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Dette nummeret av Slekt og Data har vært et problem – og det fortsetter å 
være et problem. Først manglet vi tema og bidragsytere og inspirasjon – ja det 
meste. Så fikk vi tema, så byttet vi tema, og kort sagt slet en del. 

Så strømmet det på med bidrag, og noen hadde vi fra før, for i det forrige 
nummeret, der var det litt trangt. Plutselig satt vi der og innså at vi hadde for 
mye stoff. Ikke bare litt, slik at mindre justeringer ville gjort det mulig å få 
med det som burde med. Nei, det ble så mye at vi måtte utsette en del til det 
neste nummeret!

Og jeg måtte gå ned på lederspalten, for å gi rom for minst en halv side 
med prioritert stoff.

Interessant er det at det er blitt så populært å bidra til Slekt og Data at det 
skaper plassproblemer for redaksjonen. 

Tema denne gang er Heraldikk – et fagfelt som kan bety en del også for 
slektsforskere. Vi er derfor glade for at det i dette nummer er et bidrag som 
gir en innføring om dette. Og i neste nummer kommer det en annen artikkel 
som går inn på andre deler av heraldikken.

Denne gang har vi også en artikkel om de nye hjemmesidene. Vi har 
ventet lenge på dem, men i begynnelsen 
av februar kunne vi endelig skifte over til 
ny ham. Dette krever også informasjon 
til deg som medlem og bruker, slik at du 
kan bruke informasjonen og funksjo-
naliteten på best mulig måte. På de nye 
hjemmesidene finner du også den nye 
”Min medlemsside” – les om hvordan du 
bruker den. Det er viktig at du passer på 
å holde kontaktinformasjonen ved like.

Torill Johnsen
leder

Leder

Foto: H
eidi S. Fjeldvig
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Formål:

DIS-Norges publikasjonspris har som formål å 
stimulere til at flere slektsforskere bearbeider sin 
innsamlede informasjon og presenterer dette på 
en egnet måte. Publikasjonsprisen skal bidra til at 
mange former for publisering blir valgt og verdsatt 
både blant slektsforskere og slektsinteresserte. Vi-
dere skal publikasjonsprisen bidra til å øke interes-
sen for slektsforsking også i samfunnet omkring oss.

Prisen:
1.  DIS-Norge utdeler årlig en publikasjonspris på kr 

10 000 og med tilhørende diplom.
2.  Prisen skal premiere en idérik og godt utført pu-

blikasjon. Publikasjonen kan være en ren tekstlig 
presentasjon, en kombinasjon av tekst, bilder, lyd 
og film/video eller en ren film/video-produksjon 
f. eks. i form av en digital fortelling.  Den kan 
presenteres i bokform eller på et digitalt medie 
(f.eks. presentasjon på Internett eller på en CD/
DVD/Bluray-plate).  

3.  Den skal ha godt slektsfaglig innhold. God 
organisering, god formidling og originalitet vil bli 
premiert.

4.  Et slektsprogram bør være benyttet i fremstil-
lingen, eventuelt i tillegg til annet dataverktøy. 
Publikasjonen må likevel ikke være en ren ”trykk-
på-knappen”-løsning fra et slektsprogram.

5.  Det kreves en beskrivelse av hvordan publika-
sjonen er fremkommet slik at andre kan gjøre 
likedan.

Forslag på kandidater sendes innen 1. august 2010 til 
DIS-Norges kontor, lakkegata 21, 0187 Oslo, merket 
”publikasjonspris”. 

Medlemmer av DIS-Norges og forfattere av 
produkt som faller inn under kriteriene, kan sende 
forslag. Forslagene må inneholde en presentasjon av 
det nominerte produktet, helst vedlagt en kopi, og 
det må gis en kort skriftlig begrunnelse for nomina-
sjonen.

DIS-Norges publikasjonspris

Forside
Edward Hammonds fullstendige 
våpen, som han gjorde krav på 
ved The Visitation of London 
1687. Engelske herolder reiste 
rundt i England og undersøkte 
om våpenførende personer 
hadde rett til å bruke det 
våpenet de førte. Våpenet et 
kløvd av gull og blått med tre 
halve leoparder i motsatte farger 
omkring en hermelins firbla-
ding. På hjelmen et ulvehode 
firedelt av gull og blått med 
en hermelins firblading. Er et 
løvehode sett i profil, er det et 
løvehode. Er et løvehode sett en 
face, er det i følge heraldikkens 

regler et leopardhode. Hjelmen 
var en type hjelm som ble brukt 
ved turnering med lanse. Hjelm 
brukes i England av gentlemen 
og esquires. Vanligvis brukes den 
av borgerslekter. Med tillatelse 
av College of Arms, London.
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Etter å ha gjennomført en grundig 
undersøkelse i markedet bestemte styret 
i DIS-Norge før sommeren 2009 å gå til 
innkjøp av nytt medlemssystem.

Det har lenge vært behov for å 
bytte system. DIS-Norge ønsker å være 
en moderne organisasjon og yte våre 
medlemmer så gode tilbud og tjenester 
som mulig. Dette føler vi er oppnådd 
og dere vil i fremtiden bl.a. få tilbud om 
ulike betalingsordninger. Det er også et 
faktum at det gamle systemet ikke lenger 
blir vedlikeholdt.

Valget falt på Focusnet fra Team Data 
System AS. Systemet er levert til ulike 
organisasjoner og systemet er godt egnet 
for DIS-Norge. Systemet håndterer all 
informasjon vi har behov for både når 
det gjelder DIS-Norge sentralt og lagene 
rundt omkring i landet.

Nytt medlemssystem betyr noen nye 
rutiner også for våre medlemmer. Alle-
rede ved innmelding i DIS-Norge er det 
nå et krav til å oppgi e-postadresse. Uten 
dette får man ikke registrert sin innmel-
ding. DIS-Norge er en dataforening og 
vil heretter sende kontingentkrav og alle 
andre fakturaer på e-post. Det er derfor 
vesentlig å oppdatere denne informasjo-
nen og ikke minst lese sin e-post.

Endring av e-postadresse, postadresse 
og telefonnummer gjøres på ”Min med-
lemsside”.

Denne er noe endret fra tidligere og 
for å finne den må man først logge seg på 
DIS-Norges hjemmeside.

Du logger deg inn på hovedsiden til 
www.disnorge.no (figur 1). Logg deg på 
med brukernavn og passord.
Brukernavnet ditt er dn00000 (to bok-
staver og 5 tall)

DIS-Norge har byttet medlemssystem

Figur 1

Figur 2
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Passordet ditt er xxx000 (3 bokstaver og 
3 tall)

Når du har logget deg på vises ditt 
medlemsnummer og navn. Her velger du 
”min medlemsside” (figur 2).

Du vil da få opp din personlige med-
lemsside (figur 3).

Når du har meldt deg inn og mottatt 
brukernavn og passord på mail logger du 
på her og varer på noen få spørsmål. Det 
er også her du endrer adresser senere.

Har du ikke mottatt noe fra oss på 
lenge kan det være en god idé å logge 
inn på min medlemsside for å se om vi 
har riktig e-postadresse. Purringer vil 
også bli sendt på e-post. Ta kontakt med 
kontoret på kontor@disnorge.no hvis 
dere trenger hjelp, ikke leser e-post eller 
av annen grunn må ha faktura i posten.

Figur 3
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tema   heraldikk

HERALDIKK I SLEKTSFORSKING
Av Hans Cappelen

Det er grunn til å spørre om vi 

virkelig kan bruke heraldikk i 

slektsforsking. Da snakker vi 

jo om våpenskjold, altså om 

heraldikk som er læren om 

våpenmerker. Og vi snakker 

om de personene som brukte 

slike våpen. Det var det jo ikke 

alle og enhver som gjorde. Men 

det var nok flere brukere enn vi 

gjerne tror, og da kan våpnene 

og heraldikken komme inn i 

slektsforskningen. 

Nå har heraldikken sine begrensninger, 
som så mange andre hjelpemidler. Her 
skal jeg si noe om både muligheter og 
fallgruver. Selv er jeg riktignok ikke sær-
lig dreven i slektsforsking, men litt har 
jeg vel plukket opp …

1  Hva kan heraldikken hjelpe 
til med i slektsforskning ? 

Særlig på følgende områder kan heral-
dikken være et hjelpemiddel:
1.  I ren slektsgransking: det vil si å under-

søke om det er slektskapslinjer mellom 
personer

2.  I utvidete biografier, det vil si å skaffe 
kjennskap til personer, deres person-
lighet, liv og miljø

3.  Som illustrasjon for å live opp en ren 
tekst; det vil si med dekorative farger 
og figurer.

Jeg skal ta for meg de enkelte av disse 
punktene, men jeg skriver først noe mer 
generelt om heraldikk og våpenskjold 
samt om hvem som brukte slike våpen 
i Norge. Med denne kunnskapen som 
bakgrunn, tror jeg det blir lettere å bruke 
heraldikken som hjelpemiddel for slekts-
forskingen.

2  Hva er heraldikk og våpen-
skjold ?

Heraldikk i snever forstand er læren om 
våpenskjold – og da både om de eksiste-
rende våpenskjoldene og om hvordan vi 
lager nye. Dessuten bruker vi betegnel-
sen ”heraldikk” ofte når vi har ett eller 
flere våpenmerker, for eksempel ”Heral-
dikk Hedrum kirke” på wikipedia. 

Som dere kanskje ser, har jeg her latt 
ordene ”våpen”, ”våpenskjold” og ”våpen-
merke” bety akkurat det samme. Noen 

Fullt våpen med farger, skjold, hjelm, hjelmklede og hjelmtegn. Benkestokk i normalisert 
tegning fra 1600-tallet i Birgitte Knudsdatter Seeblads våpenbok.

6          SLEKT OG DATA  1  2010



heraldikk   tema

> 

Forfatteren

liker best det ene av disse ordene, noen 
foretrekker det andre eller tredje, mens 
jeg selv liker å variere litt med alle tre. 

Vi skal et skritt videre for å se hva 
et våpenskjold er. Her er fem sentrale 
elementer:

Et våpenskjold er visse (1) farger og 
(2) figurer i (3) en sammensetning som 
til vanlig blir brukt i tilknytning til et 
(4) skjold, og som blir brukt som (5) et 
kjennetegn.  

Vi ser av disse elementene at våpen-
skjold ikke er det samme som flagg som 
alltid skal ha en flaggduk. Våpnene er 
heller ikke bumerker som er enkle streker 
uten faste farger, og våpenmerker skiller 
seg fra segl som er ensfargede. Dessuten 
er varemerker og logoer noe annet, fordi 
de alltid skal ha samme form: varemerker 
og logoer kan ikke veksle mellom å være 
med eller uten et så sentralt element som 
et skjold.

Heraldikken er et fagfelt som er 
spesielt opptatt av de fem elementene i 
våpen: det er bare bestemte typer farger 
og figurer, det er visse måter som disse 
settes sammen på til en enhet og plas-
seres innenfor, utenfor eller uten skjold. 
Til heraldikken hører også våpnene som 
kjennetegn for fysiske eller juridiske per-
soner. Heraldikken har egne tradisjoner 
og regler for alle disse elementene, men 
tradisjonene og reglene varierer med tid 
og sted. Noe annet er heller ikke å vente: 
heraldikken har en sammenhengende 
utvikling helt fra middelalderen til i dag. 
Heraldikken har for øvrig utbredt seg 
ikke bare til alle europeiske land, men 
også til flere andre verdensdeler.

Et våpenskjold skal minst bestå av en 
farge- og figursammensetning som til 

vanlig er gjengitt på et skjold, slik vi ser i 
moderne, norske kommunevåpen. Men 
på øvre skjoldkant kan det også stå en 
hjelm med hjelmklede og hjelmtegn, slik 
vi ser i de fleste personlige våpenmerker 
etter middelalderen. I tillegg kommer i 
særtilfelle ”praktstykker”: skjoldholdere, 
rangkrone, postament, bånd med valg-
språk, ordenskjeder m.m.

En av heraldikkens hovedregler er 
ikke farge på farge eller metall på metall. 
Med det mener vi at farger ikke skal 
grense mot farger og metall ikke grense 
mot metall (Neubecker:7). Regelen 
her er at de heraldiske ”fargene” bare 
er de følgende enkle kategoriene: rødt, 
blått, svart, grønt, purpur og en figurs 
naturfarge. De heraldiske ”metallene” 
er gull og sølv, ofte gjengitt som gult 
og hvitt. I tillegg kommer pelsverkene 
hermelin (røyskattskinn med haletip-
per) og gråverk (ekornskinn) som kan 
brukes mot så vel farger som metaller. 
Fargene og metallene kalles for tinkturer 
(Neubecker:86). Jeg bruker imidlertid i 
denne artikkelen mest ordet ”farger” som 
en fellesbetegnelse for heraldiske farger 
og metaller.

Et par andre heraldiske hovedregler 
er: reduksjonsprinsippet som sier at det 
skal være bare få figurer i et våpenskjold, 
og abstraksjonsprinsippet som sier at 
våpenfigurer skal være abstrakte og gene-
relle typer, ikke avbildninger av konkrete 
vesener, gjenstander og annet i naturen 
(Cappelen 1996).

En hovedregel er at i våpenmerker 
skal figurene ikke være avbildet slik de 
er i naturen og på fotografier. Figurene i 
våpenskjold skal være stiliserte: de mest 
karakteristiske trekkene blir forstørret, 

mens mindre viktige trekk blir utelatt 
(Neubecker:44-45, 84-85). Dette ser vi 
i tradisjonsrike figurer som ørn, løve, 
rose, stjerne og borg, men også i figurer 
som et tre, en okse og et sverd. Skal vi 
foretar en rendyrket heraldisk stilisering, 
så former vi figurene slik at de blir tyde-
lige og lettkjennelige bare gjennom de 
ytre konturene eller silhuettene, uten 
at de innvendige hjelpestrekene blir 
nødvendige for å forstå hva figurene 
forestiller. På den måten får vi så å si rene 
fargeflater, og vi snakker da om den he-
raldiske flatestilen (Cappelen: Heraldisk 
Tidsskrift 22/77).

Et sentralt poeng er at et våpenskjold 
ikke er en bestemt, konkret avbildning 
av et våpenmerke. Mange spør etter hva 
som er den originale avbildningen av 
et våpenmerke. Men da er de ikke opp-
merksom på at ethvert våpenskjold kan 
avbildes på mange forskjellige måter. Det 
som er kjernen – selve våpenskjoldet – er 
et helt tenkt og abstrakt innhold som er 
stabilt og varig, mens formen - utførelsen 
i avbildningene - kan variere veldig mye.  

For å fastholde denne tankegangen, 
ble det tidlig utviklet en egen beskri-
velsesteknikk for våpenskjoldene. Vi 
kaller denne teknikken for ”blasonering” 
(Neubecker:42). Beskrivelsene i blaso-
neringer er bare av fargene, figurene og 
sammensetningen av disse. Det er dette 
vi kaller et våpens ”innhold”, i motset-
ning til våpenets ”form” som vi ser i 
avbildningene. Samtidig kom det i bruk 
egne faguttrykk – en terminologi - for 
de enkelte fargene, figurene og plas-
seringene av disse, både enkeltvis og som 
enheter. 
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3  Hvor finner vi mer om heral-
dikk ?

Den heraldiske faglitteraturen er ganske 
omfattende. Faglitteraturen har røtter 
tilbake til middelalderens samlinger 
eller registre over våpen – de vi kaller 
”våpenruller” eller ”armorialer” – som 
det i utlandet er bevart flere av, til dels i 
avskrifter (Neubecker:268-272). Egne læ-
rebøker kom etter hvert i England og på 
kontinentet fra 1400-tallet – ikke minst 
etter at trykkekunsten ble oppfunnet og 
utbredt (Galbraith:72-73 og Neubec-
ker:273-275).

Det er ikke bevart skandinaviske 
våpenruller fra middelalderen, men 
skandinaviske kongers og enkelte andre 
stormenns våpen er gjengitt i flere 
utenlandske våpenruller. Det finnes 
imidlertid fra slutten av 1500-tallet 
også skandinaviske opptegnelser og 
våpenboklignende manuskripter med 
våpentegninger og til dels med våpen-
beskrivelser og persondata.

Norske former for våpenbøker er sam-
lingen til den norske Iver Hertzholm, 
dansken Friedrich Rostgaards våpenbok 
innsamlet i Norge av studenten Ole 
Nysted ("Døve Ole"), og våpenboken 
etter lagmann Nicolas Bergh. Det finnes 
også våpenbøker nedtegnet av Lisbet 
Bryske, Birgitte Knudsdatter Seeblad og 
andre danske adelsdamer, som fikk avteg-
net flere norske person- og slektsvåpen i 
farger, til dels fra før 1500 (Christensen 
1920-1934).

I Norge har vi ikke noen ren heraldisk 
lærebok, men vi har noen artikler som 
gir en viss innføring i norsk heraldikk, 
bl.a. Munthe 1928, Trætteberg 1933 og 
Nissen 1995. Det er trykt noen bøker 
med samlinger av norske våpenskjold 
for personer, slekter, byer og andre 
kommuner. Flere av disse bøkene har 
jeg listet opp sist i denne artikkelen. I 

Danmark og Sverige finnes både eldre og 
nyere lærebøker som alle har en spesiell 
vekt på heraldikken i sine egne land. De 
har i våre naboland også noen oversatte, 
utenlandske bøker og de bøkene går litt 
mer i bredden (von Volborth 1972 og 
Neubecker 1979).

Lærebøkene er ofte bygd opp med 
egne kapitler for de fem elementene i vå-
pen som jeg nevner ovenfor. Lærebøkene 
har dessuten gjerne med en del under-
grupper av våpnenes elementer, samt 
kapitler om den historiske utviklingen 
og omtaler av noen tilgrensende emner. 
Heraldikken i England, Frankrike, Tysk-
land og andre land, har en del forskjellige 
tradisjoner seg imellom. Det er derfor 
ikke alt i disse landenes lærebøker som 
passer så godt til norske forhold. I Norge 
har vi hatt liten eller ingen kontroll 
med privatfolks våpenskjold, når unntas 
de nokså fåtallige adelsbrevene der 
statsmyndigheten (”Kongen”) tildelte 
våpenskjold (Bartholdy 2007). Praksis 
har derfor utviklet seg ganske fritt hos 
oss – både for hvordan våpnene var og er, 
og for hvordan våpnene ble og blir brukt. 

4 Utbredelsen av våpenskjold
De eldste våpnene er fra siste halvdel av 
1100-tallet i fransktalende områder. Der-
etter spredte de seg raskt videre til resten 
av Europa. En av grunnene til dette var 
at våpnene var praktiske kjennetegn på 
krigsutstyr og sivile bruksområder som 
segl, klær, hus og innbo. En annen av 
grunnene var at våpnenes innhold al-
lerede var velkjent for mange rundt om i 
landene, bl.a. som fargesammensetninger 
og figurer på skjold og i faner, samt 
gjengitt som dekorasjoner på gjenstan-
der, tøy og andre steder. Ikke minst var 
våpenmotivene kjent fordi de inneholder 
mange urgamle religiøse og verdslige 
symboler, slike som løve, ørn, drage, rose, 

borg, pilspiss, samt fargesettingene gull 
og rødt, sølv og blått, gult og grønt m m. 
Dette var noe folk kunne se bl.a. i kirker 
og kirkekunst.

Før heraldikken kom til Norge på 
1200-tallet, var folk her allerede vel 
fortrolige med bl.a. kraftige skjoldbeslag, 
røde kampskjold, gul- eller svartmalte 
skjold, stenger med merker eller faner 
vaiende i kamp, dragehoder i skipsstev-
ner og andre utskjæringer, fabeldyr, sym-
bolske figurer og geometriske motiver på 
vevde tøystykker m m.  

De første våpnene i Norge var 
kongens skjold med opprett løve og 
stormennenes segl med bjørn, griff, 
hjelm holdt av to armer, lilje, økser, 
skråbjelke, skjoldbord og kombinerte 
figurer. Fargene i våpnene kjenner vi for 
kongens del fra 1200-tallet, men ellers er 
det lite vi vet om andre folks farger før 
senmiddelalderen. 

Vi hadde i middelalderen norske 
personvåpen i segl, ifølge bokverket 
Norske Sigiller som har med personlige 
segl inntil år 1400. Disse våpenseglene 
er særlig fra kongens menn, noen få 
kvinner, enkelte byfolk og noen andre. 
Når vi kommer til 1600-tallet finner vi 
våpen for bønder, håndverkere, skippere, 
handelsfolk, sivile, geistlige og militære 
embets- og tjenestemenn. Noen var 
innvandrere og hadde med seg våpen, 
men mange laget sine egne våpenmerker 
på norsk jord. 

For en del av 1600-tallets våpen kjen-
ner vi ikke fargene, men bare figurene 
i og utenfor skjoldene. Dette er fordi 
vi kjenner disse våpnene stort sett bare 
som avbildninger i ensfargede segl. 
Fargene finnes det mer av i kildene fra de 
etterfølgende århundrene, men fortsatt 
er det bare i seglene vi har de fleste av de 
bevarte våpnene.  

Vi har i Norge som i mange andre 

tema   heraldikk
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land, både bumerker og enkelte blan-
dingsformer med bumerker sammenstilt 
med våpenfigurer i skjold. Dette ser vi 
i Norske Sigiller og for tiden etterpå, i 
flere bumerkebøker (bl.a. Strømme 1943 
og Haukanes 1944), i bygdebøker og i 
segl på dokumenter i arkivene.

5 Segl og våpenskjold 
Nordmenn hadde mest behov for å ha 
våpenskjold, når de ville ha våpen som 
motiver i sine segl. Vi hadde lite av 
ridderliv og enda mindre av turneringer 
der deltakerne var prydet med våpen på 
skjold, drakt, hestedekken og lansefane. 
Det var særlig i slike miljøer at heraldik-
ken ble utviklet som system og fagom-
råde ute i Europa. Men segl har vi bevart 
fra middelalderen, både i Norge og ellers 
i Europa.

Med ”segl” mener vi avtrykk av 
signeter som var enten et stempel, en 
signetring eller et lite vedheng til et 
kjede.  Signetets flate ble presset inn i en 
voksklump slik at det ble et avtrykk, i 
tiden fra middelalderen og til litt inn på 
1600-tallet.  Etter hvert ble signetavtryk-
ket stemplet inn i et papirstykke over et 
lag voks, og senere direkte ned i rød eller 
svart brevlakk.

Et signet og et segl var en høyst per-
sonlig ting som ble brukt sammen med 
eller i stedet for en persons underskrift.  
Segl ble derfor satt på viktige dokumen-
ter, så som vitneprov og erklæringer, 
søknader, brev, skjøter og kontrakter. De 
seglene som er publisert i verket Norske 
Sigiller er både med våpen og med bu-
merker, men uten gruppering etter yrker, 
stender, samfunnslag eller lignende.  Et 
eget bokverk med de ”Norske Konge-
Sigiller og andre Fyrste-Sigiller fra Mid-
delalderen” ble utgitt i Kristiania 1924. I 
Danmark og Sverige er også utgitt bøker 
med personsegl fra middelalderen. 

Det norske riksarkivet har store segl-
samlinger med mengder av lakksegl fra 
tiden etter middelalderen. Våpenfigurene 
i seglene er systematisert og publisert i 
Løvenskiolds bok som han har kalt en 
”heraldisk nøkkel”. Denne er en nøkkel 
fordi vi kan slå opp på figurnavn og iden-
tifisere figurer fra skjoldmerker og hjelm-
tegn med de slektsnavnene han har ført 
opp. Det er seglsamlinger andre steder i 
Norge og Nissen og Aases bok fra 1990 
har publisert norske og utenlandske segl i 
Universitetsbiblioteket i Trondheim.

Vi har ikke bare segl fra embetsmenn 
og handelsstand.  Også håndverkere, 
skippere og bønder brukte segl.  Atskil-
lige av de seglene som fortsatt er bevart, 
er fra bønder som gjorde tjeneste som 
lagrettemenn (Cappelen 2005). Norske 
bønder er gjennom hundrevis av år blitt 
utpekt som lagrettemenn for å være 
meddommere på tinget. Det skulle være 
minst seks lagrettemenn med segl på en 
dom. Disse lagrettemennene skulle også 
bevitne dokumenter og vedlegg til lens- 
og fogderegnskaper, pante- og tingbøker 
eller søknader til kongen, samt fordele 
skattlegging m.m. Å være lagrettemann 
var en plikt og den gikk på omgang.  

Fra 1500-tallet kom det strenge 
påbud om at alle lagrettemenn skulle ha 
signeter for å besegle dokumentene, og 
at de skulle ta godt vare på sine signeter. 
Det hendte at lagrettemenn beseglet på 
feil måte, som når de beseglet uten å vite 
hva dommen gikk ut på, eller de beseglet 
med en annen manns signet.  Hvis de 
bekreftet noe som var løgn eller falsk, 
kunne de bli straffet (Cappelen 2005).  

Opp gjennom 1700-tallet ble det 
ikke lenger segl, men underskriften med 
navnetrekket som var det avgjørende for 
gyldigheten av dokumenter.  Bruken av 
segl på dokumenter tok gradvis slutt på 
1800-tallet.
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Hovedinnholdet i seglene, dvs. det 
sentrale motivet, er vanligvis et av de 
følgende 
•  Et bumerke (enkle streker uten faste 

farger eller flater)
•  Et monogram (forbokstaver som ofte 

er flettet sammen som en strekfigur)
•  En allegori eller annet symbol (avbild-

ninger av forskjellige slag figurer fra 
naturen og fantasien)

•  Et våpenskjold
Det er svært ofte at vi ikke kjenner et 
våpen fra annet enn et ensfarget segl En-
kelte av seglene har fra og med 1700-tal-
let, et bestemt skraveringssystem for å 
betegne farger. Har vi ikke fargene, kan 
vi si at vi har et ”delvis” eller ”ufullsten-
dig” våpen, fordi alle figurer i et våpen 
tenkes med farger, uansett om fargene 
kjennes eller ikke kjennes. 

En del segl har heraldiske figurer 
uten at de står med en skjoldform. 
Eksempler er stjerner, piler og planter 
– bare en opprett løve har jeg også sett 
i en skippers segl (Cappelen 1996). Da 
kan det være at figurene er ment som 
våpenfigurer, fordi et våpenmerke kan bli 
gjengitt uten å stå i et skjold. Men i segl 
med figurer uten skjold er det ikke alltid 
så lett å se om figurene er ment som 
våpenfigurer eller ikke. For å finne ut av 
dette, må vi normalt ha flere avbildnin-
ger av våpenmerket. En allegorisk figur 
og et symbol kan jo også være ment som 
et kjennetegn, men trolig er ofte en slik 
figur bare ment som en ren dekorasjon 
i seglet. 

6 Bønders våpenskjold
Bruken av segl er mye av forklaringen på 
hvorfor bønder tok i bruk våpenskjold 

selv om de ikke selv brukte kampskjold 
eller annet krigerutstyr. Allerede i 
middelalderen begynte enkelte bønder 
å bruke våpenskjold. Men de var ikke 
mange og det er bumerkene som var de 
vanlige motivene i bondesegl fra denne 
tiden. En del bumerker finner vi plassert 
innenfor en skjoldform i seglene, men 
sannsynligvis mente de fleste ikke at de 
dermed gjorde om bumerkene til rene 
våpenfigurer med faste farger. 

Nå er det ikke alltid så lett å trekke 
skillet mellom bønder og andre yrkes-
grupper i middelalderen – iallfall er det 
til dels uklare grenser mellom storbøn-
der, jordeiende byfolk, kongens menn, 
lavadel og andre makthavere. Mange 
hadde jordeiendommer som viktigste 
levevei, selv om de også var opptatt av 
andre gjøremål. 

Hvor tidlig det var at de første bøn-
dene begynte å bruke våpenskjold, har vi 
opplysninger om fra flere land.  Men nor-
ske forhold har det vært forsket mindre 
i.  Hvilke av våre middelaldersegl med 
våpen er fra bønder ?  For en som ikke 
har studert personene og dokumentene 
nærmere, er det vanskelig å si noe sikkert. 
I Norske Sigiller er de eldste seglene fra 
riddere, lendermenn, sysselmenn og lag-
menn. Om noen av de neste seglene fra 
1300-tallet er bondesegl, står igjen å un-
dersøke. Vi ser at en rekke av segleierne 
har stedsnavn knyttet til personnavnene, 
for eksempel Løten (Norske Sigiller nr 
60) og Andvord (nr 243), uten at jeg vet 
hvor mange av disse personene som var 
bønder. Omskriftene i seglene sier ikke 
noe om de var bønder. Et stort antall 
norske segl i tiden 1325-1540 er bondesegl 
(Trætteberg i KLNM 2:103-104). 

Situasjonen i Norge er at vi har nokså 
liten oversikt over hva som finnes av 
bondevåpen i seglmaterialet. Noe mer vil 
vi få vite med publiseringen av de mange 
seglene som bønder satt på fullmaktene 
til kongehyllingene i 1591 og 1610. Det 
er Norsk Slektshistorisk Forening som 
arbeider med utgivelse av disse seglene.  
Etter det jeg kjenner til, viser dette mate-
rialet flere våpenmerker brukt av bønder. 
Enkelte av disse seglene fra hyllingene 
er allerede gjengitt i tidsskriftartikler, 
bygdebøker og bøkene om bumerker.

Fra ca 1500 til ut på 1700 tallet har 
vi en mengde tegninger av bumerker fra 
Hardanger og Sunnmøre, i de to store 
bøkene av Strømme 1943 og Haukanes 
1944. Men der er det nokså få skisser av 
segl med heraldiske figurer.  De figurty-
pene som vi ser der, kjenner vi igjen fra 
andre våpenskjold i samtiden og noen fra 
Norske Sigiller. Særlig en øks i og uten 
skjold var en populær figur. Det er over 
100 segl med økser i tiden 1325-1400, og 
av disse er ca 40 i skjold (Hallvard Træt-
teberg i KLNM bind 2). Også kors og 
korsstaver var vanlige. 

En del figurer er felles for bumerker 
og våpenskjold, så det kan diskuteres om 
slike figurer er rene strekmerker, eller om 
de også har vært gjengitt som flatefigurer 
og i skjold. Jeg tenker ikke bare på øks 
og kors, men også på rent geometriske 
figurer, som triangler, sirkler, kvadrater, 
vinkler og lignende. I tillegg har vi de 
gamle, abstrakte og internasjonale figu-
rene, som fem- og sekstakkete stjerner 
(pentagram og heksagram) gjengitt i en 
sammenhengende strek, hakekors, samt 
tre sammenstilte trekanter i trikvetra. 
Dessuten kommer vi svært nær heral-
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diske figurtyper, når vi ser på de stiliserte 
utgavene av hjerte, anker, pil og arm-
brøst. Alle disse kan tenkes å stå i både 
bumerker og våpen, og bumerkebøkene 
har med en stor mengde slike figurer.

Bondesegl med mer typiske våpenfi-
gurer er
•  Guds lam med flagg, “Agnus Dei” 

(Strømme:338)
• Fugl (Strømme:420)
•  Fugl på kvist (Strømme:118, 132, 168, 

180, 216, 278, 352, 372, 390)
• Fugl med blad i nebbet (Strømme:310)
• Griff (Strømme:374)
• Hjort (Strømme:354)
• Pelikan ? (Strømme:240)
•  Plante (Strømme:222, 254, 330, 342 (?), 

418) 
Flere av bondelensmennene hadde 
seglmotiver som er eller ligger veldig nær 
våpenskjold, bl.a. fra 1600- og 1700-tal-
lene:
• båt (Strømme:404)
• dyr (Strømme:348, 372, 380)
• dyrehoder (Strømme:58)
•  kvinneskikkelsen Fortuna 

(Strømme:318, 336, 390)
• fugl (Strømme:348)
• fugl på kvist (Strømme:194, 308)
• mannsfigur (Strømme:81) 
• plante (Strømme:184, 308, 348)
 
Noen bønder som har våpen og som er 
på grensen til å være adel, er omtalt av 
Haukanes. Det er galten til Galte eller 
Galtung (Haukanes:23, 101, 248, 281 
og Norske Sigiller nr 928, 946, 1089 og 
1308). Og det er ruter og ormer hos et-
terkommere av Losnaætten eller hos folk 
som på annen måte hadde tilknytning til 
denne ætten (Haukanes:25 og plansje 1, 

12, 88, 95, 111, 281 og Norske Sigiller nr 
861 og 948).

Bønders våpenskjold er innholdet i 
Krags bok bind II. Han har der tegnet 
av segl fra bønder i de gamle fogderiene 
Aker, Follo, Nedre og Øvre Romerike. 
Seglene er fra tiden 1700-1730 og Krag 
har bare tatt med de som har rene våpen-
skjold. Krag har derfor ikke med bumer-
ker som står i skjold, og ikke heraldiske 
figurer som i seglene ikke står i skjold. 
Noe over halvparten av våpnene i Krag 
II har også hjelmer, de fleste av disse har 
dessuten hjelmtegn og hjelmklede.

Våpnene hos Krag II har både de 
figurene som jeg nevner ovenfor fra bu-
merkebøkene, og bl.a. disse figurene 
• Tre roser med stilker og blad
•  Kløvd skjold med mange små spisser i 

1. felt
• Firedeling med alle feltene skrådelt
• Ørneklo
• Skråbjelke
• Stubbe med kvist
• To vesselhorn
• Timeglass
•  Hånd ut fra en sky og holder en gren 

(?)
• Bjelke med stjerner over og under
• Hestehode
• Harniskkledt arm med sverd
• Mann med børse over skulderen
• Valknute
• Hammer
• Arm ut fra en sky og trekker i en klokke
• Dødningehode på krysslagte knokler
I Danmark kjennes flere våpenskjold i 
bondesegl allerede fra middelalderen. 
Den danske bonden Knud Nielsen 
hadde i 1363 et skjold med en lilje omgitt 
av åtte femtakkete stjerner, og bonden 

Niels Nielsen hadde i 1392 et skjold med 
en tresko. (Verwohlt s 100-101). Våpen 
fra bønder på 1300-tallet kjennes fra bl.a. 
Frankrike, Friesland, Niedersachsen og 
Sveits (Mathieu 1946:34 og Galbraith 
1977:42 og 52).

Det er en side med 20 svenske bon-
devåpen fra 1700-tallet i Bäckmark och 
Wasling:25. Noen av våpnene er med 
bare skjold, mens andre også har hjelm, 
hjelmtegn og hjelmklede. Figurene i 
våpnene tilsvarer de vi har i samtidens 
norske bondevåpen.

7 Byfolks våpenskjold
Allerede fra 1200-tallet har franske bor-
gere og andre byfolk brukt våpenskjold 
med vanlige heraldiske figurer. Det 
finnes segl med våpenfigurer som en 
løve, en sparre fulgt av tre hansker, en 
ørn, et kors og stjerner (Mathieu:31-32). 
Lignende ser vi i andre europeiske land 
(Galbraith:43). Fra 1300-tallet kjennes 
flere borgervåpen i de skandinaviske 
landene, med de par eldste i Danmark 
fra sist på 1200-tallet (Verwohlt:97-104). 
Uten at jeg har undersøkt det nærmere, 
virker det som en del av våpenseglene 
fra 1300-tallet i Norske Sigiller er fra 
rådmenn, håndverkere og andre borgere 
i byer, for eksempel nr 294, 611, 614, 1011, 
1024, 1049 og 1200. 

Mange byfolk brukte segl og noen 
hadde behov for å merke både egne 
gjenstander og varer som de produserte 
og /eller solgte. En medvirkende årsak 
til oppkomsten av mange våpen, var 
nok også skiltene på hus i byene. Disse 
skiltene kunne være malte trebrett på 
husfasadene. De hadde enkle farger og 
figurer, som roser og stjerner, svarte, 
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røde og gylne bjørner, løver, svaner, 
ørner og hjorter (Verwohlt:102). For 
herberger ga kong Christian II’s danske 
byrett av 1522, påbud om å ha husskilt 
med figurer som løve, hjort, griff, måne, 
stjerne (Verwohlt:102). Samtidig ble 
herbergene pålagt å ta sine navn fra disse 
figurene(Verwohlt:102). 

Både håndverkere og håndverkerlaug 
har hatt våpenskjold siden middelalde-
ren (Neubecker:83, 137-139). Svært ofte 
har de våpenfigurer som er redskaper 
stilisert, gitt farger og satt i skjold og 
hjelmtegn. Blant danske segl er det ett 
med hammer og tang i skjold fra en smed 
på 1200-tallet, samt skjold med saks 
henholdsvis barberkniv, fra 1400-tal-
let (Verwohlt:102). I Norge har vi fra 
1300-tallet tre smeders segl med hammer 
og tang i sirkelrunde felt (Norske Sigiller 
nr 199, 611, 723). 

I flere europeiske byer, særlig i 
Sveits, hadde laugene egne samlinger av 
medlemmenes våpen, vakkert avbildet 
med fulle farger. Fra bakerne i Luzern 
er det bevart en våpenrulle fra 1408, 
der medlemmenes skjold og navn er 
gjengitt (Galbraith:48). Fra garverne i 
Solothurn finnes en stor bordflate med 
medlemsvåpen i sirkler og påbegynt i 
1594 (Neubecker:137-139). Båtbygger-
lauget i Zürich ga i 1605 en glassrute til 
et vertshus med medlemmenes skjold på 
(Neubecker:264). 

Når vi kommer oss inn på 1600- og 
1700-tallene, blir vi møtt av mange 
norske byfolk med våpenskjold. Da er 
kildetilfanget stadig mer rikholdig. Det 
kan være våpen laget på norsk jord eller 
våpen medbrakt av innvandrere fra våre 
naboland eller fra tysk-, engelsk- og 
franskspråklige områder. Våpnenes far-
ger, figurer og sammensetninger av disse 
viser de fleste av heraldikkens vanlige ty-
per. På den tid opptrer en del allegoriske 

figurer i skjold og på hjelm: Fortuna med 
skipsseilet over hodet, Spes som holder 
ankeret, duen med bladet i nebbet, død-
ninghodet med planter som vokser opp 
og Guds lam med seiersfanen. Avbild-
ningene viser ofte nokså naturalistiske og 
lite stiliserte figurer – noen ganger har 
skjoldene de rene naturbilder av land-
skap med skogholt, fjell og stjerner.

En stor del av våpnene i min bok 
Norske slektsvåpen stammer fra borgere 
på 1600- og 1700-tallene. Fra da av er 
det ikke bare segl, men også mange gjen-
stander som er bevart. Vi har slikt som 
graverte våpen på metall og glass, våpen 
utskåret og malt på epitafier i kirker og 
annet inventar, broderier på tøy m. m. 

For en del byfolk kan det være 
flytende grenser mellom borgere i byene 
og menn i kongens tjeneste eller adelige. 
Når vi ser på slekter og slektskapslinjer, 
så finner vi mye gjensidig rekruttering 
mellom disse gruppene i befolkningen.
8  Embets- og tjenestemen-

nenes våpenskjold
For personer i kongens og statsmaktens 
tjeneste, har vi mange våpenskjold. Det 
er mange slike allerede i Norske Sigiller, 
bl.a. for lagmenn, sysselmenn og for 
”kongens ombudsmenn”. I unionstiden 
med Danmark hadde en rekke danske 
adelspersoner tjeneste i Norge som 
myndigheter og representanter for 
statsmakten i København. Mange av 
disse hadde med seg våpenskjold. Vi ser 
våpnene deres ikke bare i segl på mange 
dokumenter, men også på altertavler, 
kirkesølv og annet inventar fra tiden et-
ter reformasjonen. 

Det skjedde noe i 1679 som ga en 
inspirasjon for unionstidens embets- og 
tjenestemenn til å lage seg og ta i bruk 
egne våpenskjold, dersom de ikke alle-
rede hadde våpenmerke.  Den 11. februar 
1679 kunngjorde enevoldskongen at em-

bets- og tjenestemenn (kalt ”kongelige 
betjenter”) kunne sette en bøylehjelm på 
sine skjold (Neubecker:148). Dermed 
forutsatte kongemakten at embets- og 
tjenestemenn allerede hadde sine våpen-
merker og at de da kunne være selvtatte. 
Det vil si at det ikke var nødvendig å inn-
hente noen kongelig tillatelse til å ta seg 
våpenskjold på egen hånd. Noe forbud 
mot at folk fritt kunne ta seg nye våpen-
skjold, kom aldri i Danmark-Norge.

For tiden 1699-1730 har vi Krags bok 
bind I. Den inneholder en lang rekke vå-
penmerker for de sivile embetsmennene 
– både verdslige og geistlige, adelige så 
vel som ikke adelige. Slike personers vå-
penskjold er kjent fra de fleste europeiske 
landene. 

I disse våpnene finner vi alle heraldik-
kens figurer, det er skjoldinndelinger og 
geometriske figurer (”heroldsfigurene”), 
og det er alle figurene fra naturen og 
fantasien (”alminnelige figurer”). De 
fleste våpenskjoldene fra tiden etter mid-
delalderen, har skjold, hjelm, hjelmtegn 
og hjelmklede. Noen ganske få er utstyrt 
med rangkroner, skjoldholdere og annet 
”ytre utstyr”.

I de to store bumerkebøkene ser 
vi noen få segl med våpenfigurer til 
kongens menn: skjold med tre pilodder 
for en fut og en blomst for en ”skrivar” 
(Strømme:15), samt et hjerte for en 
sorenskriver (Haukanes:258).

Flere av embetsmennene i Krag bind 
I hadde våpenskjold som ble brukt også 
av slektningene deres. Vi kan se at noen 
av våpnene går igjen i min bok Norske 
slektsvåpen.

9 Adelens våpenskjold  
Hvem var adelen i middelalderen ? 
Ordet ”adel” kom først senere i bruk, 
så poenget er at det var et skille mellom 
vanlige folk og folk med spesielle privi-
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legier – altså mellom de såkalte ”frie” og 
”ufrie”.  

De eldste våpenskjoldene oppsto hos 
fyrster og adel. Flere årsaker kommer 
inn i bildet; korstog, ridderturneringer, 
tungt rustningsutstyr, lensvesen m.m. 
Det var disse makthaverne som hadde 
råd til å dekorere ikke bare skjoldene, 
men også klær, innbo, inventar og annet 
utstyr med flotte og fargestrålende vå-
penmerker. Dekorasjoner med farger og 
symboler hadde de for så vidt hatt lenge. 
Det som særpreger heraldiske våpenmer-
ker fra siste del av 1100-tallet, var dels at 
de ble faste kjennetegn for personer og 
slekter, og dels at disse våpenskjoldene 
ble satt i system og fulgte visse normer 
og regler.

Adelens våpenskjold er gjengitt i 
mengder av opptegnelser og bøker, helt 
fra middelalderen.  

Vi har mange adelsvåpen bevart i 
Norske Sigiller, senere adelsleksika, 
Danmarks Adels Aarbog, svenske adel-
skalendre og andre bøker. Førstearkivar 
Hallvard Trætteberg som også var 
kunstner, har nytegnet skjoldene i noen 
norske adelsvåpen fra middelalderen og 
nyere tid (Trætteberg 1933 og Trætteberg 
1967:19, 26-27 og 48). 

De norske stormannsættene fra mid-
delalderen døde ut i mannslinjene. Flere 
av de største eiendomskompleksene ble 
arvet av inngiftede danske adelsslekter, 
mens noen slekter fikk redusert sin makt 
og rikdom for så å gå over til å bli bønder 
og borgere. Vi har i dag heraldiske min-
ner om noen av disse ættene i enkelte 
norske kommunevåpen (Cappelen 
og Johannessen 1987): Bjarkøyætten i 
Troms fylkes og Bjarkøys våpen med en 
hel og en halv griff, Giskeættens leopar-
diserte løve i Giskes kommunevåpen, 
Sudrheimsættens rose i Sørums våpen, 
Boltættens kløvde skjold i våpenet til Vå-

ler i Østfold, og den yngre Rømerættens 
skrådeling i Ørlands våpen. Alle disse 
våpnene finner vi igjen i Norske Sigiller, 
men der er de i segl og uten farger.

Kongemakten begynte allerede i 
middelalderen å tildele folk våpenskjold 
samtidig som de tildelte adelskap (Bart-
holdy 2007). Noen hadde våpenmerker 
allerede fra før adlingen og fortsatte med 
disse, andre gjorde noen endringer i de 
våpenmerkene de hadde, og flere perso-
ner fikk helt nylagede våpenskjold.

Fra 1600- og 1700-tallene ble 
adelsvåpnene mer og mer sammensatte. 
Noen få våpenmerker fikk etter hvert 
diverse ytre utstyr rundt skjoldene. Dette 
skjøt særlig fart med eneveldets adlede 
personer. Vi ser sammensatte skjold i de 
danske adelsbøkene (Thiset og Wittrup 
1904, Storck 1910, Grandjean 1919 og 
Achen 1973) bl.a. for de norske Svanen-
hielm (tidligere Seehus) og Werenskiold 
(Wernersen). Skjoldholdere ble satt inn i 
våpnene til de få personene som fikk ade-
lige titler, som baron Ludvig Holberg, 
baron Rosencrone av Rosendal og greve 
Wedel Jarlsberg. Fra midt på 1700-tallet 
utviklet dette seg stadig mer: også ade-
lige uten titler fikk skjoldholdere, kroner 
og flere våpenfigurer i skjoldene, bl.a. de 
norske brødrene og fetterne Anker, og 
noen norske med nyskapte adelsnavn 
som de Blixenskiold (Blix), Gylden-
krantz (Geelmuyden), Gyldenpalm (Ha-
gerup) og von Munthe af Morgenstierne.

Denne norske adelen på 1700-tallet 
skilte seg ikke fra klassen av rike kjøp-
menn, bruks- og godseiere, høyere em-
betsmenn og offiserer. Mange av våpnene 
til disse gruppene har samme karakter 
i valg av figurtyper, farger og sammen-
setninger. De spesielt kompliserte 
adelsvåpnene skiller seg ut, men ellers var 
ikke de fåtallige norske adelsvåpnene ve-
sensforskjellige fra borgerskapets våpen. 
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Audun Hugleiksson i turneringsutstyr med 
våpen i skjold og på hestedekken. Segl 1295 
(Norske Sigiller nr 1341 b).

Varianter av skankevåpen, på sølvkrus i 
Kunstindustrimuseet og i moderne tegning av 
Jan Raneke.
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Selv rangkroner i våpenskjold ble brukt 
i Norge på 1700-tallet av personer som 
ikke var blitt adlet (Cappelen 1996). Da 
adelsvesenet ble avsluttet i Norge med 
loven av 1821, var det ikke mye igjen av 
adelsprivilegier. 

Adel og adelsvåpen har stått i fokus 
for mange forskere. Noen nokså sære 
tilfeller har vi i Danmark, der et par bø-
ker om heraldikk ene og alene dreier seg 
om adelsvåpen. Det er Storcks ”Dansk 
Vaabenbog” og Grandjeans håndbok 
”Dansk Heraldik”. Boktitlene er dermed 
ganske misvisende og bøkene gir bare et 
begrenset bilde av alle de våpenskjoldene 
som finnes i Danmark. For norske 
forhold er de to bøkene derfor ikke 
særlig treffende. Men vi har en praktisk 
heraldisk nøkkel i Achen 1973, og den 
har en helt dekkende boktittel: Danske 
adelsvåbener. En heraldisk nøgle.

10  Heraldikk som hjelpemid-
del for slektsforsking 

Våpenskjold kan hjelpe til med å finne 
slektskapslinjer, men våpenskjold kan 
også føre til feilslutninger. Jeg kommer 
derfor her med noen advarsler og reiser 
deretter noen spørsmål som kan være 
aktuelle for slektsforskere. 

Første advarsel: Våpenmerker som 
er forskjellige
Det er ikke nødvendigvis slik at når to 
personers våpenskjold er forskjellige, så 
er personene ikke i slekt med hverandre. 
Vi skal være oppmerksom på at det 
finnes mange eksempler på at søsken 
og andre nære eller fjerne slektninger, 
brukte helt forskjellige våpenskjold. Et 
eksempel fra 1297 er de norske brødrene 
Audun og Bård Vigleikssønner: Audun 
har krone over lilje, Bård har et kors på 
et sjøblad (Norske Sigiller nr 6 og 7).

To eller flere våpen kan med hensikt 

være gjort bare litt forskjellige. Dette 
kan skyldes slektskap: da har vi det som 
i heraldikken kalles for differensiering 
og brisering Neubecker:43, 96-105). Et 
eksempel fra 1330 er de norske brødrene 
Odd og Svein Hallessønner. Begge har et 
bukkehode i sitt våpen. Odd har hodet 
”en face” under en stjerne og innenfor en 
bord, mens Svein har bare hodet i profil 
(Norske Sigiller nr 186 og 187).

Riktignok kan små forandringer i et 
våpenmerke være helt tilfeldig, fordi folk 
ikke tok det så nøye. Men noen gjorde 
nok bevisste endringer i et arvet våpen-
skjold, fordi de ville ha noe spesielt for 
seg selv. I begge tilfeller kan det være at 
denne varianten fortsatte hos etterkom-
merne. 

Det viser seg å være mange slekter 
som har flere varianter av et våpenskjold. 
Et par eksempler er de kjente slektene 
Benkestokk og Kruckow. Slektsmedlem-
mer har flere forskjellige varianter av 
våpnene og noen av disse er gjengitt 
under omtalene av slektene på wikipedia.

Dette kan reise et grunnleggende 
spørsmål: hva vi skal anse for å være ett 
og samme slektsvåpen ? Utgangspunktet 
i heraldikken er at et våpenskjold, og dets 
identitet, er innholdet i en blasonering 
av våpenet.  Hva da ved avvik i detaljene 
gjennom differensiering og brisering ? 
Vi ser at slektninger ofte har foretatt 
større og mindre variasjoner i farger, 
figurer og sammensetninger av disse.  
Flere eksempler finnes bl.a. i slektene 
Bergh, Heyerdahl, Kielland, Skanke og 
Sverdrup (Cappelen 1969). I slike tilfelle 
må vi nok si at det er de hovedtrekkene 
som går igjen i våpenvariantene, som er å 
anse som slektsvåpenet. 

I Storbritannia er det en viss tradi-
sjon for at de enkelte slektsmedlemmer 
bruker slektsvåpenet med brisyrer i form 
av små tilleggsfigurer (England). Eller de 

kan ha våpenet med tinkturvariasjoner 
i tillegg til en skjoldbord eller annen 
tilføyd våpenfigur (Skottland). I tyskta-
lende områder kan det ses at slektsvåpen 
har vært gjort til individuelle personvå-
pen ved å endre hjelmtegn.

Andre advarsel: Våpenmerker som 
er like
Når vi finner vi to personer med like 
våpenskjold, kan det bety at de er i slekt, 
men likheten behøver ikke å bety slekt-
skap. Likheten kan være rent tilfeldig, 
bl.a. fordi mange våpenskjold er ganske 
like når vi ikke kjenner fargene, for 
eksempel segl med skjold som bare inne-
holder en stjerne, en øks eller et kors. 
Særlig mange bondevåpen er nokså like 
og har mye av de samme figurene. 

Vi må huske på at det ikke var noen 
regulerende myndighet i Norge som 
håndhevet at alle våpenmerker skulle 
være forskjellige. Videre må vi huske på 
at landet vårt er langstrakt med mange 
lokalsamfunn. Det kan derfor ha vært 
mer om å gjøre å ha forskjellige merker 
fra de nærmeste naboene, enn fra folk i 
nære eller fjerne byer og bygder. Likheten 
mellom våpnene er i så fall tilfeldig og vi 
kan ikke trekke slutninger om slektskap.

Det motsatte av tilfeldighet er å gjøre 
to eller flere våpenskjold like. Da er det 
nettopp for å vise at de har noe felles, 
men at de likevel skal være forskjellige. 
Dette kan vi se som en form for differen-
siering og brisering. Vi kan også bruke 
betegnelsen similarisering, når poenget 
er å gjøre våpenmerkene litt like, men 
ikke identiske med hverandre (Achen: 
Heraldisk Tidsskrift 15/201). Dette kan 
være tilfellet når den ene personen var 
den andres vasall, tjenestemann eller 
klient, og når flere personer ville vise til-
hørighet til en gruppe. Eksempler på slik 
similarisering finnes både i middelalde-
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ren og senere (Dahlerup, Neubecker:6). 
Likhet mellom to våpen kan skyldes 

at våpenet kommer fra mors, mormors 
eller andre formødres slekt. Noen tok 
hele våpenet fra sin morsslekt, og noen 
gjorde enkelte forandringer i morsvå-
penet og tok det som sitt våpenmerke. 
Dette kan være gjort både med og uten 
å ta slektsnavnet samtidig. En rekke 
kjente slektsnavn og slektsvåpen er tatt 
fra morssiden og ført videre, bl.a. Bergh, 
Keyser, Munthe, Thrane, Skanke, Vogt 
og Wessel (Cappelen 1969).

Vi kan her komme over i et grunnleg-
gende spørsmål i slektsforsking: hva me-
ner vi med en ”slekt” ? Fra siste halvdel 
av 1800-tallet ble slektsbegrepet mest 
bundet til farsslekten. Men for mange 
har morsslekten stått minst like sterkt i 
bevisstheten. Haukanes:35-36 angriper 
dyrkingen av mannslinjene og hevder at 
i ”vårt land rekna ein ætta si like mykje 
etter morsida som etter farssida.”

Vi kan i Krag Bind II konstatere at 
det var noen ganske like skjoldmerker 
som ble brukt av flere bønder i samme 
område, for eksempel stjerne i Asker, 
svevende kors i Ås, bjelke fulgt av fire 
stjerner i både Kråkstad og Enebakk, 
plantemotiver i Skedsmo, samt et tre 
som skjoldmerke i Nes. Her er det opp-
gaver for slektsforskere til å finne mulige 
slektssammenhenger.

Når to våpen er like, så kan likheten 
være tilsiktet, men uten at det dermed 
foreligger slektskap av noen art. Mange 
tok våpenskjold fra andre slekter, bare 
fordi slektsnavnene var like hverandre. 
Den som overtok våpenet, kan ha trodd 
at det var slektskap. En del personer har 
nok også trodd at et våpen automatisk 
følger et slektsnavn, uten hensyn til om 
det er noe slektskap eller ikke.  

Etter at samlinger av slektsvåpen ble 
trykt i flere land fra og med 1700-tallet, 

skjedde det mye kopiering av våpen. I 
Norge skjedde også dette, ikke minst 
etter at ”Lexicon over adelige Familier i 
Danmark, Norge og Hertugdømmerne” 
ble utgitt i København med første hefte 
i 1782 og siste og åttende hefte i 1813. 
Kopiering av slike våpen ser vi bl.a. for 
navnene Blich, Broch og Daae. Kopi-
ering av våpen fra britiske kilder ser vi 
hos slektene Aall, Blehr og Flood (Cap-
pelen 1996), mens Treschow kopierte en 
tysk slekt.   

Noen aktuelle spørsmål
Jeg har inntrykk av at mange stiller seg 
følgende spørsmål: 
1.  hvor er det vi finner mulige våpen-

skjold for en person eller en slekt?
2.  er det jeg har funnet et våpenskjold 

eller en annen type kjennetegn eller 
dekorasjon ?

3.  hvilke farger og figurer er det i dette 
våpenet ?

4.  har jeg her et individuelt personvåpen 
eller er det et slektsvåpen ?

Som svar på det første spørsmålet har jeg 
allerede gitt noen antydninger i avsnit-
tene ovenfor. Jeg viser også til litteratur-
listen sist i denne artikkelen. Spesielt vil 
jeg peke på at arkivene inneholder store 
mengder segl som ikke er trykt eller 
offentliggjort på annen måte. Her ligger 
et digert materiale som venter på å bli 
undersøkt.

Til det andre spørsmålet minner jeg 
om at det kan være flytende overganger 
mellom bumerker, symboler/allegorier 
og våpenmerker. Og jeg minner om 
at mange segl inneholder figurer uten 
skjold, slik som stjerner, hjerter, dyr, 
fugler, anker, øks, armbrøst og annet. 
Hvis de finnes bare i et eneste segl, er det 
umulig å si om de var ment heraldisk. 
Går figurene igjen i segl fra flere personer 
i samme slektskrets, kan de iallfall være 
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Minner om navngjetne ætter 
fra middelalderen i de moderne 
kommunevåpnene til Bjarkøy og Giske.

Seglet til oberst Georg Neumann (død 1793)
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ansett som felles kjennetegn for slekten. 
Til det tredje spørsmålet – hva er 

fargene og figurene i våpenskjoldet - har 
vi det problemet at seglene er ensfargede, 
og at segl ofte er den eneste kilden til et 
våpenmerke. Ingen farger er angitt i Nor-
ske Sigiller eller i Krag I og II, mens så å 
si alle våpnene i min bok Norske slekts-
våpen har fått beskrevet sine farger på 
skjoldbunn, skjoldfigurer og hjelmtegn. 
Mine kilder var segl, dekorasjoner på 
gjenstander og utstyr, samt avbildninger 
og opptegnelser hos slektsmedlemmer og 
i slektsbøker. 

Et annet problem er at figurene kan 
virke underlige og ukjente. Eller figurene 
kan være utydelige og usikre, fordi 
mange segl er slitte av tidens tann. Noen 

er også faglig sett dårlig gravert. Vi kan 
da få vansker med å tolke hva figurene er 
tenkt som. Her kan vi imidlertid få hjelp 
av å studere samtidens andre segl og 
våpenskjold, for å se om det der er noen 
som ligner. Til å tolke og tyde figurer kan 
vi bruke bl.a. Achens og Løvenskiolds 
heraldiske nøkler. Der er figurene listet 
opp, etter hovedinnholdet i våpenet hos 
Achen 1973, og alfabetisk med en del 
illustrasjoner i margen hos Løvenskiold 
1978. Ved å lete litt kan det være mulig å 
finne figurer som passer med det du kan 
se i seglet.

Det fjerde spørsmålet jeg stilte oven-
for, dreier seg om hvor grensen går mel-
lom et slektsvåpen og et personvåpen. Vi 
kan ofte komme i tvil om det er et slekts-

våpen vi har funnet i et segl - eller andre 
steder. Er dette bare denne ene personens 
våpenskjold eller ble det brukt av flere 
slektninger ? Først kan vi slå fast at hvis 
vi bare har en enkeltstående forekomst av 
et våpenmerke, så er det ikke mulig å vite 
om det kan ha vært andre i slektskretsen 
som også brukte dette våpenet. 

Videre må vi konstatere at alle slekts-
våpen ble først tatt i bruk av en person, 
og så senere brukt av etterkommerne 
og/eller andre slektninger. Ikke minst 
er det tydelig når våpenfigurene spesielt 
peker på denne personens yrke, spesielle 
begivenheter i livet, stedlige forhold eller 
annet. 

Mange våpenskjold kan starte som 
utpregede personvåpen og fortsette som 
slektsvåpen, f.eks. Cort Adelers våpen, 
Peter Wessel Tordenskjold og hans nevøs 
våpen, mange embetsmenns våpen og an-
dre våpen som etterkommere fortsatte å 
bruke. Tilsvarende ser vi i mange adelsvå-
pen fra Danmark og Sverige, med figurer 
og farger som symboliserer forhold knyt-
tet til den person som ble adlet (Thiset 
og Wittrup 1904 og Raneke 1990).

11 Heraldikk som hjelpemid-
del for biografier og person-
skildring
Hva forteller det oss om en person at 
vedkommende har brukt et våpenskjold 
? Vel, bare det at en person starter med 
å bruke et våpenmerke, forteller oss jo 
at vedkommende har hatt noe kunn-
skap om denne typen kjennetegn. Helt 
uopplyst om heraldikk var dermed ikke 
denne personen ….  Svært mange – helt 
fra middelalderen - har nok visst om at 
våpenskjold finnes. De kan ha sett riks-
våpen og andre våpenmerker i kirker eller 
som riksvåpen på mynter og militære 
faner. Men det er et skritt derfra til å ta i 
bruk sitt eget, nyskapte våpenskjold.
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Slektsvåpen fra 1800-tallet. Våpnene er tegnet på 1800-tallet, men mange er mye eldre.

16          SLEKT OG DATA  1  2010



Kunnskapen om at det er mulig å ta 
seg sitt eget våpenmerke, kan personer ha 
fått ved å se at andre personer har gjort 
det samme. De kan ha snakket sammen 
om våpenmerker, de kan ha sett andres 
segl eller de kan ha blitt oppmuntret av 
gravører og kunstnere som tilbød å seg å 
utforme et våpen. Hvor mange gravører 
som kan ha virket i norske byer, og hvor 
vanlig det var at seglgravører dro rundt i 
bygdene, er ikke grundig undersøkt. Men 
fordi vi har store mengder av norske 
personsegl, til dels med fine gravørarbei-
der, så tror jeg at mange gravører hadde 
god kjennskap til heraldikk. Dette taler 
for at det også var mange gravører som 
fikk folk til å skaffe seg signeter som har 
våpenmerker til seglbilde. Gravører, ”sig-
netstikkere” og andre håndverkere kunne 
ha sin læretid i flere land, og de kunne 
utveksle kunnskap og pleie kontakt med 
hverandre under samvær i laugene. 

Overraskende mange norske 
person- og slektsvåpen viser at de som 
skapte våpenskjoldene kjente to av 
heraldikkens grunnprinsipper. Det ene er 
reduksjonsprinsippet som jeg har omtalt 
ovenfor og som går ut på å ha få figurer 
i våpenskjold. Norske våpenmerker er 
sjelden overfylte av forskjellige figurer 
og oppdelinger, selv om vi kjenner noen 
få tilfeller fra eneveldets adelsvåpen. 
Og dette til tross for at unionskongenes 
våpenskjold som folk kjente fra mange 
av landets kirker, hadde en opphopning 
av farger og figurer i oppdelte felter, 
hovedskjold, midtskjold, hjerteskjold, 
kroner, skjoldholdere og ordenskjeder. 
Ingen nordmenn lagde seg våpen med en 
slik overflod av farger og figurer.

Et annet heraldisk grunnprinsipp 
er abstraksjonsprinsippet som sier at 
våpenskjoldene ikke skal ha konkrete av-
bildninger av bestemte vesener eller ting. 
I norske personlige våpenskjold finner vi 

verken portretter av virkelige personer, 
eller bilder av eksisterende bygninger og 
landskaper. 

Var nordmennene så kunnskapsrike 
og kjente de heraldikken så godt ? Neppe 
– en årsak til at prinsippene ble fulgt, 
er nok at seglene vanligvis var ganske 
små, og de fleste våpnene kjenner vi bare 
fra segl eller de startet som seglbilder.  I 
små segl vil kompliserte motiver være 
vanskelige å skjelne og å tyde. Da blir 
seglbildene dårlig egnet som særlige 
kjennetegn. Dermed ble det nødvendig 
med de forenklingene av motivene som 
prinsippene krever.

Kan vi finne ut hvorfor de enkelte 
farger, figurer og sammensetninger ble 
valgt av en person ? Ofte er det ikke mu-
lig å si noe om hvorfor – iallfall ikke noe 
sikkert. Kanskje var det bare farger og 
figurer som denne personene likte ? Kan-
skje greide de ikke finne på noe spesielt 
og tok noe som falt dem inn ?

Men noen ganger får vi enkle for-
klaringer, særlig når det er en mer eller 
mindre hårtrukket navnesymbolikk.  
Våpenfigurer valgt på grunn av navnelik-
het, er det svært mange av. Det er flere 
slike ”talende våpen” i norsk middelalder. 
Vi har bl.a. lagmannen Hauk Erlends-
son med en hauk på en bjelke (Norske 
Sigiller nr 59 og 65), Tomas Ormsson 
med en linnorm (Norske Sigiller nr 285) 
og Malis Sparre med tre sparrer (Norske 
Sigiller nr 1129).

Fra enevoldstiden og i Krag I er det 
mange eksempler, som Munch med en 
munk i skjoldet, Randulf med en ulv, 
Hasse med hasselnøtter, Rosing med 
roser, Post med en vannpost, Biørn 
Ursin med en bjørn, Bogøe med pil og 
bue holdt av en mann i hjelmtegnet, 
Tyrholm med oksehode og atskillig flere. 
De talende våpnene er vanlige blant 
adelsslektene, så som Bjelke med en 
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Rosenkrantz med ekstra stor rosenkrans i 
hjelmtegnet, Solum kirke ca 1760.

 Knudtzon med knute fra 1800-tallet.
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bjelke, Gjedde med en gjedde, Huitfeldt 
med sølv skjold som et ”hvitt felt”, og 
Rosenkrantz med en liten rad av roser i 
hjelmtegnet (Thiset og Wittrup 1904). 

Når våpnene inneholder symboler 
knyttet til en persons yrke, er det også 
lett å forstå hvorfor figurene ble valgt. 
Vi har smeder med hammer og tang, 
juridiske embetsmenn med Justitia, 
prester med Guds lam eller duen med 
bladet i nebbet, og militære med sverd og 
harniskkledt arm. Vanskeligere å forstå 
er det når de samme figurene opptrer i 
våpnene til personer som ikke har disse 
yrkene. Kanskje kan slektsforskere finne 
ut om disse personene har far eller andre 
forfedre med et slikt yrke ? Det kan 
jo til og med være at det dukker opp 
opplysninger som tyder på at det var far, 
farfar eller andre i slekten som begynte 
med våpenet ?

Noen figurer fulgte stil- og moteret-
ninger, slik at våpnene selv kan peke mot 
bestemte steder og tidsperioder. I grove 
trekk har vi de helt enkle og klassiske 
figurer som var vanlige i middelalderen, 
de allegoriske figurene fra 1600- og 
1700-tallene, de oppdelte skjold i flere 
felter fra1700-tallet, samt de naturalis-
tiske figurene fra midten av 1700-tallet 
til godt inn på 1800-tallet.

Kanskje kan vi se nasjonale eller lo-
kale stilelementer i våpenavbildningene. 
Det kan fortelle noe om når og hvor våp-
nene ble formgitt. Men det kan kreve at 
vi først har skaffet oss kunnskap om slike 
stilelementer, både fra den alminnelige 
kunsthistorien og om andre våpenskjold 
fra samme sted og tidsepoke.

Så kan vi se på de vanlige historiske 
stilartene i avbildningene av våpenmer-
ker. Hvert århundre har sitt preg – det 
går fra de strenge stiliseringene i middel-
alderen, til renessanse, barokk, rokokko 
og empire. Kan stilen i våpenavbildnin-
gen fortelle oss noe ? Ja, iallfall om når 
avbildningen ble laget – dersom den da 
ikke er en stilkopi fra sist på 1800-tallet 
og godt inn på 1900-tallet. Hvor snare 
var folk til å avbilde våpen i nye stilarter 
? Her ligger det flere emner og venter 
på å bli studert nærmere: når spredte 
de enkelte stilartene seg rundt i landet, 
og hvor fort dukker de opp i våpenav-
bildningene ? Med mer kunnskap om 
dette, vil vi kunne se hvordan de enkelte 
personene fulgte med i utviklingen.

Som jeg har antydet allerede, var 
noen figurer mer populære innen noen 
tidsrom enn i andre. Allegoriske skik-
kelser ble mer typiske i renessansens 
våpenmerker. Når vi ser slike figurer, kan 

de fortelle både om at de følger tidens 
mote, og at de viser ideer som våpenei-
erne syntes var viktige. For eksempel har 
slekten Legangers skjold en hånd med 
en kniv som kutter et bånd mellom et 
jordisk rikseple og et hjerte som flyr med 
vinger mot skyene (Cappelen 1969). Det 
var jo et godt symbol for presten som 
først tok det i bruk, men kanskje mer 
uventet når vi ser det i skjoldet til sønnen 
som var fogd (Krag I:25). Opp til flere 
fogder har lykke- og handelssymbolet 
Fortuna i sine våpenskjold – det kan ha 
sammenheng med at de ofte måtte drive 
handel med skatter som de fikk inn i 
varer og naturalia.

En våpenavbildning kan være temme-
lig enkel og lite fagmessig utført. Andre 
avbildninger kan være svært kunstferdige 
med høy kvalitet. Begge disse typene 
forteller oss noe om den som brukte 
avbildningene. Var det en våpeneier som 
ikke brydde seg om kvaliteten, en som 
ikke hadde råd til noe bedre, eller en som 
virkelig kunne og ville spandere noe fint 
og flott ?

12 Heraldikk som livfulle il-
lustrasjoner 
Inne mellom ren tekst liver det opp med 
bilder, og da helst i farger som jo er et 

tema   heraldikk

< 

Amtmann Christian Bergh, Bratsberg, har kløvd skjold med tre berg, datert 
1736, og faren, lagmann Nicolas Bergh, har bergene på en bjelke og en 
rangkrone på skjoldet, datert 1718. I tillegg en versjon med bjelken på skrå og 
et hjelmtegn med bergene og en fugl øverst, brukt av Nicolas Berg i 1703.
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helt sentralt element i våpenskjoldene. 
Hvilke våpenavbildninger skal vi da 
bruke ?

Har vi et eller flere bilder av et 
våpenmerke slik noen i slekten brukte 
det, er det nærliggende å ta disse med. 
Mange bruker fotografier av gamle segl, 
mens andre foretrekker tegninger – og 
noen  vil kanskje ha begge deler. Men 
med tegninger skal vi være litt forsiktige. 
Er vi sikre på at personen virkelig brukte 
våpenskjoldet slik ? Kanskje er det en 
avtegning som ikke er særlig nøyaktig ? 

Et viktig skille går mellom våpenav-
bildninger som folk selv har brukt, og 
avbildninger som senere er utført som en 
form for normalisert tegning. Virkelig-
hetens verden kan være nokså forskjellig 
fra standardiseringens og normeringens 
verden. Ikke minst på internett kan vi 
komme over mengder av normaliserte 
våpengjengivelser som aldri har vært 
brukt av våpeneierne selv. 

Henter vi ut våpenavbildninger fra 
våpenbøker, adelsleksika eller andre 
trykte kilder, så er det som oftest de nor-
maliserte utgaver og ikke de våpenavbild-
ningene som folkene selv brukte. Dette 
ser vi i tegninger fra de gamle samlingene 
til Hertzholm, Rostgaard og Klevenfeldt, 
og i tegninger fra våpenbøkene til Lis-
beth Bryske, Birgitte Seeblad og Nicolas 
Bergh. Men det samme er de fint tegnede 
og berømte våpnene i Storck 1910 som er 
gjenopptrykt hos Achen 1973. Alle disse 
våpnene er normaliserte gjengivelser, selv 
om hver tegning er individuell og med 
en viss basis i gamle våpenavbildninger. 
I min bok Norske slektsvåpen gjør jeg 
uttrykkelig oppmerksom på at våpnene 
ikke er kopier av avbildninger fra slek-
tene selv. Jeg understreker at alle våpnene 
er nytegnet i streng flatestil og etter mine 
heraldiske tolkninger.

Våpenskjold er både velegnet og 

fristende å gjengi i slektshistoriske 
arbeider. Men på samme måte som med 
slektsopplysninger ellers, skal vi være 
forsiktige med å gjengi våpenskjold uten 
å angi hvilke kilder vi har brukt. Mye kan 
være beheftet med usikkerhet og ofte vil 
det være behov for å påpeke mulige feil-
kilder, forvanskninger og de forskjellige 
tolkningsmuligheter som foreligger.

Situasjonen er jo at de fleste norske 
personers våpenmerker bare er kjent 
uten farger. Noen kan ønske å fargelegge 
slike våpenskjold, for det er jo festligere 
og i god heraldisk ånd. Men gjør vi 
dette i forbindelse med et slektshistorisk 
arbeid, så bør vi opplyse om at fargene er 
nye. Ikke minst bør vi fortelle hva vi har 
gjort, hvis vi har fargelagt våpenskjoldet 
som en rekonstruksjon av de fargene på 
skjoldbunn og figurer som vi tror at den 
første våpeneieren selv ville ha valgt. 

Litteraturliste til artikkelen finnes 
nederst på denne siden: http://www.
disnorge.no/cms/slekt-og-data.html

Slekten Vogts våpen uten hjelmklede og 
tegnet i nyere tid: en skråbjelke fulgt av en 
blomst og en havhest som skjoldmerke, og 
med en oppvoksende mann som hjelmtegn.

Skjoldet fra Norske Slektsvåpen 1969 med 
fargelegging 2009 (se illustrasjon side 20). 
Dette er Neumanns slektsvåpen.
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Heraldikk i snever betydning er læren om de spesi-
elle merker fyrster og riddere begynte å ta i bruk en 
gang på midten av 1100-tallet. I videre betydning 
omfatter heraldikken også flaggvesen (vexillologi), 
visse andre kjennemerker, ordenstegn og medaljer.

For at et merke skal kunne kalles et våpenmerke, 
må det være uttenkt og utført etter ganske bestemte 
regler. Det brukes bestemte fager og metaller. 
Motivene varierer, men de stiliseres, og merket må 
kunne blasoneres (beskrives) med egne faguttrykk.

Opprinnelse og utvikling
1096 har vi det første korstog, der de kristne for-
søkte å erobre tilbake det hellige land fra de vantro, 
som muslimene ble kalt. Alexiaden, keiser Alexius’ 
(regjerte 1082-1118 i det østromerske riket) historie 
skrevet av hans datter Anna Komnena, inneholder 
en livlig skildring av korsfarerne og deres utrust-
ning. Men her er ikke tegn til noen heraldikk. Men 
innen det neste store korstog i årene 1147-49, ser 
det ut til at systemet med våpenmerker har blitt 
utviklet. Så vel poetiske beskrivelser som segl lar 
formode at lanseflagget kom før skjoldmerket, og 
var den opprinnelige form for gjenkjenning.

En populær oppfatning er at den lukkede 
hjelm som skjulte ansiktet, og som vi fikk i løpet 
av 1100-tallet, skapte et behov for eiermerker eller 
heraldiske merker. Men lukkede hjelmer har vi også 
hatt i tidligere tider, uten at det har blitt utviklet 
noen heraldikk.. W. R. greve Rüdt von Collenberg 
stiller i det tyske heraldiske tidsskriftet Der Herold 
(1977) derimot spørsmål om ikke byzantinerne 
hadde en form for preheraldikk med merker i for-

Heraldikk – læren om 
våpenskjold

Med eksempler på anvendelse for slektsforskere.

Av Harald Nissen

Våpen for Stygge Høeg på prekestolen i Sulsted kirke nord 
for Ålborg. Hjelmen viser at våpenet er courtoisie-vendt mot 
hustruens våpen. Foto: Else Bundgaard.
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skjellige farger på faner og bannere som 
ble brukt i hæren i det østromerske riket. 
Dette kan ha inspirert de kristne fyrster 
som var samlet i en korsfarerhær. De kan 
ha følt behov for å markere seg med mer 
personlige merker enn bare korset som 
alle korsfarere bar på skulderen.

Ikke bare fyrster, men også riddere 
tok i bruk personlige merker. De ble 
malt på skjoldene, brukt som bannere og 
som vimpler på lansene. Videre finner vi 
merket på drakten eller kjortelen som ble 
trukket over rustningen. Disse merkene 

kunne så bli arvelige . Skikken med vå-
penmerker ble hurtig tatt i bruk av andre 
stender enn adelen og ble også populær 
blant kvinner av alle stender. Fyrstevåpen 
kunne med tiden bli riksvåpen eller 
statsvåpen. Byer, kommuner, gilder og 
håndverkslaug fikk også våpen.

Tinkturer, skjold og hjelm
I heraldikken holder vi oss til to metal-
ler, vanligvis fem farger og to grupper 
pelsverk, hermelin (røyskattskinn) og 
gråverk (ekornskinn). Til sammen kaller 

vi dette tinkturer. Metallene er gull og 
sølv, som kan bli gjengitt som gult og 
hvitt. Av de fem fargene er det fire som 
brukes i norsk kommuneheraldikk. Det 
er rødt, blått, svart og grønt. Mer sjelden 
er purpur som aldri har vært brukt i 
norsk kommuneheraldikk. Vi har også 
naturfarger, som for eksempel en brun 
bjørn.

Den tyske greve Rüdt von Collenberg (1977) 
stiller spørsmål om ikke byzantinerne hadde 
en form for pre-heraldikk med merker 
både på skjold, faner og bannere. Her er 
en byzantinsk bannerbærer. Fra Ian Heath. 
Byzantine Armies.

Tinkturer, d.v.s. metaller, farger og pelsverk som brukes i heraldikken, sammen med 
skraveringsmetode for å vise tinkturer i svart-hvit tegninger. Her er også de spesielle 
normannerfranske betegnelsene for tinkturer.. Lignende betegnelser for tinkturer brukes i 
Storbritannia, uttalt på engelsk. Men der franskmennene bruker sinople (grønt), engelskmenn 
tatt i bruk det franske ordet for grønt, nemlig vert. Men de uttaler det på sin spesielle engelske 
måte. Vair= ekornskinn og ermine= røyskattskinn. Fra Claude Wenzler.
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Våpnene fra gravsteinen. Ovenfra fra venstre: Bille, Rønnow, Lunge, Stormvase (Vasa), Hvide, Pogwisch, Basse, Krummedige, Ulfstand, 
Trolle, Rosensparre, Thott, Urup eller Ugerup, Blå, Bille og Laxmand. Våpnene er fra H. Storck: Dansk Vaabenbog. 1910. To av våpene 
Stormvase (Vasa) og Blå er fra J. Raneke. Svenska medeltidsvapen. 2001.
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Av våpenmotiver har vi mange. 
Det kan være en oppdeling av 
skjoldflaten. Vi har også de såkalte 
heroldsfigurer som pæl, bjelke, 
sparre, skråbjelke og særlig kors. Av 
kors finnes det mange forskjellige 
av i heraldikken (Woodward 1969, 
s.141-142, 151-162). Vi har også vå-
pen med såkalte alminnelige figurer 
som dyr, planter, mennesker, fantasi-
figurer, himmellegemer og redskaper 
av forskjellig slag. Bumerkelignende 
tegn forekommer også. Vi ser dem i 
polsk, tysk, sveitsisk og også i norsk 
heraldikk.

Heraldiske kilder – og an-
vendelse i slektsforskning
De eldste heraldiske kilder vi har for 
middelalderens Norge er seglene. 

Det var vokssegl som ved 
seglremmer ble hengt ved 
dokumentet, som kunne 
være av pergament. Det eld-
ste seglet for det norske kon-
gehus er Håkon Håkonssons 
segl fra 1243 (H. Nissen 
2005). Det viser på adversen 
(forsiden) kongen på tronen 
og på reversen (baksiden) 
et ryttersegl, hvor vi i ryt-
terens skjold kan se en løve. 
Seglstemplet var en gave fra 
den engelske konge. Løven 
er uten krone  og øks. De ble 
satt inn i våpenet omkring 
1280. I kong Eirik Magnus-
sons segl fra 1285 har løven 
krone og øks.

De eldste norske våpen-
segl for personer utenom 
kongehuset er fra slutten av 
1200-tallet, hvor det aller 
eldste er for ridder Basse 
Guthormsson fra 1286 (H. 

Nissen 2003). Det viser i trekants-
kjold (strykejernformet) en oppreist 
bjørn. Dette er ikke noe spesielt 
norsk eller nordisk motiv, siden 
bjørner fantes over hele Europa i 
middelalderen. Det eldste våpen for 
norske kvinner utenom kongehuset, 
er Thora Williamsdatters segl fra 
1336 (H. Nissen 2006). Hennes segl 
har i skjoldet en bjelke  belagt med 
en leopard(?). Det hele er omgitt av 
en skjoldbord belagt med Taukors 
(den greske bokstaven Tau).

Foruten seglene har vi også grav-
steiner fra middelalderen med heral-
diske motiver. Jeg skal her vise noen 
eksempler på hvordan disse kan gi 
viktig informasjon til slektsforskere. 
I Nidaros domkirkes gravkrypt er 
det en utstilling av gravsteiner, bl.a. 

En onkel av Edward Hammond , Thomas Hammond 
slo seg ned i Trondheim på midten av 1600-tallet og 
skapte seg et formue der. Et barnebarn av Thomas, 
Sara Johansdatter Hammond, ble gift med Henrik 
Ebbesen Horneman, eier av godset Reinskloster ved 
Trondheimsfjorden. På toppstykket til deres kirkestol 
i Rein kirke, finner vi deres våpenskjold. Ektemannen 
fører i skjoldet en villmann med klubbe og på hjelmen 
en oppstigende hjort. Hustruen fører i skjoldet en 
forvansket utgave av Hammondvåpenet, nemlig tre hele 
løver og uten firblading. På hjelmen finner vi ulvehodet.

Kong Håkon Håkonssons segl fra 1243, adversen 
(forsiden) med kongen på tronen og reversen 
(baksiden) med et ryttersegl med løve i skjoldet. 
– Norske konge-sigiller og andre fyrste-sigiller fra 
middelalderen. Kristiania 1924.

Kvinnesegl fra middelalderen. Øverst fra venstre: Thora 
Williamsdatter (1336), Cecilia Håkonsdatter (1346) 
[samme våpen som den slekten som siden kalles Bolt], 
Thurid Philipsdatter (1351), Brynhild Josephsdatter 
(1389) og Katarina Knutsdatter (1385). – Norske 
sigiller fra middelalderen. Oslo 1899-1950. 

Tolv norske personsegl fra 1200-tallet. Øverst 
fra venstre: Basse Guthormsson (1286, 1287), 
Bjarne Erlingsson (1288), Gaute i Tolge (1288), 
Jon Kollr (1297), Jon Ragnvaldsson (1297, 
1300), Audun Vigleiksson (1209, 1297, 1298), 
Baard Vigleiksson (1297, 1297, 1298) [Audun 
og Baard er brødre], Arne i Grasgarde (1299), 
Erik Eilifsson (1299), Peter Thomeson (1299), 
Thorlak i Eidsa (1299), Sigurd Ormsson på Raude 
(1299). Norske sigiller fra middelalderen. Oslo 
1899-1950.
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fra sent 1200-tall og tidlig 1300-tall. To 
av dem viser riddere eller væpnere med 
brynjerustning (Ø. Ekroll 2001); (H. 
Nissen 2003). Fragmenter av en gravstein 
viser en person iført ringbrynje med 
overkledning (surcoat) uten ermer festet 
med belte rundt livet. Hodet er dekket 
av en tønnehjelm. Hendene er samlet i 
bønn. Underkroppen er dekket av skjol-
det, som er dekorert av hans våpen. Det 
viser en hånd som kommer fra sinister 
(til venstre for den som holder skjoldet)
skjoldrand som holder et lokkbeger, 
hanap eller ciborium med en palmegren 

ved siden av. Formen på hjelm, skjold og 
rustning  peker på overgangen mellom 
1200- og 1300-tall. Våpenmerker med 
lokkbeger er ikke så usedvanlig, men det 
er første gang jeg har sett et våpenmerke 
hvor begeret holdes av en hånd. Dess-
verre forteller det som er bevart av tekst 
rundt steinen ikke hvem dette kan være. 
Det har vært diskutert om det kan være 
gravsteinen for den norske drottsete, 
men kildene er for mangelfulle til at noe 
sikkert kan sies.

Av en annen stein er det bare nedre 
halvdel og to fragmenter av øvre halvdel 

som er bevart. Den avdøde er kledd i 
heldekkende ringbrynje og med sporer 
på føttene. Over brynjen er han kledd i 
kjortel som er festet med et belte rundt 
livet. Han har sverd i beltet på venstre 
side og vi ser et skjold som viser to kro-
ner over en heraldisk lilje. På skuldrene 
har han skuldermerker (ailettes) med det 
samme våpenmerke og på hodet har han 
tønnehjelm som vi bare ser litt av.

Rundt kanten av steinen går en skrå-
fas med en innskrift på latin, som bare 
delvis kan leses.

Gravstein for den ukjente ridder i Nidaros domkirke. 
Foto: Nidaros domkirkes restaureringsarbeider.

Gravsteinen til adelsmannen Pål (Paulus) i 
Nidaros domkirke. Foto: Nidaros domkirkes 
restaureringsarbeider.

Fragmenter av øverste del av 
en gravstein som viser hjelm og 
skuldermerker (ailettes) med samme 
våpen som hos Pål. Foto: Nidaros 
domkirkes restaureringsarbeider.
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…BILI…..PROLES : PALVV…..E :
PROBATVS : QVEM . TEGIT : HEC :
MOLES . TIBI . SIT . REX . CELICE .
GRA ….. … EM : V….

Innskriften er rekonstruert slik:
Nobilium proles Paulus probitate pro-
batus qvem tegit haec moles, tibi sit, rex 
caelice gratus.

Det oversetter Øystein Ekroll med:
Måtte Pål, ein ætling av edel ætt, dygde-
rik; som denne stein dekkjer, være deg 
kjær, himmelkonge.

På 1600-tallet lå steinen ute på kirke-
gården og var da hel. I 1818 lå nedre del 
av steinen innmurt i høyalteret. Dette 
våpenskjoldet kan ikke knyttes til en 
person som er kjent fra skriftlige kilder. 
Billedfremstillingen og den latinske tek-
sten viser at dette var en person av høy 
byrd som kunne stille til krigstjeneste, 
utstyrt på samme måte som adelsmenn i 
resten av Europa.

Adelsmannen Pål eller Paulus er frem-
stilt klar til å stige til hest, enten til kamp 
eller til turnering. Bare litt ev hjelmen 
er synlig, men det som er bevart viser at 

det er en tønnehjelm, naglet sammen av 
tynne jernplater. Steinen er datert til ca. 
1300. Den rekonstruerte steinen er 1,95 
m, men har vært ca. 2-2,2 m lang. Bred-
den er ca. 0,8 m øverst og 0,5 m nederst.

   Det interessante er at det også er 
bevart fragmenter av en tønnehjelm og 
to skuldermerker (ailettes) som på fore-
gående stein, dvs det øverste av en lilje 
og over den to kroner. Her har altså vært 
begravet to personer av samme slekt. Jeg 
viser ellers til min artikkel ”Den eldste 
personheraldikk i Norge” (2003), hvis 
man vil lese mer om dette. 

Fragmenter av det man mener er hertug Skules gravstein. Foto: 
Nidaros domkirkes restaureringsarbeider.

Den mislykkede rekonstruksjon av hertug Skules 
gravstein. Han har fått ringbrynje, hvilket man 
ikke kan se av armen som holder kirkemodellen. 
Det er riktig at hertug Skules førte en løve i sitt 
våpensegl, men måten å holde skjoldet på, er lånt 
fra en annen gravstein i Nidarosdomens krypt. H. 
Nissen 2006.

Planken som 
ble funnet foran 
skomakerverkstedet. 
I dag i 
Erkebispegårdens 
museum. Foto: L. 
Renolen, NIKU.
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Gravkrypten har også fragmenter av 
en gravstein man mener er gravsteinen 
for hertug Skule, drept ved Elgeseter 
kloster i Trondheim i 1240. Av steinen 
er bevart den øverste delen, som bl.a. 
viser hodet med det man mener er en 
hertugkrans (garland). Videre har man 
deler som viser høyre underarm og hånd 
som holder en modell av en kirke. Det er 
også mulig å se at personen har vært iført 
en kappe. Brendalsmo et al., (2000) har 
foretatt en mindre heldig rekonstruksjon 
av steinen. Den gravlagte har blitt iført 
brynjerustning, hvilket man ikke kan 
se av steinen. Det vi ser av underarmen 
som holder kirkemodellen er nemlig helt 
glatt. Steinen er heller ikke slitt. Er en 
person avbildet på en gravstein eller en 
gravplate av messing (som vi kan finne i 
engelske kirker), markeres det i steinen 
eller messingen. Se på illustrasjonene av 
de to før nevnte steinene. Ekroll (2001) 
hevder ”at mannen var framstilt i ”sivil” 
drakt. Jeg kan nevne gravsteinen over 
Heinrich der Löwe (1129-1195), hertug 
av Bayern og Sachsen i årene 1142-1180. 
Gravmælet er fra midten av 1200-tallet  
i domkirken i Braunschweig. Der er 
han framstilt barhodet i sivil drakt med 
en vid, lang kappe, og holder i høyre 
hånden modell av den eldre domkirken i 
Braunschweig. I venstre hånd holder han 
et sverd.

Er man iført brynjerustning, har man 
en trang ermeløs kjortel over rustningen. 
Siden vi kan se litt av en kappe, tyder det 
på at den gravlagte har hatt sivil drakt.

Etter at deler av Erkebispegården 
i Trondheim brant ned i 1983, ble det 
foretatt arkeologisake utgravninger 
av brantomten og vel en tredjedel av 
Erkebispegårdens gårdsplass. Sommeren 
1995 ble det funnet en 3,4 m lang og 0,4 
m bred planke (H. Nissen 1998). Den var 
brukt som brolegning foran skomaker-

verkstedet. På undersiden fant man seks 
vel bevarte rundbuete flater skåret inn i 
planken. Over feltene var det skåret inn 
et mannsansikt, et våpenskjold, et par 
ornamenter (et lindetre eller furutre og 
et eiketre?) og en heraldisk lilje. Planken 
er bevart i full lengde. Våpenskjoldet, 
som er litt primitivt utført, viser i stry-
kejernformet skjold et kløvd våpen med 
i første felt en halv lilje fast på kløvingen 
og i andre felt to bjelker. Man gjettet på 
at det kunne være kannikenes ryggstø, en 
lang kiste eller en sedilia, en benk hvor 
celebrant og andre officianter satt under 
visse deler av messen.

Våpenet måtte være våpen for den 
eldre Rømer-ætt, innvandret fra Meck-
lenburg til Norge på 1300-tallet. Da kan 
det bare være snakk om to  personer. 
Den ene er Otte Rømer, som fra 1372 var 
fehirde og hirdstjore i Trondheim, ridder 
1383 og sysselmann i Hålogaland 1385. 
Han er nevnt siste gang i live 1409. Den 
andre er Aslak Bolt, som var en Rømer 
og brukte morens navn Bolt.. Han ble 
erkebisp i Nidaros i 1428. I 1449 kronte 
han Karl Knutsson Bonde til Norges 
konge. Kort etter døde Aslak Bolt.

Her måtte vi prøve å datere planken. 
C-14-datering var ikke nøyaktig nok. 
Datering ved dendrokronologi (år-
ringsbestemmelse) lyktes ikke. Skjoldet 
er strykejernformet, noe som kom 
på mote på 1200-tallet og varte ut 
på 1400-tallet. Både Otte Rømer og 
Aslak Bolt er aktuelle siden begge har 
strykejernformet skjold i sine segl. Men 
er det sannsynlig at en gjenstand som 
har tilhørt Otte Rømer  kan ha havnet i 
Erkebispegårdens grunn? Vi måtte ikke 
bare se på skjoldet, men på stilen på hele 
planken. Førstekonservator ved Nord-
enfjeldske Kunstindustrimuseum Håkon 
A. Andersen mente planken var i en stil 
som den svenske kunsthistoriker Oscar 

Detaljfoto av våpenet på planken. Foto: L. 
Renolen, NIKU.

Den eldre Rømer-slektens våpen. Etter 
H. Storcks originaltegning, Rigsarkivet, 
København. 

Våpen for Johan Caspar Cicignon som ridder 
av Dannebrog. Fra våpenrullene for ridderne 
av Dannebrog i Ordenskapitlet, Amalienborg 
slot, København. Foto: Societas Heraldica 
Scandinavica.
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Våpenanetavle for Tycho Brahe. Vi ser at Vasavåpenet 
(Stormvase) er gjengitt som et kornnek. Det er vanlig på 
danske våpenanetavler. Ellers kan det være en faskin-
risknippe. Fra J. C. Bille Brahe

Våpenanetavle fra Jens Høegs likpreken.

Våpentavle i hallen på Lerbæk gård vest for Vejle, Jylland med våpen 
for krigskommissær Nicolai Nissen og Elisabeth Sophie Høeg.. Ved 
en misforståelse har Høeg-våpenet blitt speilvendt med sinister 
(venstre) skrådeling. Foto: arkitekt M. A. Nissen.  
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Reutersvärd kaller renovatio. Det var 
en antigotisk stilrevolt som satte inn på 
1400-tallets første fjerdedel, med  en be-
visst tilbakevending til 1000- og 1100-tal-
lets formmotiver – dvs rundbuestil. Da 
kan vi vel utelukke Otte Rømer, og det 
må være en planke fra Aslak Bolts tid.

I Historisk Museum i Oslo er en 
gravstein av kleberstein, 73 cm lang, 
42 cm bred øverst og 33 cm bred 

nederst. Det har vært diskutert om 
dette virkelig er kleberstein. Men min 
bror August L. Nissen, som er geolog, 
har undersøkt steinen, og slått fast at 
dette er kleberstein.. Steinen ble i 1812 
innsendt til Universitetet i Oslo fra 
Fjære sogn i Aust-Agder, hvor den hadde 
vært innmurt i kirken. I sin tid hadde 
den ligget på gården Moi i samme sogn 
(Storm 1882); (H. Nissen 2006). Steinen 

viser en kvinne med krone som holder 
et skjold foran seg. Steinen er slitt, men 
i sinister (heraldisk venstre) felt kan 
vi se en oppreist løve. Øverst oppe ved 
kronen begynner den latinske innskrift 
som løper langs steinen. Bokstavene er 
meget tydelige Ifølge Storm (1882) lyder 
innskriften:

Hic Ysaac nata recubat de prole beata 
Regis Norvegiæ principis et Daniæ. Det 
oversetter Storm med: ”Her hviler Isaaks 
datter  af den norske  Konges og danske 
Fyrstes lykkelige Æt (eller: af en norsk 
Konges og en dansk osv.)”

Jeg fant det litt underlig at ikke avdø-
des navn stod på steinen, men bare hvem 
faren var. Storm mente faren måtte være 
baron Isak Gautesson, død ca. 1303. Isak 
hadde tre barn, ridder Gaute, som døde 
barnløs, Cecilia Isaksdatter, gift med 
ridder Martin Thorlaksson i Eidsa og en 
datter man ikke kjenner navnet på. Men 
hun må ha vært gift, siden man kjenner 
hennes sønn Gaute Håkonsson, eier av 
Toga (Talgje) i 1331 og gjennom sin mor 
Isak Gautessons arving. Ridder Gaute 
Isaksson førte i sitt segl en løve med et 
sverd i potene.

Isak Gautessons segl var på et doku-
ment  fra 1286. Dokumentet  er senere 
gått tapt i brann, men ca. 1787 gjorde 
magister Folkmar Danchel en avtegning 
av brevet med seglene. Seglet viser en 
løve som i potene holder en pilespiss 
med vinger. Det er derfor sannsynlig at 
løven i skjoldet på gravsteinen holder en 
pilespiss med vinger.

Men hvorfor har kvinnen på gravstei-
nen krone? Hun er ikke prinsesse. Men 
forsker Øtstein Ekroll ved Nidaros Dom-
kirkes Restaureringsarbeider gjorde meg 
oppmerksom på svenske gravsteiner der vi 
finner avbildet ugifte kvinner med krone, 
mens gifte kvinner har koneskaut. Jeg 
regner det derfor som sannsynlig at grav-

tema   heraldikk
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Våpen for slektene Banner og Høeg med dexter (høyre) skreådeling av sølv over rødt. Fra 
Danmarks Adels Aarbog 1885.
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steinen fra Fjære kirke ikke viser Cecilia 
Isakdatter eller mor til Gaute Håkonsson, 
men en tredje datter av Isak Gautesson, 
som var ugift og bærer jomfrukrone.   

Medlemmene av DIS er sikkert 
fortrolige med anetavler, hvor man fra 
en probant går bakover med navn til 
foreldre, besteforeldre, oldeforeldre, 
tippoldeforeldre osv. Men anetavler kan 
i tillegg til navn, også være utstyrt med 
våpenskjold for anene. Det ser vi på 
våpenanetavlen for Georges-Fréderic de 
Cicignon herre til Wampach, med hans 
16 aner. Han var far til Johan Caspar 
Cicignon som sammen med Willem 
Coucheron (død 1689) regulerte Trond-
heim by etter den store bybrannen 1681 
og bygget Kristiansten festning. Vil man 
vite mer om disse luxemburgske ane-
våpnene, kan man studere et verk av dr. 
Jean-Claude Loutsch: Armorial du pays 

de Luxembourg. Det finnes i Gunnerus-
biblioteket i Universitetsbiblioteket i 
Trondheim.

Men anevåpen kan også være ordnet 
på en annen måte. En sønn, far, farfar, 
oldefar osv. har jo samme våpen. Hvorfor 
gjenta disse våpnene? Isteden kan man 
dra inn våpnene for anemødrene. Vi 
får det som Knud Prange kaller det 
springende oppstillingssystem. Der er 
våpnene ordnet på følgende måte:
1.  Våbenanetavlen viser den avdødes 

slægtsvåben, samt et antal mødrene 
våben.

2.  De mødrene våben inddrages gene-
rationsvis, først moderens dernæst 
desuden to bedstemødres, eventuelt 
desuden 4 oldemødres.

3.  Man tager heletiden det nærmeste mø-
drene våben set i forhold til de hidtil 
bragte våben.

Heftene ”Heraldiske studier 1 og 2” av 
K.Prange (1982) og J. C. Bille Brahe 
(1985) er interessant lesning. Prange 
oppfordrer til offentliggjørelse av mindre 
arbeider, selv med den risiko, at resul-
tatene vil bli endret av eventuelle større 
undersøkelser. 

Vi fikk også gravsteiner som ikke bare 
hadde eget våpen eller slektens våpen. 
Steinen kunne være forsynt med både 
fars og mors våpen. Det kunne fortsette 
med både besteforeldres, oldeforeldres 
og tippoldeforeldres våpen. Man skulle 
ha 16 aner, d.v.s. at alle tippoldeforeldre 
skulle være adelige, de såkalte seize 
quartiers, som det heter på fransk. Her 
ser vi gravsteinen over Claus Bille (ca. 
1490-1558), ridder, dansk og norsk 
riksråd og høvedsmann på Båhus slott, 
som den gang var norsk, og hans hustru 
Lisbet Ulfstand  (d.1540). Claus Bille er 

Portalen på Austrått-borgen. Foto: H. Nissen.

Kaptein Otto Kreftings tegning fra 1800-tallet av Austrått-borgens 
portal. Våpen nr. 13, Spliid, har allerede på hans tid vært så 
ødelagt, at han ikke har vært sikker på motivet. Det var en 
stormstige. Tegning i Fylkeskonservatorens kontor, Trondheim.
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avbildet som ridder med platerustning 
og sverd ved siden. Lisbet Ulfstand er 
avbildet som gift kvinne med koneskaut. 
Gravsteinen befinner seg i Norra Vram 
kyrka nord for Malmö. Anevåpnene er 
ordnet etter det springende oppstillings-
system. 

   Claus Billes anevåpen på venstre 
side av steinen er ordnet på følgende 
måte:
1.  Bille, far: Steen Basse Bille
2.  Rønnow, mor: Margrethe Rønnow
3.  Lunge, farmor: Sidsel Lunge
4.  Stormvase, mormor: Birgitte Storm-

vase
5.  Galen (Hvide) farfars mor: Inger 

Galen (Hvide)
6.  Pogwisch, morfars mor: Mette Pog-

wisch
7.  Basse, farmors mor: Maren Basse
8.  Krummedige, mormors mor: Mar-

grethe Krummedige

Lisbet Ulfstands  anevåpen på høyre side 
av steinen er ordnet på følgende måte:
1.  Ulfstand, far:Jens Holgersen Ulfstand 

til Glimminge
2.  Trolle, mor: Margrete Trolle
3.  Rosensparre, farmor: Birgitte Ro-

sensparre
4.  Thott, mormor: Beate Thott
5.  Urup
6.  Blå, morfars mor: Christine Blå
7.  Bille, farmors mor: Maritslef Bille
8.  Laxmand, mormors mor: Margrethe 

Laxmand

Foruten gravsteinen viser jeg også de 
samme våpen fra H. Storck, Dansk Vaa-
benbog. Men to av våpnene, Stormvase 
(Vasa) og Blå er hentet fra Jan Raneke, 
Svenska medeltidsvapen. Videre har 
jeg med anetavler for Claus Bille og 
Lisbet Ulfstand. De er utarbeidet av 
historikeren cand. philol. Terje Bratberg. 

Når han lager anetavler for dansk-
norske adelsfolk, har han god bruk for 
Danmarks Adels Aarbog. Serien startet 
i 1884 og kom da med ett bind i året. Fra 
1978 kommer den hvert tredje år. Den 
er delt i tre avsnitt. Afsnit I inneholder 
fortegnelse over slektenes nulevende 
medlemmer, Vallø stift og Dødsliste. 
Afsnit II har fullstendige stamtavler over 
slektene. I Afsnit III finner vi fortegnelse 
over fullstendige slektstavler og rettelser 
i tidligere slektstavler. Dette revideres 
for hver ny årgang.  Dessverre er det ikke 
alle forfattere som er oppmerksom på 
dette. Se på dansk-norske adelspersoner 
som er omtalt i det nye Norsk biografisk 
leksikon.  Det virker som om det bare er 
Terje Bratberg som er oppmerksom på 
at det finnes nye og reviderte stamtavler. 
Det får man rede på ved å se i registeret i 
siste utgave.  

Av og til kommer det feil på slike 
våpenanetavler. Våpen nr. 5 skulle vært 
Due eller Glob for Kirsten Due, som var 
Lisbet Ulfstands farfars mor. Men våpen 
nr. 5 er ikke Due- eller Glob-våpen. Det 
var nemlig i rødt en svart ørn (av og til i 
sølv en svart ørn). Her finner vi nemlig 
hornet av en vær, eller vædderhorn som 
det heter på dansk. Det må være våpen 
for den skånske uradelslekt Urup eller 
Ugerup, som førte i sølv et rødt væd-
derhorn. Løsningen på det får vi ved å 
gå en generasjon lenger tilbake til Jens 
Holgersen Ulfstands farfars mor som var 
Christense Jensdatter (Urup) til Glim-
minge. Hun var altså Lisbet Ulfstands 
tippoldemor.

Claus Bille og Lisbet Ulfstand har 
utelukkende som forfedre dansk, svensk 
og holstensk uradel, det som den danske 
heraldiker Sven Tito Achen definerer 
som”slægter hvis adelskabs oprindelse 
taber sig i tidernes mørke”. De hadde 
flere barn og har nålevende etterkom-

mere i både Danmark og Norge. En 
datter Beate Bille, ble mor til den danske 
astronomen Tycho Brahe. Selv om Ty-
cho Brahe hadde barn med en ufri (ikke 
adelig) kvinne, så ble barna gift adelig i 
daværende Böhmen. Det er mulig at det 
finnes nålevende etterkommere i dagens 
Tsjekkia (A. Wittendorff 1994, s. s. 299-
300). 

En annen datter, Sidsel Bille, ble 
gift med Just Høeg til Vang, som er en 
herregård nord for Ålborg. Vi går 4 
generasjoner fram i tiden til Just Høegs 
tippoldebarn Elisabeth Sophie Høeg 
(1669-1739). Hun ble gift med krigskom-
missær Nicolai Nissen (1662-1717) til 
Lerbæk og Rugballegaard i nærheten 
av Vejle. Elisabeth Sophie fikk 19 barn 
med sin mann, så her kan man vanskelig 
snakke om dekadent adel.  

Slekten Høeg, hvor en gren kalte seg 
Banner og en annen Høeg, førte som vå-
pen skrådelt av sølv over rødt. Hvis våpe-
net for en mann er plassert sammen med 
hustruens våpen, kan mannens våpen 
speilvendes mot hustruens våpen. Det 
er vanlig hvis det er et våpendyr, en løve, 
en hjort eller en bjørn. Men det har også 
vært brukt hvor man bare har delinger av 
skjoldet. Stygge Høeg (ca.1560-1630) var 
sønn av Just Høeg og Sidsel Bille. Han 
skjenket til Sulsted kirke en prekestol 
med våpen både for seg selv og for 
hustruen Anne Ulfstand. Stygge Høegs 
våpen er av høflighet (courtoisie) speil-
vendt mot hustruens våpen. En sønn av 
Stygge Høeg var Jens Høeg (1591-1648). 
På våpenanetavlen i Jens Høegs likpre-
ken, finner vi også at våpenet for hans far 
er courtoisie-vendt mot morens (Anne 
Ulfstands) våpen. Seinere gikk denne 
elegante våpenføringen i glemmeboken. 
På våpentavlen for Nicolai Nissen og 
Elisabeth Sophie Høeg på Lerbæk gård, 
er hustruens våpen speilvendt, hvilket det 
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ikke skulle være. Mannens våpen burde 
egentlig vært vendt mot hustruens våpen. 
Les om dette i min artikkel ”Om courtoi-
sie og hva det kan føre til, med eksempler 
fra slektene Banner og Høeg” (1989).

Et våpendyr bør peke fremover. Po-
litiet har slik elegant våpenføring. Se på 
høyre dør på en politibil eller høyre skul-
der på en politikvinne eller politimann. 
Riksløven peker fremover. Men til dags 
dato er det ingen kommune som har tatt 
i bruk slik elegant våpenføring, selv om 
det har vært anbefalt av Riksarkivet. 

Trykte likprekener, som nevnt oven-
for for Jens Høeg, kan være nyttige for 
slektsgranskere. Ved siden av våpenane-
tavler er det også informasjon om hvem 
som har ført våpnene og informasjon om 
den avdøde. Men ikke alle likprekener 
er utstyrt med anevåpen. I Bibliotheca 

Danica, bind 3, Historie II, Personal-
historie. København 1962, finner vi lik-
prekener og sørgevers regnet opp blant 
annen personalhistorisk litteratur.    

Gravsteiner med anevåpen finner vi 
mange av i Danmark. Men vi har også 
et flott norsk eksempel på anevåpen på 
Austrått-borgen på innsiden av Ørlandet 
ved innløpet til Trondheimsfjorden. 
Ove Bielke (1611-74) bygget borgen i 
årene 1654-56. Rundt portalen er det 
16 anevåpen ned på venstre side for 
farsslekten Bielke og på høyre side for 
morsslekten Brockenhus. Våpnene er 
ordnet etter det Knud Prange kaller det 
springende oppstillingssystem. Over 
anevåpnene er det våpen for Ove Bielke 
og for hans to første hustruer Maren 
Juel og Regitze Gedde. Jeg viser til min 
artikkel ”Austrått-borgens heraldikk med 

Ove og Herman Bielkes aner”. Her på 
Austrått-borgen er også annen interes-
sant heraldikk. Før denne artikkelen gikk 
i trykken, holdt jeg foredrag om dette 
emnet i Oslo. Det var et fellesmøte for 
Norsk slektshistorisk forening og Norsk 
heraldisk forening. Møtet ble holdt i 
lesesalen i Riksarkivet, som var helt full 
av tilhørere. Det var folk som visste hva 
anetavler var. Hvis jeg nølte litt med hva 
jeg skulle si, ble jeg sufflert fra salen. Det 
ble mer en dialog mellom foredragshol-
der og tilhørere. Jeg har hverken før eller 
siden hatt så god kontakt med publikum.     

Litteraturliste til artikkelen finnes 
nederst på denne siden: http://www.
disnorge.no/cms/slekt-og-data.html

Våpenanetavle fra Austrått-borgens portal med anetavle for de fire yngste generasjonene. Øverste rekke viser hvordan våpnene 
skal stilles opp etter det springende oppstillingssystem. Øverst fra venstre: Krabbe, Gyldenløve, Thott, Bielke, Brockenhus, Juel, 
Gyldenhorn og Lunge. Utarbeidet av H. Nissen.
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Bildet
Det er sjelden at vi på Billedsamlingen ved Universitets-
biblioteket i Bergen opptrer som slektsforskere. Om-
fanget av samlingen er så stor at vi ikke har tid til å gå 
dypt inn i identifiseringen via slektsforskningen, selv om 
fotobevaringens mor i Norge, Ragna Sollied, nettopp 
samlet på fotografier i denne hensikt.  Likevel: noen bil-
der inspirerer til en nærmere undersøkelse. Vi fikk i 1968 
inn et litt uvanlig bilde. Det kom med tittelen ”Skuespil-
ler Proms barn med våtamme”. Vi ser en sittende kvinne 
i ubestemmelig alder, kledd i en drakt med forkle og 
med en karakteristisk spiss kysehatt,  den typiske sunn-
fjordskysen. Rundt henne står det fire barn i alderen ca 
tre til 6-7 år, tre gutter og den yngste er en pike. Alle 
barna er pent kledd, piken i kjole og guttene i like mørke 
dresser med store knapper på jakken. Det er vakre barn, 
og piken lener seg fortrolig mot kvinnen. Bildet kommer 

ikke med navn på noen av barna, alt vi vet er at barnas 
far var skuespiller Prom og at de hadde en amme, som 
nok tidligere var en våtamme, fra Sunnfjord. 

Våtammen
Våtammer var ammer som var i tjeneste for å gi bryst-
melk til andres barn. Vi vet at Sunnfjord var det distrik-
tet de fleste våtammene i kondisjonerte hjem i Bergen 
kom fra.  Etter ammeperioden ble de ofte værende som 
barnepiker, og ble da kalt ”tørrammer”. 

Vi har verken navn, fødsels- eller dødsår på ammen, 
bare en noe usikker plassering av henne i Gaular, og at 
hennes første datter, som var en slektning av giveren, var 
født i 1856, og var hennes eldste barn. Bildet må derfor 
være tatt etter 1856. Der skulle også være en sønn som 
kalte seg Ole Eikeland. Vårt eksemplar av bildet er en 
kopi av nyere dato, vi kan derfor ikke bruke tekniske 

Historien om bildet av skuespiller 
Proms barn og våtammen
Av Solveig Greve og Torill Endresen

”Skuespiller Proms barn med våtamme”. 
Fotograf ukjent. Før 1865. Billedsamlin-
gen UBB

Jacob Prom, 1831 – 1865. Fotograf ukjendt. Reprofotograf 
A.M.Anderssen, Bergen.
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kriterier fra originalbildet i identifikasjonen. Vi kjenner 
heller ikke fotografen til bildet.

Fotografen og samleren
Skuespiller Prom, derimot, var det lett å finne informa-
sjon om. Han var født i Bergen i 1831 og var skuespiller 
ved teateret i Bergen. Vi har flere bilder av ham i den 
eldste delen av våre samlinger. Det er en samling por-
tretter med signatur klasse XXVI, Mathias Askevolds 
samlinger av norske portretter, som stammer fra det 
gamle Bergens Museum.  Samleren Mathias Askevold 
sendte brev til kjente kunstnere, særlig forfattere og 
skuespillere, og ba om bilder av dem til sin samling. 
Noen bilder fikk han, andre var til lån, og disse ble da 
avfotografert og kopiert til samlingen.  Det forklarer 
det noe underlige faktum at visittkortbildene av Prom 
bærer signaturen til en fotograf, A.M.Andreassen,  som 

ble begynte sin karriere som fotograf to år etter at Prom 
døde. A.M.Andreassen må altså være reprofotograf. Slik 
praksis var ikke uvanlig når de gjaldt ”berømtheter”, noe 
som kan føre oss helt galt avsted ved identifisering og 
datering av portretter fra fotografens virkestid.

Skuespiller Prom og hans familie
Skuespiller Jacob Proms far var Paul Henrik Prom, og 
moren var Ellen Breder, som tidligere hadde vært gift 
med en amerikaner, Jon Smith. Denne Jon Smith hadde 
borgerskap i Bergen, med traktørhus og spisekvarter, og 
selv om Paul Henrik hadde borgerskap som skipper, fikk 
han i 1837 tillatelse til å være traktør ved siden av. Hans 
kone har antagelig som enke fortsatt første husbonds 
skjenkested. Fra 1864 var Paul Henrik Prom noen år 
også brennevinshandler. Skuespiller Proms farbror var 
kjøpmann Jacob Prom (1788 – 1833) som var godt gift, 

Companichirurg Ontong Wiese. 
Avfotografert maleri, Bergen 
Museum.

Jacob Prom med skuespillerkol-
leger i Bergen, før 1862.  Prom er 
nr. 3 fra venstre i øverste rekke. 
De øvrige skuespillerne er: Peter E. 
Nilsen, Harald Nilsen, Hans Brun, 
Andreas Isachsen, Johannes Brun, 
Carl Hansen, Bent Bottolfsen og Ole 
Hestenæs.
Fotograf ukjent. Billedsamlingen UBB.

Skuespiller Helene Prom, født Wiese. 
Datter av Onton Wiese. Foto: Marcus 
Selmer. Billedsamlingen UBB.
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inn i kjøpmanns- og eiendomsbesitterfamilien Heiberg 
I Bergen.

Som skuespiller i Bergen var unge Prom meget 
populær, og Ibsen skal ha satt stor pris på ham. Han ble 
besunget som ”den søte, skjønne Prom”.

Helene Marie Reutzer Prom (1828 – 
1862) og hennes familie
Skuespiller Jacob Prom giftet seg med skuespillerinnen 
Helene Wiese som kom fra en interessant familie. Hen-
nes far var Ontong (Anthony) Wiese, (1799 – 1860), 
en javaneser som kom med et hollandsk krigsskip 
som 9-åring og ble etterlatt i Bergen hos brigadelege 
Schwindt. Han fikk ingen utdannelse som lege, men 
opplært av sin ”fosterfar” praktiserte han som ”compani-
echirurg”. Han er en fargerik del av den norske medisin-
historie, og han er altså morfaren til de vakre barna på 
bildet med ammen.  Skuespillerinnen Helene Prom var 
ett av hans 12 barn.

Prombarna
Skuespillerparet Jacob og Helene Prom fikk 5 barn:
Hjalmar, født i 1855,
Halfdan født i 1856,
Brynhjolf født i 1857
Berglioth født i 1858
og Thorolf født i 1860. Han ble døpt hjemme og døde 
sannsynligvis som spebarn.

Det er altså Hjalmar, Halfdan, Brynhjolf (Brynjulf ) 
og Berglioth, (Bergljot) vi ser på bildet.  Og det kildene 
lar oss få vite om disse barna, gir bildet ytterlig talende. 
Deres mor døde i 1862, da barna var mellom 4 og 7 år 
gamle. Det er omtrent den alderen barna synes å være på 
bildet. Da var kanskje allerede ammen deres nærmeste 
omsorgsperson.

 Jacob Prom flytter fra Bergen til Trondheim etter 
konens død, der han blir en entusiastisk støttespiller for 
et norsk teater i byen. Han gifter seg igjen med en 23 år 
gammel skuespillerinne, Karen Marie Fougner. Ekte-
skapet varte bare i to år, Jacob Prom dør i Trondheim i 
1865, da er han bare 34 år gammel. Tilbake står en ung 
enke med 4 stebarn og ett spedbarn født etter Jacobs 
død, Jacoba Ellen Prom.

Karen Marie tar med seg sin datter inn i et nytt ekte-
skap med redaktør Bætzmann, utenrikskorrespondent 

for Aftenposten i Paris. De andre Prom-barna blir 
spredt for alle vinder.  I Adresse-contoiret 30. mai 1865, 
to måneder etter farens død, sto følgende notis: ”To 
af skuespiller Proms sønner ønskes mod en moderat 
Betaling anbragt hos en Familie her i byen. Man melde 
sig og oppgive Betingelser paa Adresse-Contoiret hos 
Johan Geelmuyden”.

Hjalmar blir plassert i fosterpleie hos Elsebeth An-
dersen, født Weisse (= Wiese?) i Fredrikshald (Halden). 
En av Ontongs døtre heter Elsebeth, og er nok hans 
pleiemor. Han dør i 1873, bare 18 år gammel.

Bergliot, den yngste, blir adoptert av Peder Valentin 
Rosenkilde i Stavanger. Han var gift med en Eugenie og i 
husholdningen var også Dorthea Wiese, ugift lærerinne. 
Dorthea Wiese og Eugenie var sannsynligvis også to av 
Ontong Wieses døtre. Bergljot blir altså adoptert av sin 
onkel og tante, og en ugift annen tante bor også samtidig 
i det store Roskildehuset i Stavanger.  Bergljot er den 
eneste vi vet noe særlig mer om. Hun giftet seg med 
Thomas Fearnley i 1887, hun ble også, som faren, skue-
spillerinne. Det samme ble forresten hennes halvsøster, 
Jacoba Ellen, som debuterte på Den Nationale Scene i 
1896. 

Brynjulf blir tatt inn hos sin farfar, brennevinshand-
ler Paul Henrik Prom. 

  I 1875-folketellingen bor Brynjulf fremdeles i 
Bergen hos farfaren.  I 1885-tellingen er han borte. Half-
dan Prom er i 1865 pleiesønn av Andreas Chrisopher 
Klagenberg i Bergen, også brennevinshandler, dvs. en 
kollega av farfaren.  Halfdan er fremdeles registrert bo-
ende hos Klagenberg i 1875, men er nå på ”søreise” og er 
oppført som ”navigateur”, han er altså blitt sjømann som 
sin farfar. Han finnes heller ikke i Bergen i 1885.

Så på tross av annonsen i 1865, blir barna fordelt 
innenfor familien, unntatt Halfdan, som også ble tatt 
vare på av familienære personer.

 Når det gjelder ammen, så vet vi ikke om hun ble 
med enkemannen og barna til Trondheim, men det var 
vel sannsynlig. Bildet kan på den annen side også være et 
avskjedsfotografi, tatt i Bergen.

Det følger ikke noe navn med bildet av ammen, men 
giveren mener hun har hatt et bånd til Eikeland i Gaular, 
fordi en av sønnene kalte seg Ole Eikeland.  Med den 
informasjonen er det sannsynlig at det dreier seg om He-
lene Olsdatter Eikeland, som er registrert som begravd i 

< 
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1922, og er født i 1825.  Hun ble altså en meget 
gammel kvinne, noe som også faller sammen 
med opplysningene gitt av familien til giveren. 

Det er sjelden vi har anledning til å gå så 
dypt inn i bakgrunnen til fotografiene våre. 
Men i noen tilfeller binder flere enkeltbilder 
seg sammen til en historie, og det er da vi ser 
fordelen med et stort bildearkiv med mange 
forskjellige samlinger.

Kilder: 
•  Ammens familie se Digitalpensjonatet, 

Digitalarkivet: Jan Anders Timberlid: Døde i 
Gaular Prestegjeld 1920 – 1994

•  Promfamilien, se The family Hagerup: genea-
logy.hagerup.com/genealogy_base 
Gustav Brosings personalarkiv, Billedsamlin-
gen, UBB 
Digitalarkivet: 1885-teljinga for Bergen og 
1865-teljinga for Bergen

•  Prom i Trondheim: Se Scenekunst, http://
www.trondheim.com, 

•  Wiesefamilien: se Digitalarkivet: Døypte I 
Bergen 1816 – 1894 
1865-telling for Stavanger

•  Om Fotograf Anderssen: Sogn og Fjordane 
www.digitaltfortalt.no og Bonge, Susanne: 
Eldre norske fotografer. 1980.

Lägg in din släktforskning i 
programmet Disgen 8.2

Ny version ute nu.

Beställ via vår hemsida
www.dis.se

Hvem er jeg? Marianne, 37 år – har 
to barn og er bosatt på Nesodden.
Min interesse for slektsforskning 
våknet tidlig og ganske tilfeldig. 
Tror jeg var ca. 20 år da jeg fant et 
gammelt hefte med et etterslekts 
tre ute i boden hos mine foreldre. 
Dersom jeg ikke hadde funnet det, 
hadde det nok blitt liggende der til 
noen hadde kastet det. I begynnel-
sen var jeg mest opptatt av å oppda-
tere treet med alle de personene jeg 
kjente som hadde kommet til siden 
heftet ble skrevet. Til jul i 1994 fikk 
jeg mitt første slektsprogram for 
data, og etter hvert ble det noen 
turer på Riksarkivet for å kikke på 
kirkebøker og finne bygdebøker. 
Sakte men sikkert har jeg bygget 
opp min database som i dag inne-
holder ca 3500 forfedre og deres 
etterkommere.

DIS-Norge oppdaget jeg vel 
omtrent på den tiden jeg fikk instal-

lert internett hjemme. Jeg meldte 
meg inn i 1998 og har vært medlem 
siden.  Jeg har satt stor pris på de 
ressursene DIS-Norge har samlet, 
og er like spent hver gang Slekt & 
Data dukker opp i postkassen.
Sommeren 2009 opplevde jeg å bli 
arbeidsledig for første gang i mitt 
yrkesaktive liv.  Noe mismodig satte 
jeg i gang med å saumfare stillings-
annonser, og søkte på alle jeg kunne 
være kvalifisert for.  Etter uker uten 
å få napp, åpnet jeg en vakker dag 
Slekt og Data og fikk se ”min” jobb 
utlyst. Da var jeg ikke sen med å 
få sendt av gårde søknaden min! 
Etter å ha ventet enda mange uker i 
spenning fikk jeg melding mens jeg 
var på juleferie – jobben var min! 
Etterpå har det gått slag i slag med 
svært hektiske, men interessante 
dager på DIS-Norges kontor i Lak-
kegata.

Marianne Derlick

Annonse

Foto: Jan Eri
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Det har alltid vært vanskelig å ta seg fram 
på vestlandet. Dette var en utfordring for 
de som skulle reise. Fjorder og fjell gjorde 
vegbygging vanskeleg. I flere hundre år 
hadde robåten og jekta dominert ferdselen 
til sjøs, men utover 1800-tallet ble det star-
tet regulær rutetrafikk langs kysten. Først i 
statlig regi, så ble driften overtatt av private 
og fylkeskommunale aktører. Her skal vi 
se på hvordan de nye passasjerbåtrutene 
påvirket reisemåtene og litt om hvilken 
betydning dette fikk for lokalsamfunnene.

Samferdselen langs kysten
For innbyggerne langs kysten betydde 
overgangen fra seil til damp at samhandlin-
gen med andre bygder ble utvidet. «Kaia 
vart det sentrale punktet i bygda, der folk 
kom og reiste, der byvarer vart heiste i 
land, og der bygda sine utførslevarer vart 

heiste om bord» (Førsund 1998: 34). Alle 
møtte opp når rutebåten kom med varer 
og post. Det var dagens høydepunkt. De 
sto i små klynger og pratet mens ungene 
sprang omkring og hoppet fra stein til 
stein. Nyhetene ble også utvekslet over 
båtripa. Da varer var losset og de siste 
passasjerene kommet ombord kastet båten 
loss og dro ut på nye eventyr. Å reise var 
med andre ord ikke dagligdags. Som regel 
ble det tur til nabobygda for å besøke slekt 
eller tur over fjorden i robåten på søndagen 
for å gå i kirken. Dampskipet som lå ved 
kai hadde noe eventyrlig over seg. Den 
skulle til byen, bort fra det lille samfunnet 
inne i fjorden. Turen som før kunne ta 
mange dager, tok nå bare en eller to dager. 
Med andre ord, reisetiden hadde blitt mye 
kortere med dampen. «Med rutetider som 
vart fastsette på førehand, vart dampskipa 

På flyttefot  langs kysten
Tekst: Oddvar Munro-Jenssen

Foto: Monica Betten

pålitelege bindeledd mellom alle bygdelag 
langs fjorden, og mellom bygdene og 
byen» (Torvik m.fl. 2000: 24). Rundt 
1890 var billettprisene 30 øre pr. mil på 
første plass og 25 øre pr. mil på andre plass. 
Til tross for at prisene kunne virke stive 
var det stadig flere som kostet på seg en tur 
med dampen.

Etterhvert var det flere bygder som 
ønsket båten innom, og argumenterte 
for hvor viktig dette var for innbyggerne. 
Mange steder var isolert siden det ikke gikk 
vei langs fjorden. Selv kontakten med na-
bobygda kunne til tider være problematisk. 
Vinterstid kunne bygdesamfunnet være 
isolert  i dager eller uker. Med ukentlig 
anløp ville kommunikasjonen bli mer 
stabil og regelmessig. Havnene langs kysten 
var ofte brukt som omlastingshavner 
og var i tillegg korrepondansepunkt for 
båtrutene fra fjordene. Den første tiden var 
det som oftes en eller to anløp i uken i hver 
retning mellom Bergen og Sogn. «Heilt 
frå Fylkesbaatane – Amtsbaatane – starta 
nordfjordrutene sine i 1859, vart Sandane 
ein av dei viktigaste knutepunkta for sam-
ferdsla» (Starheim 2009: 107).  Det var 
fordi det var der turistrruta fra Vadheim 
og Førde endte. Slike knutepunkt var det 
også andre steder. I 1890 hadde Søndmøre 
Dampskibsselskab båtrute fra Ålesund via 
Hareid, Vartdal, Ørstavik, Volda, Sætre, 
Leikanger, Knardal, Eidså, Larsnes, Voksa, 
Haugsholmen, Sandvik til Åheim med re-
tur neste dag. På de forskjellige stedene var 
det mulig å få hesteskyss videre. Fra Volda 
til Hornindal over Kviven og veien over 
Bjørkedalen til Nordfjord. «Her slapp dei 
Stadthavet og dei kunne reise innaskjers frå 
nørste Sunnmøre til Nordfjord og vidare 
sørover, kanskje den første kyststamveg?» 
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( Statens vegvesen Møre og Romsdal 
2001: 35). Fra Åheim gikk hovedveien over 
Maurstadeidet til Bryggja i Nordfjord. 
Dette var ikke bare en fordel for de rei-
sende. For innbyggerne i området betydde 
nyveiene at det var flere som kom forbi. 
Med økt trafikk økte også handelen og det 
førte igjen til etablering av flere båtruter. 

På reisefot
 «Dampskipsferdsla på fjordane var i 
første omgang viktigare for handelsstanden 
i byane  enn for bygdefolket» (Tvinnereim 
1992: 129). Men det tok ikke lang tid før 
dette endret seg. Faste anløp førte til at 
bygdefolk begynte å ta rutebåtene. Noen 
skulle til nabobygda for å besøke kjente 
mens andre skulle til byen for å handle. For 
andre var det utsikter til bedre levekår som 
gjorde at de dro fra bygda. Noen skulle ut 
og søke tjeneste mens andre skulle prøve 
å få jobb i den nye industrien som vokste 
fram langs kysten. Fikk de arbeid måtte de 
bryte opp fra hjemstedet. Som i dag inne-
bar det masse forberedelser. De måtte ha et 
sted å bo, og ikke minst ha med seg tingene 
sine til det nye stedet.   

Selv om husene ikke var overfylt av 
saker og ting var det allikevel noe som en 
måtte ha med. Klær, sengetøy, kokekar, 
kjeler og det som ellers hørte til en hus-
holdning skulle pakkes ned i kister. De 
gamle ferdsels – og drifteveiene satte sine 
begrensinger for transport. Eneste alterna-
tiv til å få med seg større kolli var å bruke 
hest og vogn. Generelt var veiene ganske 
bra på midten av 1800-tallet.  Det  var 
fordi «Den Trondhjemske postveg» gikk 
gjennom flere av bygdene. Men den økte 
trafikken gjorde at det etterhvert ble behov 
for omfattende utbedringer. Kanskje 

var det bare en litt bred sti ned den siste 
kneika før veien igjen overtok. Det var 
altså ikke lett å få med seg sakene sine slik 
som veiene var enkelte steder. Men fram 
måtte de. De skulle rekke neste dampbåt 
eller sende last til byen.  

I 1898 begynte «Storfjord» i rute på 
Bergen og sambandet med byene var da 
svært gode.  

En av de andre båtene som gikk langs 
kysten var «DS Nordfjord», tilhørende 
AS Romsdal Dampskibsselskab og senere 
Møre Fylkes Ruteselskap. Selv om det var 
en gammel båt var den pålitelig og holdt 
alltid ruten. «Nordfjord kom frå Bergen 
kvar onsdag og var i Vanylven att på sydtur 
kvar sundag» (Fiskaa 1965: 350).  båten var 
pålitelig og holdt ruten. Dette bidro til at 
stadig flere valgte dampbåten når de skulle 
ut å reise. 

I rutebåtenes første tid var det klas-
seinndeling ombord. «Fjalir» som var en 
av de to første skipene til Sogn og Fjordane 
Fylkesbaatar, hadde tre klasser. «Passasjer-
nane som reiste på første klasse hadde ein 
salong under dekk akter og passasjerane på 
andre klasse salong under dekk framme, 
medan dei som reiste på tredje klasse 
måtte halde seg under åpen himmel på 
forskipet» (Torvanger 2000: 41). På noen 
båter var det også salonger for damer og 
herrer. Det var gjerne handelsmenn, em-
bedsmenn og og folk av borgerskapet som 
reiste på første og annen klasse. Bønder og 
tjenestefolk måtte nøye seg med det for-
blåste fordekket. Noen ganger kunne det 
bli ganske fult med passasjerer etterhver 
som skipet nærmet seg byen. Da kunne det 
bli livlig både i salongene og ute på dekk. 
Det var ikke alle steder de kunne legge til 
kai, og det måtte ekspederes over båtripa. 

Dette gjald både for passasjerer og last. Det 
kunne bli mange tunge hiv før lasten var på 
plass i lasterommet. Var det ekstra mye last 
måtte det settes på dekk. Da var det ikke så 
rart at det kunne bli trangt om plassen på 
finværsdager. Lasten kunne være produkter 
av ulike slag. Ulike landbruksvarer som 
korn og poteter til ved og tømmer skulle 
selges i byen. Noen hadde også med seg en 
hest eller ku og andre hadde tatt med seg 
flyttelass. Dampbåbåten var altså ikke bare 
passasjerbåt, men også godsbåt som fylte 
de ulike behovene som hadde oppstått i 
kjølevannet av den økende indutrialise-
ringen og handelen mellom by og land. 
Dampbåten hadde blitt en forlengelse av 
landeveien.
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Er du en mulig etterkommer 

fra vikingene? Kan du spore 

dine direkte slektslinjer minst 

syv generasjoner tilbake? Har 

du interesse av å delta i et 

vitenskaplig prosjekt der du får 

testet dine genetiske røtter helt 

gratis?

Frem til nå har skriftelig kilder og arkeo-
logiske arbeid vært de viktigste kildene 
til ny historisk viten. De siste årene har 
en helt ny mulighet åpnet seg. DNA,  
nedarves fra våre forfedre og forskning,  
har vist at det inneholder spennende ny 
informasjon om fortiden 

I Norge er den mest omfattende 
DNA undersøkelsen fra 2005. I rap-
porten «Genograpical heterogeneity of 
Y-chromosomal lineages in Norway» 
har Berit Myhre Dupuy m.fl. analysert 
DNA materiale fra 1766 norske farskaps-
saker for å finne ut mer om vår genetiske 
historie. 

I innledningen av rapporten vises det 
til kjente historiske fakta fra folketel-
lingen i 1801.  Den norske befolkningen 
besto da 883,603 personer, hvorav 20,071 
hadde utenlandske navn. I Bergen hadde 
fortsatt 18% av befolkningen tyske navn. I 
andre kystbyer representerer dansker, tys-
kere og svensker ca 15% av befolkningen.  
I Myhre Dupuy's rapport fremkommer 
nye interessante opplysninger om for ek-
sempel sørlendingene som DNA-messig 
ligner hollendere.  Kan forklaringen være 
at  mannskapet  på de mange hollandske 
skipene som hentet tømmer på Sørlandet, 
også la igjen gener der?  

Det mest kjente historiske DNA-
prosjektet  i dag er National Geographics 
Genographics. Her har nærmere 3000 
nordmenn latt seg teste (koster fra $120 
og oppover).

I Europas finner man ett av de fremste 
fagmiljøene for DNA og historie ved 
University of Leicester. Forskningen 
her blir ledet av Professor Mark Jobling. 
Hans team har nettopp gjort en omfat-
tende analyse av kystbefolkningen i 
Nord-England og Skottland som de øn-
sker å sjekke som mulige etterkommere 
av vikingene.

Jakter på de norske viking-
genene
Dessverre finnes det pr. i dag ikke noen 
publisert forskning på DNA-profilen 
til norske vikinger.  For å få en referan-
segruppe, hadde det engelske teamet 
opprinnelig tenkt å teste personer i 
Bergen, Stavanger og Trondheim. Men 
av grunner nevnt ovenfor, er dette 
sannsynligvis blant de dårligste stedene 
å jakte  vikinggener.  Da dette kom 
frem i pressen, tok vi kontakt og foreslo 
noen fjorder og daler i tillegg. Dette ble 
godt mottatt. De ni områdene det nå er 
besluttet å konsentrere seg om er:
N1. Sognefjorden          
N2. Hardangerfjorden       
N3. Ryfylkefjorden            
N4. Gudbrandsdalen        
N5. Namdalen
N6. Hedemark
N7. Stavanger
N8. Bergen
N9. Trondheim

Det finnes mange andre områder i 
Norge som kunne vært tatt med, men for 

Jakten på vikingenes etterkommere
av Harald løvvik

Illustrasjonsfoto: iStockphoto.com
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dette prosjektet er det viktigste å finne 
et representativt materiale med genetisk 
link til vikingtiden. 

Om undersøkelsen
Det vi trenger til undersøkelsen er 
mannspersoner som kan spor sin direkte 
farslinje minimum 6-7 generasjoner 
tilbake med tilhørighet til de aktuelle 
områdene.  Har du enda lengre aner, er 
det selvfølgelig utmerket.  Poenget med 
minimm 6-7 generasjoner er at vi da 
kommer til en periode der folk var gan-
ske stedbundne slik at sjansen øker mye 
for at de representerer gener fra området.

Vi trenger 20-30 frivillige fra hvert 
område. Disse bør representere ulike 
direkte farslinjer.

Dersom du oppfyller kravet ovenfor, 
kan du sende email til jaktviking@
yahoo.no.  Oppgi navn og adresse, samt 
informasjon om din fjerneste slektning 
i direkte farslinje:  etternavn, fornavn, 
fødested, tidsperiode, bosted, antall 
generasjoner (mellom dere). 

Ved å ta del i dette studiet, vil du 
kunne finne mer ut av den historiske 
relasjonen mellom Norge og De britiske 
øyer.  Studien er gratis - og det tar bare 10 
minutter av din tid. 

Da vi er interessert i Y-kromosomet, 
vil vi bare samle inn prøvemateriale 
fra menn.  Du tar en prøve av mun-
nepitelceller (fra innsiden av kinnet) 
og vi isolerer DNA fra den. Du gir ditt 
samtykke til å delta ved å signere på en 
samtykkeerklæring og fyller ut et spør-
reskjema om dine nære slektsrelasjoner. 

Hva skjer med prøvene?
Forskjellige tester vil bli utført på 

Y-kromosomet for å undersøke varia-
sjonsmønster og hvilket Y-kromsom du 
har.  Vi vil bare se på normal variasjon, 
og ingen tester av medisinsk betydning 
vil bli utført. Dette er ikke et screening-
program, men et ren forskningsstudie. 
DNA-kromosomet vil ikke bli endret 
eller brukt i andre sammenhenger.

Informasjonen som du gir oss er 
strengt konfidensiell. Hvis informasjo-
nen vi oppnår fra ditt DNA blir publi-
sert i et vitenskapelig tidsskrift, så vil den 
være anonym. Informasjonen som knyt-
ter deg til DNA-prøven du avgir, vil bli 
forsvarlig oppbevart, og være tilgjengelig 
bare for prosjektledelsen og for navngitte 
forskere.  

Når studien er avsluttet, vil vi retur-
nere din individuelle Y-kromosomprofil 
til deg. En detaljert beskrivelse av våre 
funn vil bli publisert på vår hjemmeside. 
Du kan også få denne informasjonen 
fra oss via e-post (foretrekkes) eller brev 
(vennligst oppgi e-post/adresse på sam-
tykkeerklæringen)  

Vi samler nå navn på frivillige. Når 
vi har oppfylt målsettingen om 20-30 
personer fra hvert område, vil det engel-
ske teamet komme til Norge. Det vil da 
bli sendt ut testutstyr og skjemaet som 
skal fylles. Hvis det er interesse for det, 
arrangere vi gjerne et foredrag med Mark 
Joblings og hans team i Oslo - og/eller på 
Vestlandet.  Vi håper at dette skal kunne 
skje på forsommeren.

Artikkelforfatter 
Harald Løvvik
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Har du noen gang hatt problemer med 
å finne frem til rett sokn og herred mens 
du leter i kirkebøkene? 

Hvem har ikke opplevd følelsen 
av vanskeligheter mens en leter etter 
personer, for så å finne ut at man kanskje 
leter i feil sokn, og dermed ikke er sikker 
på hvilke nabosokn man skal lete i? Eller 
når man leter etter en person i et sokn, 
for så å finne ut at soknet hørte til under 
et annet prestegjeld tidligere, uten å vite 
hvilket?

Det har jeg lenge ønsket å gjøre noe 
med, og har gjennom flere år samlet inn 
opplysninger om sokneinndelinger og 
kommuneinndelinger så langt det har 
vært mulig å oppdrive. Deretter hadde 

jeg, med god hjelp av Arnstein Overøye. 
Han jorde en stor jobb med å systema-
tisere dataene jeg samlet inn. Resultatet 
ble boka ”Den inndelte Norge gjennom 
tidene” – en bok som er ment å være til 
hjelp for slektsforskere i deres søken etter 
forfedre.

Av innholdet i boka kan jeg nevne 
en komplett oversikt over fylker og 
kommuner, bispedømmer og fellesråd 
i Norge, med kart.  Videre har jeg tatt 
med en oversikt over kommunene i 
Norge gjennom tidene, med endringene 
som har vært. Eksempelvis kan jeg nevne 
kommunesammenslåinger, utskillelse 
til annen kommune eller ny kommune. 
Oversikten er oppdatert pr. 2009.

Det 
inndelte 

Norge 
gjennom 

tidene
...en oppslagsbok for slekts-

forskere og andre interes-
serte. 

Av Beryl K. Ramvik
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Videre i boka finner vi oversikt over 
bispedømmer med fellesråd pr. 2009 og 
dagens prostier med prestegjeld og sokn. 
En oversikt over fogderier og herreder fra 
ca 1900 er også tatt med.

Den viktigste delen i boka er en tids-
linje med inndelinger av prestegjeld og 
sokn gjennom tidene, med utskillelser, 
sammenslåinger, nedleggelse m.m., og 
henvisning til hvilke kirkebøker vi finner 
opplysninger fra hvert prestegjeld. Her 
er en side fra den oversikten.

Den tredje store delen av boka er en 
komplett liste over norske kirkebygg 
gjennom tidene pr. 2009. Dette inklude-
rer også Forsvarets kapeller og sjømanns-
kirkene i utlandet.

I tillegg har jeg tatt med noen statis-
tikker over både sivile og geistlige inn-
delinger av landet. Bakerst i boka finner 

vi en liste over forskjellige statsarkiver i 
Norge, og hvilke fylker hvert statsarkiv 
dekker, samt en liste med ordforklaringer 
til viktige ord i slektsforskningen.

Grunnen til at flere av oversiktene i 
boka er pr. 2009 er for at man lettere skal 
kunne finne ut omtrent hvor man kan 
lete bakover etter gamle steder.

Boka er på 232 sider, og koster kr 
300,- pluss porto for medlemmer av 
DIS-Norge. For ikke-medlemmer er 
prisen kr 350,- pluss porto. Den kan 
bestilles ved å sende e-post til kontor@
disnorge.no.

Amt Fogderi Herred 
Søndre Bergenhus Nordhordland Fjell 

Søndre Bergenhus Nordhordland Fusa 

Søndre Bergenhus Nordhordland Hamre 

Søndre Bergenhus Nordhordland Haus 

Søndre Bergenhus Nordhordland Herdla 

SLEKT OG DATA  1  2010          41



Det begynner å bli ganske lenge siden 
ryktene om nye nettsider for DIS-Norge 
begynte å rulle.  Hvordan kommer de nye 
nettsidene til å se ut? Hvordan blir det for 
brukerne? Hvordan blir det for dem som 
skal fylle dem med innhold? Kommer de i 
det hele tatt?  I skrivende stund er det un-
der 100 timer til de skal slippes løs, og når 
du leser dette er sidene på lufta.  Av flere 
årsaker har det tatt mye lenger tid enn for-
ventet å få dem på lufta.  En av årsakene 
til at det har tatt tid er at vi har ventet på 
at nytt medlemssystem skulle komme på 
plass slik at vi slapp å gjøre mye av jobben 
to ganger.  Den aktive prosessen startet 
for rundt to år siden ved at vi bestemte oss 
for et system som heter Drupal.  Dette er 
et gratis system med åpen kildekode som 
brukes av veldig mange større nettsteder 
rundt om i verden.  26.oktober 2009 hen-
viste Digi.no til en melding fra Associated 
Press at Drupal skulle brukes til å drive 
det offisielle nettstedet til Det hvite hus i 
Washington D.C. (og en kjapp sjekk viser 
at det har skjedd).

Denne artikkelen kommer til å vise 
hvordan sidene ser ut, hva man kan gjøre 
der og hvordan man kan benytte seg av 
dem på en effektiv måte.

Ikke alt er helt på plass enda, men 
det som ikke er på plass kommer inn et-
terhvert som det blir klart.

Det første som møter deg når du 
nå går til http://www.disnorge.no er 
en nettside som ser ut som vist i Fig. 1 
(hovedsiden).

«Alle» nettjenestene til DIS-Norge 
er tilgjengelige fra denne siden. I motset-
ning til de gamle sidene holder man 
seg innenfor samme «side» hele tiden 
istedet for at man hele tiden måtte ut 
til «Startsiden» for å komme seg inn 
på andre tjenester.  Ordet «Alle» står i 
anførselstegn siden ikke alle tjenestene 
er innlemmet.  Slektsforum, Slektsfor-
skerbasen, Genealogiske ressurser og 
søking i DIStreff ligger fortsatt utenfor.  
Disse er bevisst holdt utenfor av hensyn 
til sidebredden.  Håndtering av pålog-
ging vil være felles for Slektsforum og 

de nye nettsidene.  Tjenestene DIStreff, 
Genealogiske ressurser og Slektsforsker-
basen har fått samme tema som de nye 
nettsidene ved at toppen på sidene er lik 
for alle.  På den måten vil man alltid se at 
man er på DIS-Norges hjemmesider.

Innholdet fra de gamle nettsidene 
er omstrukturert i menystrukturen som 
vises til venstre i Figur 1.  Ved å klikke på 
logoen til DIS-Norge øverst til venstre 
på siden vil du bli sendt tilbake til 
hovedsiden.

I menyen til venstre er det flere 
hovedkategorier.  Kategorien «Aktuelt» 
inneholder nyhetene som blir publisert 
på hovedsiden i tillegg til alt som hører 
til organisasjonen DIS-Norge.  Her fin-
ner du informasjon om det som skjer i 
DIS-Norge.

Under kategorien «Nybegynner» er 
alle «10 tips om...» samlet.  Her finner 
du tips til hvordan du kan søke etter 
slekt i f.eks. Norge, Sverige og USA.

Under «Slektsforskning» ligger 
generell informasjon for slektsforskere.  

DIS-Norges nye ansikt mot verden
av Espen Berg

Figur 1: Forsiden på de nye nettsidene
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Bl.a. har det faglige utvalget «Slektsfag-
lig veiledning» utarbeidet en serie med 
artikler til «Slektsskolen» i Slekt og 
data.  Det er også tips til hvordan man 
kan registrere kildeinformasjon i noen 
slektsprogram.

«Slektsverktøy» har lenke til noen 
sentrale tjenester for slektsforskere.   
Slektsforum, DISchat, DIStreff og 
Genealogiske ressurser er eksempler på 
dette.  Tjenesten «Kartinngang» er også 
plassert her.  Denne ber om å få åpne et 
«sprettoppvindu».  Tillater du det vil et 
norgeskart dukke opp.  Ved å klikke på et 
fylke vil et fylkeskart vises sammen med 
fire tjenestevalg - Slektsforum, Slekts-
forskerbasen, Genealogiske ressurser og 
Gravminner i Norge.  Velg tjeneste og 
klikk på en kommune for å gå direkte til 
valgt kommune i valgt tjeneste.

«Kilder» kan for mange bli den mest 
besøkte kategorien.  Her finner du bl.a. 
Gravminner i Norge, Våre falne og flere 
regionale kilder.  Klikk på et fylke for å se 
hva som finnes av kildemateriale for det 
fylket på DIS-Norges nettsider.

Abonnere på «RSS»
«RSS», eller «Levende bokmerker» er 
noe som de fleste nettavisene har.  Man 
kan vel si at de fleste nettsteder med inn-
hold som oppdateres jevnlig bør ha dette.  
RSS er en forkortelse for «Really Simple 
Syndication», altså en enkel måte å spre 
nyheter på (også kalt «nyhetsstrøm»).  
Ifølge Wikipedia.org tok RSS av rundt 
2005-2006.  Symbolet for at en nettside 
tilbyr RSS kan du se på Fig. 2.  Dette 
ikonet vil du se til høyre i adressefeltet i 
nettleseren din (se eksempel fra Mozilla 
Firefox i Fig. 3).

Figur 2: RSS-ikon

Figur 3: RSS-ikon i adressefeltet i 
nettleseren

Figur 4: Starte abonnement på nyhetsstrømmen fra DIS-Norge

Figur 5: Bokmerkemappe med de 
levende bokmerkene

Ved å klikke på ikonet for RSS vil 
du normalt se en nettside med de siste 
nyhetene fra det aktuelle nettstedet, 
samt at du vil få mulighet til å abonnere 
på nyhetskilden (se Fig. 4).  Klikk på 
knappen «Abonner nå» for å sette 
igang abonnementet.  Det er gratis og 
kan gjøres av alle.  Når du har startet 
abonnementet vil en bokmerkemappe 
dukke opp i nettleseren der du anga at 
den skulle være (se eksempel i Fig. 5).

De ti siste nyhetene på DIS-Norges 
nettside vil til enhver tid vises i de 
levende bokmerkene.

Kommentere innlegg
Noe som tok av med «Web 2.0» er bru-
kerens mulighet til å påvirke innholdet 
på en nettside, også kalt interaktivitet.  
Slekt og data nummer 4 i 2007 hadde 
«Web 2.0» som tema.  På DIS-Norges 
nettsider har også bruker mulighet til å 
kommentere innholdet på sidene.  Alle 
nyhetene er utstyrt med en lenke som 
heter «Skriv ny kommentar». Denne 
lenken finner du nederst på hver nyhet.  
For å kunne kommentere må man først 
være pålogget.  Kommentarene må 
godkjennes av en moderator før de blir 
synlige for alle.

> 
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Når man klikker på lenken «Skriv ny 
kommentar» kommer det opp to felt 
man kan skrive i.  Det ene feltet er tittel 
på kommentaren, og det andre feltet er 
fritekstfeltet der man kan skrive det man 
ønsker å formidle.  Fig. 6 viser hvordan 
det ser ut etter at man har klikket på 
lenken «Skriv ny kommentar».  Navnet 
ditt vil være synlig sammen med kom-
mentaren din når den er godkjent av en 
moderator.

Når du er ferdig med kommentaren 
klikker du på knappen «Forhåndsvis» 
nederst i Fig. 6.  Du vil da se hvordan 
kommentaren kommer til å se ut «på 
trykk» (Fig. 7).  Ved å klikke på knappen 
«Lagre» i vinduet med forhåndsvisnin-
gen blir kommentaren lagret i systemet.  
Moderator kan nå gå inn og godkjenne 
kommentaren.

Tilgang til passordbeskyttede 
sider
Noen av nettsidene er forbeholdt med-
lemmer av DIS-Norge.  Man må derfor 
logge inn for å få full tilgang til innhol-
det på disse sidene.  Et eksempel på slike 
sider er de digitaliserte «Amtskartene», 

Figur 6: Kommentere et innlegg

Figur 7: Forhåndsvisning av kommentaren og lagre kommentaren i systemet

Figur 8: Passordbeskyttet side< 
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som er et samarbeid mellom DIS-Norge 
og Statens kartverk.

Hvis man kommer til en slik side uten 
å være innlogget blir man møtt med en 
melding som er vist i Fig. 8.

Innmelding?
Hvis du som leser dette ikke er medlem 
i DIS-Norge, kan du klikke på lenken 
«Innmelding» lengst til høyre på den 
røde stripen øverst på nettsiden (se Fig. 
1). Alternativt kan du klikke på lenken 
«Meld deg inn idag» om du havner på 
en side som krever pålogging (se Fig. 8).  
Du vil da få opp et innmeldingsskjema 
hvor du fyller ut navn og adresse for å bli 
medlem.

Andre element på forsiden
Til høyre på forsiden er det en kolonne 
med noen andre tjenester.  Det mest 
sentrale for DIS-Norges nettside er søke-
feltet.  Nesten all informasjon som ligger 
på de nye sidene er søkbare i dette feltet.  
De eksterne tjenestene (f.eks. DIStreff, 
Slektsforskerbasen, Slektsforum, Genea-
logiske ressurser) omfattes ikke av denne 
søkefunksjonaliteten.

Når er neste Slektsforskerdag?  En 
plakat med nedtelling til førstkommende  
Slektsforskerdag (30.oktober 2010) er 
synlig under søkefeltet.  Når vi passerer 
30.oktober 2010 vil nedtelling til neste 
Slektsforskerdag begynne.

Under plakaten for Slektsforskerdagen er 
det lenker til nettsamfunnene Facebook 
og Twitter.  DIS-Norge har egen gruppe 
på Facebook.  Ved å klikke på ikonet 
for Facebook kommer du direkte til 
denne gruppa.  DIS-Norge har også 
egen «Twitterblogg» som kan nås ved å 
klikke på ikonet for Twitter.

Er du tillitsvalgt?
Hvis du er tillitsvalgt i DIS-Norge vil 
du se et eget menypunkt for dette som 
heter «Jeg som tillitsvalgt» under med-
lemsnummeret ditt.  Her vil du finne 
igjen det aller meste fra den gamle «Ide-
banken».  Denne delen av nettsiden er 
fortsatt under oppbygging.

Er det noe du savner?
Er det noe du savner kan du enten sende 
e-post til webmaster@disnorge.no eller 
legge igjen en kommentar på nyheten for 
de nye nettsidene:
http://www.disnorge.no/cms/velkom-
men-til-dis-norges-nye-hjemmesider.
html

Hva som ikke er på plass?
Ny møtekalender er på vei, og inntil den 
er på plass vil dette dessverre ikke være 
tilgjengelig.  Det er et norsk og et britisk 
flagg øverst til høyre på siden.  Foreløpig 
er bare noen få av sidene oversatt til 
engelsk, men flere blir oversatt.  Har du 
lyst til å bidra med engelsk oversettelse 
på en eller flere av sidene kan du sende 
en e-post til webmaster@disnorge.no.

Til slutt vil vi takke de som bidro til 
de nye nettsidene.  Anita Johannessen fra 
DIS-Hordaland har stått for den grafiske 
utformingen og gitt siden et friskt 
utseende.  Det har hele tiden kommet 
innspill fra de som har smugtittet under-
veis, og det har vært til stor hjelp.  Håper 
du finner mye interessant på sidene.  
Kanskje du finner nyttige opplysninger 
du ikke har sett før?
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INDISKA  er en eventyrverden. Når 
jeg rusler rundt i butikken, føler jeg meg 
hensatt til tusen og en natt, eventyrlig 
vakre farger stråler mot meg, det blinker 
og skinner i farger og mønstre som 
absolutt leder tankene hen på fjernere 
himmelstrøk, jeg lar meg lett henføre her 

inne –  så også en dag i vinter; plutselig 
ser jeg et lite lindegrønt metalltre stå og 
lyse mot meg, 20-30 cm høyt og pyntet 
med noen få rosa ”diamanter”. Å så flott, 
utbryter jeg til ”butikkdamen”,  så flott 
at dere selger slektstrær her!!  ”Butikk-
damen” ser uforstående på meg, følger 

blikket mitt og sier blidt: Det der er et 
tre som du skal henge ringer og halskje-
der  på det”.

Åjavelja – jeg kjøper det allikevel , jeg 
skal henga slekta på det, jeg!

Denne lille episoden illustrerer hva  
slektsgransking og scrapbooking gjør 

Slektsforsking og Scrapbooking
Skrevet av Anne Marie Sandhaug
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med meg  - det lever i meg konstant, den 
ene hobbyen beriker den andre, og ideer 
og kreativitet popper opp ved enhver 
anledning.

Det er som om  jeg blir presentert for 
en ukjent person, for eksempel  Marit 
Johansen (oppdiktet navn), og jeg spør: 
Hvem var Johan?  Oldefaren din? De 
fleste vet det ikke hvem som er opphavet 
til etternavnet, at Johan  har vært en 
person som har levd for kanskje hundre 
år siden. Og svaret er som regel noe 
ullent om at Johansen er jo så vanlig et-
ternavn så det har vedkommende faktisk 
ikke tenkt noe særlig over. Forsøk å finne 
det ut, sier jeg – da har du en hobby for 
resten av livet!

Selv het jeg Iversen en gang i tiden 
(fordi faren min het det), og jeg var godt 
oppe i tyveårene før tanken slo meg at 
Iver faktisk hadde vært en levende person 
en gang i tiden.

Ja, dette siste ble en digresjon, men jeg 
tenker dere kjenner dere igjen dere ihuga 
slektsforskere – får vi noen tilhørere til 
våre ”slektsanekdoter” så snakker vi ivei  
og er ustoppelige. Huff

Så til saken: Slektsgransking og scrap-
booking: 

I min surfing på nettet etter slekt og 
kilder, begynte det for 3-4-5 år siden 
å dukke opp ord i margen som fanget 
min interesse: Scrapbooking.   Heritage 
scrapbooking! Preserving and scrap-
booking your heritage! Scrapbooking 
genealogy! Oftere og oftere ble blikket 
mitt hengende ved disse ordene, og til 
slutt skjente jeg ut og  måtte bare ta en 
tur innom alle disse fristende sidene, og 
plutselig var jeg helt hekta. Igjen! 

Det er tre ting som har hekta seg 
helt fast i meg av hobbyaktiviteter gjen-
nom livet mitt, det er først og fremst 
slektsgransking – noe som etter hvert har 
blitt en livsstil, så er det Kaffe Fassetts 
vidunderlige kreative verden av farger, 
broderier, patchwork,mosaikk, malerier 
og strikking, og så de siste tre-fire årene 
har  scrapbooking med alle dens ”avskyg-
ninger”  invadert  livet mitt.

Og  helt klart -  alle disse tre  ”fagene”  
er grener av samme treet, alt dreier seg 
om å sette sammen fragmenter og biter 
av ting og skape  en helhet.

Scrapbooking  er blitt utrolig populær  
hobby de siste årene, har jeg forstått; i 
Amerika har det vært populært i mange, 
mange år, men nå er også Norge på 
kroken. Det er bare å ta en tur innom en 
hobbybutikk så finner du hyllemeter på 
hyllemeter med ”skrappe-ting” . Søker du 
opp ordet scrapbooking på nettet, så får 
du millioner av treff, og vi kan finne de 
lekreste nettsteder og nettbutikker hvor 
man kan handle seg arm og fattig. Dette 
er blitt stort, og mange vil  gjøre penger 
på det, selvsagt.

I Narvesenkiosker finnes et utall 
magasiner, som presenterer siste nye 
trender innen scrapbooking hver måned, 
(jada – det har gått mote i dette som alt 
annet), og frister oss med innlagte gaver 
i form av lekkert papir, silkebånd og pynt 
(stæsj).

Dette kan fort bli  en dyr hobby, men 
ikke nødvendigvis. Man trenger ikke 
kjøpe de dyre magasinene, eller handle 
skrappe-ting i  hobby- og nettbutikker Det 
kryr av idesider på internett, og mange 
tilbyr gratis nedlastbare skrappe-ting. 
Dessuten kan man gå løs på gamle ting 
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man har i skuffer og skap, og bokstavelig 
talt havne opp med knapper og glans-
bilder,  noe som er viktige ingredienser 
i scrapbooking, i tillegg kommer  lekre/
gamle/slitte/krøllete  gavepapir, gammelt, 
gulnet skrivepapir, kniplinger, blonder, 
hyssing, postkort og frimerker – ja det fin-
nes egentlig ingen grenser for hva du kan 
pynte gamle bilder med. Enkelte går til 
og med på loppemarked og kjøper gamle 
bøker, river ut de gamle gulnede sidene og 
bruker dem til pynt i sine lay-outer ( Ja, det 
heter så, det ferdige produktet er en lay-
out). Jeg forsto fort at scrapbooking har 

en egen terminologi, stort sett på engelsk: 
Cardstock, adhesive, embellishment, ey-
elets, glue dots, layout, journaling, swirls, 
rub-ons, tags, chipboard osv osv.  Dette er 
ord jeg raskt måtte ta opp i mitt ordforråd 
dersom jeg skulle gjøre meg forstått i 
hobbybutikken, eller når jeg selv skal lese 
bruksanvisninger. 

Scrapbooking deler jeg inn i tre typer, 
og det ene utelukker ikke det andre (eller 
det tredje for den saks skyld):
•  Scrapbooking  med papirbilder, papir, 

saks, pynt og lim.
•  Digital scrapbooking – foregår på 

din PC, og du skriver ut det ferdige 
resultatet 

•  Hybrid scrapbooking, som er en 
blanding av scrapbooking med papir og 
lim – og digital scrapbooking.

Jeg benytter meg av alle tre metodene, 
men egentlig mest av digital scrapboo-
king (ikke noe rot på stuebordet )

Et fotoredigeringsprogram må du ha 
enten du  vil utføre scrapbooking på den  
ene eller den andre måten, og jeg gikk til 
innkjøp av   Photoshop Elements, som 
fungerer utmerket til mitt formål.

< 
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Elementer som bakgrunnspapir, ram-
mer og pynt (stæsj) kjøper jeg i et par-tre 
av de utallige nettbutikkene som selger 
dette, og laster ned på PC-en min. Jeg 
har en favoritt-”leverandør”  på nettet,  
men hvilken nettbutikk du handler i er 
helt avhengig av hvilken stil du liker å 
lage bildene dine i, og det er mange flotte 
tilbud ”der ute”. Man kan også kjøpe for-
skjellige font-typer, eller laste ned gratis 
fra sider som tilby dette.

Det finnes også nettsteder hvor du 
kan laste ned alt tilbehøret du trenger 
helt gratis.

Dersom du vil bruke de gamle 
familiebildene dine i slektstreet, må disse 
skannes inn og lagres på din PC.

Har du et fotoredigeringsprogram, 
kan du lett reparere skader i bildet, 
eller du kan få bilder til å se gamle og 
velbrukte ut, hvis du ønsker det.

Min drøm som slektsforsker har alltid 
vært å lage et slektstre, og kanskje også en 
slektsbok.

Jeg har kjøpt utallige utgaver av 
ferdig trykte slektstrær, hvor det bare 
er å fylle ut navn og de data man vil ha 
med på slektstreet; det har vært vakre 
håndtegnede trær i alle varianter, jeg har 
kjøpt flere utgaver når jeg har vært på f 
eks slektsforskermesser i Sverige.  Men 
ingen av dem har kommet til heder 
og verdighet. Jeg bare stuer dem bort i 
papp-røret sitt og håper at neste gang 
finner jeg slektstreet over alle slektstrær.
( Det har jeg for så vidt funnet også, en 
person som lager håndmalte slektstavler 
i Sverige, men dette kostet litt for mange 
tusenlapper for min lommebok, så dette 
var ikke ”greia” for meg).

Siden jeg oppdaget scrapbookingens 
eventyrlige verden – har dette åpnet for 
å utforme mitt eget personlige slektstre, 
som jeg kan påvirke utseendet til så mye 
jeg selv ønsker.  Her er variasjonsmulig-

hetene  absolutt uendelige – det er bare 
min egen fantasi som setter grensene her.

Ved hjelp av digital scrapbooking kan 
du  lage utallige utgaver av ditt slektstre, 
endre bakgrunn, farger, pynt, navn og 
data osv helt til du blir fornøyd med 
resultatet.

Det er også morsomt å lage f eks 
julekort eller bursdagskort  med   gamle, 
oppstæsjede familiebilder,  du kan lage 
fantastiske album med familiebilder, 
eller du kan lage små tema-album som 
du kan gi bort i gave til en slektning eller 
venn. Et minialbum som jeg jobber med 
nå, har som tema ”gata jeg vokste opp i”. 
Jeg har samlet inn gamle bilder av husene 
og ungene i gata  fra 1950-tallet, og om 
en stund blir dette en liten historie i 
tekst og bilder som kanskje barndoms-
vennene vil sette stor  pris på, i hvert fall. 

Det jeg syns er så utrolig morsomt 
og fasinerende med scrapbooking er at 
det gjør meg i stand til å prensentere en 
liten historie rundt et fotografi, sette 
fotografiet inn i en sammenheng, enten 
en historisk sammenheng, eller for meg  
en følelsesmessig sammenheng. Foruten 
selve bildet, skal også pynten og fargene 
fortelle tilskueren en historie, en historie 
om en hendelse, om et øyeblikk eller om 
en følelse. 

Lag et slektstre med digital scrapboo-
king:

Det du trenger for å starte er altså:
•  Skannede familiebilder lagret på PC-

en
•  Fotoredigeringsprogram (eks. Adobe 

Photoshop Elements)
•  Digital pynt/stæsj

Før jeg starter på oppgaven,  tenker 
jeg litt på HVEM slektstreet skal presen-
teres for, når jeg skal velge stil.

Skal jeg lage et slektstre eller et album 
til et barn, så velger jeg kanskje en litt 

morsom, enkel og fargerik stil. Skal 
slektstreet være en gave til en konfirmant 
, kan man velge litt ”søtere” eller seriøs 
stil osv.

Alt dette er avhengig av  hva man selv 
liker og synes er morsomt. Mulighetene 
er uendelige – det er helt opp til deg selv 
hvordan slektstreet vil se ut.

I denne artikkelen er det  eksempler 
på 
•  et digitalt slektstre, 
•  bilde av mitt ”indiska” slektstre, 
•  et bilde med tema formødre, 
•  et bilde av et tema som var veldig viktig 

for meg i min oppvekst, nemlig ”kante-
brevet” fra far som var sjømann.

I de digitale fremstillinger som pre-
senteres i denne artikkelen  har jeg brukt 
pynt fra  Scrapgirls og Aged frames fra 
Catscrap.
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Samarbeidet startet på nyåret 2009 mel-
lom Næs Jernverksmuseum og Harald 
Lunøe, Dis-medlem i Kristiansand, som 
representant for Lunøe-slekten, idet det 
var klarlagt at familiens stamfar, Erich 
Lunøe, var kommet opp fra Danmark 
for å etablere forbindelse med Næs Værk 
i 1780-årene. Gamle regnskapsbøker 
viser at han både kjøpte og solgte varer 
til Næs, og forbindelsen ble enda tettere 
da han giftet seg med datter til sjefen for 
gruvedriften, Claus Hetting, som hadde 
tittel av oberstiger. Hans bror var for 
øvrig forvalter for hele Næs Værk, ansatt 
av eieren i København, Ulrich Schnell. 

Museets direktør, Inger Wogn Hen-
riksen, ønsket oss velkommen til Næs 
søndag 20.september, og ville sørge for 
lokaler og omvisning i museet, samt gi 
oppdrag til konservator Gunnar Molden 
om å holde foredrag om gamle Næs 
Værk, familien Hetting og forbindelsen 
til Lunøe-slekten. Vi ble også gjort opp-
merksom på famlien Hettings gravplas-
ser på Holt kirkegård, og avtalte besøk 
med kirkens omviser, Halvor Lilleholt. 

Det ble en spennende 
tid når slekten skulle 
kontaktes – den hadde 
ikke vært samlet før – 
men med gjensidig hjelp 
viste det seg at omkring 
60 personer var interes-
sert. De kom fra Oslo, 
Kragerø, Arendal og 
Kristiansand.

 Fra før hadde slekten 
oppbevart et ”Slægstregis-
ter” skrevet i 1880-årene 
av Erik Martin Lunøe, 
som var skipper og skips-

reder i Arendal. Men det ble snart klart at 
det var ønskelig å føre dette videre til oss 
som lever i dag. Som nytt medlem av DIS-
Norge, ble undertegnede anbefalt å melde 
interesse for en mer erfaren medhjelper 
som kunne sette opplysningene vi hadde i 
system. Straks dette var annonsert på data, 
meldte Bjarte Espedokken fra Ålgård seg, 
og vi innledet et samarbeid og i løpet av 
kort tid hadde vi ”skjelettet” klart for et 
ajourført register. Bjarte var ”på hugget” 
sent og tidlig, men ikke før jeg spurte om 
han kunne bli med på Næs og presentere 
registeret, kom det frem at han var yngste 
medlem og bare 14 år, så han måtte nok 
spørre om lov hjemme om dette! 

Senere har jeg jo bemerket at han 
har hatt flere inserater i ”SLEKT OG 
DATA”, så han er nok ”a coming man” i 
norsk slektsforskning.

 Det nye slektsregisteret nærmer seg 
en slektshistorie. Det første register var 
en god kilde, og det fantes også brever 
særlig fra seilskutetiden som ga et inter-
essant bilde av mange sjølivet, skipsfarts-
næringen og livet hjemme i Norge.

 Det kom også inn opplysninger fra 
slekten i dag, som fant sin plass i boka. 
Så det ble litt mer en ”tørre tall”. Når en 
sammenligner gamle generasjoner i slek-
ten med nye, finner en også likheter i liv 
og yrke. Fra den første Lunøe som hand-
let med jernverket til firma S. Lunøe i 
Kragerø som en av de få gjenværende 
gruve-bedrifter i Norge. Fra de bereiste 
sjøfolkene til dagens utviklingsarbeidere, 
og fra byggmesteren fra Arendal som i 
begynnelsen av 1800-tallet bygde skip-
perhus i Flekkefjord (nå verneverdige) til 
Lunøes Arkitekthus i Kragerø og lederen 
av landets største ferdighusprodusent.

Etter foredrag og omvisning på 
museet, dro vi til Holt kirke hvor de tre 
gamle støpejernsgravplatene ble påvist og 
den fine utformingen med symboler på 
både liv og død ble omtalt. Inne i kirken 
samlet interessen seg om den vakre 
lyse-kronen som er gitt av en av familien 
Hetting i 1780-åreme. Mange har gjort 
seg refleksjoner om den original teksten 
som giveren har gitt den. Han takker 
nemlig for seg og ønsker velsignelse over 
menigheten, men reiser som en skuffet 
mann som har fått dårlig behandling i 
bygda! Man mener han var skuffet over 
å bli forsmådd til å etterfølge sin far som 
forvalter på Næs!

Etter festmiddagen reiste hver hjem 
til sitt med familiehistorie i bagasjen, 
og barna – det var mange av dem – med 
flotte caps med motiv Fullriggeren Sør-
landet som de fikk med til minne om alle 
seilskuteforfedrene deres.

Alle i takknemlighet til Næs Jern-
verksmuseums og DIS-Norge. 
  

Samarbeid museum /DIS-medlemmer 
førte til slektstreff på Næs
Harald Lunøe, Kristiansand, 19.oktober 2009.
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DIS-Norge inviterer til svenske slektsforskerdager i 
Örebro  27.-29.august 2010

Velkommen til Örebro og SFFD 2010. Örebro ligger 
sentralt i Sverige og byen har spilt en stor rolle i Sveriges 
historie. Allerede på 1260-tallet bygget den daværende 
kongemakten en festning den holmen hvor Örebro slott 
ligger i dag. Sent på 1500-tallet fikk byen monopol på jern-
handelen i regionen og ble et viktig handelssted. På denne 
tiden bodde det ca 600 mennesker i byen. Sommeren 1810 
ble det holdt riksdag i Örebro og den 21. august ble Fyr-
sten av Pontecorvo valgt til kronprins. Han var født Jean 
Bernadotte og ble etter kroningen 5. februar 1818 Sveriges 

kong Karl XIV 
Johan. Örebro 
feirer derfor 
200år jubileum 
i år og ar-
rangementet 
Svenske slekts-
forskerdager 
inngår som en 
del av denne 
feiringen.

Slektsforskerdagene arrangeres av Örebro  Släktforskare 
og andre slektsforskerklubber i regionen.

I fjor var arrangementet lagt til Falköping, og DIS-Norge 
deltok med egen stand sammen med Norsk Slektshis-
torisk Forening. Vi observerte en enorm publikums-
interesse med nesten 2000 besøkende hver eneste dag 
arrangementet pågikk.
Det var mange som hadde tatt turen fra Norge og i år har 
vi vært smarte og bestilt 50 hotellrom på Scandic Grand 
Hotel i Örebro. 

DIS-Norge oppfordrer dere til å gripe denne unike anled-
ning til å besøke et stort slektsforskerarrangement og bli 
med på å feire Örebros jubileum. DIS-Norge og Norsk 
Slektshistorisk Forening vil i år ha stand på utstillingen 
sammen med Föreningen Dis. Meld dere på turen så 
kommer vi tilbake med mer informasjon senere.

Pris for enkeltrom SEK 790,- pr. natt.
Påmeldingsfrist: 15. mai 2010
Påmelding til: mette.gunnari@disnorge.no

Svenske slektsforskerdager i Örebro! 

Vil du være 
med på tur for 
slektsforskere 
til USA i 
2010?

Det er fortsatt plasser igjen på turen for slektsforskere til USA i 2010! 
Vi har mange deltakere på turen til USA neste høst, men fortsatt er 
det mulig å melde seg på! Turen går til Midt-Vesten, nærmere bestemt 
Minnesota, Nord Dakota og Wisconsin og varer fra lørdag 25. sep-
tember med retur til Norge onsdag 6. oktober. 

Mer informasjon og program for turen finner du på http://www.
disnorge.no/cms/usatur.html

Kan du tenke deg å være med, send en epost til mette.gunnari@
disnorge.no innen lørdag 15. mai 2010.
Pris pr person i dobbeltrom max kr 20 000,- 
Tillegg for enkeltrom kr 6 800,- 
Tilknytningsbillett utenfor Gardermoen kr 700,-      

Prisen inkluderer
•  Fly Norge-Minneapolis                               
•  Minneapolis-New York 
•  New York- Norge
•  Norsk reiseleder 
•  Norsk guide i Chicago, Minneapolis og New York
•  11 overnattinger inkludert frokost                                                                                                             
•  2 lunsjer og 2 middager                                                                                                                              
•  Inngang til Norsk Høstfest i Minot                                                                                   
•  Skatter og avgifter er inkludert. 



Studieprogrammet Slektsgransking, 
som er oppretta av Høgskulen i Volda 
(HVO) og DIS-Norge i fellesskap er 
no inne i det fjerde semesteret, etter 
oppstarten hausten 2008. Dette er altså 
det som i noverande omgrepsbruk i 
universitets- og høgskulesektoren er eit 
studieprogram, til liks med alle andre 
studiar. Det vart oppretta etter ein ikkje 
ubetydeleg kvalitetssikringsprosess, 
inklusive ein ekstern såkalla fagfellevur-
dering av opplegget og formell godkjen-
ning i den strategiske studienemnda ved 
høgskulen.

Alle studieprogram er i dag målt i stu-
diepoeng (forkorta stp.) og er delt i eitt 
eller som regel fleire emne. Slektsgran-
skingprogrammet ved HVO består av 
to emne á 7,5 stp., altså til saman 5 gamle 
vekttal. For komande studieår (2010–11) 
går det eine emnet om hausten og det 
andre om våren.

Med normal arbeidsinnsats er det 
forventa at ein heiltidsstudent fullfører 
30  stp. kvart semester. Vanlegvis er slike 
emne enten på 10 eller 15 stp., og deltids-
studentar tek da gjerne eitt emne pr 

semester. Ved HVO tilbyr vi ei lang rad 
slike historieemne (sjå www.hivolda.no/
historie). Eit stort antal fjernstudentar 
tek eitt emne på 15 stp. kvart semester 
ved sida av arbeid eller andre studiar, 
opp til programma årsstudium (før kalla 
grunnfag) eller bachelor.

Arbeidsbelastninga med å ta 7,5 stp. i 
løpet av eit semester bør derfor ikkje vere 
avskrekkande.

Alle historieemna ved HVO er lagt 
opp med såkalla nettstøtte, dvs. at dei 
kan takast av fjernstudentar som ikkje 
er til stades i Volda. Nokre av emna 
kan rett nok medføre at ein må ta ein 
vanleg skuleeksamen, og det kan vere litt 
vanskeleg utan møte i Volda (men det 
kan ordnast). Dei fleste har likevel det vi 
kallar mappeeksamen, der dei skriftlege 
arbeida ein leverer gjennom studietida 
blir lagt til grunn for sluttkarakteren. 
Slektsgransking har denne arbeids- og 
eksamensforma; det er òg det einaste 
reine nettstudiet vi tilbyr.

Programmet i slektsgransking tek 
sikte på å gje studentane grunnleggjande 
kunnskapar om relevante kjelder og dei 

mest sentrale arbeidsmetodane. Det 
følgjer opp den raske publiseringa av 
kjelder på nettet, men ein må vere klar 
over at nettet berre er ein distribusjons-
kanal; ein må i prinsippet løyse problem 
på same måte som før.

Korleis blir ein nettstudent 
ved HVO?
For det første må ein sjølvsagt ha tilgang 
til internett og vere kvalifisert, dvs. ha 
studiekompetanse, allmennfag vidaregå-
ande skule. Men det er òg høve til å søkje 
på s.k. realkompetanse, og vi er særs 
liberale med å la folk som har lyst få lov 
til å studere historie.

Så må ein søkje til høgskulen (sjå 
www.hivolda.no/tilbod) og få opptak på 
programmet. Deretter må ein arbeide seg 
igjennom nokre litt omstendelege prose-
dyrar for å bli registrert som student og 
få tilgang til det vi kallar «læringsplatt-
formen» på Internett, Fronter (http://
no.fronter.info/), som òg blir brukt på 
mange grunn- og vidaregåande skular. 
All formidling, kontakt, innleveringar 
osv. går via Fronter.

Nettstudiet i slektsgransking ved 
Høgskulen i Volda
Av Arnfinn Kjelland, fagleg ansvarleg
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Korleis studerer ein så 
slektsgransking på nett?
Som i alle studium er pensum det 
grunnleggjande elementet, som alle må 
skaffe seg og lese. Det består av bøker og 
nokså mange små artiklar (sjå lenke til 
pensumlista i kvart emne på heimesida 
til studieprogrammet: www.hivolda.no/
slekt). Artiklane ligg dels på nettet og må 
lastast ned og evt. skrivast ut derfrå, dels 
blir dei kopierte opp ved HVO og må 
kjøpast frå hustrykkeriet. Prisen er ikkje 
avskrekkande.

Faglærarane underviser så i pen-
sumstoffet på fleire måtar: det blir spelt 
inn ein del tradisjonelle førelesingar som 
lydfiler, som blir lagt ut i mp3-format og 
kan lastast ned. I høve vanlege førele-
singar kan altså desse spelast oppatt og 
oppatt …

Det blir oppretta fleire debattforum, 
der tema kan drøftast mellom studen-
tane og der faglærarane kjem med svar på 
spørsmål, innspel o.l.

Faglærarane stiller på nettprat (chat) 
eit visst antal kveldar kvart semester. 
Her blir ymse meir eller mindre faglege 

spørsmål drøfta, av og til avbrote av OL 
eller fotballkampar… Loggane etter desse 
nettpratane blir lagra og publiserte på 
Fronter, for dei av studentane som ikkje 
hadde høve til å delta.

Pensum og undervisninga tar for 
seg dei viktigaste metodane i faget og 
sjølvsagt kjeldegrunnlaget ein nyttar 
(kyrkjebøker, folketeljingar, dødsbuskifte 
osv.). Det er neppe tvil om at studentar 
som har fullført dette studiet kan bety-
deleg meir om dei mest sentrale norske 
personhistoriske kjeldene enn dei aller 
fleste som har studert historie på ordi-
nært grunn- eller mellomfagsnivå.

Prosesskriving: arbeidskrav 
og innleveringar
Hovudelementet i studiet (begge emna) 
er likevel skriving. All læringsforsking 
viser at ein lærer eit stoff best når ein 
må skrive om det med eigne ord. Det 
er derfor fleire innleveringsoppgåver i 
emna. Nokre av oppgåvene går ut på å 
løyse utvalde problem som slektsgrans-
karar kan møte, mens andre oppgåver er 
meir retta mot publisering av slektsstoff. 

Desse oppgåvene er kalla arbeidskrav, 
og det er eit alvorleg ord: alle slike i alle 
studieemne må vere godkjent av ein 
faglærar for at studenten skal få høve 
til å gå opp til eksamen! Arbeidskrava 
har fristar, som vi må handheve nokså 
strengt. Desse fristane blir kunngjort i 
ein semesterplan ved kvar semesterstart.

Fleire av oppgåvene skal leverast inn 
som del av eksamensmappa. Desse opp-
gåvene skal som regel leverast inn som 
arbeidskrav som ein faglærar ikkje berre 
godkjenner, men òg kommenterer og gir 
råd om korleis kan forbetrast. Så kan stu-
denten arbeide vidare med oppgåva heile 
semesteret fram til eksamensdatoen. 
Dette kallast prosesskriving, og gir etter 
våre erfaringar god læringseffekt.

Faglærarane er høgt formelt og reelt 
kompetente innafor historiefaget, med 
spesialisering i ulike problemstillingar 
som er relevante for slektsgransking.

Fleire detaljar om studiet finn ein på 
www.hivolda.no/slekt . Søknadsfrist for 
neste studieår er 15. april.

Velkomen som slektsgranskingsstu-
dent i Volda!
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Utvandringen fra Norge til Sør-Afrika er 
det ikke skrevet mye om, men så var den 
heller ikke stor – rundt 2000 mennesker, 
hovedsakelig fra Kristiania, Agderfylkene 
og Møre og Romsdal.  

Per Ole Reite har tatt for seg gruppene 
som har utvandret til den sørlige halvkule. 
Så beskriver han sin egen reise for å ta 
kontakt med etterkommere og til sist en 
sammenligning av utvandringen til USA 
og til Sør-Afrika.

Nederlendere opprettet en forsynings-
base i Kappstaden i 1652. Da begynte 
koloniseringen av området, og med på 
ferdene var også noen nordmenn som slo 
seg ned der for godt. Slektstavlen til en av 
dem, Andries Oelofsen fra Christiania, er 
gjengitt i ti generasjoner fra 1692. Så følger 
en oversikt over norske innvandrerne på 
1700-tallet. Begge oversiktene er kildebe-
lagt.

De første utvandrerne som kom som 
gruppe, var misjonærer, som sluttet 
kontakt med kongen av Zululand. Reite 
betrakter misjonærene som høystatusper-
soner i samfunnet: misjonær Knudsen ble 
”degradert til en lærerstilling” (s. 22), og 
sakførersønnen og misjonæren Schreuder 
var en ”oppkomling” (s. 24). Så følger en 
stor og detaljert liste over de første norske 
misjonærene og deres medhjelpere og over 
Thesen-suksessen i Knysna. 

To store grupper vies stor plass, de 
reisende med galeasen ”Debora” i 1879 og 
de 200 som dro fra Ålesund sommeren 
1882 og grunnla Marburg-settlementet. 
På forhånd hadde de mottatt detaljerte 
forordninger på norsk om vilkårene for 
bosetningen i Marburg i Natal-provinsen. 
Dette var et ledd i den britiske kolonise-
ringen av Sør-Afrika. Reite gjennomgår i 
detalj hverdagsliv og problemer, kirkeliv 
og konflikter. Settlerne bosatte seg på 50 
gårder eller ”lodd” i Marburg, og Reite om-
taler alle de norske på gårdene med kart. 

Så kom gullrushet og diamantjakten med 
norske innvandrere i 1880-og 90-årene.

Under boerkrigen 1899-1902 deltok nær 
100 av de norske innvandrerne, omtrent 
like mange på hver side. Jeg kan ikke se at 
Reite forklarer hvorfor vi har denne for-
skjellen. Det ville ellers ha vært interessant. 
Nordmannen med høyest rang i krigen 
var oberst Hilmar Th. Bru-de-Wold fra 
Brudevollen på Ørsta.

 Etter å ha skrevet manus dro 
Reite på rundtur til etterkommere av nor-
ske innvandrere og forteller om turen med 
mange, vel mørke, bilder. Til sist har han 
en sammenligning mellom utvandrerne til 
USA og Sør-Afrika. Blant de siste var det 
flere sjømenn og folk fra kyststrøk i Norge 
og et større islett av misjonærer. 

Reite har en fyldig litteraturliste helt 
bakerst. Likevel skriver han ved omtrent 
hvert bilde navnet på bok og forfatter, 
utgivelsessted og år. Dette er både unød-
vendig og irriterende. Derimot henviser 
han ikke alltid til kildene når han omtaler 
de forskjellige innvandrerne til Sør-Afrika. 
Dette vil selvsagt gjøre det vanskeligere 
for leserne å finne mer stoff om eventuelle 
slektningers ferd i utlandet. Fredrik Bol-
ling skriver for eksempel en reisebok om 
sin ferd til Java og videre til Kappstaden i 
1670-årene. Hvor er kilden?  

Dette er en interessant innføring i et 
tema jeg visste lite om, men jeg savnet 
sterkt et personregister. Slektsforskere 
med slekt blant utvandrerne vil finne mye 
interessant stoff.

Norsk utvandring til Sør-Afrika
av Per Ole Reite
ved Finn Holden

bokomtale

S. 235.

Navn på steder og veier s. 106

Bildet fra Hall of Memory s. 99, 
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Medlemsfordeler i DIS-Norge
• Medlemsbladet Slekt og Data med mye slektsfaglig stoff tilsendes 4 ganger i året

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

•  Mulighet til å bidra til DIStreff der du kan treffe andre slektsforskere som kanskje vet noe om din slekt

•  Som bidragsyter til DIStreff, får du brukernavn og passord slik at du kan lete i svensk, dansk og finsk 
database

•  Tilbud om å delta på medlemsmøter, kurs osv 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

• Rabatt på briller og synstest fra Interoptik og Brilleland

• Rabatt på bredbånd (Internett) fra Telenor 

• Rabatt på diverse bøker, se www.disnorge.no

• Rabatt på slektstavler osv. 

• Rabatt på bokinnbinding og trykking

• Rabatt på Genline og Svar for dem med slekt i Sverige

Dis-Norges medlemmer kan også få kjøpt varer som Norsk Slektshistorisk Forening har til salg,  
bestilling gjøres her:  http://genealogi.no/NSF/nsf_og_disprodukter.htm 

• Norsk Slektshistorisk Forenings populære anetavler

• Dublettsalg av bøker fra biblioteket

• NSFs t-skjorte og pin

• NST (Norsk Slektshistorisk Tidsskrift) og Genealogen
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Returadresse: 
DIS-Norge
Lakkegata 21
NO-0187 Oslo

Kontakt  førsteamanuensis  Arnfinn Kjelland T: 70 07 51 06, e-post: ak@hivolda.no 

HVO tilbyr òg ei rad historieemne som er tilrettelagt med nettstøtte utan studieavgift. 
Sjå www.hivolda.no/historie. Kontakt studiekoordinator Grete M. Brøste T: 70 07 51 76, e-post: gmb@hivolda.no 
Du finn søknadsfristar og -skjema på www.hivolda.no/tilbod

HØGSKULEN I VOLDA | Boks 500 | 6101 Volda
www.hivolda.no  |  T: 70 07 50 00  |  F: 70 07 50 51 

Kompetansegjevande nettstudium

Slektsgransking og historie
Emnekode:
SLG101

7,5 studiepoeng
haust

Emnekode:
SLG101

7,5 studiepoeng
vår

Slektsgransking 1

Slektsgransking 2

Slektsgranskingsstudiet gir 15 studiepoeng og består av to emne på 7,5 stp kvar:

Innføring i dei mest brukte kjelder (kyrkjebøker og 
folketeljingar) og metodar i fagområdet, lesing av 
gotisk handskrift og arbeid med originalkjelder, m.a. på 
Digitalarkivet.

Problemløysing i noko meir vidaregåande slektsgransking 
med vekt på fagleg forsvarleg dokumentasjon, korleis skrive 
slektsbøker og behandle slektsrelasjonar i biografisk og 
lokalhistorisk litteratur.

Opptakskrav: generell studiekompetanse eller realkompetanse
Studieavgift: kr 3000 pr emne (talet på plassar er begrensa)
Sjå nærare informasjon: www.hivolda.no/slekt


