisepass 

utstedt mellom 1816 og 1822.

Det finnes mange spennende kilder i arkivene rundt 
omkring, men skikkelig nyttige blir de ikke før noen 
har scannet dem og gjort dem søkbare. Reisepass er 
en gullgruve av en kilde, for ikke bare opplyser de om 
hvor folk har reist, du kan også slumpe på og finne 
gode beskrivelser av for eksempel utseende for den 
reisende. 

Under enevoldstiden ønsket man å kontrollere de 
norske undersåttene – og begrense deres mobilitet. 
Passtvang også innenlands var en måte å gjøre 
dette på. Det var straffbart å huse løsgjengere eller 
personer uten reisepass. Også skippere og fergemenn 
kunne stilles til straffeansvar dersom de fraktet per-
soner uten reisepass. Ikke før i 1860 ble passtvangen 
avskaffet, og fra 1885 var det bare politimestrene/
fogdene som kunne utstede reisepass.

Som regel må du oppsøke det lokale statsarkivet 
og se i politi- og lensmannsarkivene for å finne ut om 

nettopp din forfar var ute og reiste. Er du heldig fin-
ner du hele reiseruten, navn, tittel og en beskrivelse 
av hvordan forfaren din så ut. Statsarkivet i Bergen 
har scannet inn 36 reisepass fra reisende kvinner og 
256 reisepass fra mannlige reisende (Samt 16 de ikke 
var helt sikre på kjønnet til), og gjort dem søkbare i 
Digitalarkivet.

DIS-Troms har en egen reisepassgruppe som 
transkriberer pass som ligger i Statsarkivet der. På sikt 
kan man jo håpe på at alle reisepass blir scannet og 
gjort søkbare på nett.    

Bergenske reisepass 
gjort søkbare
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I nummer tre 2013 skrev vi om 

at billeddatabasen til Fjellanger 

Widerøe finnes gratis tilgjengelig 

på nett. Ikke like enkelt for alle 

å finne, har redaksjonen fått 

tilbakemelding om.

Det er Perspektivet museum i Tromsø 
som har tatt hånd om denne spesielle 
fotoskatten.  Museet har fått samlingen 
til Widerøe Flyfoto, noe som gjør det 
mulig for folk å gå inn, og se gamle 
bilder av barndomshjemmet eller 
familiegården. Bildet kan du enkelt 
laste ned på egen datamaskin, og legge 
inn i slektsprogrammet ditt. Det er 
gratis å bruke nettbildene privat, men 

det koster litt å få tilsendt bildene i 
trykkvalitet.

– Bruker du det privat, er det helt 
uproblematisk at du laster ned den 
lavoppløselige versjonen såfremt du 
oppgir Perspektivet Museum som 
kilde. Vil du ha bildet i trykkvalitet – 
for eksempel dersom du skal trykke 
opp en slektshistoriebok, sender du oss 
bare en mail, opplyste Aslaug Eidsvik, 
som er administrativ leder ved museet, 
til Slekt og Data i fjor. 

Men, hvor finner man disse 
Fjellanger-Widerøe-bildene, spurte 
et medlem uten spisskompetanse på 
fototjenesten Flickr. Siden sikkert 
flere leter blindt rundt i nettuniverset, 

får dere direktelenken til museets 
Flickr-side her:  https://www.flickr.
com/photos/perspektivetmuseum/
sets/72157629806197043/

– Det som er litt spennende, er at 
Nasjonalbiblioteket nå er i ferd med 
å samle Widerøes skråbilder:  http://
www.nb.no/nbdigital/wideroe/   
Disse har vært stykket opp og solgt til 
den enkelte kommune, og lykkes Na-
sjonalbiblioteket med å få samlet dette 
igjen og gi tilgang, er det en skattkiste 
for oss som er opptatt av hvor slekt-
ningene våre bodde, opplyser Tone 
Moseid, leder av DIS-Norge. 

Bilder fra Fjellanger Widerøe
av aina johnsen rønning

 Fra eiendommen Heimtun på fastlandet i Tromsø (bildet er kornete, men det er de alle sammen). Bildet er tatt i 1961. Perspektivet Museum har fått 
1700 bilder fra Fjellanger Widerøe-bilder fra Tromsø by og de nærliggende områdene rundt byen.
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Flere lokalaviser har publisert nyere 

dødsannonser gratis på nett. 

Det er aviser i Amediakonsernet som har valgt å 
legge ut dødsannonser på nett. De pårørende får 
mulighet til å opprette en kondolanseside der de 
som kjente den døde kan skrive en siste hilsen. De 
pårørende kan også legge inn bilder og minneord 
om den avdøde, og de kan legge inn informasjon om 
begravelsen.

– Dette er helt i startfasen, og vi holder fortsatt 
på med innkjøringen av produktet. - Vi får stadig 
forespørsler fra personer som ønsker å få tilsendt 
aviser med bestemte dødsannonser i. Med denne 
nye løsningen, kan også våre lesere på nett enkelt 
søke opp de dødsannonsene de ønsker å lese, Det 
er byrået som bestiller annonsen hos oss, som har 
tatt praten med de pårørende, og bestemmer om de 
ønsker annonsene på nett. Derfor vil ikke absolutt 
alle annonsene vi har på trykk være på nett – det er 
opp til den enkelte familie hva de ønsker. Dødsan-
nonsene kan linkes direkte til en minneside, eller et 
ønsket veldedig formål.  Vi ser at dødsannonser på 
nett vil gjøre det enklere for pårørende rundt om i 
landet å lese annonsen, sier salgssjef  Christine Hus-
jord Johansen i Lofotposten. 

Dødsannonser 
i nettavisene
av aina johnsen rønning
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Den 29. juli kom den for mange 
TMG-brukere triste beskjed at utvi-
kleren av TMG (slektsprogrammet 
The Master Genealogist) programmet 
Bob Velke legger inn årene. I tillegg 
til at han har helsemessige problemer, 
så han seg ikke i stand til å møte de 
utfordringene han så framfor seg. Til 
det var antall brukere av programmet 
for lite. Vedlikehold av programmet 
og support til brukerne opphører ved 
årsskiftet.

TMG er på flere måter et unikt 
program med en god del funksjoner 
som ingen andre program for slekts-
forskere klarer å leve opp til. Et viktig 
element her er at programmet er hen-
delsesorientert og ikke familieorientert 
som de fleste andre program. Dette 
betyr at det til en hendelse kan knyttes 

flere personer, eller vitner som de kal-
les i programmet. Hver enkelt av disse 
personene kan også ha en bestemt 
rolle i hendelsen.

Ved en dåp er det barnet som er 
hovedpersonen. Men i tillegg er det 
flere faddere, en gudmor, en prest osv. 
Alle disse knyttes til dåpen som vitner 
og kommer opp med sine forskjellige 
roller når det i rapportsammenheng er 
barnet som er omtalt. Men hendelsen 
kommer også opp i rapporter hvor de 
forskjellige vitnene er hovedpersoner 
og hvor de blir angitt med sin rolle.

Programmet har også en fantastisk 
fleksibel måte å bygge setninger i for-
skjellige rapporter. Dette betyr blant 
annet at de forskjellige rollene kan ha 
egne setninger. Det er også innebygget 
et avansert flagg-system hvor personer 

kan tildeles et flagg med mange alter-
native betydninger. Det sammen med 
en funksjon for fargelegging gjør at 
personene i databasen kan ha en farge 
som styres av for eksempel slektskap til 
en person. 

Et annet moment er at du kan til 
en person knytte et utall navn. Det vil 
blant annet si at hver gang du møter 
en ny skrivemåte for et navn, kan du 
registrere det. Du kan også registrere 
tidspunkt for når navnet blir brukt. Et 
navn velges som "hovednavn", men 
alle navn er fullt søkbare og du kan til 
de forskjellige hendelsene bestemme 
hvilken navnevariant som skal brukes i 
rapportsammenheng. 

I mange tilfeller har vi ikke tids-
punkt for en hendelse. Programmet 
har imidlertid et system hvor alle 

TMG - over og ut?
av finn karlsen
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hendelser i tillegg til et faktisk tids-
punkt for en hendelse også kan ha et 
sorteringstidspunkt. Dette tidspunkt 
vises ikke i noen rapporter, men styrer 
i hvilken rekkefølge hendelsene skal 
vises. Dersom både sorteringstidspunkt 
og hendelsestidspunkt er angitt og 
de er forskjellige, er det hendelses-
tidspunkt som vises, med sortering 
blir etter dette tidspunkt. Dermed er 
det mulig å gruppere hendelser (for 
eksempel yrker) uten at de blir opp-
splittet av andre hendelser som etter 
kronologien skulle kommet i mellom. 

Dette betyr for TMG-brukerne at 
de i dag ikke har et naturlig valg for 
et alternativ til TMG. Det finnes flere 
program på markedet, men ingen 
matcher alle funksjonene i TMG. Et 
annet problem er at dagens GED-
COM som brukes til utveksling av 
data mellom forskjellige slektsprogram 
ikke vil få med seg alle data fra TMG. 
Dermed vil det være behov for direkte 
import for at alle data blir med.

Det jeg tror er viktig for TMG-
brukerne nå, er ikke å få panikk. 
Programmet i den versjon som finnes i 
dag vil kunne leve i mange år uten ve-
sentlige problemer. Det man bør sikre 
seg, er at man har siste tilgjengelige 
versjon. Man må også sikre seg at man 
har en kopi av installasjonsfila lagret 
på et sikkert område sammen med 
installasjonskoden. Dette for å sikre at 
man har mulighet til ny installasjon 
dersom man får PC-problemer. Jeg 
regner med at alle alltid har et godt 
fungerende system for sikkerhetskopi. 

Selv om den offisielle brukerstøtten 
opphører ved årsskiftet, vil bruker-

forumene både på Wholly Genes sine 
sider og på Rootsweb bli opprettholdt. 
Mange av de aktive brukerne der (som 
er veldig flink til å hjelpe medbrukere 
i nød) har sagt de vil fortsatt være der 
i lang tid.

I løpet av det kommende året vil 
det helt sikkert komme flere utspill når 
det gjelder aktuell framtidig program-
vare. Det kan være både ved at eksis-
terende program forbedres, tilføres ny 
funksjonalitet og at det lages direkte 
importmuligheter fra TMG. Det kan 
også tenkes at det innenfor TMG-
miljøet kan bli utviklet en etterfølger. 
Det er allerede blitt tatt flere initiativ i 
den retningen. TMG-brukere har også 
et fantastisk hjelpemiddel for å lage 
slektssider enten på nett eller på cd. 
Dette programmet (som heter Second 
Site) vil også bli vedlikeholdt i lang tid 
etter at videreutviklingen av TMG er 
avsluttet.

Imidlertid må vi se i øynene at 
slektsforskermiljøet er forholdsvis lite 
og at spesialprogram som skal tilfreds-
stille slektsforskernes sære behov alltid 
vil ha en begrenset utbredelse. Når så 
dette miljøet blir spredd på en rekke 
program, blir det vanskelig for den en-
kelte utvikler å sikre seg et såpass stort 
marked at en kan forsvare de kostna-
der som ligger i utvikling, vedlikehold 
og markedsføring. Slektsforskerne er 
heller ikke kjent for å punge ut med 
store beløp for sine program og nye 
versjoner. 

Dessuten blir også slektsforskermil-
jøet påvirket av nye trender hvor alt 
foregår på sosiale media og på små 
enheter som en alltid har med seg. I 

slike settinger blir det ikke rom for den 
avanserte slektsforskers funderinger på 
hvordan en kilde skal siteres på mest 
mulig korrekt måte. Da er det heller 
ikke sikkert at kompliserte setningsbyg-
ninger og mange navnevarianter blir 
så viktige. 

For egen del kommer jeg til å bruke 
TMG fortsatt inntil jeg finner tilsva-
rende godt alternativ. Dette gjelder 
både for mine private data og min lille 
profesjonelle virksomhet. En eller an-
nen gang kommer det vel til å skje et 
eller annet i PC-verdenen som gjør at 
TMG ikke lenger vil fungere, men det 
er det forhåpentlig lenge til. Jeg kom-
mer til å følge med på markedet for å 
fange opp hva som skjer. Det gjelder 
både ordinære slektsprogram, nettba-
serte program og apper for nettbrett 
og smarttelefoner.

Vinner av Kulturminne-
dagsprisen 2014 

Salangen Historielag i Sør-Troms har 
markert Kulturminnedagene i over 20 år. 
Hvert år lager de forskjellig arrangement 
med ulike samarbeidspartnere, tilpasset 
årets tema. For sin iherdighet med å 
formidle kulturarv tildeles historielaget 
Kulturminnedagsprisen.  Prisen er på 
30.00 kroner. 
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Brother’s Keeper kom med ny hoved-
oppdatering februar 2014.

Hovedoppdateringen var at tidli-
gere «motor» i programmet ble skiftet 
ut, noe som både fjernet en del feilår-
saker og begrensninger for fremtiden.

Det foregikk utover våren omfat-
tende testinger av den nye motoren 
samt også å få til en smidig måte 
for å konvertere databasen i BK6 til 
BK7. Det synes å ha blitt en vellykket 
operasjon. For de som har BK6 og skal 
konvertere til BK7 finnes to vesentlig 
forskjellige valg.
A.  Beholde bilder, eksterne tekst filer, 

mediafiler på samme plass som 
tidligere.

B. Foreta en kopiering av alle tilknyt-
tede filer til underkataloger til BK7. 

Her oppnås to ting: 
•  man får testet om alle «gamle linker» 

i BK6 er korrekte eller ikke (skrives 
ut feillog). 

•  man sitter med to adskilte og se-
parate programmer, BK6 og BK7. 
Dette kan være hensiktsmessige i 
mange sammenheng, selv om man i 
fremtiden vil arbeide i BK7. 

Det er ikke tilbakekompatibilitet fra 
BK7 til BK6, her må det brukes Ge-
dcom. Et av de store tilleggene er ut-
videlsen av deltaljer under Stedsnavn 
(eksisterte også i BK6) ved at man her 
kan angi flere detaljer.

Detaljer om steder.
Dette begrepet gir nå flere detaljer 
som har betydning for to nye grafiske 
rapporter. Detaljer om kommuner, 
sogn etc. finnes i hjelpefilen.

Nyheter i Brother’s 
Keeper 7
av otto jørgensen
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I tillegg kan det legges inn f.eks. 
beskrivelse av stedet m.m.

Individets opprinnelse.
Dette er en grafisk presentasjon og 
statistisk utregning over hvor dine aner 
kommer fra. Det hele baserer seg igjen 
på de detaljer du har lagt inn om føde-
stedet for den enkelte person.

Anesirkel 360°
Denne bygger på de samme detaljene 
som forannevnte rapport. Den har 
forskjellige valg som bl.a. viser nære 
slektsforhold.

Rekkefølgen av hendel-
ser.
Denne versjonen lar deg også velge 
rekkefølge på hendelser. Tidligere var 
det slik at individuelle hendelser alltid 
ble plassert foran felles hendelser.

Nå kan det velges at hendelser skal 
plasseres i den rekkefølge som det pas-
ser brukeren.

Generelt tips til slutt
Oppgrader fra eldre versjoner til siste 
versjon av versjon av BK6 før man 
konverterer. Deretter kjøres Kvalitets-
kontroll av databasen fra BK6. Når 
man har brukt et program lenge kan 
rengjøring være nødvendig slik at man 
ikke tar med seg alt rusket inn i ny 
bolig.
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I Slekt og Data nr. 2/2013 gir Vidar 
Øverlie en introduksjon til den norske 
emigrasjonen til Australia. Jeg har stu-
dert dette feltet i fire år, og har nettopp 
kommet med boken Nedenunder og 
hjem: Nordmenn i Australia gjennom 
400 år (Vega Forlag). Av den grunn 
har jeg lyst til å utdype og korrigere en 
del av opplysningene som fremkom-
mer i nevnte artikkel. Forhåpentligvis 
kan dette være til hjelp for dere som 
leter etter slekt ”Down Under”.

 
Overblikk over ”det nor-
ske Australia”
Ifølge den siste australske folketel-
lingen (2011), regner ca. 23 000 
personer seg som etterkommere etter 
nordmenn. Samme folketelling viste at 
det bodde omkring 3700 norskfødte i 
Australia.

Den norske bosetningen i Australia 
har aldri vært særlig stor. Basert på tall 
fra folketellingene fra 1881 til 2011, 
ser vi at den norskfødte befolkningen 
har svingt mellom ca. 2000 og ca. 
4000 personer. Det har vært tre 
tydelige topper: Den første var rundt 
forrige århundreskifte, som følge av 
både organisert migrasjon fra Norge 

og fordi mange sjømenn gikk i land. 
Deretter kom det en liten topp i et-
terkrigstiden, da Australia igjen rekrut-
terte innvandrere i Norge. Den siste 
toppen ser vi rundt 2000, og skyldes 
at Australia er blitt et svært populært 
studieland for norske ungdommer.

Jeg har løst anslått at til sammen 
ca. 15 000 nordmenn har kommet til 
Australia – og blitt boende der – fra 
midten av 1800-tallet og frem til i dag. 
Trolig har like mange vært der på 
midlertidige opphold som sjømenn, 
arbeidere og studenter. 

Innvandringen var med andre 
ord tilstrekkelig til at mang en ”sterk 
norsk sjømands røde blod” ble spredt 
over kontinentet, som den australske 
dikteren Henry Lawson skrev med 
henvisning til sin far, Niels Hertzberg 
Larsen fra Tromøya.

Ulike faser i utvandrin-
gen
Det kan være nyttig å dele den norske 
migrasjonen til Australia inn i ulike fa-
ser. Denne inndelingen kan være grei å 
ha i bakhodet når en skal orientere seg 
i det norsk-australske landskapet:

1. De aller første (før 1850)
Her snakker vi om en svært liten 
gruppe personer, noen få sjømenn, 
hvalfangere, straffanger og oppdagere. 
Øverlie nevner Knut Geelmuyden 
Bull som ble dømt til 14 års forvisning 
på grunn av falskmynteri. Jeg kan føye 
til de norsk-skotske Archer-brødrene 
(båtbyggeren Colin Archer var en av 
dem) som dro fra Larvik til Australia 
i 1830-40-årene og tok opp land flere 
steder. Blant annet grunnla de gården 
Eidsvold som eksisterer fremdeles.

2. Gullgravere (1850-60-årene)
Det enorme gullrushet i kolonien 
Victoria fra 1851 og årene fremover, 
lokket nordmenn til Australia. Noen 
av dem hadde allerede vært i Amerika 
mens andre kom direkte fra Norge. 
Basert på folketellingen myndighe-
tene i Victoria foretok i 1861, er det 
grunnlag for løst å anslå at omkring 
700 norskfødte oppholdt seg i ko-
lonien dette året. Gullgraverlivet er 
dokumentert blant annet gjennom 
Carl A. Olsens bok En Guldgravers 
Historie (1882). Der nevnes også en 
rekke andre nordmenn som oppholdt 
seg på gullfeltene, mange av dem 
sørlendinger. 

 

Slektsforskerskolen 
del 10
Det norske 
Australia
av fredrik larsen lund, historiker og forfatter
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3. Tidlig maritim innvandring 
(ca. 1860-ca. 1920)
På andre halvdel av 1800-tallet fant 
stadig flere norske seilskuter veien til 
Australia. En rekke sjømenn mønstret 
av og ble værende på det røde kon-
tinentet, noen for godt. I tillegg var 
det mange som stakk av: Bare i Mel-
bourne rømte omkring 2000 norske 
sjøfolk fra skipene de hadde hyre på i 
en periode på ca. 35 år fra rundt 1880. 
Det foregikk også betydelig rømning i 
andre havner, som Newcastle, Sydney 
og Adelaide – og fra 1890-årene også 
Fremantle. Det er vanskelig å tallfeste 
denne maritime innvandringen, fordi 
mye foregikk i det skjulte, under myn-
dighetenes radar. Men det er ingen tvil 
som at sjøfolk historisk sett har utgjort 
en vesentlig del av den norske immi-
grasjonen ”Down Under”.

4. Organisert innvandring til 
Queensland (1871-ca. 1900)
I min masteroppgave i historie, A 
Norwegian Waltz: Norwegian Immi-
gration and Settlement in Queensland 

1870-1914 (Universitetet i Oslo, 2012), 
beskriver jeg systemet med organisert 
migrasjon fra Norge og resten av 
Skandinavia til kolonien Queensland 
på Australias østkyst. Dette enorme, 
men tynt befolkede landområdet, 
ønsket seg flere innbyggere, og de ville 
svært gjerne ha hvite nord-europeere. 
Derfor satte kolonimyndighetene i 
gang med rekruttering av innvandrere, 
blant annet i Norge. 

Queensland trengte unge folk som 
kunne bli gode settlere og bønder, og 
de ville ha ugifte tjenestepiker for å 
dekke opp for et underskudd av kvin-
ner. Lokkemidlet var til dels sterkt ra-
batterte billetter, som gjorde Queens-
land til et alternativ for dem som ikke 
hadde råd til å dra til Amerika. Ferden 
gikk først med dampskip fra Kristiania 
til Hamburg, senere London, og deret-
ter videre til Australia.  

Denne subsidierte utvandringen 
foregikk i bølger. Rundt 750 nordmenn 
reiste i begynnelsen av 1870-årene, 
og nye 238 dro i 1899-1900. Innvan-
drerne kunne raskt oppnå britisk stats-

borgerskap (australsk statsborgerskap 
eksisterte ikke den gangen), og dermed 
kvalifisere for ”familiegjenforening”. 
Det vil si at slektninger og venner i 
Norge kunne hentes til Australia til 
en rimelig penge. Dette systemet ga 
også en liten strøm av norske reisende 
sørover til ”solskinnsstaten”. Alt i alt 
har jeg beregnet at nærmere 2000 
nordmenn kom til Queensland i årene 
1870 til 1914. 

Den organiserte utfarten til 
Queensland kan for øvrig avleses i 
emigrantprotokollene fra Statsarkivet 
i Oslo. 

5. Depresjonsutvandrere 
(1920-30-årene)
Dette utgjorde ingen stor gruppe, men 
det finnes en god del eksempler på 
nordmenn som brøt opp fra Norge i 
de vanskelige 20- og 30-årene for å 
starte et nytt liv nedenunder. 

6. Krigsseilere og ny maritim 
innvandring (1940-70-årene)
I forbindelse med andre verdenskrig 

Den tidligere sjømannen Niels Peter Hertzberg 
Larsen (1832-88) fra Tromøya sammen med 
ektefellen Louisa, født Albury, trolig avbildet i 
slutten av 1860-årene. Parets eldste sønn Henry 
Lawson ble en av Australias største diktere. 
Foto: Royal Australian Historical Society / State 
Library of  Victoria. 

Familien Osmundsen i Bloomfield, et avsidesliggende sted i regnskogen i Nord-Queensland. De 
har stilt seg opp for fotografen, sannsynligvis utenfor hjemmet sitt, Bannabilla, ca. 1902. Anna og 
Iver Osmundsen, som utvandret fra Karmøy, sitter på hver sin side og flankerer sønnen George 
og muligens datteren Bertine Olivia, med ett av sine egne barn Alma eller Alfred. Publisert med 
tillatelse fra James Young.
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ble en del norske sjøfolk værende i 
Australia. De var mange nok til at de 
en generasjon etter krigens slutt stiftet 
en krigsveteranklubb i Sydney. The 
Norwegian War Veteran’s Association 
sto åpen for alle som tjenestegjorde på 
norske skip under andre verdenskrig. 
Klubben hadde 120 medlemmer 
i 1995. Samtidig fortsatte noen å 
mønstre av eller rømme i land også 
etter krigen. Et registrer over ankomne 
nordmenn ført av generalkonsulatet 
i Sydney, indikerer at anslagsvis 1000 
norske sjømenn rømte til Australia fra 
1940 til midt på 1970-tallet.

7. Ny organisert immigrasjon 
(ca. 1950-1975)
Med unntak av et ørlite fremstøt fra 
Tasmania, var det kun Queensland av 
de australske koloniene (senere delsta-
tene) som aktivt gikk ut for å rekruttere 
nordmenn i tiden før 1900. Etter 
andre verdenskrig, rettet Australia som 
helhet igjen øynene mot nord. Det ble 
på nytt mulig å utvandre ”Down Un-
der” med statlig reisebidrag, og i 1954 
inngikk Australia en migrasjonsavtale 

med Norge. Ca. 2700 nordmenn reiste 
til Australia som assisterte emigranter 
frem til den økonomiske støtten ble fa-
set ut rundt 1975. Vidar Øverlie nev-
ner også de over 400 norske Selmer-
arbeiderne som bygde et kraftanlegg i 
det australske høyfjellet i første halvdel 
av 50-årene. Noen av dem bosatte seg 
nedenunder for godt etter at jobben i 
fjellet var fullført. 

8. Norske studenter inntar 
Australia (1995-i dag)
Den foreløpig siste fasen, er det stu-
dentene som står for. Siden studieåret 
1994–95 har mer enn 20 000 nord-
menn tatt høyere utdanning i Australia 
med støtte fra Statens lånekasse for 
utdanning. De aller fleste reiser hjem 
etter endt studium, men en del har 
funnet seg partnere, blitt boende og 
har stiftet familie der nede. De utgjør 
dermed den hittil yngste generasjonen 
norske Australia-utvandrere. 

Hvor bodde de norske?
Australia er på størrelse med USA mi-
nus Alaska. Men kontinentet har alltid 

vært tynt befolket. Den europeiske ko-
loniseringen startet naturlig nok langs 
kysten. Byene på øst- og vestkysten 
har fortsatt å være inngangsportene til 
Australia til dags dato.

I seilskutetiden var Melbourne, 
Sydney, Adelaide og Newcastle (New 
South Wales) viktige anløpssteder for 
norske skip. Jeg har allerede nevnt 
de mange rømningene. Blant de as-
sisterte innvandrerne til Queensland, 
gikk mange i land i Brisbane, men 
også mindre kystbyer som Mackay og 
Townsville tok i mot flere grupper. 

Min analyse av den norske boset-
ningen i Queensland, viser også at det 
eksisterte enkelte norsk/skandinaviske 
mikrobosetninger – eller ”bygder” om 
vi skal trekke det langt. Her bodde 
flere familier i nærheten av hverandre 
og drev gårdsbruk, til dels i kombina-
sjon med annen næringsvirksomhet. 
Eksempler på slike bosetninger er 
Yangan-området utenfor Warwick i 
Darling Downs, Halifax ved Herbert 
River i Nord-Queensland, og i Bloom-
field helt oppe i regnskogen nord for 
Cairns. En viss grad av ekteskap mel-

Det nye livet i Australia, slik australske myndigheter prøvde å presentere 
det for potensielle emigranter i tiden etter andre verdenskrig. Skipsmaskinist 
Odd Quisler med barna Brett, Karen og frue i klassisk australsk fritidspositur 
rundt barbeque’n ute blant eukalyptustrærne. Foto: National Archives of  
Australia, A12111, 1/1968/21/61.

Hanna Helberg (f. 1930), fra Trondheim kom til Australia i 1953. 
Seks år senere poserte hun i uniform som glamorøs vertinne på en 
turistbåt på Great Barrier Reef  i Queensland. Der jobbet hun sammen 
med ektemannen Eric Maclean, og åtte-ti måneder i året dro de ut 
på ukentlige femdagers seilaser til korallrevet. Foto: Don Edwards / 
National Archives of  Australia, A12111, 1/1959/16/336.
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lom skandinaver fant sted, i alle fall i 
første- og andre generasjon, og bidro 
til å opprettholde miljøet. Et annet 
slikt eksempel var den danskdominerte 
jordbruksbygda Poowong East i Vic-
toria. 

En kan finne spor etter norske 
sjømenn i havnekvarterene i de nevnte 
kystbyene, samt også i Fremantle i 
Western Australia. Stedet utviklet seg 
til en viktig havn etter åpningen av Su-
ezkanalen, og særlig etter gullfunnene i 
vest i 1890-årene. Mange av de norske 
”gikk opp i landet”, som de sa; de 
trakk innover fra kysten på jakt etter 
arbeid på kvegfarmer, jernbaneanlegg 
og andre steder. Gullrushet rundt Kal-
goorlie i Western Australia lokket også 
en del norske fra tampen av 1800-tal-
let til andre verdenskrig.

Dette mønsteret illustrerer et annet 
viktig trekk ved den norske befolknin-
gen: Den har vært svært mannsdomi-
nert. Kvinnene utgjorde bare omkring 
10 prosent av de norskfødte i Australia 
i 1901. Senere er balansen rettet opp. 

Folketellingsdata viser dessuten at 
nesten halvparten av mennene forble 

ugifte – og mange døde i ensomhet og 
fattigdom. De som giftet seg fant seg 
gjerne australske eller britiske ektefel-
ler, og ble således raskt assimilert inn i 
sitt nye hjemland. 

I de store byene – og da spesielt 
Sydney, Melbourne og Brisbane – fan-
tes det mer etablerte norske miljøer. 
Ja, vi kan nesten kalle det et norsk bor-
gerskap. Dette var forretningsmenn, 
skipskapteiner og andre middelklas-
sefolk som kom til Australia med 
ressurser i bagasjen. De holdt i større 
grad sammen i klubber og menigheter 
enn den jevne single arbeidskar eller 
dekksgutt. 

De mest tallrike norske bosetnin-
gene har alltid vært i de største byene, 
og slik er det fremdeles. Eksempelvis 
bor det nå vel 800 norskfødte i Sydney 
og omkring 600 i Melbourne. Begge 
er byer med rundt fire millioner inn-
byggere. 

 
Mer om kilder
Artikkelen i Slekt og Data nr. 2/2013 
gir en god introduksjon til relevante 
kilder for den som leter etter personer 

i Australia. Jeg kan bare tilføye noen 
kommentarer:

Frem til 1901 besto det australske 
kontinentet av seks separate britiske 
kolonier: New South Wales, Tasmania, 
Victoria, South Australia, Queensland 
og Western Australia. Det året ble den 
australske føderasjonen etablert, og 
kontinentet ble ett land, for å si det 
enkelt, med de tidligere koloniene som 
delstater. Arkivmateriale fra før føde-
rasjonen, oppbevares av det enkelte 
delstatsarkiv. Det omfatter blant annet 
mange passasjerlister for ankomne skip 
– gjerne indekserte og publisert på 
nett. Ikke minst har arkivene naturali-
seringspapirer – det vil si dokumenter 
som ble utarbeidet når noen søkte om 
britisk statsborgerskap. Dette kunne 
en få etter nokså kort tid i Australia. 
Naturaliseringene inneholder en del 
personlige opplysninger til nytte for 
slektsforskere. 

Naturaliseringer fra og med 1904 
oppbevares av National Archives of  
Australia (www.naa.gov.au). Arkivet di-
gitaliserer dokumenter på forespørsel 
og mot betaling. 

Angell Olsen (til høyre) og Anton Petersen borer hull 
til sprengstoff. Det var én av de mange oppgavene til 
de norske Selmer-arbeiderne som bygde Munyang 
kraftstasjon i Snowy Mountains, New South Wales. Bildet 
er fra 1952. Foto: J. Fitzpatrick / National Archives of  
Australia, A1200, L14598.

Nordmenn har satt preg på skisporten i Australia. Det var folksomt ved unnarennet søndag 
3. august 1952 da de norske Selmer-arbeiderne i Snowy Mountains feiret kong Haakon 
VIIs 80-årsdag med å arrangere et internasjonalt hopprenn i Guthega. Foto: Neil Murray 
/ National Archives of  Australia, A1200, L14779.
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For den som vil dykke dypere, har 
delstatsarkivene også dokumenter 
knyttet til tildeling av landeiendom-
mer, protokoller over rømte sjømenn, 
fangeprotokoller, rettsmateriale med 
mer. Nasjonalarkivet, på sin side, har 
blant annet digitalisert militære ruller 
fra første verdenskrig, der nærmere 
300 norskfødte deltok i australsk 
uniform. 

Registre over fødte, viede og døde 
administreres av den respektive stats 
justisdepartement eller tilsvarende, og 
kalles ”registry of  births, deaths and 
marriages”. Som nevnt av Øverlie, fin-
nes det søkbare indekser og mulighet 
til å bestille digitale kopier mot beta-
ling. Igjen: Disse kildene kan gi mange 
nyttige opplysninger om person- og 
familieforhold. De er på mange måter 
en parallell til de norske kirkebøkene. 

Australia har ikke hatt folketellinger 
på enkeltpersonnivå, slik vi kjenner det 
fra Norge med for eksempel 1910-tel-
lingen. En god kilde for å finne ut hvor 
noen har bodd, er valgmanntallene 
som fremdeles føres jevnlig. Enkelt 
sagt er dette adresselister over samtlige 
voksne innbyggere. Delstatsarkivene 
og/eller -bibliotekene har disse, og 
lokale slektsforskerforeninger selger 
CD-er med digitaliserte ”electoral 
rolls”. Dere som betaler for tilgang til 
australske kilder på Ancestry.com, vil 
også kunne finne dem der. 

Lokalt er mye materiale indeksert 
og digitalisert av private, så det kan all-
tid være lurt å finne frem til nettsidene 
til aktuelle slektsforskerforeninger. Jeg 
har selv hatt glede av adressebøker, 
almanakker, biografiske leksika og 
polititidende for å nevne noe; kilder 
som har gitt meg opplysninger om 
nordmenn av interesse.

Sist, men ikke minst: Jeg gjentar 

gjerne Vidar Øverlies anbefaling 
av nett-tjenesten Trove, der så å si 
alle australske aviser er digitalisert i 
fulltekst fra 1803 og fremover. Mate-
rialet er gratis søkbart på trove.nla.gov.
au – virkelig en skattkiste!

I denne artikkelen har jeg forsøkt 
å gi et visst systematisk overblikk over 
norsk innvandring og bosetning i Aust-
ralia. I boken Nedenunder og hjem 
prøver jeg å fortelle noen av historiene 
som ligger bak disse litt tørre tall og 
fakta. Vi får møte eventyrere og opp-
dagere, sjømenn og slusker, kriminelle 
og prostituerte, sykepleiere og soldater 
– og mange andre. Samtidig er boken 
en reise gjennom ”det norske Austra-
lia”, med besøk på steder med navn 
som Eidsvold, Norway, Norseman og 
Telemark. 

Tidligere slektsforsker-
skoler
Nr  3 2011: Del 1: Hvor i all verden begyn-

ner man?
Nr  4 2011: Del 2: Bruk gravminnene
Nr  1 2012: Del 3: Foto – hva kan man 

bruke?
Nr  2 2012: Del 4: Scanning av bilder – 

hvordan fjerne Moire-mønstre?
Nr  3 2012: Del 5: Restaurering av bilder 

– kommer langt med gratis program-
vare.

Nr  1 2013: Del 6: Hvordan slektsforske i 
Danmark

Nr  2 2013: Del 7: Hvordan søke i Aust-
ralia

Nr  3 2013: Del 8: Slektsblogg – hvilke 
bilder kan du bruke?

Nr  4 2013: Del 9: Hvordan søke i svenske 
kilder?
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I løpet av den siste krigshøsten, i 1944, 
mista stort sett alle nord for Lyngen 
i Nord-Troms hus og hjem, og ble 
tvangsflytta lenger sørover i Norge. 
Det var dramatisk å stå midt oppe i 
krigshandlingene, de tyske styrkene var 
på retrett fra sovjetiske angrep og ville 
for en hver pris hindre at fienden tok 
seg lenger sørover. Taktikken de tok i 
bruk var brent jord og det innbefattet 
tvangsevakuering av befolkningen 
nord for Lyngenlinjen, den siste for-
svarstillingen mot de russiske styrkene. 
Det skulle ikke være igjen hus, broer 
eller andre installasjoner som kunne 
hjelpe fienden, ei heller sivilbefolkning 
som kunne yte støtte. 

Dette ble kamuflert som en huma-
nitær aksjon, lokalbefolkningen skulle 
reddes fra de bolsjevikiske hordene. 
De tyske styrkene skulle trekke seg 
tilbake til Lyngenlinjen, samtidig som 
nordmennene ble evakuert sørover, 
for deres egen sikkerhet. De første 
evakueringsordrene ble utstedt i Øst-
Finnmark 28. oktober 1944, via et 
Führerbefehl fra Adolf  Hitler. Han var 
gått lei av sabotasje av den frivillige 
evakueringen. 

3. november kom ordren for Skjerv-
øyområdet i Nord-Troms. Ordren 
ble slått opp på telefonstolper og 
husvegger der folk ferdes, samt at hver 
husstand ble oppsøkt av tyske soldater 
som ga klar beskjed om konsekvensen 
av ordrenekt «Enhver vil bli skutt 
som….». 

Flyktnings- og fangedi-
rektoratet
Dette ble opprettet av NS-myndighe-

tene under krigen for å behandle saker 
som hadde med internt fordrevne 
flyktninger og fanger, samt deres fami-
lier under krigen. Skal en prøve å følge 
en tvangsevakuert familie fra høsten 
1944, kan dette være en stor skatt, da 
svært mye er bevart. Arkivet har til 
dels sentralt materiale, først og fremst 
kontrollbøker og registreringskort for 
voksne evakuerte, samt korrespon-
danse. 

I tillegg ble det opprettet amtsvise 
distriktskontor, som mottok rapporter 
fra de enkelte kommunene der det 
var utplassert evakuerte. Hele arkivet 
ligger på Riksarkivet og utgjør mange 
hyllemetere, bare Kontrollbøkene 
for evakuerte er 150 bokser. Arkivet 
er unndratt offentlighet i 60 år, altså 
åpent for innsyn uten søknad på 
forhånd. 

Jeg tror at svært mange av DIS-
Norge, Slekt og Datas medlemmer 
med røtter i Finnmark og Nord-Troms 
vil finne sine foreldre og besteforeldre 
i dette arkivet, kanskje til og med seg 
selv. I løpet av perioden jeg har samla 
inn materiale til denne artikkelen har 
jeg fått mange henvendelser fra andre 
som har funnet sine i arkivet. 

Ett søttiårsminne i ar-
kivene belyst med en 
familiehistorie
Min pappas familie bodde på gården 
Lystad ved Oksfjordvannet, tett opp-
under Kvænangsfjellet, i det som da 
var Skjervøy kommune, nå Nordreisa. 

Pappa Kjell var 10 år den høsten 
og ble sendt sørover sammen med 
farfar, tanter og onkler med familier 

samt hans far og mor, Johan Martin og 
Aagot Elvebakken, og søsknene sine, 
Ragnhild og Tor Reidar. Tidligere 
samme høst kom pappa fra ett års 
opphold på tuberkuloseopphold i 
Talvik utenfor Alta i Finnmark, tanken 
var nok at guttungen hadde det bedre 
sammen med familien enn ved en 
eventuell felles evakuering av sanato-
riet fra Tromsø, som skjedde med DS 
Ofoten 12. november 1944. Mer om 
historien rundt evakueringen av Talvik 
Tuberkulosesanatorium, finns i heftet 
«Brytningstid. Med slukte lanterner» 
av Dag Solheim (Gjenreisningsmuseet 
1998). 

Oksfjordvannet til 
Tromsø
En sein kveld, etter familiehistorien 
10. november 1944, banket det på 
døra på Lystad. Tante Nanna satt 
barnevakt for ungene. Johan Martin 
var på tvangsarbeid med vedhugst og 
lasskjøring for gruvedrifta i Vaddas, 
Aagot var ikke hjemme. 

Tyske soldater ga beskjed om at de 
måtte møte på kaia ved sjøen neste 
morgen for transport med fiskeskøyter 
som kom ute fra øyene for å ta folk 
sørover. Hver person fikk ta med seg 
40 kilo bagasje. Aagot og Ivara med de 
små ungene var heldige og fikk plass i 
mannskapets lugar, mange andre fikk 
ta til takke med plass i lasterommene 
på skøytene. Været var svært godt 
denne høsten, mange oppholdt seg 
nok på dekk framfor å trenges under 
dekk. 

Dyrene til familiene ble samla 
sammen i innhegninger og samlefjøs 

Den brente jords taktikk
av sigbjørn elvebakken
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bygga av bjørkeris. Der ble dyrene 
skutt eller omkom når riset ble påtent 
og brant opp. Ivara beskriver det 
slik: «Tyskerne tok alle hestene, vi 
fikk kjøre helt til kaia, der båten lå og 
venta. Alt ble tatt i fra oss, dyrene og 
alt. De slaktet dem. Og det må jeg nes-
ten, de ble, rett overfor dere, ja det var 
vei dit, ble det ordnet sånn inngjerding 
der de ble samla. Og det var sånne 
skrik og brøl fra dyrene, de fikk ikke 
mat av dem. Det var ikke artig når 
jeg tenker på det. Og så ble de slakta 
etter hvert. Og der vi måtte melde oss, 
der slakta de bare sauene og kasta de i 
store hauger ovenfor veien, og blodet 
rant over veien, det var som en bekk».

Gården på Lystad gikk med i bren-
ninga av den lille bygda. Farmor Aa-
got hadde fotografiapparat og fikk film 
av en tysk soldat med beskjed om å 
ta bilde av bruket, det ville snart være 
borte. Kun fire bolighus sto igjen nede 
ved sjøen, det ene var skoleinternatet. 

Tromsø
I litteraturen kan antallet tvangseva-
kuerte variere, det sikreste tallet ligger 
rundt 50 000. Totalbefolkningen i om-
rådet var på omtrent 75 000, mange 
stakk seg unna evakueringen med å 
gjømme seg i huler og gammer, noen 
klarte å flykte til Sverige. 

Storparten av de evakuerte kom i 
land for første gang i en av tre byer, 
Tromsø, Narvik og Harstad. Tromsø 
fikk den største belastningen som det 
gjennomfartsstedet der flest var på 
land. 

De norske eksilmyndighetene i 
London og Hjemmefronten hadde i 
begynnelsen en prinsipiell holdning 
om at de tvangsevakuerte ikke skulle 
hjelpes, dette var et reint ansvar for 
NS-myndighetene og okkupasjons-
makten. I ettertid har det nok vært 
en del bitterhet rundt dette nordpå. 
Situasjonen ble bedre etter at det kom 
fram hvor elendige forhold de evaku-
erte hadde. 

Enkeltpersoner i Tromsø motsatte 
seg denne ordren. De som kom i land 
var uskyldige ofre og trengte hjelp fra 
sine egne. Det ble organisert mottak, 
innkvartering og bespisning for de 
nødstedte. På det verste kunne en gå 
tørrskodd over fiskeskøytene fra kai til 
kai i Tromsø.

Familiene fra Oksfjordvannet 
ankom Tromsø 11. november. Kvin-
ner og barn fikk rom i et forlatt hus. 
Mennene gikk vaktskift på kaia og 
passa på eiendelene. Jeg veit at farfar 
Johan Martin kom i slagsmål da han 
ville hindre en mann i å stjele farmors 
symaskin, den var jo en del av livlina 
til familien og kunne skaffe inntekter 
til livsoppholdet. Han kasta mannen 
på havet, men spurte ikke om gubben 
kunne svømme først. 

Det ble ført «Kassabok for utbeta-
linger av erstatninger for husdyr tatt av 
tyskerne under evakueringen».  Disse 
registreringene ble gjort mens folk var 
på land i Tromsø. Jeg kan ikke finne 

Gårdsbruket Lystad ved Oksfjordvannet før tvangsevakueringa i 1944.
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farfar Johan Martin i denne protokollen, 
men mange andre sambygdinger. Broren 
John Bjørklund, Ivaras mann, fikk 1980.- for 
en hest og 325.- for diverse. Utbetalingene 
dekka nok på langt nær det reelle tapet 
for den enkelte. Historikerne mener at for 
Skjervøy kommune spesielt, ble 25 % av 
tapene dekka. 

I datidas propaganda ble de evakuerte 
framstilt som tapre nordmenn på flukt fra 
de bolsjevikiske hordene. En av dagene etter 
at flokkene kom til Tromsø og før de reiste 
videre, satt tante Nanna og så filmavisen 
på kino i Tromsø. Ho kjente igjen seg og ei 
venninne på fiskeskøytene på havna. Dette 
opptaket har det ikke vært mulig å finne for 
meg, men hvis det er bevart ville det være en 
familieskatt. 

Selv på flukt fra brent jord, var det ikke 
mulig å komme unna andre krigshandlinger. 
Pappa husker fortsatt bombeflyene og ek-
splosjonene da slagskipet Tirpitz ble senka 
ved Håkøya av RAF-fly. Dette skipet hadde 
på en måte fulgt han det siste året, da det 
lå forankra like ved Talvik før det ble slept 

sørover og forankra som en flytende festning 
sør for Tromsøya. 

Familiehistorien
Det er en del usikkerhet i de muntlige kil-
dene, særlig omkring transporten fra Tromsø 
og sørover til Mosjøen i Nordland. Tante 
Ivara sier at de ble sendt med hurtigruteski-
pet Dronning Maud. Pappa sier at de reiste 
med MY Stella Polaris, datidens fineste 
cruiseskip, opprinnelig eid av Bergenske 
Dampskipsselskap, men tatt i beslag av tyske 
Kriegsmarine og brukt som losjiskip for 
ubåtmannskap. 

Dronning Maud kan avskrives med en 
gang, den ble senket av tyske fly ved Foldvik i 
Gratangen (Nordland) 1. mai 1940. Det kan 
være at tante blanda den sammen med DS 
Dronningen, som ble brukt i evakueringsfart, 
men jeg kan ikke sjekke dette da Ivara dess-
verre er borte i dag. 

Da jeg gikk inn i historien, hadde jeg et 
lite mål; å kunne bevise at familien virkelig 
reiste med MY Stella Polaris, men det har 
ikke vært mulig å finne noen passasjerlister 

Kilder
Artikkelen er basert på boka 
«Fortiet fortid» av Arvid 
Petterson (Gjenreisningsmu-
seet for Finnmark og Nord-
Troms 2008), arkivene etter 
Flyktnings- og Fangedirekto-
ratet på Riksarkivet, intervju 
og brevveksling med mine 
grandtanter Ivara Bjørklund 
og Nanna Haugsnes, samt 
mange samtaler med pappa, 
Kjell Elvebakken. Intervjuet 
med Ivara ble tatt opp på 
bånd og avskrevet på dialekt, 
men etter hennes families 
ønske har jeg valgt å bruke 
et normalisert bokmål når 
jeg siterer henne. 

I tillegg har historikerne 
Inger C H Selven Watts 
(Norsk Teknisk og Natur-
vitenskapelig Universitet, 
Trondheim), Heidi Sten-
vold og Nina P Molmann 
(Gjenreisningsmuseet for 
Finnmark og Nord-Troms, 
Hammerfest) vært til stor 
inspirasjon og hjelp i proses-
sen med å samle materiale 
og skrive artikkelen. De to 
sistnevnte har også skrevet 
artikkel i Populær Historie 
nr. 1/2014 om emnet.

Utdrag av Kassabok for utbetalinger av erstatninger for husdyr tatt av tyskerne under evakureingen. 
Ivaras mann, John Bjørklund, er nevnt her.
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LESERBREV

for transport sørover fra Tromsø med 
dette skipet. Statsarkivet i Tromsø har 
gått gjennom Amtmannen for Finn-
marks arkiver og ikke funnet noe. In-
ger C H Selven Watts (NTNU) sendte 
meg derimot kopi av et telegram fra 
Fylkingsfører Storm i NS i Narvik, 
som viser at Stella Polaris ble frigjort 
for transporter sørover og avgikk fra 
Narvik til Tromsø 14. november 1944. 
Det beviser i alle fall at skipet ble brukt 
i transportene av de tvangsevakuerte. 

Ivara beskriver avreisa fra Tromsø 
slik: «Vi marsjerte nå med tyskerne. 
Det var ikke bare ett skip som var 
lagt til. Det sto folk langs veien som 
både gråt og var triste, men turte 
ikke å si så mye. Det var jo ikke helt 
trygt, man visste jo ikke hvem som var 
tyskvennlig. De hadde jo spredt rykter, 
ja tyskerne, om at det var russerne 
som hadde tvunget oss til å dra, men 
vi sa at det var helt motsatt, at vi var 
tvunget av tyskerne»

Mosjøen
Neste stopp på turen sørover var 
Mosjøen. Innkvartering der var som 
på mange andre plasser improvisert 
og trangt. Tante Ivara forteller at 
Mosjøen var første stoppested etter 
Tromsø. Folk fikk sove i Mosjøen kirke 
hvor kirkebenkene var skrudd sammen 
til senger, gjerne i flere høyder. «Det 
var trangt og folk fikk lus. Man våkna 
på natta av at det var noe som gikk 
på magen. Jeg var nede med handa, 
og det føltes som de var like store som 
erter, men vi hadde fått lus på oss». 

Togturen
Nordlandsbanen var ferdig utbygd 
til Mosjøen i 1940. Flesteparten av 
de tvangsevakuerte som kom innom 
byen, ble fraktet videre sørover med 
tog. Ivara beskriver noen inntrykk: 
«Og så var vi kommet oss til Mosjøen 
og derifra til Grong. Der fikk vi skik-
kelig mat. Det var gode brødskiver, 
og jeg med den ungeflokken min, fikk 

de som ble til overs. Jeg hadde et sånt 
transportspann, eller meierispann, der 
vi hadde mat fra før, slik som ungene 
trengte på turen. Vi hadde maten 
og melkeflaskene gjømt bort. Og det 
husker jeg, at når alle hadde fått mat, 
så var det noen pakker igjen, så kom 
de til meg, og gir til meg, for at jeg skal 
gi til ungene. Jeg la de ned i spannet. 
Vi spiste nå sammen så lenge vi var 
sammen. Og det var skikkelig mat, 
det var ordentlig brød, og det var godt 
pålegg. Men ellers, bespisningen i 
Tromsø var så som så»

Andre har beskrevet togturen sør-
over som om de ble fraktet som kveg i 
godsvogner. Jeg har ikke klart å finne 
noen familieminner som beskriver 
komforten på toget. 

Sunnan 
Sunnan var ei lita bygd med jernbane-
stasjon i dagens Steinkjer kommune. Hit 
kom mine slektninger en gang mellom 
midten og slutten av november 1944. 

Forsida av farmor Aagots kontrollbok Aagots personalia
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               NOTISER

Alle voksne evakuerte over 20 
år gamle, måtte ha en kontrollbok. 
Denne ble utstedt av nærmeste politi-
mester, i dette tilfellet i Steinkjer. Den 
eldste daterte boka jeg har funnet, er 
farfars, stemplet 29. november 1944. 
Dette er nok ikke den datoen de kom 
til Sunnan, men første mulighet han 
hadde til å reise til Steinkjer, antagelig 
noen dager seinere. 

Det var farmor Aagot som hadde 
ordnet at mitt folk hadde kunnet 
komme til Sunnan, hun kjente visst 
folk der, da hennes eldste datter 
Magnvor var fosterbarn hos familien 
på Røsegg. Flere andre familier fra 
Oksfjordvannet kom også dit. Det var 
nesten et lite bygdelag som var flytta 
dit i løpet av høsten 1944 og fram til 
fredsvåren. Lister over evakuerte i 
daværende Stod kommune viser hele 
63 mennesker med tilknytning til Oks-
fjordhamn i løpet av 1944-1945, og 
mange av disse var i familie eller slekt. 
Johan Martin og Aagot fikk et barn på 

Sunnan, Harald, som også ble ført inn 
i kontrollbøkene og registreringskor-
tene til foreldrene. 

Ivara fortalte litt om tida på Sun-
nan: «Så når vi fikk forbindelse med 
andre, så var det flere som ville flytte 
dit, de hørte jo hvor bra vi hadde det. 
Så vi tok imot etter hvert, etter hvert 
fikk de jo seg husrom. Det var bra, 
det var greit, om vi jo ikke akkurat 
bodde sammen. Jeg og bestemor di, 
vi bodde på Sunnan, vi var de eneste 
som bodde på selve Sunnan. De ble jo 
spredt på bygdene rundt»

Strikkemaskinen
Folk måtte ha noe å leve av. Jeg har 
funnet ukeoppgaver over utbetaling av 
støtte til evakuerte. De var de lokale 
forsyningsnemndene i kommunene 
som sto for dette. Dagpengene var 
7.50 for voksne og 1.75 for hvert barn. 
Noen klarte å få seg jobb dit de kom, 
andre måtte leve på den støtta de fikk. 
Jeg veit at farfar fikk tilbud om jobb på 

Sunnan, slik at familien kunne bli væ-
rende der etter krigen, men han valgte 
å reise hjem sommeren 1945. 

Familiens livsutkomme var ikke all-
tid bare avhengig av far i huset. Farmor 
Aagot var ei aktiv dame, med gartner-
utdannelse og mange jern i ilden. Hun 
var opptatt av framtida for seg og sine 
på Lystad. Jeg siterer fra et brev hun 
sendte Statens Flyktningkontor: 

«Jeg søker nu Statens Flyktnings-
kontor om hjelp til å kjøpe en ny 
Rundstrikkemaskin samt deler til vev-
stol. Jeg hadde ny vevstol med kom-
plett utstyr men mistet alt. Nu kann 
jeg få kjøpe noe men mangler penger 
og søker derfor om 300,00 til kjøp av 
overfor nemde ting. Vi har ikke fått 
noen hjelp eller støtte, da min mann 
jobber på et verksted her til vi til våren 
flytter nordover. Vi har 4 barn under 
11 år samt pike på 18 år som for tiden 
ligger på Rikshospitalet for eksem.»

Svaret fra Statens Flyktningskontor 
lød slik: 

Noen av de evakuerte på Sunnan. I første rekke: Kjell Elvebakken, Finn Bjørklund, Lillian Bjørklund, Jorunn Bjørklund, Ivara Bjørklund (sittende)med 
Mary Bjørklund på fanget, Tor Reidar Elvebakken, ukjent gutt (trolig fra Sunnan) og Ragnhild Elvebakken. Bakre rekke: Olga Elvebakken, Magnvor 
Følling, Martin Mettevoll, Alma Elvebakken, Aagot Elvebakken, ? Røsegg(Sunnan), Marie Røsegg (Sunnan), Andrea Mettevoll med Harald Elvebakken 
på armen og Ellen Belsvik (Sunnan) med Brith Bjørklund på armen.
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«En gjør oppmerksom på at ved-
kommende ikke kan få hjelp til kjöp av 
rundstrikkemaskin gjennom dette kon-
toret, men at hun kan sende söknad til 
Krigsskadetrygden for lösöre om å få 
utbetalt forskudd av assuransesummen 
til kjöp av rundstrikkemaskin»

Farmor hadde ikke med seg verken 
vev eller rundstrikkemaskin på turen 
hjem sommeren 1946. 

Kontrollbøkene
Min erfaring med Flyktnings- og 
Fangedirektoratet, er at alle personer 
over 15 år fikk en egen Kontrollbok 
for evakuerte. Denne fungerte dels 
som identitetspapir med beskrivelse 
av personen, fødselsopplysninger og 
oppholdssted, samt barn under 15 år. 
Personbeskrivelsen inneholdt vitale 
data som høyde, legemsbygning, hår- 
og øyenfarge, samt høyre tommels fin-
geravtrykk og signatur. Alle barna sto 
med navn og fødselsdato, også barn 
født mens familien var evakuert. 

Jeg har funnet kontrollbøkene til 
mine besteforeldre, hans søsken med 
eventuelle ektefeller og oldefar Bern-

hard Bertelsen, 
bortsett fra tre per-
soner, Reidar som 
flyktet til England 
med Kompani 
Linge under Lofo-
tenraidet i 1941, 
samt Nanna og 
Leif  som flyktet til 
Sverige. De to siste 
er registrert i flykt-
ningearkivet på 
Kjesäther 16. april 

1945. Det var ikke uvanlig at flyktnin-
genes kontrollbøker ble inndratt. 

I kontrollbøkene er det innført 
støtte fra forsyningsnemnd og frivillige 
organisasjoner, til dels svært detaljert; 
klær til barna ned til hvert enkelt 
klesplagg, kjøkkenutstyr, brensel, mat 
og lignende. Bidrag kom fra Steinkjer 
Sanitetsforening, Stod Herredskasse-
rerkontor, Nasjonalhjelpens Fylkesko-
mité for Trøndelag, Krigsskadetrygden 
for Løsøre og Ordføreren i Stod. Her 
finner jeg innført både Svenskepakker 
og Englandspakker, dessverre uten at 
det er detaljert innholdsoversikt. 

Fylkeslegen i Trøndelag har utstedt 
legeattest på hver enkel voksen evaku-
ert inkludert pirkeprøve. 

Ved hjemreisen er sendt gods anført 
i kontrollboken. Johan Martin fikk 
sendt nordover 1140 kg gods som 
inneholdt 7 sekker poteter, 1 tønne 
poteter, 1 høvelbenk, 1 kasse verktøy, 1 
kasse bøker, 1 koffert, ½ tønne husge-
råd, klær, stoler, 2 rokker, en kortvogn, 
2 harver og 2 sparkler. Aagot sendte 
mye møbler som bord, skap, stoler og 
senger nordover. 

Hjem igjen
Når folk reiste hjem igjen, ble kon-
trollbøkene og all støtte avsluttet. 
Kontrollbøkene måtte sendes inn etter 
at løsøreerstatningen var utbetalt. I Jo-
han Martin og Aagots tilfelle, skjedde 
det i mars 1949. For Johan Martin sin 
del står det innført hjemreisetillatelse i 
kontrollboka datert 11. juli 1945. Aa-
got mottar 1. juli 1946 et telegram fra 
ordføreren i Skjervøy som gir henne 
oppholdstillatelse i hjemkommunen. 
Johan Martin var nok nordover som-
meren 1945, men reiste ned igjen til 
Sunnan for endelig å returnere 16. 
juli 1946. Aagot og ungene reiste via 
Trondheim for så å ta Hurtigruta 
nordover. Billettene var utstedt 27. juli 
1946. Denne familien var den siste 
som reiste fra Sunnan, alle de andre 
reiste hjem i løpet av juli 1945. 

Hva de kom hjem til var lite. Ivara 
forteller litt: «Heldigvis var det fint 
vær den sommeren, det var solskinn 
hver dag. John holdt på å bygge fjøs, 
ja privat. Og så hadde han noen 
bølgeblikkplater som han hadde fått 
tidligere, etter det gamle fjøset han 
hadde, han skulle reparere det. Så før-
ste huset det var av bindingsverk av or, 
og veggene og taket var av bølgeblikk. 
Og der bodde vi helt til i november da 
de klarte å få seg ei tysk brakke».

Seinere kom muligheten for å få 
bygge hus etter plantegninger fra 
Kontoret for Brente steders regulering, 
men det er en annen historie. 

Aagots signalement
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Postgårdene og beboere i 
1753
av oddbjørn salte

Jens Schanche – trønderen som 

satte solide spor etter seg i det 

norske postverk.

Boka ”Jens Schanche, Rapporter om 
tilstanden i Det norske Postvæsen 
1752-56” er en transkripsjon av kilde-
materiale i Riksarkivet som inneholder 
informasjon om rundt 300 gårder i 
Sør-Norge. Her får vi navn og alder på 
gårdens mannlige beboere i både to og 

tre generasjoner, samt annen relevant 
informasjon for en slektsforsker. 

Jens Joensen Schanche ble født på 
Karstenøy, Ytre Vikna i Nord Trøn-
delag og døpt den 27. desember 1717. 
Han var sønn av handelsborger Jon 
Andersen Finvedgaard, og tok senere 
navnet Jens Schanche etter en rik han-
delsmann med samme navn i Vikna. 
Jens var tydeligvis en intelligent ung 
mann, og ble i 1742 ansatt som proku-

rator (sakfører) i Trondheim, uten at 
han hadde tatt noen juridisk eksamen. 
Da den daværende postmester i 
Trondheim, Peder Møenboe ble sus-
pendert på grunn av sykdom og rot i 
regnskapene, ble Jens Schanche i 1748 
midlertidig konstituert som postmester 
i Trondheim, og han fungerte i denne 
stillingen til begynnelsen av 1749. Jens 
Schanche var nøyaktig og nidkjær i sitt 
arbeid, viste gode administrative evner 

SLEKT OG DATA  3  2014            37



og utførte jobben som postmester me-
get godt i den korte tiden han fungerte 
i embetet. Han fikk imidlertid ikke 
forlenget tiden i embetet da den tidli-
gere postmester i Arendal, Mandrup F. 
Alstrup ble utnevnt til ny postmester i 
Trondheim. 

Ut på 1700-tallet var det mye rot 
og uryddighet i postgangen rundt 
om på postkontorene, og mange av 
postmestrene hadde til dels store un-
derskudd i regnskapene sine. Brev ble 
åpnet og penger fjernet, dessuten var 
karteringen mangelfull og taksering 
av brevportoen bevisst feil. Postsekken 
var ofte slitt, og post ble delvis ødelagt 
av fuktighet. Det var i det hele mye å 
rette på.

Det ble sendt mange klager på 
langsom og upålitelig postgang. 
Generalpostamtet i København la 
rundt 1750 fram et forslag om å la 
kontraktører føre posten tilsvarende 
ordningen i Danmark. Foranledningen 
her var at det over lang tid ble rappor-
tert store forsinkelser i de forskjellige 
postrutene som på den tiden var i drift 
her i Norge, og i tillegg ble det rappor-
tert om stor misnøye og en likegyldig 
holdning blant postbøndene. Forslaget 
ble sendt ut på høring til postmestrene 
i Norge, men ble negativt mottatt da 
disse mente at de naturgitte forholdene 
og rutene i Norge var så krevende at 
det ville bli for kostbart å gå inn for 
det danske systemet med kontraktører. 
Det var absolutt nødvendig med lokal-

kjente menn til å føre posten langs de 
krevende postrutene. Forslaget om å 
endre postordningen kom etter at Jens 
Schanche måtte overlate embetet ved 
Trondheim postkontor til Alstrup, men 
han hadde ideer og gjorde sine tanker 
omkring dette. Han tok tak i pro-
blemstillingen, og utpå høsten 1752 
dro han til København og la fram for 
Generalpostamtet sine ideer til løsning. 
Jens Schanches forslag falt tydeligvis i 
god jord, og allerede ved en kongelig 
resolusjon av 13. november samme år 
ble han oppnevnt til Post-Controleur 
for å undersøke postforholdene i 
Norge. Han reiste fra København 
opp gjennom Sverige og kom til 
Fredrikshald den 14. desember 1752, 
hvor han startet sin undersøkelse på 
postkontoret der. Han gikk gjennom 
postprotokollen, og kontrollerte at 
takseringen av brevene var i orden. 
Han reiste videre nordover og var på 
Moss postkontor dagen etter. Den 16. 
desember var han på Christiania Post-
kontor og gjorde sine undersøkelser 
der. Den 30. desember var han tilbake 
i Trondheim og kontrollerte rutinene 
ved postkontoret som han selv forlot 
noen år tidligere. 

Jens Schanche tok sin oppgave som 
Postkontrollør alvorlig, og i februar 
1753 reiste han til Romsdal for å 
undersøke forholdene og få i gang en 
forbedret postrute fra Trondheim til 
Molde og Kristiansund. Romsdalspos-
ten var krevende, og han fikk litt av 

hvert å stri med på turen. Det kom for 
dagen mange problemer, og det var så 
visst ingen enkel sak å føre posten fra 
Trondheim og ut til Kristiansund og 
Molde. Postbøndene i ruta fikk ikke 
den støtte og hjelp de trengte for å føre 
posten på en sikker måte, og dermed 
kunne postsekken bli liggende i flere 
dager før den kom videre. Det var 
mye å ta fatt i, og den interne stridig-
het mellom ladestedene Molde og 
Kristiansund var sterkt framtredende. 
Borgerne i Molde ville ha posten ned 
fra Tofte på Dovre, hvilket de hadde 
kjempet for i mange år, og ville endatil 
ta noe av kostnadene for dette selv. 
Jens Schanche var sterkt imot denne 
ruten, og mente at det nok kunne gå 
sommerstid, men høst, vinter og vår 
ville turen ned Raumadalen til tider 
være umulig på grunn av snø, is og 
vanskelig føre. Borgerne i Kristian-
sund så imidlertid det som mest tjenlig 
å få posten fra Trondheim, og det var 
via Trondheim som ville gi den mest 
regelmessige postgang. Han leverte 
en omfattende rapport om Romsdals-
posten til Generalpostamtet datert 30. 
mars 1753.

Det hadde opp gjennom årene 
kommet mange klager fra postbøn-
dene rundt om i landet som syntes de 
fikk alt for lite igjen for strevet med å 
føre posten. Handlende og myndighe-
ter klaget på sen postgang, og postbøn-
dene fikk ensidig skylden for forsinkel-
sene. De ble beskyldt for skjødesløshet, 

Signaturen til Jens Schanche Boka om postmesteren Jens Schanche.Postrytter
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sendrektighet og udugelighet, noe som 
sikkert i enkelte tilfeller var riktig. I 
realiteten var det nok adskillig flere 
forhold som spilte inn, for den jevne 
postbonde hadde til tider en nærmest 
umulig oppgave. Jens Schanche reiste 
gjennom de norske postrutene og 
besøkte alle postgårdene for å finne ut 
hvorfor det var slik uro og misnøye, og 
hvorfor det ble slike store forsinkelser i 
enkelte deler av landet. Han fikk post-
bøndene i tale og fikk mange innspill 
på hva som var galt. Han hadde da 
ikke noen tur til Nord-Norge, og det er 
heller ikke beskrevet noe om postruta 
ut til Kristiansund og Molde i hoved-
rapporten til Generalpostamtet som er 
datert 8. mars 1754. 

Den egentlige rundturen langs post-
rutene i Norge startet Jens Schanche 
fra Trondheim den 12. juni 1753. 
Han besøkte alle postgårdene opp til 
Dovre og nedover Gudbrandsdalen til 
Christiania, snakket med postbøndene, 
og fikk mange opplysninger om hva 
som ikke fungerte. Han noterte flittig 
informasjon om tilstanden ved de 
enkelte postgårdene, og gir et unikt 
innblikk i datidens samferdsel. Fra 
Christiania reiste han til Valdres, over 
Filefjell og ned til Lærdalsøra. I denne 
ruta var det noen urimelige lange 
etapper, og over Filefjell var en etappe 
på hele 62 km. Det var tydelig at 
mye ikke var som det burde være, og 
mange postbønder hadde strekninger 
som var direkte livsfarlige og som 
regelrett gikk på helsa løs. Vinterstid 
måtte postføreren her kjempe seg fram 
på truger. Et umenneskelig slit med en 
tung postsekk. På dette strekket over 
Filefjell, var det flere steder som var 
direkte livsfarlig å passere. Jens Schan-
che la om ruta her, og fikk Nyestuen 
og Maristuen som nye postskiftesteder. 

Dermed ble denne lange etappen over 
Filefjell delt i to, og lagt utenom de 
farligste stedene. 

Videre fra Lærdalsøra gikk pos-
ten utover på Sognefjorden og inn 
Nærøfjorden til Gudvangen. Derfra 
over Stalheim til Voss og videre ned 
til Bergen hvor han ankom den 17. 
juli 1753. I denne postruta var utfor-
dringene formidable, og det er nesten 
utrolig at det var mulig å holde i gang 
en helårig postrute. Postgangen til 
og fra Bergen var særdeles krevende, 
og byens borgere nyttet seg ofte av 
leilighetsskyss for sin korrespondanse. 
Det gikk mye raskere å sende et brev 
med skip til København enn å bruke 
den ordinære post over Christiania, 
og myndighetene måtte stilltiende 
akseptere dette.

Fra Bergen gikk turen videre til 
Stavanger og Kristiansand. Mellom 
Bergen og Stavanger var det ikke noen 
postgang, og Jens Schanche seilte 
direkte sørover fra Bergen og var i 
Stavanger den 23. juli 1753. Turen 
videre mot Kristiansand var vanskelig 
og krevende, og her måtte han også 
gjøre umiddelbare endringer for å 
forbedre postgangen. Den siste etap-
pen inn mot Kristiansand gikk ikke 
langs den alminnelige kongevei, men 
gjennom skog og utmark til Kios som 
lå ganske avsides. Her ble ruten lagt 
om, og posten ble ført på Kongeveien 
inn til Kristiansand. Veien videre fra 
Kristiansand til Christiania var også 
utfordrende. De siste rutene Jens 
Schanche reiste langs var postruta 
mellom Bragernes og Kongsberg, og 
mellom Fredrikshald og Christiania. 
Underveis langs alle rutene fikk han 
gjort endringer som bare måtte gjøres 
der og da, og i februar 1754 var rap-
porten ferdig. Denne rapporten er en 

solid dokumentasjon på de rådende 
forhold blant postbøndene og i de 
forskjellige postrutene. 

Det ble ikke umiddelbart gjort 
andre endringer i organiseringen av 
postrutene, til det var det for store 
kryssende interesser innen administra-
sjonen av Norge. De militære ville ha 
kontroll over den mannlige befolknin-
gen, og ville nødig gi slipp på dyktige 
unge menn til postens tjeneste. Deler 
av embetsstanden var unnvikende 
og svake. Jens Schanche gjorde seg 
bemerket med sin grundige og omfat-
tende rapport om postgangen i Norge, 
og han fikk en bonus på 4-500 riksda-
ler pluss lovnad om postmesterembetet 
i Christiania når det ble ledig. Jens 
Schanches forslag ble fulgt opp i stor 
grad ved en kongelig resolusjon av 4. 
august 1758, og da ble Jens Schanche 
formelt utnevnt til Post-Controlleur for 
Norge. 

Rapportene som Jens Schanche 
leverte etter å ha foretatt sin reise 
gjennom de norske postruter er omfat-
tende og detaljrike. Han beskriver 
forholdene i postrutene, ca 300 
postgårders beliggenhet i forhold til 
postveien og postveiens beskaffenhet. 
Han navngir postbøndene og andre 
mannlige beboere med alder og i 
mange tilfeller ”helsetilstand”, samt 
postgårdenes matrikkelskyld. Det er 
en utrolig rik primærkilde som er gjort 
allment tilgjengelig, og som jeg mener 
mange som har interesse for lokalhis-
torie vil få stor glede av. 
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I Norge har vi vår Slektsforskerdag 
over hele landet den siste lørdagen i 
oktober, med lokale store og små ar-
rangementer.  I Sverige har de et stort 
arrangement, som trekker flere tusen 
slektsforskere fra fjern og nær.  

Det er en imponerende innsats 
som ligger bak dette arrangementet i 
Karlstad. De har brukt 2 år på plan-
leggingen.  Värmland Släktforskar-
förening overtok stafettpinnen i Gävle 
i 2014. De, i samarbeid med Svenska 
Migrationscenteret, Arkivcentrum 
Värmland og Sveriges Släktforskarför-
bund, satte sammen et flott program, 
med noe om alle interessefelter innen 
slektsforskningen. 

Det må være nervepirrende, særlig 
økonomisk, å dra i gang et så stort 
prosjekt.  Man vet jo aldri helt hvor 
mange som kommer.  I Sverige er man 
i så måte litt "heldigere" enn i Norge, 
da de har flere kommersielle aktører 
som er villige til å betale både for an-
nonsering, store stands, og er villige til 
å være sponsorer. I tillegg virker det 
som om Sverige er full av forfattere 
som skriver om slektsforskning og 
temaer som er relevante for oss med 
denne sære hobbyen. Dette gjør at 
man har mange produkter å selge til 
et informasjonshungrig publikum! 
På hjemmesiden til arrangementet, 
kan en se at de i tillegg til store, tunge 
aktører som er villige til å betale, også 
er mange lokale sponsorer fra lokalt 
næringsliv. Dette er nok helt vesentlig 
for å få et slikt enormt arrangement til 
å bære seg økonomisk.

Som tidligere år, arrangerte Sveri-
ges Släktforskarförbund en medlems-

konferanse og sitt "förbundsstämma" 
i tilknytning til Släktforskardagarna. 
Dette kan vel sammenlignes med DIS-
Norges landsmøte, men dette er jo 
mye større.  Sveriges Släktforskarför-
bund er paraplyorganisasjon for 174 
medlemsforeninger med til sammen 
ca 75 000 medlemmer.  Innunder 
Sveriges Släktforskarförbund, ligger 
også Föreningen DIS, med sine rundt 
25.000 medlemmer. 

De har som DIS-Norge på sine 
landsmøter, sin høytidelige middag på 
lørdag kveld. Vi var selvsagt fulltallig 
med, og opplevde flott musikk, tak-
ketaler og hyggelig selskap.  I tillegg 
serverte de nydelig middag til over 500 
personer - vi opplevde faktisk at maten 
vi spiste i denne byen, var veldig god.

DIS-Norge har i flere år stilt med 
stand på disse dagene, et par ganger i 
samarbeid med Norsk Slektshistorisk 
forening, og ved et par andre anled-
ninger i samarbeid med danske og 
svenske DIS -kollegaer.  I år var vi 
"alene", men vi hadde en stor og fin 
stand, hvor vi til enhver tid var minst 6 
norske til å hjelpe.  Til sammen dro vi 
rundt 25 stykker av gårde i østerled fra 
DIS-Norge, hvor 10 var med og jobbet 
og resten var med som turister. 

Jeg tror de som var med på dette for 
første gang fikk store øyne da de kom 
inn på Karlstad CCC, og så at det 
var fem store etasjer fullstappet med 
Slektsforskning! Gul-kledde smilende 
svenske funksjonærer over alt for å ta 
vare på publikum, duften av nytraktet 
kaffe og nybakte skillingsboller rundt 
kafe-områdene, god plass over alt, og 
plass til å sette seg og ta et møte.  Et 

flott sted i en koselig by.
Årets tema var "Migration - dåtid, 

nutid og framtid". Jeg merket dette te-
maet aller mest i åpningsseremonien, 
hvor hovedtaler, tidligere Riksmarskalk 
Ingemar Eliasson, delte sine tanker 
om dette. Temaet ikke bare nevnt i 
slektsforskningens tegn, men like mye 
den enorme migrasjonen som skjer i 
verden i dag.  Både den frivillige, og 
den som tvinger folk på flukt.

Vi merket også på vår stand at 
mennesker har migrert, immigrert og 
emigrert. Det var hele tiden pågang 
fra ivrige svensker med norske aner el-
ler slektninger som hadde kommet el-
ler reist.  Mange av disse menneskene 
flyttet over landegrensene for å få et 
bedre liv, da som nå. 

Selve utstillingsområdene som gikk 
over 5 etasjer var flotte og oversikt-
lige, med rundt 90 enkeltutstillere.  
Slektsforskerforeninger og lag fra hele 
Sverige var representert, alle de store 
arkivinstitusjonene, både Riks- og 
landsarkiver, og byarkiver.  Familyse-
arch.org  og Ancestry.com  (Ancestry.
se) hadde store områder, og ArkivDigi-
tal hadde et stort område hvor de viste 
frem sine produkter. I tillegg hadde de 
satt opp mange pc'er som publikum 
kunne benytte, og få hjelp til å bruke 
deres samling av avfotograferte kilder.   

Av norske kollegaer utenom 
DIS-Norge var Norsk Slektshistorisk 
forening representert, Solør Slektshis-
torielag, Solør-Värmland Finnkultur-
forening, og Skogfinsk Genealogi.  Det 
var hyggelig å se at alle var opptatte 
og travle da jeg gikk forbi! I tillegg til 
at det var norske utstillere, hadde også 

Svenske Släktforskardagar 
2014 
av laila n. christiansen
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vår egen generalsekretær Mette Gun-
nari, blitt invitert til å holde foredrag 
om slektsforskning i Norge, og vi mer-
ket voldsom pågang på standen etter 
at Mette hadde holdt sine innlegg.  

Det ble som vanlig travelt. I tillegg 
til å sitte på stand, ble "fritimene" 
benyttet til å snakke med andre slekt-
sinteresserte i utstillingsområdet, samt 
å sjekke ut hva nytt av bøker og cd'er 
som burde bli med tilbake i kofferten.  

Det var mye som kunne blitt med, 
men jeg greide å begrense meg. For-
rige gang hadde jeg med meg minst 
10 kilo med bøker hjem.  Mange av 
de lokale foreningene selger cd'er med 
egenprodusert materiale, særlig gjelder 
dette avskrifter av kirkebøker og 
boupptekninger (tilsvarer våre skifter). 
Dette og andre lokale kilder og mange 
bøker om slektsforskning på enkelte 
yrkesgrupper, bøker om spesielle un-
dertemaer "Fader okänd", "Emigrant-
forskning" og  "Soldatforska!" er bare 
en brøkdel av det enorme utvalget. 
Dette gir selvsagt foreningene kjær-

komne inntekter.  Dette er heller ikke 
noe vi ser mye av i Norge, da stort sett 
alt dataregistrert materiale ligger gratis 
tilgjengelig på Digitalarkivet. Dette 
inkluderer jo også transkriberte kilder 
gjort tilgjengelig av frivillige krefter 
DIS-Norges medlemmer har i mange 
år vært aktive med å transkribere og 
gratis tilgjengeliggjøre disse kildene. 
Bøker om slektsforskning er det få av, 
og det er lite som blir gitt ut om un-
dertemaer som kan være av interesse 
for oss. Kanskje dette også vil øke med 
økt interesse både for slektsforskning 
og lokalhistorie?

En viktig cd ble med hjem, nemlig 
den siste versjonen av Sveriges Död-
bok - 1901-2013. Den forrige versjo-
nen var for perioden 1901-2009. Den 
nye databasen er komplettert med 
over 1 million døde for perioden 1901-
1946 (en del av prosjektet "Namn åt 
de döda"), og for årene 2010-2013 har 
det kommet til 381 000 siden forrige 
utgave. Denne siste utgaven innehol-
der 9.290 000 navn.  Dette er en av de 

mange produktene som selges, jeg sy-
nes prisen er noe stiv SEK 500,- men 
jeg vet også at disse pengene går til-
bake til Sveriges Släktforskarförbund, 
så de blir i miljøet.  Denne databasen 
anbefales, dersom du har mye slekt i 
Sverige.  Det er ikke nødvendig med 
de gamle versjonene, denne siste er en 
utvidelse, ikke et tillegg. 

De drømte om å få besøk av mel-
lom 5.000 og 6.000 slektsforskere til 
Karlstad denne helgen. Jeg vet ikke 
hva tallet ble til slutt. Det kom busslas-
ter med folk, ikke bare oss fra Norge, 
men fra foreninger og lag rundt i 
landet.  Dette selvsagt også fordi de ar-
rangerer sin "förbundsstämma" samti-
dig. Hotellene og restaurantene i byen 
merket nok også at byen ble overfalt av 
en horde slektsforskere denne helgen. 

I 2015 vil turen gå til i Nyköping, 
der hovedarrangør er Nyköping-
Oxelösunds Släktforskarförening. Er vi 
i Norge klar for et slikt stort arrange-
ment? Jeg er!

Øverst til venster: Jan Edner og en av våre turister
Ovenfor: Røtter-bokhandelen har stort utvalg 
Til venstre: Svenskene er flinke til å få med 
seg kommersielle aktører, og HomeDeco en 
samarbeidspartner.
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I juni 2013 bestilte jeg min aller første 
DNA-test, noe jeg ikke trodde jeg 
noen gang ville gjøre. Men – det er jo 
mye snakk om slike tester for tiden, i 
vårt slektsforskermiljø – om hvor nyt-
tige de er.  Ville denne testen avdekke 
slektsforhold jeg ikke visste om? Kan-
skje noen overraskelser som jeg ikke 
forventer? Ja, det gjenstår å se.

Som tenkt så gjort, mitt valg falt på 
http://www.familytreedna.com/, hvor 
jeg valgte testen ”mtFullSequence”.
Så da er det bare å vente på at test-
pakken skal komme!

Den kom i løpet av en snau uke, 

6 dager etter bestilling lå den i post-
kassa mi. Det var med spenning jeg 
åpnet pakken, hvordan skulle denne 
testen foregå? Ja det hadde jeg ikke 
satt meg inn i. Men det var jo enkelt 
da – veiledning lå i pakken. Dersom 
man skraper i samme kinn to ganger, 
må man vente en time imellom hver 
gang, og ikke ha spist eller drukket den 
siste timen. Den andre metoden er å 
skrape en gang i hvert kinn, så slipper 
man å vente. Den 8. juli sendte jeg inn 
prøvepakken tilbake til USA.

23. juli fikk jeg e-post om at testpak-
ken min var mottatt. Jeg fikk og litt 

informasjon, bl.a. en link til nettsiden 
hvor resultatet vil komme.

Mitt DNA-treff viser at jeg er i 
haplogruppe U5, med undergruppe 
U5a1b1e. Haplogruppe U5 regnes 
som den eldste haplogruppen i 
Europa. Det er kun 10 % av dagens 
nordmenn som tilhører denne grup-
pen, mens det blant samer er 40 % i 
U5-gruppen. 

mt-haplogruppe U5 regnes som 
den eldste haplogruppen i Europa. 
Denne har oppstått her for mellom 
37 000 og 55 000 år siden (Soares 
2010), og var helt dominerende på det 

DNA-testing på 
amatørnivå: Gamle gener
av liv ofsdal
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europeiske kontinent i før-neolittisk 
tid, altså før jordbruket kom til Eu-
ropa. Utbredelsen i dag spenner over 
store geografiske områder, fra samer 
på nordkalotten til nordafrikanske 
berbere.

Jeg bestilte også en annen type ana-
lyse, en Family Finder-test (FF) som ser 
på utvalgte mutasjoner spredt over alle 
kromosomene.

Som Kristine Rakke Østby skrev 
om i forrige nummer av Slekt og Data 
er også de fleste treffene mine på FF 
fra Elverum.

Dette er et av de områdene i Norge 
der flest mennesker har testet (gjen-
nom Sør-Østerdal Slektshistorielag 
ved Trond Bækkevold), og siden min 
farfar kom fra Elverum og de hadde 
holdt seg der i flere generasjoner bak-
over, var ikke det veldig overraskende.

Jeg har også en gren som kom fra 
Finnskogen hvor det er gjort en god 
del DNA-testing gjennom Skogfinne-
prosjektet. Derfor har jeg en del treff 
med personer med finske navn. Disse 
har jeg ikke fått sjekket ut enda.

Siden Kristine og jeg ikke har hver-
andre i trefflisten kan det skyldes at vi 
ikke har samme arvemateriale.

Jeg har heller ikke Trond Bække-
vold i trefflisten som hun har, men har 
flere av hans blodslektninger og fant 
derfor ut hvilke grener som var felles. 
Ved sammenligning av rapporter har 
vi funnet ut at jeg er 7-menning med 
Tronds far, i tillegg til at jeg også er 
7-menning med Kristines far.

Dette hadde vi antagelig ikke fun-
net så greit ut av uten DNA-testen.

Jeg har også treff med Laila N. 

Christiansen, dette er det genetisk 
nærmeste treffet og er en del av det 
som var kjent. Jeg er 3-menning med 
Lailas far, som jeg også ser av hans 
innsendte DNA-materiale. Vi har en 
felles gren i Hole i Buskerud, men her 
er det ingen felles treff – noe vi syns 
var litt merkelig. Hun har flere fra 
Hole i Buskerud blant sine treff mens 
jeg ikke har noen av disse. Her må det 
også være ulikt arvemateriale som har 
blitt med i generasjonene ned til oss.

De nærmeste treffene jeg har var 
kjent, men da får man en bekreftelse 
på at den forskingen man har gjort 
så langt stemmer! Utover dette har 
jeg kontaktet noen av de jeg har litt 
fjernere slekt med, da tenker jeg på 
mulige 6-menninger og fjernere. Flere 
av dem har jeg fått bekreftet og vi har 
delt slektsopplysninger. 

For å finne felles grener ser jeg på 
innsendte gedcom-filer fra de jeg har 
best treff med, men dessverre er det 
mange som ikke sender inn en slik fil 
fra slektsprogrammet sitt. Beskrivelse 
av hvordan man gjør det fins på 
nettsidene til Norgesprosjektet www.
norwaydna.no 

Jeg har også noen overraskende 
treff jeg vil sjekke ut nærmere. Jeg ser 
at det stadig kommer inn nye treff med 
meg når jeg logger meg inn på Family 
Tree DNA – så her må man bare følge 
med og sjekke treffene som kommer 
inn!

Noen direkte aner fra Bamble/Bre-
vik/Porsgrunn i Telemark kunne jeg 
tenkt meg å funnet ut av, samt en tipp-
tippoldefar som giftet seg i Drammen i 
1821 med det ”uvanlige” navnet Niels 

Olsen. Hans utkårede var Eli Gulliks-
datter fra Vestfossen i Buskerud, men 
Niels vet jeg ikke hvor kom fra.

Til slutt vil jeg oppfordre alle til å 
sende inn en GEDCOM-fil fra slekts-
programmet sitt! 

Det er en stor fordel både for den 
som tester og de man får treff med at 
det fins en GEDCOM-fil som viser 
alle direkte aner knyttet til kontoen/
testen.

En GEDCOM-fil er en datafil 
laget i et slektsprogram, og som viser 
opplysninger fra anetreet. Alle slekts-
program kan brukes, både enkle gratis 
og mer omfattende programmer som 
koster noen kroner. 

Er du usikker på hvordan en slik 
fil lages, sjekk med andre som bruker 
samme program som deg.

 I forrige Slekt og Data var det 
Kristine Rakkeby som fortalte om sine DNA-
resultater. I denne utgangen er det Liv Ofsdal 
som har fått testet sine gener. 

Liv Ofsdal.
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Turen i år gjekk til dei indre fjordbyg-
dene på Sunnmøre, og vart ein fan-
tastisk fin tur i strålande fint ver.  I det 
oppdelte fjordfylket Møre og Romsdal  
er det ikkje heilt enkelt å sette opp ein 
slik tur – dei som kom lengst vekke frå 
på Nordmørssida måtte sjølve ordne 
seg med overnatting i Molde dagen 
før.  Og med tidleg ferje frå Molde 
kunne romsdalingane gå på Turistbus-
sen Ålesund ved fergeleiet på Furneset. 

Turen gjekk så mot Sjøholt og rute-
bilstasjonen på Moa, der dei ventande 
sunnmøringane kunne stige på – og 
reisa kunne fortsette til Solavåg og 
ferja over  til Festøy – eller Festøya.

Langs fjordane:
Lat oss her nemne at denne gjengen 
som var i bussen på denne turen, var 
alle folk med stor historisk innsikt og 
interesse for vår viktige lokale historie. 
I kvart eit sete sat det ”ekte” guidar 
som visste mykje å fortelje om det me 
såg på begge sidene av fjordane som 
låg på ruta vår  denne dagen. Historie 
og forteljingar kom den eine etter 
den andre på høgtalaren i bussen, om 
hendingar og stader etter som bussen 
drog forbi i landskapet.

Det kom fort fram at namnekonsu-
lentane på Molde som hadde rota det 
til med mange stadnamn, ikkje stod 
serleg høgt i kurs. At Solevåg vart til 
Solavåg var ikkje heilt enkelt å forstå. 

Vi fekk og vite at ferjeleiet  Festøy - 
Festøya på andre sida av Solevåg, var 
den einaste øya i Noreg som ikkje var 
ei øy – og som heller aldri hadde vore 
det. Frå eigne ”guidar” i bussen vart 
historia rulla tilbake fleire hundre år – 
til den tida då kyrne i Hjørundfjorden 
vart frakta over til Solevågen sumar-
tida for å ete seg feite på flatare land. 
Fjella i Hjørundfjorden stuper som me 
veit for det meste rett ned i fjorden, og 
var farlege for både folk og fe.

Husdyra i gamal tid vart derfor 
frakta over til Solevåg-landet for bei-
ting, og dei vart utskipa frå Fe-støa må 
vita – slik var det. Eit ofte brukt lokalt 
namn på Hjørundfjorden i gamal tid 
var derfor ”Kufjorden”.  Etter hundre 
år som det heiter, synes allting å vere 
gløymd – men ikkje for DIS-ane om 
bord i vår buss denne dagen.

Sivert Aarflot museet:
Dette var berre starten på denne så 
innhaldsrike dagen – vår tur fortsette 
til Sivert Aarflot museet i Volda. Ein 
6.te generasjon Aarfloting tok imot oss 
og orienterte om mannen og samlinga. 
Når vi i dette året feirar grunnlova 
sitt 200års jubileum, så er det ikkje til 
å unngå at vi undrar oss over korleis 
menneska på den tida var – korleis dei 
hadde det.

Her i Sivert Aarflot sine samlingar 
får vi mange av desse svara – korleis 
tida må ha vore her på våre kantar. 

Sivert var fødd i 1759 og voks opp 
i siste delen av den 400års bolken som 
vi hadde under dansk herredøme. 
Han var uvanleg evnerik og engasjert i 
utviklinga av si samtid. Også frå dansk 
side var det forståing for at ei ny tid 
måtte komme, der folkeopplysning 
og opplæring måtte stå i fokus. Sivert 
og mange med han måtte likevel 
arbeide i ei brytingstid mot dei danske 
interessene.  Leiaren for den danske 
skulekommisjonen i 1790 var hertug 
Fredrik Cristian af  Augustenborg, og 
han skreiv slik om den norske bor-
gerklassen –”Bonden maa ikke blive 
oplyst, ellers vil han bare rebellere”.

Ein slik ”rebell” vart Sivert – med 
sine heilt uvanleg evner arbeidde han 
i det stille for si folkeopplysning – som 
bonde og lærar i omgangsskulen, som 
postopnar og lensmann. Mest kjent  er 
han kanskje for sin pioner-innsats som 
boktrykkar. Som den fyrste ute i bygde-
Noreg skaffa han seg i 1808-1809 sitt 
eige prenteverk, etter at han alt i 1807 
søkte kongen i København om lov til 
å gi ut sine eigne små prent. Alt i 1810 
gav han ut Norsk Landboeblad – det 
fyrste bladet utgjeve på landsbygda. I 
dag er dette avisa ”Møre”.

Sivert lærde seg og å lese gamal-
norsk, og han meinte at folket ikkje 
skulle vere redde for å bruke sitt eige 
gamle bygdemål – heller ikkje å skrive 
det.

Sivert fekk med seg mykje av den 

DIS Møre og Romsdal sin 
sumartur 2014 – 14 juni
av petter k ulvestad
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fridomsrørsla som rådde i Noreg fram 
mot og etter 1814. Sivert døydde i 
1817 – som ein sliten mann – men 
som visste at han hadde sett spor etter 
seg – med mange bøker i eit bibliotek 
for folket. 

 Ivar Aasen tunet:
Medan vi DISar hadde vore opptekne 
med Sivert Arflot omvisninga, så 
hadde Turbuss sjåføren på forunderleg 
vis klart å snu den store bussen – vi var 
klar for neste mål – som var til Ivar 
Aasen tunet. Her gjekk vi no til dekka 
bord for ein flott lunsj. 

Ivar Aasen var født i 1813, og på 
ein måte overlappar han det arbeidet 
som Sivert Aarflot hadde teke til med. 
Den tida fanst det ikkje så mange 
bøker, men den kunnskapshungrande 
unge Ivar fann det han søkte i prenta 
og bøkene som Sivert Aarflot hadde 
lete etter seg. Sivert hadde studert det 
gamle norrøne språket gamalnorsk, 
og funne likskap med det gamle byg-
demålet som framleis levde til tross av 
påverknaden frå det danske språket. 

Ivar meinte at det norske måtte 
byggjast opp att etter dei politiske hen-
dingane som hende rundt 1814 – då 
landet gjekk frå dansk herredøme til 
svensk. Ivar lærde seg norrønt slik som 
Sivert hadde gjort det før han. Og han 
forstod kva Sivert ville ha meint om 
han framleis hadde levd. Ivar lærde 
seg no også engelsk, fransk og latin – 

han var slettes ikkje redd for å snakke 
med folk, same kva rang dei hadde. 
Han for landet rundt – for å lære seg 
det språket som han meinte var det 
norske. Slik har landet vårt i dag to 
sidestilte språk – det ”danske” og Ivar 
Aasen sitt.  

Monumentet etter Ivar sitt arbeid 
er sjølve Ivar Aasen tunet, der vi no 
var for vår flotte lunsj. Ivar døydde 
i 1896 – han fekk ikkje oppleve at 
landet verkeleg vart hans Noreg. Men 
det har vi DISar fått – og kunne her 
avslutte vårt måltid med eplekake med 
krem og ein kopp kaffi til.     

Norangsdalen
Vår tur gjekk no vidare gjennom våre 
flotte landskap som folk frå utlandet 
betaler mykje for å få oppleve. Turist-
bussen tok oss lett over Bondalseidet til 
Sæbø, og etter ein super ferjetur kom 
vi til Urke. Det flotte gamle hotellet 
krev alltid ein fotostopp – før neste 
stopp vart ved Lygnstøylvatnet. Etter 
steinraset i 1908 vart elva demma opp 
– Lygnstøylen vart då Lygnstøylsvatnet 
– framleis ser vi dei gamle steinmu-
rane nede under vassflata. 

Peer Gynt galleriet på 
Hellesylt
At fjella våre er farlege, er vel kjent 
for oss alle. Den skrekken vi følte opp 
Nordangsdalen og ned til Hellesylt, 
vart gløymd då vi kom inn i Peer Gynt 

Galleriet. Det må berre opplevast – å 
komme inn i dette galleriet med dei 
store Peer Gynt relieffa utskorne i 
tre – med Edvard Grieg musikk til 
-  går ikkje å beskrive. Til musikken 
vert historia fortalt med tilpassa lyd og 
tale. Dette må opplevast.  Kunstnaren 
Oddvin Parr brukte dei siste 14 år av 
livet sitt til å lage desse imponerande 
trefigurbileta, der han beskriv Henrik 
Ibsen sitt drama om Peer Gynt. Kunst-
naren sjølv døydde i 2010 – synet og 
opplevingane her inne gløymer ingen.

Heimreisa:
Alle turar har ein ende – også denne 
vår DIS 2014 sumartur.

Turistbussen tok oss heimover gjen-
nom nokre av dei nye tunellane over 
fjellet ned til Stranda – og vidare over 
Strandafjellet ned til ferja på Aursnes 
- eller var det Ørsneset. Ja – det var 
det då?!

Vi sunnmøringane klappa av bus-
sjåfør Truls Aaland då vi kom til Spjel-
kavika. Romsdalingane ville vente med 
det til dei kom tilbake til Vestnesferja 
sa dei – for å vere på den sikre sida. 
Men dei klappa med likevel – sikkert 
for at dei no endeleg vart kvitt sunn-
møringane

Dei kom sikkert vel fram dit – og då 
hadde vi alle i bussen hatt ein fenome-
nal flott tur som vi takkar arrangøren 
for – DIS Møre og Romsdal.

På veg til Ivar Aasentunet. Etter steinraset i 1908 vart elva demma opp – 
Lygnstøylen vart då Lygnstøylsvatnet – framleis 
ser vi dei gamle steinmurane nede under 
vassflata.

Oddvin Parr laae trefigurbilete om Peer Gynt. 
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Storm tok 
Digitalarkivet
Melding fra Digitalarkivet 11. juni: Tordenvær har 
slått ut serveren for skannet materiale. Serveren er på 
vei opp igjen, men pga stort innhold og nødvendig 
disksjekk, så vil det gå flere timer før tjenestene er på 
plass igjen. Dette rammer skannede kirkebøker, pan-
tebøker, rettergangsmateriale, skifteprotokoller mm. 
Alt søkbart og alt som ligger i Bokhylla er ikke berørt 
av dette. Vi beklager ulempene!

Ledersamling
DIS-Norge, Slekt og Data holder sin 
årlige ledersamling 8.-9. november på 
Quality Airport Hotell Gardermoen.

DIS-Norges leder tok en tur til Tromsø i forbindelse 
med etableringen av det nye DIS-laget DIS-Nord. 
Og, - ikke minst for å dele ut hedersprisen, DIS-
bjørnen, til DIS-Tromsøs mangeårige leder, Ragnar 
Samuelsen. 

Ragnar har i mange år vært en sentral person for 
slektsforskere i Nord-Norge, og særlig for Troms fylke 
og Tromsø by. Han deltok allerede ved stiftelsen av 
DIS-Troms og det gikk ikke lang tid før han hadde 
tillitsverv. Ragnar var styremedlem fra det første 
årsmøtet i 1999 - 2000. På årsmøtet 2000 ble han 
med i styret som varamedlem. Men allerede høsten 
2001 gikk han inn som fast styremedlem til årsmøtet 
i 2002. Siden 2002 har Ragnar vært styreleder sam-
menhengende fram til årsmøtet i 2013. Sånt står 

det stor respekt av. Ragnar ba om avløsning som 
leder fordi, som han sa, han følte at det var på tide 
at andre overtok siden kosten etter hvert var blitt litt 
sliten. Tone Moseid overrakk prisen og kunne fortelle 
forsamlingen at hun også hadde hatt ett godt samar-
beid med Ragnar i tiden hun satt som redaktør for 
Slekt og data. Bente Nordhagen, som overtok etter 
Ragnar som leder for DIS-Troms, takket Ragnar for 
den gode driften av foreningen, og det gode samar-
beidet etter at hun overtok ledervervet etter ham. 
Ett grunnlag som også gjorde at vi nå hadde kunnet 
jobbe videre med tanken om en omorganisering av 
DIS-Troms og DIS-Finnmark til DIS-Nord. 

DIS-bjørn 
til Samuelsen

Notiser
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I forrige Slekt og data sto en epistel fra landsmøtet. 
Historien fortalte at utsendinger fra DIS-Troms var 
blitt spurt om de kunne tenke seg å ta ansvaret med 
å høyne aktiviteten i Finnmark fylke som hadde vært 
noe laber i flere år. Årsmøtet i DIS-Troms vedtok å 
etablere et representantskap som distriktslagets høy-
este organ og samtidig endre navnet på distriktslaget 
til DIS-Nord. Det ble valgt et interimsstyre som 
skulle jobbe med saken frem til sommeren 2014. 
Interimsstyret kom, gjennom intensiv jobbing både 
via epost og Skype, frem til at det kunne avholdes et 
stiftelsesmøte for DIS-Nord den 10.06.2014. Organi-
sasjonsmodellens representantskap hadde til nå ikke 
vært brukt i DIS-Norge, Slekt og data! Det skaper 
selvsagt utfordringer når det gjøres slikt «nybrotts-
arbeid», men utfordringer er vi vant med… Nye ved-
tekter som ligger nær opp til standardvedtektene ble 
presentert og godkjent. Budsjett-forslag likeså. Valget 
ble gjort slik at interimsstyret fortsetter, men nå med 
mandat å sette sammen en valgkomite som skal legge 
frem forslag til valg av styre på representantskapets 
årsmøte som skal avholde innen utgangen av mars 
2015. Representantskapet, som består av medlem-
mer valgt av de lokale gruppene, avholder årsmøtet, 
vil også kunne avholde egne møter. På stiftelsesmøtet 
var vi så heldige at vi fikk besøk av vår nyvalgte 
leder, Tone Moseid. Hun fortalte at dette ikke bare 
var en historisk dag for de lokale slektsforskerne i 
Nord-Norge, men også for foreningen, som aldri 
tidligere har hatt noen lokale foreninger med repre-
sentantskap. Hun oppfordret til å fortsette arbeidet 
med å aktivisere medlemmene i Finnmark, men at vi 
heller ikke skulle glemme at det fremdeles er mange 
medlemmer i Troms som også skal tas vare på gjen-
nom aktiviteter. Noe vi nå får god anledning til siden 
ikke alt arbeidet faller på en forholdsvis liten gruppe 

medlemmer i Tromsø. Det er opprettet lokale grup-
per i Nord-Troms, Midt-Troms, Harstad og et lokalt 
lag i Tromsø. Vi i interimsstyret oppfordrer derfor 
medlemmene i Troms og Finnmark til å ta kontakt 
gjennom enten Facebook eller epost.

Vi finnes lettest om du rett og slett søker på DIS-
Nord på fjesboka, hvor du finner en samleside for 
den «nye» slektsforskerforeningen i Nord-Norge.

DIS-Nord stiftet
eirik dørdal nord

NOTISER
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Returadresse: 
DIS-Norge
Øvre Slottsgate 2B
NO-0157 Oslo

Medlemsfordeler i DIS-Norge
•  Medlemsbladet «Slekt og Data» med mye slektsfaglig stoff tilsendes fire ganger i året

•  Full tilgang til våre hjemmesider med mye informasjon og faglig stoff

•  Mulighet til å bidra til DIS-treff der du kan treffe andre slektsforskere som kanskje vet noe om din slekt. 
Som bidragsyter til DIS-treff, får du brukernavn og passord slik at du kan lete i svensk, dansk og finsk data-
base

•  Tilbud om å delta på medlemsmøter, kurs og andre arrangementer fra det laget du geografisk tilhører og 
fra sentralt hold

•  ”Fadderordning”. Du kan få tips og hjelp fra en etablert slektsforsker de første 12 måneder av ditt med-
lemsskap 

• Ny avtale med Telenor. Rabatt på mobilt bredbånd, bredbånd og IP-telefoni

•  Rabatt på briller og synstest fra Interoptik og Brilleland

•  Fulle medlemsrettigheter hos DIS-Danmark på nettet

•  DIS-Norges medlemmer får medlemsrabatt på samtlige salgsartikler hos Norsk Slektshistorisk Forening

•  Rabatt på diverse varer som slektstavler og bøker (se disbutikken www.disnorge.no/cms/disbutikk.html) 

•  Rabatt på bokinnbinding og trykking

•  Rabatt på Ancestry.se, Genline, Arkiv Digital for dem med slekt i Sverige

• Rabatt på kjøp av anetavler fra HomeDeco


