
SLEKT OG DATA
Medlemsblad for DIS-Norge

år
ga

ng
 1

7 
   

nr
. 4

 - 
20

06
Te

m
a:

 B
ro

de
rf

ol
ke

t



Innhold

Medlemsblad for DIS-Norge.
Utkommer med 4 nummer 
pr år

Abonnement for bibliotek 
og liknende institusjoner kan 
tegnes for kr 300 pr år

Annonser kan tegnes ved hen-
vendelse til kontoret
kontor@disnorge.no
Tlf: 22 36 11 22 mandag, ons-
dag og torsdag 9-15

DIS-Norge 
Postadresse:
Postboks 6601 St. Olavs plass
0129 Oslo
Besøksadresse:
Ullevålsveien 1
epost: sd-bidrag@disnorge.no

Redaktør:
Tone Eli Moseid
slekt-og-data@disnorge.no

Neste nummer sendes ut i mars 
2007. Siste frist for levering av 
stoff er 20. februar 2007. 

Opplag: 8 700
Produksjon og trykk:
Stens trykkeri AS, Dilling

Design: Grongstad Grafiske

Redaksjonskomite:
Tone Eli Moseid, redaktør
Marit Bødtker
Finn Holden
Liv Marit Haakenstad
Jan M. Keus
Arnfinn Kjelland

ISSN 0803-0510 
www.disnorge.no

Forsidebilde
Museumsspill på museumsområdet 
Sverresborg, Trondheim. Illuderer 
unionsoppløsningen sett fra norsk 
side. Foto: Viggo Eide, 2005.

Øverst:    Jeg vil også forsvare landet, 
mor. 

Nederst: Vi vil ha med lekene våre.

Redaktørens spalte   3
Lederens spalte   4

Tema Broderfolket
    Hedemarkinger og värmlendinger i unionstiden   5
   Et folkebytte over Kjølen?   10
   Søta bror på arbeidsvandring i Østfold og Norge  16
   Det var en gang...   22
   Svenskenes avleggelse av troskapsed i Norge 1710–1808 25
   Sveriges Släktforskarförbund   28

En spesiell innvandring til Norge fra Italia for 200 år siden 32
En spesiell jul   36
Aneslektsbok eller aners etterslektsbok   39

Foreningsstoff
Etterlysninger   30
Smånytt   30
Bokomtale   43
Diskalenderen   46

2         SLEKT OG DATA  4  2006



Redaktørens spalte

Fo
to

: C
hr

is
 E

ric
hs

en

Fikk vi ikke nok av svenskene i 2005, det store ju-
bileumsåret da vi feiret at Norge ble en selvstendig 
nasjon i 1905? Fikk vi ikke nok av Sverige da Karl 
den 12. prøvde å hærta Norge, men falt for en av 
sine egne kuler? Fikk vi ikke nok av Sverige da de 
gikk inn i EU, mens vi valgte å forbli annerledeslan-
det?

Langt i fra! I slektsforskningssammenheng får vi 
aldri nok av Sverige og svensker. En rask statistisk 
undersøkelse ville sannsynligvis fortalt oss at de av 
DIS-Norges medlemmer som IKKE har en eller an-
nen svensk slektning i sin slektsdatabase, er like få 
som de som kan bevise at de nedstammer fra Harald 
Hårfagre (ja, bevise). En eller annen gang støter vi 
på det – svensk jente møter norsk gutt, søt musikk 
oppstår, et nytt tilskudd til slekta blir født. Norsk 
jente faller for sterk, spennende og eksotisk svensk 
rallar, og en slektsforsker i Norge 100 år senere 
klør seg i hodet og lurer på hvor denne Carl Johan 
Johansson egentlig kom fra, og hvor det ble av ham. 
Sukk.

Dette nummeret av Slekt og Data har ”Broder-
folket” som tema. Selvsagt ikke et uttømmende 
nummer med alle svar på alle spørsmål som har med 
forskning på svenske aner å gjøre. Dette nummeret 
presenterer vel så mye historien rundt – hvorfor kom 
svenskene over grensen, hva skjedde videre, hvor 
mange var de egentlig? Både Stein Olav Hansen og 
Per-Øivind Sandberg forteller oss mer om noe av 
dette, og Statistisk sentralbyrå har gitt oss lov til å 
publisere noe av sitt stoff, utgitt i forbindelse med 
1905-jubileet. I tillegg finner du en del annet stoff 
som kan være både morsomt og nyttig for de ”blå-
gul/rødthvittogblått”-interesserte.

Alf R. Bjercke har mer eksotiske røtter, og fortel-
ler om jakten på sine italienske forfedre – kanskje 
noen av DIS-medlemmene har en like fascinerende 
historie å fortelle, om røtter på andre kanter av 
kloden?

Det er mange gode grunner til å vende seg mot 
Sverige. Landet har verdens eldste slektforskerfore-
ning med databehandling som bærebjelke – svenske 
DIS, som også var en stor inspirasjon og en aktiv 

fødselshjelper da DIS-Norge ble etablert i 1990. 
Svenske DIS med sine regionale ledd er noen av 
mange i den rike floraen av slektsforskerorganisa-
sjoner i Sverige – de fleste er samlet under para-
plyorganisasjonen Sveriges släktforskarförbund. Vi 
har mye å hente gjennom et tettere samarbeid med 
våre kolleger i vest, både når det gjelder publisering, 
nettaktiviteter, og ikke minst gode ideer. I Sverige 
deles det hvert år ut en pris til ”årets arkiv” – kan-
skje det hadde vært en ide her i Norge også, en pris 
til et arkiv, bibliotek eller annen institusjon som står 
for gode tjenester til slektsforskerne?

Sverige har et meget velutviklet arkivverk, i 
motsetning til Norge, som på mange måter er som et 
uland å regne. Arkivene i Sverige har lenge arbeidet 
med formidling og utvikling av publikumstjenester. 
Til forsvar for det norske arkivverket kan vi si at 
her i Norge er i hvert fall tilgang til kildene gratis! 
La oss ta vare på det gode, og se hva vi kan lære 
av andre for å gjøre Norge til et enda bedre slekts-
forskerland!

Tone Eli Moseid
redaktør
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Broderfolk
Våre nordiske venner er flinke til å synge. De dikter 
også sine egne sanger om tema som er relevante for 
virksomheten vår. I Sveriges Släktforskarförbund 
synger man så det runger i lokalet:

Släkthuset
Än i dag gamla rucklet ligger kvar
som det låg uti Farfars Morfars dar.
 Stilla smekt utav samma sommarvind
 som en sommar smekte Farmors Mormors kind.
När jag sakta igenom grinden går,
 tusen minnen från förr emot mig slår,
 som dom måste ha slagit Mor och Far,
 liksom Farfar och hans Far på äldre dar.
 

 Her har vi noe å lære av broderfolket.

Både geografisk og ikke minst historisk står Sve-
rige og Norge hverandre nær. En lang grense deler 
de to land fra Halden/Strømstad i sør til Treriksrøysa 
i nord. Gjennom historien kan vi også vise til mange 
felles erfaringspunkter selv om vi også har eksem-
pler på at vi har vært nær ved å barke sammen. 

I denne sammenheng vil jeg fokusere på slekts-
forskning og noen av de forskjellene jeg opplever er 
markante for våre to land.

Det første jeg tenker på er svenskenes rike kil-
demateriale presentert gjennom husforhørslengder. 
Her følger presten sognebarna sine år for år og 
følger med på deres flyttinger, kunnskaper og be-
givenheter. En som kommer fra norsk forskermiljø 
med kirkebøker og folketellinger, vil bli overrasket 
over dette. En annen side av saken er behovet for 
skikkelig veiledning i hvordan husforhørslengder 
skal kunne leses og forstås. Her er det prosjektet 
vi har satt i gang på nordisk basis for å lage en 
ordbok viktig. Ordboka bør i tillegg til forklaringer 
på slektsfaglige uttrykk gi oversikt over de fleste 
forkortelsene som brukes i slektskilder. Det er også 
behov for korte innføringer i bruk av materiale som 
det enkelte land har; kort og godt: ”Hvordan skal jeg 
starte min forskning i Sverige?”.

Dernest kommer svenske soldater. Både det at 
det er samlet mye materiale om dem og det at de 
benyttet bestemte soldatnavn er viktig for å følge 
sin svenske slekt. Også innen yrker, profesjoner, har 
svenskene mye materiale som vi burde kunne lære 
noe av. For eksempel samling av informasjon om 
smedslekter er viktig fordi disse ofte også var innom 
norske arbeidsplasser på sin vandring.

Av egen erfaring må jeg trekke fram Ramsele. Et 
lite tettsted et stykke nord for Östersund. Men med 
et forskersentrum for slektsforskere. Her var det 
utrolig mye materiale samlet på et sted og mulighet 
for å leie en hjelper for å få råd om hvordan man 
skulle gå fram. Et spennende sted for enhver slekts-
forsker.

Torill Johnsen
leder

4          SLEKT OG DATA  4  2006



Tem
a: B

ym
ennesker

Hedemarkinger og 
värmlendinger i unionstiden
av per øivind sandberg, statsarkivar i hamar

Dette er et foredrag Per-Øivind Sandberg 
holdt på arkivenes dag 2005, på 
Statsarkivet i Hamar. Foredraget er gjengitt 
her med tillatelse fra forfatteren.

Da det dramatiske året 1814 var til ende, var nord-
mennene kommet i en personalunion med Sverige 
og de to landene på den skandinaviske halvøya 
hadde fått felles konge, Carl 13, som i 1818 ble av-
løst av Carl Johan og dynastiet Bernadotte innledet 
sin tid som svensk kongefamilie. Unionen varte som 
kjent i drøyt 90 år, dvs. i tre mannsaldere.

Hvordan var så forholdet mellom grensebebo-
erne, hedemarkinger på norsk side og värmlendinger 
på svensk side? Jeg har nesten hele tiden bare un-
dersøkt forholdene slik at jeg har lett etter svensker i 

Norge, og ikke forsket noe om nordmenn i Sverige. 
Forholdet blir altså kun belyst fra den synsvinkel.

Forholdet var noe ulikt i de tre mannsaldrene. I 
den svensk-norske unionstiden var forholdet mellom 
de to gruppene en trefaset prosess og hver fase varte 
ca. 30 år, altså en mannsalder. Før 1815 hadde det 
vært jevnlig kontakt mellom de to land, oftest i form 
av byttehandel, noe Ragnar Pedersen skal utdype 
nærmere1. Jeg skal holde meg til unionstiden.

Først litt om kildene til opplysningene om 
svensker i Norge i dette tidsrommet. Det er i første 
rekke folketellingslister som er brukt for å beregne 
antallet svensker i Norge, dvs, tellinger som ble 
avholdt hvert 10. år, men for å komme grenseboerne 
litt nærmere inn på livet, har jeg brukt en god del 

1  Sandberg refererer til et annet foredrag holdt under samme 
arrangement. (red.)

Tror du det blir kamper? Museumsspill på 
museumsområdet Sverresborg, Trondheim. 
Illuderer unionsoppløsningen sett fra norsk side. 
Foto: Viggo Eide, 2005.
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mye benyttet til migrasjonsstudier. Jeg har prøvd å 
etterspore samtlige svensker som oppholdt seg i 7 
utplukkede prestegjeld i Hedmark i hele unionsti-
den. Jeg har derfor nitid registrert samtlige svensker 
i innflytterlistene i kirkebøkene 1814-1905 i disse 
7 prestegjeldene, Hof og Brandval i Solør, Trysil 
og Elverum i Østerdalen, Vinger og Eidskog med 
Kongsvinger by i Glåmdalen, samt Løten og Hamar 
på Hedemarken. Dessuten har jeg brukt lensmenne-
nes flyttebøker 1901-1905 der slike er å finne, samt 
attestsamlinger i de aktuelle prestearkivene 

Første fase i dette forholdet var årene 1814-1843, 
dvs. langt på vei var denne fasen identisk med Carl 
Johans regjeringstid (1818-1844). Det som preger 
denne perioden er at nordmennene måtte kjempe 
en overlevelseskamp - i første rekke en økonomisk 
kamp. Etter Napoleonskrigenes slutt i 1815 ble det 
svært vanskelig å fortsette den gamle og inntekts-
skapende trelasteksporten til England. På grunn 
av fastlandsblokaden under krigen fra 1807 hadde 
engelskmennene som da var i krig med Danmark-
Norge pga. Fredrik 6. allianse med Napoleon, 
begynt å importere trelast fra sin koloni i Canada. 
Denne importen av trelast fra Canada fortsatte 
engelskmennene med også etter 1815 og de norske 
trelasthandlerne som samtidig utgjorde størsteparten 
av det ledende storborgerskapet, gikk dundrende 
konkurs da det også inntraff andre uheldige om-
stendigheter, bl.a. en storbrann på et trelastlager i 
landets hovedstad, Kristiania. På samme tid ble det 
vedtatt av Stortinget å innkreve en sølvskatt for å 
etablere et grunnfond for en norsk nasjonalbank: 
Norges Bank. I tillegg måtte Norge som en del 
av oppgjøret med Danmark, betale sin del av den 
dansk-norske fellesgjeld fra tiden før 1814. Kort 
fortalt: Norge opplevde en statsbankerott og de 
norske dalerne ble ikke akseptert som internasjonal 
betalingsvaluta.

Dessuten måtte nordmennene utkjempe en annen 
slags motstandskamp, i hvert fall det ledende sjikt i 
Norge, dvs. administrasjon og politikere. Carl Johan 
hadde nemlig et håp ved sin ankomst til Norden om 
at de to folk på den skandinaviske halvøy kunne 
”smelte sammen til en nasjon” og han brukte både 
sin prestisje og store private formue for å få dette til. 
Som erfaren fransk general tenkte og handlet Carl 
Johan som rikenes överstbefälshavare, og hans po-
litikk var fokusert på militærstrategiske og maktpo-
litiske forhold. Norge og nordmennene skulle være 
hans trygge rygg mot den store fare fra øst, den 
russiske bjørn, svenskenes gamle militære motpart. 

Til tross for flere fremstøt for å understøtte en slik 
amalgasjonspolitikk, ble denne invitten konsekvent 
og bastant avslått fra flertallet av innflytelsesrike 
nordmenn.

I disse norske trengselsår var det svært få 
svensker som tok permanent opphold i Norge. 
Kildematerialet, som muligens er for dårlig, gir 
nærmest ingen opplysninger om svensk innvandring 
til Hedmark i disse årene. De elendige økonomiske 
tidene i Norge gjorde arbeidsmarkedet for svensk 
arbeidskraft meget dårlig. Heller ikke var det noen 
stor utvandring til svenske prestegjeld fra norske 
grensebygder. Et og annet norsk-svensk bryllup 
ble feiret da det gamle treffmønsteret var i behold, 
særlig hadde den gamle etniske populasjonen i 
norsk og svensk Finnskog god kontakt. Her kan 
kirkebøkene gi opplysninger om ektepar som flyttet 
frem og tilbake over grensen fra det ene finntorpet 
til det andre. Dessuten var det hyppig kontakt mel-
lom tryslinger og de gamle norske områdene Idre og 
Särna som var blitt innlemmet i svenskekongens ter-
ritorium på 1600-tallet. Jeg har altså funnet spor av 
svensk-norsk familiekontakt i de helt nære norske 
prestegjeld som Hof, Brandval, Trysil og Eidskog. 
Derimot er det før 1845 nesten ikke registrert sven-
sker i de mer fjerntliggende prestegjeldene Elverum 
og Løten og deler av Vinger.

Fase 2 i den fasedeling jeg har nevnt, innledes 
i 1843 og varte til ca. 1870. Denne fasen er preget 
av norsk økonomisk fremgang. Norsk valuta ble 
konvertibel i 1843, dvs. akseptert som internasjonalt 
betalingsmiddel. Noe av oppgangen kan trolig 
forklares med at engelskmennene i 1842 fjernet eks-
portforbudet for maskiner og teknisk avansert utstyr. 
Dette var et startpunkt for norsk industrireisning 
og det ble i 1840-årene en, om enn ikke så veldig 
sterk, vekst i norsk industriproduksjon. Det var i 
første rekke sterk økonomisk vekst på Østlandet i 
denne perioden. Da Kristiania ble landets hovedstad 
i 1814, måtte det etableres en sentralforvaltning, 
og byen trakk til seg en sterk strøm av tilflyttere. 
Innbyggertallet mangedoblet seg i landets hovedstad 
i første halvdel av 1800-tallet. Dette førte til et 
stort marked for matvarer. Samtidig ble det med 
Kristiania som midtpunkt bygd ut et offentlig kom-
munikasjonsnett, bl.a. hovedbanen til Eidsvoll i 
1854, med dampbåter på Mjøsa og med nye byer i 
Innlandet: Lillehammer ble anlagt i 1827 og Hamar 
i 1849. Matbehovet i de nye, urbane tettstedene ble 
stort. Dette førte til gode kår for bøndene på Østlan-
det som nå opplevde en revolusjon, en overgang fra 
selvforsyning med stor vekt på kornproduksjon til 
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markedsøkonomi med overgang til matproduksjon 
i form av dyrehold. Melk, flesk og egg samt ost 
og grønnsaker ble de nye produktene fra østlands-
bøndene. Disse nye økonomiske tendensene førte 
svensk arbeidskraft til Norge i store flokker. Det var 
i bestemte sektorer svenskene satte sitt preg: 1) Jern-
banestrekningene, Kristiania-Eidsvoll - åpnet 1854, 
Hamar-Grundset fra 1865 og Kongsvingerbanen 
fra 1865 hadde alle et stort innslag av svenske an-
leggsarbeidere. Flere av disse giftet seg og etablerte 
familier her i landet, men flyttet ofte ut av Hedmark 
når jernbaneanleggene var ferdige. 

Som følge av omleggingen til et moderne jord-
bruk på Hedemarken, kom det en rekke svenske 
landbruksarbeidere til flatbygdene rundt Mjøsa. 
Svenskene var nemlig spesialister på å drenere 
myrsjuk jord og grave ut bakketopper, en hver større 
gard på Hedemarken har sin svenskebakke, eller 
svenske jorde. Ved siden av å være spesialister på 
grøftegraving og drenering var de meget dyktige 
gråsteinsmurere. Ja, da Hamar ble anlagt i 1849 var 
det et stort antall svenske murere som gjorde ferdig 
grunnmurene, så Hamar har blitt grunnlagt i fysisk 
forstand av svenske murere. De fleste av disse sven-
skene var imidlertid sesongarbeidere. De kom om 
våren og dro når innhøstingen eller sommerarbeidet 
var over. Dessuten var lønnsnivå for slikt arbeid i 
Østnorge mye bedre enn i Värmland, en region som 

i disse årene opplevde stagnasjon. De svenske vekst-
sentra i disse årene lå langt unna Vest-Värmland, 
som langt på vei betraktet Kristiania som sin største 
og nærmeste by. Det var et stort innslag av svensker 
i Norges hovedstad fra midt på 1800-tallet.

Utover på 1800-tallet skjedde det også vekst i 
skognæringen. Mens kapitalsterke nordmenn utvi-
klet sagbruksnæringen i Norrland, bl.a. i Skutskär, 
skjedde det store tekniske endringer i Trysilskogen 
ved hjelp av svenske skogsarbeidere, i første rekke 
i fraktingen av tømmer. Fra midt på 1800-tallet 
introduserte svenske tømmerkjørere redskapen 
”bukk og geit” som gjorde transporten av tømmer 
til oppsamlingsplassen for fløtning mye lettere. Det 
var svenskene som var innovatører i denne bransjen, 
bla. var det de som tok de nye sagene først i bruk 
i større omfang i de norske grenseskogene, dvs. 
tigersvansen.

Den begynnende industrireisning i Hedmark 
fylke fra midt på 1800-tallet var også i stor monn 
avhengig av svensk hjelp. I 1842 ble det startet opp 
en mekanisk bedrift i Løten: Aadals Brug. Et av 
satsningsproduktene i denne bedriften var fremstil-
lingen av ljåer. Eierne av bedriften arrangerte flere 
turer til Värmland og Dalarne, dvs. til svenske 
brukssamfunn for å få tak i svenske ljåsmeder, og 
det ble faktisk avertert i svenske aviser etter slike 
spesialarbeidere. Disse svenske ljåsmedene ble der-

Vi må forsvare oss, ikke sant?. 
Museumsspill på museumsområdet 
Sverresborg, Trondheim. Illuderer 
unionsoppløsningen sett fra norsk side. 
Foto: Viggo Eide, 2005.
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etter brukt som opplæringsledere for ukyndig norsk 
arbeidskraft. Som et kuriosum, kan nevnes at den 
første sykkelen som ble produsert i Norge, skal ha 
skjedd på Ådals Brug og hvem andre enn en svenske 
var konstruktøren. 

Da det var minimalt med beskrivelse av ar-
beidsprestasjonene og nesten ikke tegninger, måtte 
mesteparten av opplæringen skje gjennom praktisk 
veiledning og øvelse, dvs. norsk industrireisning var 
ofte knyttet til svensk kompetanseopplæring her i 
grensebygdene, bl.a. ble Øienfors jernverk i Trysil i 
1850-60 revitalisert og hadde sin beste driftsperiode 
i disse årene da det ble ansatt en stor gruppe sven-
ske spesialarbeidere som kom fra Dalarna. Mange 
av disse spesialistene var gift og hadde med seg 
store barneflokker. Det oppsto derfor egne svenske 
kolonier rundt mange av disse nye industribedriftene 
i grensebygdene.

Mens ljåsmedene var ettertraktet i Løten, var 
spikersmedene den spesialistgruppen som var størst 

i Vinger-området da det i 1850-årene ble opprettet 
en rekke såkalte brukssamfunn - et eksempel er 
Bedafors bruk hvor mer enn halvparten av produk-
sjonsarbeiderne var svensker.

Mannsalderen 1840-1870 var de mest harmo-
niske årene i unionsperioden, både i forholdet 
Norge-Sverige og når det gjelder forholdet mellom 
värmlendinger og hedmarkinger. De gode økono-
miske rammebetingelsene gjorde at unionen ble 
akseptert av de aller fleste. I disse årene utgjorde 
den skandinaviske halvøya nærmest et frihandels-
område, bl.a. ble alle varer som ble fraktet over 
grensen på landeveien tollfrie. Hedmarksbøndene 
solgte korn og hester tollfritt i Sverige, mens folk fra 
svenske Bergslagen fraktet jernvarer uten fiskalav-
gift til nordmennene på Østlandet.

Den positive industriutbygging og økonomiske 
vekstperiode her i Hedmark fikk dessverre en 
uheldig utvikling. Mens Norge ellers i begynnelsen 
av 1870-tallet opplevde en brukbar økonomisk ut-
vikling som følge av en voksende tremasseproduk-
sjon og celluloseeksport, så inntraff den regionale 
situasjon som av økonomiske historikere er omtalt 
som ”den oplandske krise” i slutten av 1860-årene. 
Starten på denne misère skjedde da distriktets største 
skogeier og industriherre, John Collett Bredesen 
på Odals Værk, som hadde næringsinteresser på 
begge sider av grensen, gikk konkurs og trakk svært 
mange med seg i fallet, bl.a. den kjente forfatter 
Jonas Lie som i disse årene drev som overretts-
sakfører i Kongsvinger. I denne situasjonen gikk 
de fleste bedriftene og industrisatsingene fra 1840-
50-årene over ende. Dette førte til at de svenske 
spesialarbeiderne dro tilbake til sitt fødeland eller 
dro enda lenger vestover, til Nord-Amerika. Da den 
”store depresjonen” rammet industrilandene senere 
i 1870-årene, ble det enda vanskeligere arbeidsmar-
ked for svensker i Øst-Norge. Denne internasjonale 
lavkonjunkturen førte til at de fleste europeiske 
stater innførte proteksjonistisk handelspolitikk for å 
beskytte sitt eget næringsliv, bl.a. oppsa svenskene 
den frihandelsvennlige Mellomriksloven ensidig i 
1895.

I kildene som omfatter innflyttere til Norge etter 
1875 ble det færre og færre svensker. Vest-Värm-
land hadde i mange tiår vært et område med stor 
utflytting til Norge, men i siste kvartal av 1800-tallet 
skjedde en rask jernbaneutbygging i denne delen 
av Sverige slik at det ble lettere å orientere seg øst- 
og sørover for värmlendingene. Og med et bedre 
kommunikasjonsnett i Vest-Sverige skjedde også 
en viss industrireisning her. Det ble med andre ord 

Brev fra Sverige. Museumsspill 
på museumsområdet 
Sverresborg, Trondheim. Illuderer 
unionsoppløsningen sett fra norsk 
side. Foto: Viggo Eide, 2005.
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mindre økonomisk interessant å reise til Norge. Den 
dalende interesse for å slå seg ned i Norge fikk yt-
terligere et tilskudd ved den politiske stemning som 
utviklet seg i 1890-årene. Den norske opprustningen 
fra 1891 gjennom opprettelse av Glommalinjen med 
grensefort fra Halden til Kongsvinger samt innkjøp 
av moderne håndvåpen og marinefartøy, førte til at 
den svenske forsvarsstaben etablerte en forsvarsplan 
mot vest med et krigsspill vestover.

Men mann og mann imellom ble det ingen fiendt-
lig holdning mot svensker her i Hedmark. Gammelt 
og fredelig naboskap gjennom lang tid hadde gjort 
sin virkning. Her kom det svensker, færre enn før 
riktig nok, men det er ikke mulig i kildematerialet 
å spore noen agitasjon mot våre østlige naboer. Det 
er heller flere tegn på fortsatt samdrektighet. Et 
eksempel: Hamar Døveskole som ble anlagt i 1881, 
hadde i årene rundt 1900 en egen linje for utdan-
nelse av skomakere i samarbeid med skofabrikken 
Norrøna. Her var det bl.a. ti svensker som deltok. Et 
annet eksempel fra 1890-årene og 1905: I 1898 var 
det 5 svenske håndverksmestere som var medlem av 
Hamar Håndverkerforening da det ble oppdaget at 
foreningens flagg med sildesalaten var forsvunnet. 
Det ble da avholdt avstemning om hvilket flagg som 
skulle kjøpes inn: det rene norske flagg eller flagget 
med sildesalat. Av hensyn til fred og fordragelig-
het ble det bestemt at det skulle være hemmelig 
avstemning. Resultatet var at flertallet ville ha det 
rene norske flagg, men det var 5 som fortsatt ønsket 
sildesalaten. Til tross for hemmelig valg er det ikke 
vanskelig å gjette hvem de fem var. Men da Hamar 
Håndverkerforening i 1905 sendte et lykkønsknings-
telegram til prins Carl som norsk konge, var det en 
samlet forening som sto bak.

Cæcilie Stang har undersøkt en rekke kilder om 
stemningen i fylket sommeren og høsten 1905 da 
oppgjøret glødet som verst i pressen og den of-
fentlige propaganda, men hennes undersøkelse har 
vist at stemningen var stort sett som før, livet gikk 
sin gang til tross for uværsskyer. Det var riktignok 
færre svensker enn før i Hedmark, men de som var 
her, ble ikke uglesett på noen måte. Den velvilje 
som førte til den fredelige løsningen høsten 1905, 
var helt i samsvar med det store flertalls holdninger 
i begge land, enkelte sjåvinister og talsmenn for 
nasjonal ære til tross.

Avslutningsvis vil jeg til en forandring gjøre noe 
jeg aldri har gjort før når jeg har holdt et historisk 
foredrag. Jeg vil nemlig peke på hva som kunne ha 
skjedd dersom forhandlingene i Karlstad ikke hadde 
gitt det resultat vi fikk, dvs. en liten kontrafaktisk 

betraktning. Dvs. ville krig ha brutt ut? Trolig ikke. 
Ved en viss imøtekommelse på et tidlig tidspunkt 
kunne nok situasjonen ha roet seg, bl.a. dersom 
svenskene hadde innrømmet nordmennene et eget 
utenriksstyre. Hadde unionen holdt seg til utbruddet 
av 1. verdenskrig, tyder mye på at den nøytralitets-
holdning som de to land ble enig om da, kunne ha 
berget unionens forlengelse, men da hadde vel utfal-
let av 2. verdenskrig i Norden blitt mer dramatisk.

Dersom det hadde blitt krig i 1905, ville hedmar-
kingene opplevd en katastrofe fordi krigen ville ha 
blitt ført her på norsk jord. Den svenske hæren var 
nesten dobbelt så stor som den norske. Til tross for 
en forsert grensefortutbygging, hadde den sven-
ske forsvarskommando planlagt et felttog i Norge 
langs to angrepslinjer, et felttog mot Oslo nord 
for Kongsvinger slik at de norske mannskapene i 
grensefestningene ville bli sittende å se på uten å 
hindre svensk fremrykning mot Oslo, tropper som 
var utenfor de norske kanonenes rekkevidde. Det 
andre svenske felttoget vil innebære en innlandset-
ting av tropper i Vestfold og derfra rykke frem mot 
Norges hovedstad. I den situasjon som ville oppstå, 
ville Hamar bli det første angrepsmålet på Østlandet 
av to klare og innlysende årsaker. Her var det en stor 
remonte2 skole på Storhammar. Hesten var da tidens 
”rullende kjøretøy”. Ved å sette remonteskolen og 
dens materiell ut av drift, ville norsk bevegelig artil-
leri være slått ut. Det viktigste målet i Hamar ville 
allikevel være jernbanen. Hamar var knutepunktet 
for landets to innenriksbaner, Rørosbanen og Dovre-
banen. Norske militære planer for en krig med Sve-
rige, forutsatte at troppeforsterkninger fra Trøndelag 
og Nord-Norge skulle fraktes med jernbanen, altså 
med en svensk kontroll over Hamar ville troppetran-
sporten nordafra bli forsinket og vanskeliggjort.

En oppsummering av unionstiden 1814-1905 
har vist at den politiske motsetning sommeren 1905 
ikke forverret den gode og intime forbindelsen det 
hadde vært mellom värmlendinger og hedemar-
kinger i tre generasjoner. De 100 år som har gått 
siden da, har vist samme tendens: Det er bare på 
to områder hvor det i dag er viktig å bil bedre enn 
svenskene, nemlig på en hvilken som helst idretts-
bane og i musikkonkurransen Grand Prix.

2  remonte ; fr, eg ’det å forsyne en hær med friske hester’ (Bok-
målsordboka) (red.)
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I internasjonal sammenheng fremstår 
nabolandene Norge og Sverige i det 
forrige århundre som to svært like land, 
både med tanke på styresett, rettigheter, 
velferdsnivå og økonomisk velstand. 
Likevel har flyttestrømmene mellom 
de to landene i perioder vært store. 
Svensker har i lange perioder vært den 
største innvandrergruppen i Norge, og 
nordmennene har vært blant de viktigste 
innvandrergruppene i Sverige i hele 
perioden 1905-2005.

I denne artikkelen ser vi på hvilke perioder mange 
har valgt å flytte til nabolandet, og hvor har de valgt 
å bosette seg. Vi avslører også hvorvidt det er flest 
svensker som har dratt til Norge, eller om nordmen-
nene har vært de ivrigste grensekrysserne i hundre-
året som har gått siden unionsoppløsningen.

Unionsoppløsningen i innvandrings-
statistikken
1903 var det første året offisiell statistikk viste at det 
var flere som emigrerte fra Norge til Sverige, enn 
andre veien. I 1905 og 1906 sank antallet emigranter 
til Norge til et foreløpig bunnivå, mens antallet im-
migranter fra Norge steg. I Statistiska centralbyråns 
underdåniga berättelse for år 1905; Befolkningssta-
tistik stod det: «Hvad särskildt folkbytet med Norge 
under år 1905 beträffar, så lider det väl intet tvifvel, 
att detsamma i afsevärd grad påverkats äfven af 
de politiska förhållandena.». Det var trolig mange 
tidligere utflyttede svensker som ville hjem til sitt 
gamla, fria og fjellhøga nord i disse årene, enten det 
skyldtes den politiske eller økonomiske situasjonen 
i de to landene.

Den delen av den svenske statistikken som 
omhandlet emigranter og immigranter ble kalt 
«folkbytet med främmande länder», og de svenske 

tallseriene for utvandringen går helt tilbake til 1851, 
og de for innvandringen tilbake til 1871. Den norske 
utvandringsstatistikken inkluderte lenge bare tall 
for utvandring til oversjøiske land og først fra 1951 
kom det en mer omfattende norsk statistikk over 
flyttinger til og fra utlandet. Opprettelsen av folkere-
gistre i alle kommuner og generell meldeplikt gjorde 
det mulig for Statistisk sentralbyrå å utarbeide en 
slik statistikk.

Ikke av ”fremmed race”?
En annen statistikkilde som forteller en del om 
omfanget på flyttingene mellom Norge og Sverige, 
er folketellingene. Fra og med folketellingene i 
1860 (Sverige) og 1865 (Norge) måtte folk nemlig 
oppgi fødested, og fra 1900/1910 også hvilket stats-
borgerskap de hadde. På den måten finner vi tall 
hvert tiende år for hvor mange personer som hadde 
en tilknytning til nabolandet, hvor disse bodde og 
tidvis også hva de arbeidet med. 

Aldri har det vært registrert så mange svensk-
fødte i Norge som ved folketellingen i 1900 - fem år 
før unionsoppløsningen. Siden midten av 1800-tallet 
og frem til 1900 hadde den svenske innvandringen 
økt kraftig, særlig i perioder da det var høykon-
junkturer i Norge. De nærmere 50 000 personene 
utgjorde 2,2 prosent av befolkningen i Norge, og 
rundt 75 prosent av de utenlandsfødte det året. 2,2 
prosent av den norske befolkningen ville i 2005 
tilsvart i overkant av 100 000 personer. I Sverige 
var det i 1900 7 978 personer som oppga Norge som 
fødeland, eller knappe 0,2 prosent av den svenske 
befolkningen på dette tidspunkt. De norskfødte var 
likevel den største gruppen personer født utenfor 
Sverige, og den plasseringen forble uendret frem til 
folketellingen i 1950.

Vi ser i de norske folketellingene tegn på at man 
i Norge egentlig ikke regnet svenskene som et frem-
medelement i befolkningen på samme måte som 
man tidligere synes kvener, samer og mer eksotiske 
utlendinger var. Tallene for de utenlandsfødte ble 
i hovedoversikten fra den norske folketellingen i 
1910 brukt av statistikerne i et forsøk på å etablere 

100 års ensomhet? Norge og Sverige 1905-2005

Et folkebytte over Kjølen?
av ragnhild rein bore, rådgiver i statistisk sentralbyrå
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hva det fremmede element i befolkningen var, 
det vil si de av en annen «race». Etter å ha fjernet 
personer man antok var av norsk rase selv om de 
var født i utlandet, særlig barn av hjemvendte norsk-
amerikanere, kom man frem til at «Høist 4 pct. av 
befolkningen kan altsaa antages at være av fremmed 
race. Størsteparten av disse var imidlertid svensker 
og dansker.» 

Mange svenskfødte i Norge
Andelen av befolkningen i Norge som var født i 
Sverige eller hadde svensk statsborgerskap, var 
størst i perioden frem til 2. verdenskrig. Men 
svenskenes andel av befolkningen ble mindre i hver 
folketelling etter 1920 og frem til den i 1980, for 
deretter stort sett å stige frem til i dag. De svensk-
fødte den største gruppen utenlandsfødte i Norge 
helt frem til folketellingen i 1980, og svenskene 
utgjorde den største gruppen fremmede statsborgere 
frem til folketellingen i 1960. Og i 2001 var svenske 
statsborgere igjen den største gruppen. 

I Sverige har andelen personer født i Norge steget 
mer eller mindre jevnt og trutt i hele hundreårspe-
rioden. Det var særlig etter den annen verdenskrig at 
antallet norskfødte og norske statsborgere i Sverige 
la seg på et høyere nivå enn tidligere. Ved folketel-
lingene i 1950 og 1960 lå andelene norskfødte og 
norske statsborgere i Sverige og omvendt på omtrent 
samme nivå, rundt 0,5 prosent av befolkningene. 
Men ikke siden 1900 har nordmenn vært den største 
innvandrergruppen i Sverige. Det er Finland som 
har bidratt mest til størrelsen på innvandrerbefolk-
ningen i Sverige på 1900-tallet, og også dansker og 
jugoslaver har i perioder vært større tallmessig enn 
de norskfødte og de norske statsborgerne.

Med tanke på den lange grensen mellom Norge 
og Sverige er det kanskje ikke så overraskende at 
nabolandet har vært en av hovedmottakerne når 
befolkningen har valgt å flytte utenlands. Men rent 
umiddelbart virker ikke tallene fra folketellingene 
særlig imponerende. Andeler på rundt 0,5 prosent av 
nabofolket i lange perioder vitner ikke om enorme 

En svensk innvandrer var ikke 
nødvendigvis en svensk utvandrer

Den svenske statistikken er ikke helt pålite-
lig hvis vi ønsker å tallfeste flyttingene over 
grensen helt eksakt de første tiårene av 
1900-tallet. Tall fra perioden 1916-31, da 
også Statistisk sentralbyrå (SSB) laget sta-
tistikk på innvandringen, viser at avvikene 
mellom de svenske og norske tallene var 
store. Norge hadde i 1915 fått en lov om 
meldeplikt for alle som kom til landet uten 
å være hjemmehørende her. Foruten å 
lakonisk bemerke at det tok en stund før 
den slags plikter gikk inn i folks bevissthet, 
kunne man i Folkemængdens bevegelse 
1911-20 lese at det tidvis fantes betydelige 
uoverensstemmelser mellom den norske og 
den svenske innvandringsstatistikken. Et 
eksempel er året 1917, da SSBs tall viste 
at det kom 11 512 svensker for å ta fast 
opphold eller søke jobb i Norge dette året. 
I den svenske statistikken var det til sam-
menligning registrert 1 694 personer som 
meldte flytting til Norge. SSB antok at disse 
uoverensstemmelsene for en vesentlig del 
skyldtes den omstendighet at begrepet 
«innvandrer» i den norske statistikken ikke 
nødvendigvis falt sammen med begrepet 
«utvandrer» i den svenske. Trolig var det 
ikke alle som kom fra Sverige til Norge for 
å søke arbeid som hadde fått sørget for en 
utflytningsattest før de dro.
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folkevandringer over Kjølen. Men tallene på lands-
basis skjuler store regionale variasjoner.

Hvor kom de fra, hvor dro de hen?
Det er påfallende at selv med de store endringene 
som har skjedd i de norske og svenske samfunnene 
over det siste hundreåret, så er det likevel de samme 
områdene som gjennom hele perioden er mottakere 
og avsendere av innvandrere fra nabolandet.

De svenske folketellingene frem til annen ver-
denskrig viser at de største gruppene norskfødte og 
norske statsborgere bodde i de sørlige grenseområ-

dene i Värmlands län, Göteborgs og Bohuslän, og 
Alvsborg län (De to sistnevnte, sammen med Ska-
raborg län, utgjør i dag regionen Västra Götalands 
län). De svenske innvandringstallene for perioden 
1911-20 viser at det særlig var svensker som flyttet 
tilbake til Sverige, gjerne med norskfødte barn, som 
bosatte seg i disse områdene. Innvandrerne med 
norsk statsborgerskap var mer likt fordelt over hele 
Sverige selv om de største gruppene var å finne i 
grenselänene og i Stockholm. 

Utover 1930-tallet ble nettopp Stockholm en 
stadig viktigere destinasjon for innvandrerne fra 

Norskfødte og norske statsborgere i Sverige. 1900-2001
Født i 
Norge

Prosentandel av 
befolkningen

Norske 
statsborgere

Prosentandel av 
befolkningen

1900 7 978 0,16 4 739 0,09
1910 11 476 0,21 4 537 0,08
1920 12 070 0,20 2 996 0,05
1930 14 731 0,24 2 420 0,04
1945 20 798 0,31 4 322 0,06
1950 31 312 0,45 14 366 0,20
1960 37 253 0,50 19 835 0,26
1970 44 681 0,55 19 925 0,25
1980 42 863 0,52 25 994 0,31
1990 52 744 0,61 38 242 0,45
2001 43 414 0,49 33 265 0,37
Kilde: SOS Folkräkningen, SOS Befolkningsstatistik.

Svenskfødte og svenske statsborgere i Norge. 1900-2001
Født i 

Sverige
Prosentandel av 

befolkningen
Svenske

statsborgere
Prosentandel av 

befolkningen
1900 49 662 2,22
1910 38 647 1,62 30 546 1,28
1920 47 216 1,78 42 021 1,59
1930 31 416 1,12 22 718 0,81
1946 22 032 0,70 6 436 0,20
1950 18 456 0,56
1960 17 470 0,49 4 264 0,12
1970 15 733 0,41
1980 15 956 0,39 8 236 0,20
1990 18 131 0,43 11 704 0,28
2001 33 251 0,74 25 170 0,56
Kilde: NOS Historisk statistikk 1994, NOS Befolkningsstatistikk. (For 1900 og 1910 er 
svenskfødte telt ut i fra tilstedeværende befolkning, ikke hjemmehørende.).
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Vi er glade i hverandre

Tallene fra folketellingene viser at nordmenn 
og svensker er glade i hverandre. I de sven-
ske folkräkningene fra 1920 og 1930 kom-
menterte statistikerne at det i Sverige bodde 
«flera utrikes födda kvinnor än män, under 
det att i andra länder det motsatt förhållandet 
plägar äga rum. Då överskottet för kvinnorna 
återfinnes endast hos de nu eller förut gifta, 
är förklaringen tydligen att söka däri, att 
svenskarne relativt ofta inngå äktenskap med 
utländskor, särskilt med norskor och finskor.» 
Den norske folketellingen i 1920 viste at 5331 
av de svenske statsborgerne mest sannsynlig 
var norske kvinner som hadde giftet seg med 
en svensk mann og dermed mistet sitt norske 
statsborgerskap. Av de 20 000 kvinnene som 
var født i Sverige i samme folketelling var 
bare 8 400 svenske statsborgere. Dette tydet 
på at mange var blitt gift med norske menn.

Inger Johanne Tvedt (f. 
1923 i Bergen) var en av 
mange nordmenn som dro 
til Sverige for å jobbe etter 
2. verdenskrig. Etter noen 
år møtte hun Yngve Bohlin, 
og i 1954 giftet paret seg. 
I 1959 kom sønnen Jan 
Yngve. Familien bodde i 
Åmotfors i Värmland, men 
hver sommer frem til 1974 
dro de til Bergen for hilse på 
Inger Johannes foreldre.

Norge, og etter annen verdenskrig er det hovedstads-
regionen, Göteborgs og Bohus län og Värmlands län 
som skiller seg ut med hensyn til flyttingene mellom 
Norge og Sverige. Stockholm er blitt det stedet hvor 
klart flest innvandrere fra Norge slår seg ned, mens 
når det gjelder utvandrerne så er det mer jevnt mel-
lom hovedstaden og Västra Götalands län. En studie 
fra 2001 viste at det var klart flere svensker som 
pendlet til Norge enn omvendt. Også den største 
gruppen pendlere bodde i grenselänene Värmland 
og Västra Götaland.

I hundreåret 1905-2004 er det i fylkene Østfold, 
Akershus, Oslo og Vestfold det tallmessig har bodd 
flest svensker. De norske folketellingene viser at 
svenskene i perioder må ha satt sitt definitive preg 
på en del norske kommuner. Det mest kjente eksem-
plet er kanskje grensekommunen Idd i Smaalenene 
(senere Østfold) hvor svenskfødte utgjorde over en 
fjerdedel av befolkningen ved folketellingen i 1910. 
Svenske statsborgere utgjorde 7,8 prosent av befolk-
ningen i Smaalenene samme år. 

Hvorfor er det særlig fra de sørlige grenseområ-
dene at svenskene drar til Norge? En forklaring som 
ofte trekkes frem, er geografi og demografi. Grense-
områdene mellom Norge og Sverige er, og har vært, 
tynt befolket. Befolkningstyngdepunktet er i sør 
med Østfold, Akershus og Hedmark på norsk side 
og nettopp Värmland og Västra Götaland på svensk 
side. Det er derfor naturlig at det er i disse områdene 
migrasjonen er størst.

Befolkningsfordelingen i de to nabolandene 
er også med å forklare hvorfor det er så mange 
svensker som pendler til Norge. Folk som bor nært 
riksgrensen i Sverige har sitt nærmeste store og va-
rierte arbeidsmarked i Norge, mens de på norsk side 
har et stort innenlandsk arbeidsmarked i nærheten. 
Den norske hovedstadsregionen har et velutviklet 
næringsliv, og dette området ligger relativt nær den 
svensk-norske grensen i sør.

Krigene... 
Når vi skal vurdere på hvilken måte flyttingene 
mellom Sverige og Norge kan karakteriseres som et 
folkebytte, er det ikke bare andelen av befolkningen 
vi bør se på. Kanskje viktigst av alt er det at de to 
nabolandene har tatt imot hverandres befolkning i 
tøffe tider.

Det kom en stor bølge av svensker til Norge i 
1916-20. Ved folketellingen i 1920 var det over 47 
000 svenske statsborgere bosatt i Norge, og nærmere 
40 000 personer var født i Sverige. Norsk næringsliv 
tjente på Norges nøytralitet under første verdens-
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krig, og storindustrien vokste. Det store flertall av 
svensker i Norge var beskjeftiget i fabrikker og 
håndverksbedrifter, eller ved steinbrudd, gruver og 
anlegg. En del var landbruks- og skogsarbeidere. 
De bosatte seg der det var arbeid å få, de fleste i 
byer eller distrikter med store fabrikkanlegg eller 
steinhuggerier. 

Sverige ble et tilholdssted for mange nordmenn 
under den annen verdenskrig. Det var kun de nord-
mennene som ble folkeregistrert som kom med i den 
offisielle innvandringsstatistikken. I Befolknings-
rörelsen for årene 1941-45 ble derfor også tallene 
for de utlendingene som hadde «vistelsetillstånd» 
fra Socialstyrelsen tatt med, men disse tallene inklu-
derte ikke barn under 16 år. 1. april 1945 var det 36 
084 nordmenn som hadde vistelsetillstånd i Sverige, 
og historikere som har skrevet om nordmenn i 
Sverige i disse årene, har kommet frem til at det tro-
lig var rundt 43 000-44 000 nordmenn i Sverige på 
slutten av krigen.

Arbeidsmigrasjon og økt mobilitet
Etter den annen verdenskrig la flyttingene fra Norge 
til Sverige seg på et høyere nivå enn tidligere, mel-
lom 1 600 og 4 000 personer årlig. Tidligere hadde 
den registrerte innvandringen til Sverige fra Norge 
ligget mellom 400 til 1 000 personer, og ofte var 
dette svensker som trolig flyttet tilbake etter den 
store utvandringen før 1920. I så å si hele perioden 
1946-1967 var innvandringen til Sverige fra Norge 
større enn andre veien, og de som dro til Norge fra 
Sverige, var hovedsaklig norske statsborgere. Det lå 
økonomiske forhold bak flyttestrømmene. I tiårene 
etter krigen ble Sverige målet for en omfattende 
arbeidskraftmigrasjon fra mange steder i Europa. 
Sveriges nøytralitet under krigen førte til at landet 
hadde et produksjonsapparat som var intakt, og den 
store etterspørselen som fulgte gjenoppbyggings-

Norske statsborgere i Sverige under 2. verdenskrig
År   Innvandring           Vistelsetillstånd           Utvandring

1940 1 401  207
1941 1 046  122
1942 1 233 5 698 87
1943 3 023 6 927 77
1944 2 597 13 410 65
1945 2 088 3 503
Kilde: SOS Befolkningsrörelsen år 1941-45.

Statistisk sentralbyrå ga i 1005 ut jubileums-
publikasjonen 100 års ensomhet? Norge og 
Sverige 1905-2005. Artiklene i publikasjonen 
tar for seg utviklingen i de to landene på 
en del sentrale samfunnsområder gjennom 
det siste århundret i lys av norsk og svensk 
statistikk. Temaene inkluderer blant annet for-
skjeller og likheter i levealder og fruktbarhet, 
nasjonalregnskap, samboerskap, BNP-utvik-
lingen, tidsbruk, boliganalyse, grensehandel, 
navnetrender, likestilling, valgdeltakelse og 
velferdsstaten. En del av artiklene ble også 
publisert i SSB-magasinet på SSBs nettsider. 
Denne artikkelen er hentet derfra – en utvidet 
versjon er å finne i den trykte utgaven.
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arbeidet i Europa, førte til en langvarig og kraftig 
konjunkturoppgang for svensk industri.

I tiårene etter krigen gjorde nordiske politikere 
det også lettere å flytte mellom de nordiske landene. 
Det ble lettere for nordiske borgere å skifte statsbor-
gerskap, og visum- og passtvangen mellom landene 
ble opphevet. I 1954 ble de nordiske landene enige 
om skape et felles arbeidsmarked i Norden, og 
norske statsborgere kunne dermed fritt arbeide i 
Sverige, og omvendt. 

Det er i det hele tatt klart at nordmenn har vært 
de ivrigste grensekrysserne av de to nabofolkene 
etter 2. verdenskrig, både i absolutte tall og særlig 
sett i forhold til folkemengden. Helt fram til 1995 
utgjorde norske statsborgere enn større andel av 
de som flyttet til Norge fra Sverige enn svenske 
statsborgere gjorde, med unntak av årene 1982-83 
og 1986-88. Det kan tyde på at nordmenn har dratt 
til Sverige for en periode, for deretter å returnere til 
hjemlandet. Men som tallene for pendlingen i 2001 
viste, så var svenskene den klart største gruppen 
som hadde lønnsarbeid i nabolandet. Konjunkturer 
spiller trolig en viktig rolle her, men det er også van-
skeligere for nordmenn å pendle til Sverige fordi de 
befolkningsmessige tyngdepunktene ligger lenger 
fra grensen. 

1989 og 1990 er de virkelig store utvandringså-
rene fra Norge til Sverige i perioden 1905-2005. 
Bankkrise, rekordhøy rente og vekst i arbeidsle-
digheten førte til at over 9 000 norske og rundt 1 
500 svenske statsborgere flyttet til Sverige i 1989. 
Men denne situasjonen varte ikke lenge. Gode 
økonomiske tider i Norge sammen med økonomiske 
problemer i Sverige, førte til en rekordstor innvand-
ring andre veien på 1990-tallet. 1997-99 var de store 
innvandringsårene for svensker til Norge, og ikke 
siden tiden før 1920 hadde så mange av dem flyttet 
over grensen.

Et folkebytte mellom Norge og Sverige 
i det 20. århundre
Statistikken åpner ikke for å tallfeste helt nøyaktig 
hvor mange svensker og nordmenn som har krysset 
grensen de siste hundre årene. Men den forteller oss 
at mellom Norge og Sverige har det, perioden sett 
under ett, foregått et folkebytte. De to landene deler 
en langstrakt grense. I århundrer har menn, kvinner 
og barn krysset denne grensen for å bosette seg i 
nabolandet. Noen for søke lykken for en kortere 
periode, noen for å slå seg ned for resten av livet, 
noen for å komme vekk fra hjemlandet, og andre for 
å følge kjærligheten.

Kilder:
Norges Offisielle Statistikk
NOS  Folketellingene 1900 - Fjerde hefte; 1910 - 

Hovedoversigt, Femte hefte; 1920 - Fjerde 
hefte; 1930 - Tredje og fjerde hefte; 1946 - 
Fjerde hefte; 1950 - Åttende hefte; 1960 - VIII.

NOS Folkemengdens bevegelse 1901-10, 1911-20. 
NOS Historisk statistikk 1968, 1978, 1994. 
NOS  Folkemengden etter alder og ekteskapelig 

status 1976-84.
NOS Befolkningsstatistikk. Oversikt 1981-85. 
NOS Befolkningsstatistikk 1986-99. Del 2 (1986-97)
NOS Statistisk årbok

Sveriges Offisielle Statistikk
SOS.  Befolkningstatistik. Statistiska Centralbyråns 

underdåniga berättelse för år 1900, 1905-10.
SOS.  Folkräkningen 1910. IV, 1920. II.; 1930. IV; 

1945. IX; 1950. VI; 1960. IV;
SOS.  Folk- och bostadsräkningen 1970. Del 3; 1975. 

Del 3.
SOS. Ut- och invandring 1911-1938.
SOS. Befolkningsrörelsen 1941-60.
SOS. Folkmängdens förändringar 1961-66.
SOS. Befolkningsförändringar 1967-90. Del 3.
SOS.  Befolkningsstatistikk 1991-2003. Del 2 og 3 

(1991-96), del 1-2, 3 (1997-2003).
SCB  Statistisk årsbok för Sverige 1945.
SCB  (1969): Historisk statistik för Sverige. Del 1. 

Befolkning. Andra upplagen. 1720-1967.
SCB  (1999): Befolkningsutvecklingen under 250 år. 

Historisk statistik för Sverige. Demografiska 
rapporter 1999:2.
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Østfold og Norge
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Halden-historikeren Svein Olav 
Hansen er kjent for mange for 
sin kunnskap om arbeidsfolk 
fra Østfold og historien rundt 
dem. Nylig har han gitt ut 
boken ”Sliteræne. Arbeid og 
kamp i Østfold”. En del av 
denne historien omfatter også 
de svenske arbeiderne, og 
samkvemmet mellom Norge og 
Sverige. Nettopp i Østfold har 
forholdet mellom nordmenn og 
svensker vært uløselig gjennom 
tidene. Her presenterer Svein 
Olav Hansen de svenske 
arbeidsvandringene, med vekt 
på Østfold.

Undersøkelser i de siste 30 år i regi 
av Nordisk Råd/Nordisk Ministerråd 
viser at de nordiske folkene er sterkt 
nordisk orientert (Hansen 1994, Nor-
disk Råd 1996). Denne mentaliteten 
bekreftes av at svært mange nordbo-
ere i moderne tider har valgt å bosette 
seg for kortere eller lengre tid i et nor-
disk naboland når de først har forlatt 
hjemlandet. Det skyldes ikke minst 
det felles arbeidsmarkedet vi har hatt 
i Norden siden midten av 1950-tallet 
og liberale regler for studentutveks-
linger. Så sent som på 1970-tallet 
gikk over halvparten av alle nordiske 
flyttinger til et annet nordisk land, 
og så sent som i 1975 kom nesten 
75 prosent av alle innflyttere til et 
nordisk land fra et av de andre nor-
diske landene. Det siste forholdet har 
endret seg ganske dramatisk. I 2006 

har alle de nordiske landene (unntatt 
Grønland og Åland) flere innflyttere 
fra andre land enn de nordiske. Denne 
utviklingen har selvsagt sammenheng 
med at de nordiske landene i løpet av 
de siste tre-fire tiårene er blitt flerkul-
turelle samfunn, med økt innvandring 
fra fremmede himmelstrøk. Men fort-
satt er i 2005-2006 så mye som cirka 
35 prosent av emigrasjonen innenfor 
Norden rent internordisk. Det vil si: 
Nordiske borgere som flytter uten-
lands, flytter i stort omfang til andre 
nordiske land, eller de vender hjem til 
sitt opprinnelige nordiske hjemland 
(Nordisk Ministerråd 2006).

Omfattende folkeflyttinger i 
det førindustrielle Norden
De fleste vil sikkert mene at våre da-
gers flyttinger innenfor en kommune, 

Falsk alarm heldigvis. Museumsspill på museumsområdet Sverresborg, 
Trondheim. Illuderer unionsoppløsningen sett fra norsk side. Foto: Viggo 
Eide, 2005.
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over kommunegrenser, over nasjons-
grenser og ikke minst fra et kontinent 
til et annet, er et uttrykk for høy 
mobilitet, og at dette er et relativt nytt 
fenomen. Når vi skal undersøke flyt-
tinger for tiden før annen verdenskrig, 
møter vi på problemer i form av fra-
vær av et skikkelig tallmateriale. Man 
må ned på lokal- eller personnivået, 
og folketellingene, som i Danmark 
oppgir folks fødested fra og med 
1845 og i Norge fra og med 1865, er 
en alternativ kilde i fravær av folke-
registre. Poenget er at undersøkelser 
av denne typen konkluderer med at 
det faktisk var ganske omfattende 
folkeflyttinger i det førindustrielle 
Norden, og ikke minst i industrialise-
ringens første faser (Johansen 1997). 
Svensk innflytting til Norge var særlig 
omfattende i annen halvpart av 1800-

tallet. Og også i mange perioder på 
1900-tallet var svensker den viktigste 
innvandrergruppen til Norge, og nord-
menn var blant de største gruppene 
som flyttet til Sverige. Men aldri har 
det vært registrert så mange svensk-
fødte i Norge som ved folketellingen 
i 1900. Jamfør tabellen nedenfor. I 
de sørlige grenseområdene mellom 
Norge og Sverige var det i år 1900 
for lengst godt etablerte tradisjoner 
for flytting og arbeidsvandring over 
grensen.

Omstreifere, ”grågjess” og 
”lersvensker”
På norsk side av grensen ble svenske 
omstreifere på 1700-tallet og i de 
første tiårene av 1800-tallet betraktet 
både som et militært og sosialt 
problem. I 1820-1830-årene var det 

vanlig å se svenske tiggere komme 
rekendes i store følger på isen over 
Iddefjorden. Mer velkomne gjester 
enn dem var handlende svensker 
som kom med jern, spiker og tjære. 
Tilbake hadde de med seg salt og sild. 
Og hver vår kom det store svenske 
ungdomsflokker til Østfold for å søke 
seg arbeid. Jentene tok tjeneste for 
sommeren. Guttene hadde som regel 
med ”spajern” til å sette på trespaden. 
De ville grave diker på akkord. Disse 
ungdomsfølgene ble kalt ”grågjess” 
eller ”lersvensker”. ”Grågjess” var 
de som dro hjem igjen når høsten 
kom. Slik ”pendling” kunne gjenta 
seg i flere generasjoner. For eksempel 
hadde faren til August Andersen, 
født i 1850, som ung gutt vært mye 
i Norge, hvor hans far igjen hadde 
vært skjærmester ved sagbruket på 

Norskfødte og norske statsborgere i Sverige. 1900-2001
Født i 
Norge

Prosentandel av 
befolkningen

Norske 
statsborgere

Prosentandel av 
befolkningen

1900 7 978 0,16 4 739 0,09
1910 11 476 0,21 4 537 0,08
1920 12 070 0,20 2 996 0,05
1930 14 731 0,24 2 420 0,04
1945 20 798 0,31 4 322 0,06
1950 31 312 0,45 14 366 0,20
1960 37 253 0,50 19 835 0,26
1970 44 681 0,55 19 925 0,25
1980 42 863 0,52 25 994 0,31
1990 52 744 0,61 38 242 0,45
2001 43 414 0,49 33 265 0,37
Kilde: SOS Folkräkningen, SOS Befolkningsstatistik.

Klesvask. Foto: Viggo Eide
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Augusts far arbeidet på Hafslund som 
flisegutt. Da saga stanset om høsten, 
dro far og sønn hjem til Sverige og 
levde på småbruket. Turen, fram og 
tilbake, gikk de på sine bein. Det var 
ni mil én vei (Bull 1955). ”Lersven-
ske” ble brukt om de svenskene som 
jobbet på teglverkene omkring Fred-
rikstad. De ble både skitne og sølete 
av arbeidet sitt. 

Vandringer skjer normalt fra områ-
der med et overskudd av arbeidskraft 
til underskuddsområder, og det er 
akkurat det som var bakgrunnen for 
den økte svenske utvandring til Norge 
etter 1850. I følge offisiell svensk 
statistikk flyttet i alt 66 000 personer 
fra Sverige til Norge mellom 1850 og 
1910. Brorparten av disse var typiske 
arbeidsflyttinger. I tillegg kom en lang 
rekke sesongarbeidere som unnlot å 
skaffe seg formell flytteattest. 

Kjerneområdet for utflyttingen var 
Bohuslän, Dalsland og Värmland. 
Svenskene hadde kraftig folkevekst, 
omlegging i jordbruket, blant annet 
”hemmansklyvning”. Det vil si opp-
deling i flere og mindre gårdsbruk, 
som igjen førte til flere småbrukere, 
flere husmenn og en mengde med 
eiendomsløse tjenestefolk. I tillegg 
var det dårlige økonomiske tider. I 
1868 slo kornhøsten feil. Det gikk 
hardest ut over de som hadde det van-
skelig fra før. Mange søkte seg arbeid 
ved norske sager, spesielt i Østfold 
(inntil 1918 het fylket Smaalenene) 
og i fylkets teglsteinsindustri. Da in-
dustrivirksomheten så å si eksploderte 
langs Glomma etter 1860, ble en del 
mannskap rekruttert fra jordbruk, 
skogbruk og de allerede eksisterende 
industrielle anleggene. Men disse 
folkene strakk ikke til, og vi fikk altså 
blant annet ”lersvenskæne”. De kom 
særlig fra Norra Bohuslän. De gikk 
for å være både dyktige, sparsomme-
lige og pålitelige. Det skal ha vært et 
rørende syn å se de svenske unggut-
tene få sin første lønning: ”Øynene 
skinte som stjerner, og det var ikke 

fritt for at de skalv litt på hånden” 
(Zakariassen 1980). 

Også steinhoggerindustrien i 
Østfold fikk fra 1890-årene, om ikke 
tidligere, et stort innslag av svenske 
arbeidere. De satte et markert stempel 
på miljøene. For mange svensker gikk 
nemlig Norge og Østfold på den tiden 
for å være et ”fattigmanns Amerika”. 
Det var arbeid å få der, lønna var be-
dre enn hjemme og klassetrykket ikke 
fullt så stort som i Sverige. Også en 
lang rekke unge jenter utvandret. De 
fleste av dem tok seg helst arbeid som 
tjenestejenter.

Sammen med Akershus, Oslo og 
Vestfold har Østfold i hundreåret 
1905-2004 tallmessig hatt flest sven-
sker boende. Det skyldes i all hoved-
sak at det på svensk side av grensen 
er heller langt til storbyene, mens det 
rett over grensen er et stort og variert 
arbeidsmarked. Ved folketellingen 
i 1920 bodde over 47 000 svenske 
statsborgere i Norge, og nærmere 40 
000 personer, som var bosatt i Norge, 
var født i Sverige. Det store flertallet 
var beskjeftiget i fabrikker og hånd-
verksbedrifter, eller ved steinbrudd, 
gruver og anlegg. En del var stadig 
landbruks- og skogsarbeidere.  Men 
svenskene flyttet til hele Østlandsom-
rådet og nedover langs Agder-kysten, 
så langt sør og vest som Kristiansand. 
Enkelte kommuner, for eksempel 
Barbu ved Arendal, var det i 1891 
hele 360 svenskfødte. Det var mer 
enn fem prosent av kommunens sam-
lede folketall (Bråstad 1997). 

Tyngdepunktet var imidlertid rundt 
Oslofjorden, og i særdeleshet slo 
mange svensker seg ned i Østfold. 
Som det fremgår av tabellen ovenfor, 
bodde det i 1900 innpå 50 000 sven-
skfødte i Norge. Det var 2,3 prosent 
av Norges samlede befolkning. I 
Smaalenene alene bodde det mer enn 
13 000 svensker. Det var innpå ti 
prosent av fylkets befolkning. I noen 
grensekommuner var mer enn hver 
fjerde innbygger svenskfødt. Ande-
len svensker i Kristiania var også 

imponerende: I 1900 bodde det mer 
enn 12 000 svenskfødte i den norske 
hovedstaden (Bråstad 1997).

”Svenskefaen”, ”svenske-
rædd”, ”svenskeramp” og 
”råsvenske”.
Både på klær og manerer skilte sven-
skene seg fra østfoldingen. Mange 
gikk med hvite vester og ble gjenkjent 
på dem. Skjellsordene ”svenskefaen”, 
”svenskerædd” og ”svenskeramp” 
kan ha sin opprinnelse fra denne 
tiden. Noen steder ble de også kalt 
”råsvenske”. Mistenkeliggjøring av 
innvandrere er altså ikke noe nytt 
fenomen. Men i 1911 viste en under-
søkelse gjengitt i den store svenske 
Emigrantutredningen at svensker 
bosatt i Norge ikke var mer kriminelle 
enn den øvrige befolkningen i Norge. 
For enkelte alvorlige forbrytelser, for 
eksempel mord og ran, var det imid-
lertid en viss overvekt av svensker. 
Undersøkelsens resultater er interes-
sante i og for seg. Men som Kjell 
J. Bråstad har påpekt, er det vel så 
interessant at spørsmålet om hvorvidt 
svenskene var i overvekt i kriminali-
tetsstatistikken i det hele tatt ble reist, 
vel så interessant som undersøkelsens 
resultater. Det var i den norske opi-
nionen en utbredt oppfatning av at 
innflytterne var mer kriminelle enn 
nordmennene (Bråstad 1997). 

Hvordan var forholdet mellom 
nordmenn og svensker? Problemene 
var størst i tider med arbeidsledighet 
og kamp om jobbene. I Arendal etter 
krakket i 1886 var for eksempel den 
lokale arbeiderforeningen en sterk 
motstander av de svenske sesong-
pendlerne som tok arbeid for en ringe 
betaling (Bråstad 1997). Situasjonen 
var likedan i Kragerø i 1894. Der gikk 
lokalbefolkningen til det skritt å jage 
de svenske båtene med sesongarbei-
dere ut på fjorden igjen. Noen steder 
fikk svenske arbeidere ord på seg for 
at de var så fæle til å drikke. I Arendal 
satt 38 svenskfødte menn i fengsel 
mellom 1886 og 1889. Halvparten 
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av dem satt inne for drukkenskap og 
gatebråk, resten for tyveri og tigging. 
Selv om de utgjorde en langt større 
andel av de fengslede enn svenskenes 
andel i byen totalt, var de fleste av 
dem unge og ugifte, og det var også 
de fleste arrestanter i sin alminnelig-
het. Innenfor gruppen ugifte og rot-
løse var neppe de svenske innflytterne 
mer kriminelt belastet enn nordmen-
nene i samme gruppe (Bråstad 1997).

De svenskene som ikke klarte å 
livnære seg, men som ble avhengige 
av fattigunderstøttelse, utgjorde et 
spesielt problem. Lokalt ble de en be-
lastning, og lokale norske myndighe-
ter forsøkte å velte utgiftene over på 
den fattiges hjemkommune i Sverige. 
Situasjonen før og i 1905 forsterket 
negative holdninger til svensker. 
Mange svenskfødte måtte offentlig 
vise at de var gode nordmenn. Men 
svensker og svensk språk provoserte 
ellers gode nordmenn. Historikeren 
Kjell Bråstad forteller:

 En 80-årig mann fortalte meg for få 
år siden om sin skolegang her i dis-
triktet (Agder). Selv var han født i 
Norge av svenske foreldre. Han var 
9 år i 1914, året da 100-årsjubileet 
for den norske grunnloven skulle 
feires. Skolen skulle utsmykkes 
med blomster og bjerkeløv. Elev-
ene ble sendt ut i skogen for å finne 
egnet materiale. Alle uten ham. 
Som eneste svenskebarn i klassen 
ble han nektet av frøken å være 
med på utsmykkingen. Han måtte 
ikke ødelegge den nasjonale fest-
stemningen (Bråstad 1997). 

Både når det gjelder sesongarbei-
derne, sagbruks- og teglsteinsarbei-
derne og ikke minst steinhoggerne, 
er det riktig å si at de ikke alltid 
var mors beste barn. Kanskje gjaldt 
det først og fremst steinhoggerne. 
Miljøet var hardt og røft. Atskillige 
av de svenske steinhoggerne var noen 
skikkelige råtasser, drukkenbolter, 
kortspillere og slagsbrødre. Flere var 
småkjeltringer. Vi må her huske at det 

gjerne var unge og ugifte menn som 
kom for å jobbe, og det var helst de 
som mer enn andre og mer enn gjerne, 
deltok i livet i by og bygd, med alt 
hva det innebar av fyll, spetakkel, 
sjekking av jenter og dertil hørende 
slåsskamper. Fortjenesten deres var 
ikke alltid så mye å skryte av. De 
som hadde familie, levde støtt vekk 
fra hånd til munn. På den annen side 
kunne ungkarer ha mer enn nok til 
både ferie og fest. De for ikke stille 
fram. Det hendte dessuten hyppig at 
svenskene, både steinhoggerne og an-
dre unge gutter fra nabolandet, hadde 
draget på norske jenter. Visst kunne 
de være grove og ubehøvlede i stilen, 
men også livlige og sjarmerende. De 
østfoldske guttene var jo på den an-
nen side en smule trege og beskjedne. 
Det er rimelig at kampen om jentene 
var grunnlag for konflikter mellom 
ungdommene. 

Men de svenske steinhoggerne 
hadde både kompetanse og arbeids-
vilje. De var store, sterke karer som 
kunne føre meisel og hammer, og 
svinge storslegga når det trengtes. I 
enkelte distrikter ble ”steinhogger” 
nærmest synonymt med ”svenske”. 
De tok arbeid der det bød seg. Urskog 
fort, reist som sperrefort i 1901, belig-
gende på Lierfoss i Aurskog-Høland 
kommune i Akershus, fem mil øst for 
Oslo, ble for det meste bygget med 
lokal arbeidskraft. Mange av bygdas 
menn fikk seg da et kjærkommet 
lønnsarbeid. På det meste var 60 
mann i arbeid der. Men det hevdes at 
det også var svenske steinhoggere i 
arbeid på festningen (Mørch 2003).

Svenske ghettodannelser
De nevnte skjellsordene om sven-
skene kan, for alt hva vi vet, ha sin 
opprinnelse lenger tilbake i tid, i de 
mange krigene som herjet på 1600- 
og 1700-tallet. Steinhoggerne hadde 
for sin del få eller ingen sperrer mot 
å være annerledes. De var allerede i 
utgangspunktet sosiale og yrkesmes-
sige avvikere. Noen svenske miljøer 

Hestekjøperen fra Jemtland. Foto: 
Viggo Eide

Kan vi stole på svensken? Foto: Viggo 
Eide

Æ syns no svænskan e grei, æ. Foto: 
Viggo Eide
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hvor de møtte folk fra omverdenen, 
var relasjonene ofte konfliktfylte. For 
eksempel har en mann som vokste 
opp på Smedbruket ved Fredrikshald 
(Cathrineholms Jernverk), også kalt 
Lille-Sverige (”Lelle-Sverige”), 
fortalt at det nesten var et visst uvenn-
skap mellom Saugbrugsforeningens 
arbeidere, som bodde oppe i Tistedal, 
og de som bodde ved Cathrineholm 
i ”Lelle-Sverige”. Det å ta arbeid på 
saga, for en fra Cathrineholm, var 
nesten uhørt. Ungdommene fra de 
to miljøene hadde lite omgang med 
hverandre, bortsett fra at da guttene 
var i ti-trettenårsalderen, sloss de 
mye. 

Noen steder var de svenske miljø-
ene store og nærmest dominerende. 
I Lille-Sverige var 1/3 svensker. 
På Idd var i en periode over ¼ av 
innbyggerne enten selv født i Sverige, 
eller de var barn av svenske innflyt-
tere. I Vestre Hvaler var Skjelsbo på 
Vesterøy og Sand-Basto på Spjærøy 
særpregede svenske bosettinger. Sand, 
som hadde det største steinhoggeriet 
på Hvaler og flest steinhoggere i 
øyriket, ble også kalt Lille-Sverige. 
Omkring år 1900 kan omtrent ¼ av 
familiene på Vesten (Hvidsten) på 
østsiden av Glomma ha vært sven-
ske, eller blandingsfamilier. Fra det 
miljøet er det sagt at ”det var aldri 
noen som reagerte på det.” (Jahnsen 
og Eliassen 1985) 

Vellykket integrasjon
Det er mange tegn på at forholdene 
var gode, og at integrasjonen fungerte 
godt. I Arendalsområdet fant de fleste 
svenske innflytterne seg en norsk 
ektefelle. I byens foreningsliv, i sang-
foreninger, avholdslag med mer, fikk 
svenskene innpass. Noen ble sågar 
medlemmer i det lokale skytterlaget, 
til overmål kom enkelte svensker inn i 
styret. Svært mange svensker valgte å 
bli norske statsborgere. Mellom 1892 
og 1897 fikk nesten 300 av de sven-
skfødte i Aust-Agder innvilget norsk 

statsborgerskap. Det tallet er høyt. 
På Østlandet var det ikke så vanlig at 
så mange svensker søkte om å få bli 
norske. Det kan skyldes at svenskene 
på Østlandet ofte levde i større sven-
ske kolonier, og derfor ikke hadde 
et så sterkt sosialt press på å la seg 
naturalisere, slik som de svenskene 
som levde mer isolert, ofte omgitt av 
nesten bare nordmenn.

Overordnet må vi kunne si at 
resultatet av innvandringene var at 
svenskene ble godt integrert. Det 
skyldes langt på vei at de språklige og 
kulturelle forskjellene ikke var store. 
Religionen var den samme. I tillegg er 
det et poeng at de hyppig kom til små 
samfunn som var under oppbygning. 
De fleste, både nordmenn og sven-
sker, var fremmede og nye på stedet. 
Slik sett tilpasset svenske familier seg 
like raskt forholdene som de norske. 
Likevel følte nok mange seg litt som 
svensker og litt som nordmenn, kan-
skje spesielt barna. På skolen lærte de 
norsk, men hjemme ble det snakket 
svensk, eller et slags blandingsspråk. 
Mange var født i Norge, men de fikk 
ikke norsk statsborgerskap så lenge 
far og mor var svenske. 

Atskillige svensker sa selv at de 
pustet friere i Norge enn hjemme. Og 
når det gjelder den omstendigheten 
at klasseskillet og trykket ovenfra 
ikke var fullt så hardt i Norge som i 
Sverige, kan følgende beretning fra 
én, som hadde tilknytning til både 
Sverige og Norge, og som førte et 
omflakkende liv (han arbeidet ved 
syv forskjellige fabrikker), få være 
illustrerende: 

 De arbeidsformennene jeg har 
hatt, har stort sett vært bra. Men på 
Saugbrugsforeningen [i 1916] var 
det en svenske som het Askmann, 
og han var helt håpløs. Etter at 
jeg slutta der og hadde begynt på 
Anker, måtte Askmann bort, for 
arbeiderne stoppa fabrikken i tre 
måneder for hans skyld. Han var 
helt urimelig etter norske forhold, 
og det var fordi jeg røk uklar med 

ham at jeg slutta så fort på Saug-
brugsforeningen. Askmann røk en 
gang uklar med en annen svenske 
som het Börgerson. ”Ni har varit 
för länge i Norge, Börgerson,” sa 
Askmann. ”Nei, det har jag inte,” 
svarte Börgerson, men ”Askmann 
har varit för lite i Norge.” Det var i 
det store og det hele bedre forhold 
i Norge. Sjefene og arbeiderne 
er mer like her. I Sverige må en 
bukke og skrape bare sjefen viser 
seg (Bull 1953).

Strammere norske innvan-
dringsbestemmelser
Fra 1860 gjaldt loven om passfrihet, 
og det ble praktisert en ganske liberal 
norsk innvandringspolitikk. Staten 
hadde likevel flere former for regis-
trering av innvandrere, og det var en 
fordel å ha med seg attester, ”betyg”, 
fra hjemsognet. Norge og Sverige 
hadde dessuten en gjensidig avtale 
om tilbakesending av innvandrere 
uten hjemstavnsrett, det vil si folk 
uten rett til å bo og motta fattighjelp 
i en kommune. Denne rettigheten 
oppnådde man etter å ha bodd to år 
i kommunen. Med loven om stats-
borgerrett av 1888, og ikke minst 
med Fremmedloven av 1901 ble 
bestemmelsene strengere. Man la nå 
mer vekt på ”avstamningsprinsippet”, 
for å få norsk statsborgerskap, og 
statsborgerskap ble en forutsetning for 
å oppnå hjemstavnsrett. Utlendinger 
fikk meldeplikt, og de måtte skaffe 
seg ”oppholdsbok” hos politiet. De 
kunne dessuten bli sendt tilbake til 
Sverige hvis de ikke klarte å forsørge 
seg selv og lå fattigvesenet til byrde. 
Det rammet særlig syke og arbeids-
løse. Mange svensker kom i en ekstra 
vanskelig situasjon. Og i 1894 fikk 
Sverige sin lov om statsborgerskap. 
Der ble det blant annet slått fast at 
innbyggere som hadde vært borte fra 
landet sammenhengende i ti år, mistet 
sitt svenske statsborgerskap. 

Unionsstriden i årene før 1905 
førte til mer uvilje mot de svenske 
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innvandrerne. Det gamle spørsmålet 
om svensker i Norge var spioner, 
kom opp igjen. Det ble foretatt ekstra 
mange utvisninger i årene 1903-1904. 
Det kan virke som om reglene ble 
strengt praktisert, i alle fall hvis det 
var fare for at innvandreren kunne bli 
en økonomisk belastning for kom-
munen som han bodde i. Men mange 
av de som ble kastet ut av Norge, kom 
raskt tilbake igjen.

I våre dager
Gode økonomiske tider i Norge på 
1990-tallet, sammen med økonomiske 
problemer i Sverige, førte til en ny 
rekordstor folkevandring fra Sverige 
til Norge. I årene 1997-1999 var de 
svenske flyttestrømmene til Norge så 
store at vi må tilbake til tiden før 1920 
for å finne maken. Men de svenskene 
som nå søker seg arbeid i Norge, er 
ikke lenger jordbruks-, sagbruks- eller 
teglsteinsarbeidere. Steinhoggere og 

anleggsarbeidere av den gamle typen 
er de heller ikke. I dag jobber de fleste 
i varehandel, hoteller, restauranter, 
i transport- og kommunikasjon og 
innenfor bygg og anlegg. Svenske 
kvinner i Norge er i flertall innenfor 
helse- og sosialsektoren. Så mange er 
de svenske kvinnene som arbeider i 
disse sektorene i Norge, at det kanskje 
er på tide med ”Goda syster”?
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Vi er jo i slekt med 
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museumsområdet Sverresborg, 
Trondheim. Illuderer 
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side. Foto: Viggo Eide, 2005.

SLEKT OG DATA  4  2006          21



Te
m

a:
 B

ro
de

rf
ol

ke
t

...i den tiden da den trofaste sliteren 
hesten ble supplert med jernhester, 
rundt 1885/1889 nordover på Østlan-
det.

Det sies at i forbindelse med denne 
utbyggingen fulgte det en kortvokst 
og mørkøyd svensk kar. Dette uten at 
noen i dag helt sikkert kan bekrefte 
dette at han var med og arbeidet på 
jernbanen. 

Det gikk den gangen som så mange 
andre ganger. Skråtobakk måtte de 
ha til glede i en strevsom hverdag. 
Den måtte Svend kjøpe på krambua 
og der sto en lyshåret jente som 
hadde handlet matvarer til seg og sine 
foreldre. Varene var tunge, jenten var 
pen og svensken var kavaler og tilbød 
seg å bære varene hjem. Handleturen 
utviklet seg til et livslangt ekteskap 
med en stor barneflokk. Og svensken 
bosatte seg på stedet. Paret ble gift 
den 17/10 1889 i kirken. Opplysnin-
gene ser greie nok ut: Brudgommen 
er møbelsnekker Svend Svendsson 
Valkvist, født den 15. februar 1859 i 
Kyrkhult, Blekinge i Sverige. Nad-
verd i Helsingborg i 1885. Da Sven 
døde står det en annen fødselsdato på 
gravstenen, 12. februar 1859.

Til en slektssamling for noen år 
siden ble det også foretatt søk for å 
finne Svens røtter, uten sikker bekref-
ting på rett person. Nå er det en del år 
siden og mange nye søkemuligheter 
har blitt mange til del siden den gang. 
Min svoger er Svends barnebarn og 
var interessert i å vite om det kunne 
finnes slektninger i Sverige. For en 
som var bitt av slektsgransking fra før 
av var det lett å bli engasjert. Tanken 
på søkermulighetene i dag kunne jo 
resultere i noe mer!

Min svoger spurte de av sine som 
kunne tenkes å huske noe som Svend 
hadde fortalt. Ingen visste noe sikkert. 
En hadde hørt om en søster som ikke 
var gift og ikke hadde noen etterkom-
mere. Han skulle også ha vært født 
i et annet län. Navnet ble oppgitt. I 
Svends gamle hjem var nok alt kastet 
ved ombygging. Kirkeboken var 
blank, ingen innflytting ført på Svend, 
ingen flytningsattest fra Sverige. Det 
ble til og med sagt at eventuell flyt-
ningsattest fra kirkekontoret muligens 
var kastet. Riksarkivet i Oslo hadde 
ingen slike innvandringslister å vise 
til. Blant innflytta svensker til Østfold 
fantes han ikke.

Svend var en ”godforseg” kar. Han 
snekret blant annet trapper, bygget 
løktårn på bygninger flere steder, han 
til og med snekret bord, stoler og sofa 
til selveste prosten. Disse siste står i 
dag i mitt barndomshjem, tatt vare på 
og hegnet om av min søster og ett av 
Svends mange barnebarn.

Jeg sendte spørsmål til Blekin-
gerøtter og Anbytarforum. I disse to 
siste fikk jeg svar, men da hadde jeg 
også vært inne i Genline og søkt i 
kirkebøker og husforhørslister der og 
funnet fram til to aktuelle kandidater. 
En Sven var født 11.2.1859, den andre 
15.2.1859. Den første hadde Sven 
Svendsson som far, men han var  
socknskräddare og Svend var født 
i Jämshög. (Jämshög og Kyrkhult 
ble skilt 1865). Faren til Sven født 
15.2.1859 var torpare og het Sven 
Nilsson.

Det var vanskelig å følge disse 
to Svendene. Begge flyttet ofte og 
enkelte ganger fantes de ikke innført 
i ut- og innflytningslistene. Men etter 

Det var en gang...
av gunvor sæther brække

Gunvor Sæther Brække
har skrevet denne artik-
kelen om søket etter Svend 
Svendson Wahlquist. Hun er 
medlem av Idd og Enning-
dalen Historielag og er aktivt 
med i slektsgranskergrup-
pen. Denne Svend stammer 
fra Gudbrandsdalen hvor 
Gunvor selv er oppvokst. 
Hun Har bodd i Enningdalen 
i 53 år som kone til en ”inn-
født”, Knut Brække. Slekts-
gransking startet hun med i 
1984 da hun fikk besøk av 
sine søskenbarn fra Canada 
og skulle ha slektstreff. 
Hun har fått tillatelse av de 
nålevende slektningene til 
å presentere denne spen-
nende historien, som er et 
godt eksempel på hvordan 
utrettelig innsats til slutt gir 
ikke bare resultater, men 
korrekte resultater!
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hvert så det ut til å klarne en del. Jeg 
søkte i Anbytarforum og fikk svar 
på Sven født 11.2.1859. Plutselig en 
dag kom en e-post med hele oppsettet 
over Svends søsken med gifte osv. 
Men på Svend var det blankt! Dette 
var sendt av en av Kyrkhults flinkeste 
slektsgranskere. (Som der dessverre 
villedet oss, men som vi ikke fikk vite 
om før andre dagen i Kyrkhult). Og 
en hjelpsom dame fra debatt i Digi-
talarkivet hadde fortalt meg at artil-
lerist Svend Svensson Lindstedt, født 
15.2.1859 i Kyrkhult var emigrert til 
USA den 28.3.1890 fra Gøteborg. Nå 
letnet iallfall mitt humør, dette måtte 
jo bety at Sven født 11.2.1859 var vår 
Svend!

Dette med soldatnavn som Lind-
stedt, Sahlqvist, Rosenkvist, Falck, 
Stärk, Stål, Frisk, Svärd og mange 
med endingen kvist/qvist og antage-
lig også Wahlquist, var jo spesielt 
for Sverige. Svend Svensson, født 
15.2.1859 dukket opp som Lindstedt 
i 1879 da han vervet seg til tjeneste 
i Kristianstads Garnisonsförsamling. 
Der oppholdt han seg helt til 1885 
da han oppgir Danmark eller Hel-
singborg, dette siste står svakt over 
Danmark, som destinasjon. Hadde jo 
håpet at Svend Svendsson Wahlquist 
også dukket opp på samme vis, men 
så har ikke skjedd.

Innflytningslistene til Helsingborg 
har ikke vært oppdatert på Genline 
hittil. Men som sagt jeg var tem-
melig sikker på at vår Svend var 
”oppdaget”. Jeg tok kontakt med 
slektsgranskerne i Kyrkhult, men var 
dessverre for sent ute til å få komme 
inn på slektsgranskersenteret der. De 
måtte stenge så nær som i helgene 

da besøket var for lite ellers. Fikk 
kontakt med to hyggelige karer, fikk 
tilsendt gamle kart over spesielle 
gamle severdigheter og planla tur til 
Kyrkhult sammen med min svoger, 
hans søster, min søster, min mann og 
meg månedsskiftet juni/juli.Fant et 
skikkelig trivelig sted å overnatte på 
over internett og trillet frimodig i vei 
til Kyrkhult.

Vi ble møtt av Arne Kalsson og 
Gøran Gunnarson som ville geleide 
oss i Kyrkhult og hjelpe oss videre. 
Alle opplysningene var sendt disse 
to på forhånd og de hadde funnet en 
eldre kar som var barnebarn av bror 
til den Svend som vi regnet som vår. 
Vi møttes ved Kyrkhult kirke, bygget 
i 1865. Stor og flott med fin beliggen-
het. Vi ble vist rundt inne i kirken og 
følte at her hadde Svend helt sikkert 
blitt konfirmert. Men lister over kon-
firmerte hadde de ikke i hele tatt. 

Og så kom sjokket! De to karene 
hadde funnet ut at den Svend vi 
hadde funnet fram til, kunne det ikke 
være, men heller han som var født 
15.2.1859! En fin trøst var det at Arne 
Karlsson var av hans slektninger! 
Men så var det jo det at han skulle ha 
emigrert i 1890. Da ble de helt stille 
og måtte avlyse resten av møtet den 
dagen for å granske videre! Dagen et-
ter måtte de medgi at samme opplys-
ningen hadde de også funnet ut. Arne 
Karlsson var en svært hjelpsom mann 
og fulgte oss så til Bertil som var 
slekt til den første Svend!! Der ble vi 
tatt i mot av en mann med skarpskåret 
ansikt i et velstelt hus på et trivelig 
torp. Han eide dette i dag. Men han 
hadde blå øyne og lys hud, de burde 
ha vært brune og huden mørkere. Det 

Blekingerötter
Nettstedet til Blekinge Släkt-
forskarförening, foreningen for 
de som har røtter i ”Sveriges 
Trädgård”, som de kaller det.  
Blekinge Släktforskarförening 
er en landsdekkende forening 
for slektsforskere i Blekinge.   
Foreningen disponerer lo-
kaler på Folkrörelsearkivet i 
Bräkne-Hoby for arkivering av 
materiale som er gitt til forenin-
gen, og det er muligheter for å 
bruke stedet til slektsforskning. 
http://www.genealogi.se/blekinge/ 

Anbytarforum
Sveriges Släktsforskarförbund 
driver for nättidningen Rötter, 
som er navnet på foreningens 
nettsider. På disse nettsidene 
finner du Anbytarforum, som 
tilsvarer DIS-Norges Slektsfo-
rum. Her er det mulig å legge 
inn etterlysninger og skrive 
spørsmål og gi svar. http://ge-
nealogi.aland.net/discus/
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er nesten ”varemerke” for vår Svends 
slekt. Men han hadde hjemmesnekret 
møbler som hans bestefar hadde sne-
kret! Og da vi spurte om hvor de lærte 
å snekre så var det bare slikt som de 
måtte lære seg!

Vi ble traktert med kaker og brus, 
fikk se på bilder av slekta og pratet da 
mest om slekt, i det hele tatt en svært 
hyggelig sammenkomst. I et arveopp-
gjør som Bertil hadde liggende ble 
ikke Svend nevnt og det syntes Arne 
og Bertil var et bevis på at antagelig 
visste de ikke hvor Svend var. Så 
enden på visa ble at Arne også, under 
tvil, måtte medgi at vi antagelig var 
på rett sted og hos rett person. Men 
for å avslutte fortellingen her så endte 
det med en e-post fra Arne Karlsson: 
”Sven Svensson, 11.2.1859 hadde 
underveis fått en annen fødseldato, 
hadde giftet seg med en gårdmanns-
datter, ble boende på denne gården, 
fikk ingen barn, men tok til seg en 
gutt fra Stockholm”!!

Slektsgranskingen har ikke sluttet 
der, men har hatt en hvilepause på 
grunn av andre ting. En slektning i 
Fergus Falls har fått i oppdrag å se 
etter om Svend Svendsson Lindstedt 
noen gang kom til USA! Hvor fortset-

ter letingen ellers når innflytningslis-
ter ikke lenger er ført i kirkebøkene? 
Håpe på at tilfeldigheter gjør at alt 
faller på plass? Noen som vet hvor 
vi ellers kan lete? Jernbanen, Dovre-
banen, måtte vel ha lister over sine 
arbeidere? Er noen slike oppbevart 
noe sted i dag? 

Vi hadde en fantastisk fin og 
opplevelserik tur til Kyrkhults trakter. 
Turen var godt forberedt og vi fikk 
se på mange av de områdene hvor 
begge disse Svendene var oppvokst 
og oppholdt seg. Når militærtjenesten 
var avsluttet var det nok ikke så mye 
arbeid å velge i. Antagelig noe skogs-
arbeid, sagbruk og stenhoggerarbeid. 

Vi ante nok også hvor vanskelig 
det måtte ha vært å livberge seg som 
torpare der i tiden rundt 1850. Det var 
så uendelig mye sten der. Til og med 
en som er oppvokst i en fjellbygd ble 
storøyd. En kunne tenke seg hva for 
slit som lå gjemt i lange stenmurer, 
store hauger med sten og høye sten-
murer i uthusene. Og en må uvilkårlig 
tenke på ”Utvandrerne”, om Karl 
Oskar og hans far og det landskapet 
Moberg beskriver i boken. De eldste 
årbøkene fra Kyrkhult beskriver også 
i små artikler de gamle slitere som 

med sine bare hender ryddet små 
åkerlapper for all denne stenen. Min-
nene er selvfølgelig mange og blandet 
med et skimmer av sol selv i en grå 
hverdag. Mange av jordene som 
torparne hadde ryddet, var i dag igjen-
grodd med gran, stor gran. Så skogen 
grodde jo tydeligvis godt og Kyrkhult 
var i dag et sted med forskjellige 
foretak og turistopplegg. Men det var 
nok i Olofström tettsted det meste 
foregikk. Og Jämshög var rett og slett 
et eventyr av blomster. 

Bertil Johnsson og Oskar Magnus 
Wahlquist ser igjennom slektsbok, 
29.juni 2006. Den gangen var de nes-
ten sikre på at de hadde en felles olde-
far! Foto: Gunvor Sæther Brække
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Hovedregelen for edsavleggelse i landet under 
eneveldet (1660–1814) var følgende: Nye borgere 
i de norske kjøpstedene måtte avlegge borgereden, 
en ed som også innebar en troskapsed til Kongen 
og statsforfatningen. Nye embedsmenn måtte av-
legge embedseden. Vervede soldater og matroser i 
hæren og marinen avla troskapsed til avdelingenes 
øverstkommenderende ved vervingen eller ved 
første fremmøte. Dessuten fantes det særregler for 
edsavleggelser, blant annet for katolikker i Norge 
som konverterte til den reformerte troslære.

Det var også særregler for avkreving av ed fra ut-
lendinger som var bosatt i Norge og som ikke hadde 
tatt borgerskap, var vervet i hæren eller marinen 
eller hadde kongelige embeder. Disse særreglene ble 
iverksatt i krigstider og rettet seg mot utlendinger 
som kom i eller kunne komme i interessekonflikt 
med det norske rikets innbyggere eller den dansk-
norske fellesstat. Vi skal ikke her utelukkende tenke 
på svenskene, selv om disse tallmessig utgjorde 
hoveddelen av utlendinger i Norge fra nasjoner 
Norge kom i krig mot, men også for eksempel briter 
og fransoser.

Ved utbruddet av Den store nordiske krig (1709-
1720) ble det 30/8 1710 sendt ut et edsformular til 
alle fogdene i Akershus stiftamt og Smålenene amt. 
Tilsvarende formularer skal ha vært sendt ut i de 
andre stiftamtene. Alle svenskene som var bosatt 
i fogderiene skulle melde seg på bygdetingene og 
avlegge troskapsed. Formularet ble lest opp høyt 
for dem i hele tingalmuens nærvær, og svenskene 
skulle én etter én gjenta formularet ord for ord, med 
den ene hånden på lovboka og den andre hånden 
oppstrakt med fem fingre pekende i været. Etter at 
eden var opplest, innførte sorenskriveren i tingboka 
at eden var avgitt, mens fogden satte opp et manntall 
og førte opplysningene inn i svenskenes pass, i den 
grad disse hadde pass med seg. Edsavleggelsene 
fant oftest sted på høsttinget 1710, noen steder også 
på vårparten og forsommeren 1711. Det er bevart en 
del svenskemanntall fra 1710–11 over svensker som 
har avgitt denne eden.

Svenskenes avleggelse av 
troskapsed i Norge 1710–1808
av tore hermundsson vigerust

Formularet 17101:

 Saasom Jeg N: N: for - - aar siden er fra Sverrig 
overkommen for at nedsette mig her i Norge, saa 
lover og tilsiger ieg hermed, at vere min aller-
naadigste Konge og herre Kong Friderich dend 
Fierde huld og troe hans Kongelige Maiestets 
gavn og beste, med ald flid at befordre og detz 
skade og forderf af yderste Formue at afverge; 
saa forpligter ieg mig og i kraft af denne min 
Troskabs Eed, ej alleene i denne nuværende 
Krigstid, men endog stedze der efter her i Riget 
at forblive, og dersom ieg skulde nogen tid blive 
tilsindz mig til Sverrig igien at begive, forpligter 
ieg mig da, for dend mig foresatte Øfrighed først 
at anmelde og hannem tilkiende give de aarsager 
og skiel mig maatte bevege, til mit fæderneland 
Sverrig mig igien at begive; jmidlertiid skal ieg 

1  Etter fogden i Gudbrandsdalen, Christopher Bruns kopi av 
stiftamtmann Wilhelm de Tonsbergs tilsende edsformular i 
ordren av 30.8 1710 , i Statsarkivet i Oslo, Akershus stiftamt, 
Brev fra fogder, nr. 2, 1711: Innkomne brev fra fogden i 
Gudbrandsdalen 1711. Her er det foretatt enkelte språklige 
normaliseringer av teksten.
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forholde og jndtet utilbørligt forretage. Saa sandt 
hielpe mig Gud og hans hellige Ord.

Det kan se ut til at samme formularet ble anvendt da 
svenskene på nytt ble registrert og manntallsført i 
1734–35. Etter forskjellige forordninger skulle alle 
svensker avlegge eden for den lokale embedsmann 
(som hovedregel fogden eller den militære komman-
danten på grensen) med en gang grensepasseringen 
hadde funnet sted. Av kommentarene i svenske-
manntallene 1710–11 og 1734–35 ser en at dette 
ofte har vært tilfelle, og at svenskene ved ankomst 
til landet har fått utstedt pass med anmerkninger om 
edsavleggelser. En del har allikevel ikke avgitt ed på 
det tidspunkt de ble registret i disse manntallene.

Et nytt edsformular ble utsendt i forbindelse med 
krigsutbruddet i 1808. Forordningen om troskapse-
den med videre er datert 4/3 1808. Vi kjenner flere 
ulike formularer. I tillegg til edsavleggelsen skulle 
svenskene denne gangen også egenhendig under-
skrive på formularet som et ekstra bevis for deres 
troskap. Edsavleggelsen var frivillig, men de som 
ikke var villige, skulle interneres (i arrest), der de 
dessuten selv måtte bekoste kosten, hvilket innebar 
at alle svenskene i praksis avla eden på tinget. Også 
dette året foregikk edsavleggelsen med høytlesning 
på bytinget.

I Fredrikstad var det 1808 én ed for borgerne og 
én annen ed for håndverkerne, gesellene og tjenerne 
uten borgerskap:

Borgereden 26/3 18082:
 Wi undertegnede Personer som ere fødte i 
Kongeriget Sverrig, men senere have erholdt 
Borgerskab til Friderichstad i Norge og saaledes 
ere blevne Hans Kongelige Danske Majestæts 
Undersaatter, love og sværge: At vi ikke allene 
trolig og samvittighedsfuld ville holde den Ed vi 
forhen har havt aflagt ved Borgerskabs-Erhol-
delse, men vi forpligte os ydermere, at saalænge 
den nu imellem Hans Kongelige Danske Ma-
jestæt og Sverrig udbrudte Krig vedvarer, at ikke 
staae i ringeste Forbindelse med nogen i Sverrig 
boende, ikke afsende Breve derhen, eller modtage 
Breve derfra uden at strax anmelde saadant for 
Stædets Øvrighed at de af samme kan blive un-
dersøgt. Ligesom vi herved afsværge al 

2  Etter original i Statsarkivet i Oslo, Akershus stiftamt, Brev fra 
magistrater, nr. 102, 1808. Innkomne brev fra byfogden i Fred-
rikstad 1808. Her gjengitt språklig lettere normalisert.

Forbindelse med den Danske Stats Fiender hvem 
de end maatte være, saa forpligte vi os ogsaa trolig 
og strax at dette om vi skulde erfare at nogen hvem 
han end maatte være, skulde af os bemerkes at staa 
i Forbindelse med dette Lands Fiender eller core-
sponderede med samme. Hvem af os der i ringeste 
Maade skulde overtræde denne Ed skal være en 
landsforræder og underkastes lovens strængeste 
Straf. For at nu undgaae at muelig Mistanke love 
vi ogsaa, at vi hverken paa kort eller lang Tid ville 
forlade Stedet uden med Øvrighedens Samtykke og 
efter erholdet Pass fra samme. Hvilket alt vi forbin-
der os at holde og iagtage: Saa sandt hielpe os Gud 
og hans hellige Ord. [Heretter følger dateringen og 
underskriftene.]

Håndverkseden 26/3 18083:
 Wi undertegnede som ere födte udi Sverrig, men 
i den seenere Tid have opholdet og ernæret os i 
Kongeriget Norge, og uagtet vi ere vidende om 
den mellem dette Land og Sverrig udbrudte Krig, 
dog Ønske at forblive i de Tienister og ved de 
Professioner vi nu i her drive, love og sværge:

 At saalænge nærværende krig varer, vil vi 
afbryde al Forbindelse uden Undtagelse med 
enhver i Sverrig boende eller andre dette lands 
Fiender, samt al Brevvexsling med saadanne, og 
om Breve fra Sverrig eller andre Landets Fiender 
kommer til os, forpligte os endog förend vi aabne 
samme, at aflevere dem til Stædets Øvrighed, for 
hvilken vi ogsaa trolig og strax skal anmelde om 
vi blive vidende om at andre hvem det end maatte 
være skulde staae i Brevvexling eller Forbindelse 
med Sverrig eller Engelland. Vi forpligte os at 
ikke forlade de Conditioner vi nu ere udi eller de 
logementer vi nu have uden foregaaende Vidende 
og Samtykke af Øvrigheden, vore Hosbonder og 
Verter, ja ikke engang hverken om Natten eller 
Dagen at forlade Huset uden Vidende og Sam-
tykke af vore Hosbonder og Verter. Og da vi imod 
denne Eeds Aflæggelse have erholdet löfte om 
Sikkerhed for vore Personer og Eyendomme, saa 
forpligter vi os, naar og saa ofte Brandfolkene 
samles at möde ved Spröyterne paa det Sted 
Brand Jnspecteuren anviser os, og at medvirke 
som troe Brand-Svende naar Jldtös udbryder. 
Enhver af os som paa nogen Maade herimod 
handler underkaster sig Mistane at være landets 
Fiende og at vorde anseet eftter lovens 

3  Samme kildested. Her gjengis teksten uendret.
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Strenghed, hvorfor vi stadfæste denne frivillige For-
pligtelse Saa sandt hielpe os Gud og hans hellige 
Ord. [Heretter følger dateringen og underskriftene.]

I Christiania ble formularet nedskrevet av den en-
kelte svenske med underskriften, én seddel for hver 
person. Vi har bevart formularet i to slike sedler, fra 
henholdsvis Anna Maria Mard [Mordt] og Maria 
Hjortberg, begge datert 28/3 18084:

 At jeg ikke staaer i Forbindelse med Den svenske 
Regjering eller med nogen af den danske Stats 
Fiender, samt, at jeg hverken umiddelbar eller 
middelbar vil indlade mig i Brevvexling med 
samme, eller foretage noget, som imindste Maade 
kunde skade den Danske Stat eller gavner dens 
Fjender, det bekræfter jeg med min Eed: saa 
sandt hjelpe mig Gud og hans hellige Ord. Chris-
tiania den 28de Martii 1808. 

Under underskriftene har byfogden notert: Ovensta-
aende Eedsforklaring er rigtig betydet Anne Maria 
Morth [Maria Hjortberg] samt af hende selv er 
underskrevet, bliver herved Attesteret. Christiania 
den 1te April 1808. Hansen. Morland.

Gjennom en rekke notiser i korrespondansen 
mellom kjøpstedenes myndigheter og Akershus 
stiftamt, ser vi at det ble avkrevd edsavleggelser 
av svensker, men også enkelte briter, utover våren, 
sommeren og høsten 1808, etter hvert som disse 
utlendingene ble oppdaget.

Svenskemanntallet for Fredrikstad 26/3 1808 
inneholder 33 personer, for Christiania 28/3–1/4 
1808 inneholder ca 143 personer, Fredrikshald 30/3 
1808 i alt 166 personer pluss barn, hvorav 154 var 
villige til å avlegge eden. Manntallet for Strømsø 
8.–19/4 1808 har 15 personer. De fleste av disse 
1808–manntallene, samt de fleste manntallene fra 
1710–11 og 1734–35 er publisert på undertegnedes 
egen webside under “Innvandrerarkivet”. 
Arnvid Lillehammer har truffet på originale 
pass som har påført at svensker har avlagt eden i 
Trondhjem 11/4 18085, men jeg har ikke søkt etter 
de manntall som må ha blitt satt opp denne dagen. 
Genealogen Kåre Hasselberg har på sin webside 
publisert navnelister over svensker som har avlagt 
eden 1808 i Lofoten og Vesterålen (8 personer), 
Salten (4), Helgeland (4) og Namdal (8 personer) 

4  Etter original i Statsarkivet i Oslo, Christiania magistrat, Inn-
byggere borgerskap, A. Folketellinger, nr. 1.

5  I innlegg 17/3 2003 på Anbytarforum (Rötter), www.genealogi.
se, under “Etniska grupper”, redande (tattare), Faltin.

(lesedato 1/11 2003). Jeg tror og håper at andre 
lesere vil være meddelsomme hvis dere treffer på 
svenskefortegnelser, det være seg i tingbøker eller 
andre arkivserier. Det har kostet meg svært mye 
arbeidstid å lete frem de manntall som hittil er fun-
net, og det gjenstår så mye arkivmateriale at ingen 
person alene kan lese gjennom dem på jakt etter 
slike opplysninger. Kanskje det også dukker opp 
nye edsformularer.

www.vigerust.net; tore@vigerust.net
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En undersökning om svenska folkets fritidsintres-
sen, som gjordes för några år sedan, visade att 
omkring två miljoner svenskar antingen redan 
släktforskade eller kunde tänka sig att börja. Det är 
var femte medborgare!

Av dessa ”potentiella” släktforskare är ca 70.000 
medlemmar i någon eller några av landets ca 170 
släktforskarföreningar, varav drygt 160 är anslutna 
till Sveriges Släktforskarförbund. 

 Eftersom långt ifrån alla som sysslar med en 
fritidsaktivitet också går med i en förening, har det 
antagits att den rätta siffran på aktiva släktforskare 
torde ligga omkring 200.000.

Bakom dessa fantastiska siffror göms ett ökande 
intresse för kultur, historia och de egna rötterna. 
Suget efter nya databaser, CD-skivor och böcker 
bara ökar. Med de stora årskullarna från 1940-talet 

räknar Förbundet med en fortsatt ökning av antalet 
släktforskare.

 Sveriges Släktforskarförbund firade tidigare i år 
sitt 20-årsjubileum. Då – för 20 år sedan – var det 
inte utan problem som den svenska släktforskar-
rörelsen kunde enas och gå samman i en gemensam 
organisation. Organisationen står nu på en stabil 
grund och finns, via medlemsföreningarna, repre-
senterad över hela Sverige. Medlemsföreningarna är 
aktiva med utställningar, kurser, mötesverksamhet 
och olika typer av projekt, samt utgivning av med-
lemstidningar och andra publikationer. 

 Sveriges Släktforskarförbund producerar, i egen 
regi eller i samarbete med det svenska Riksarkivet 
och andra aktörer databaser för distribution via CD. 
Särskilt framgångsrika har de svenska ”befolknings-
skivorna” 1890, 1900, 1970 och 1980 varit, liksom 

Från årets Släktforskardagar. Ett av de nya inslagen var en prova-på-avdelning som blev mycket populär.
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FAKTA
Sveriges Släktforskarförbund
160 medlemsföreningar
70.000 medlemmar
Hemsida www.genealogi.se 
Allén 7
SE-172 66 Sundbyberg
Tel +46 8 440 75 50
E-post info@genealogi.se

emigrantdatabasen ”Emibas” och ”Sveriges Död-
bok”. Just nu är version 4 av den senare i produktion 
och beräknas vara klar till sommaren 2007. Förbun-
det ger också ut olika tryckta publikationer i form av 
böcker eller foldrar. I en årsbok samlas varje år mera 
djuplodande artiklar.

Släkthistoriskt Forum är Sveriges Släktforskar-
förbunds tidning. Fem gånger per år når den läsarna 
med ett brett utbud av artiklar, reportage, notiser och 
recensioner från släktforskningens skiftande värld.

Varje år genomförs de s.k. Släktforskardagarna. 
2006 i Stockholm och nästa år i Halmstad. Dessu-
tom genomfördes 2006 över hela landet på försök 
en ”Släktforskningens dag”, som blev en stor succé. 
Man har därför beslutat att det ska bli ett årligt 
evenemang. 2007 genomförs Släktforskningens dag 
den 17. mars med mängder av lokala och regionala 
arrangemang. Många får via Släktforskningens dag 
sin första kontakt med detta spännande ämne. 

Sveriges Släktforskarförbund har sitt huvud-
kontor i Sundbyberg. Där finns också flera andra 
föreningar, inklusive Genealogiska Föreningen med 
Släktforskarnas arkiv. Tillsammans driver förbundet 
och GF ett ”Släktforskarcentrum” med bibliotek, 
forskarsal, föreläsningslokaler mm. I Göteborg finns 
en Forskarstuga med bibliotek och datasal.  

Förbundet driver också nättidningen Rötter som 
funnits på Internet sedan 1996. Rötter har 7.000-
12.000 dagliga besök (beroende på veckodag). 
Populära delar av innehållet är t ex Porträttfynd 
med över 60.000 bilder och diskussionsavdelningen 
Anbytarforum. Den gravstensinventering som sker i 
Förbundets regi finns i databasform i Rötter och har 
nu passerat 57.000 inventerade stenar. 

Sveriges Släktforskarförbund fortsätter att ut-
vecklas med målet att kunna möta en ökande skara 
av nya och gamla släktforskare.

Crister Lindström, Sveriges Släktforskarförbund

I Släktforskarcentrum, Sundbyberg, finns en forskarsal med alla 
tillgängliga släktforskarresurser i form av databaser eller via 
Internet.

Hörsalen i Släktforskarcentrum används för konferenser och 
föreläsningar

Släktforskarcentrum i Sundbyberg. Här finns förutom Sveriges 
Släktforskarförbund också Genealogiska Föreningen, G-gruppen, 
Föreningen för Smedsforskning, Stor-Stockholms Genealogiska 
förening, Sällskapet Vallonättlingar i egna lokaler. Detta var 
tidigare Chokladfabriken Marabous huvudkontor.

Släktforskarcentrum
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Etterlysning 2 / 2006
Slekt på lofoten?
Hvem er far til Harry Andreas Dahl 
Sivertsen? Vi har fått vite at vår 
oldefar som endte opp i Berlevåg har 
gjenlevende slekt i Lofoten, både på 
Leknes og Ballstad. Han het Harry 
(Andreas) (Dahl)?  Sivertsen født i 
1889, og står oppført under Juliane 
Johansdatter som var enke født 1852 i 
Borge/Buksnes. Vår bestefar het Ibert 
Johansen. Vi skulle gjerne visst hva 
vår tippoldefar het og om det er noen 
i slekten som vil ta kontakt 

Med vennlig hilsen
Lill Angela Johansen
c/o. A.Power, Solmoen 31, Skøelv, 
9310 Sørreisa.
Mobil: 979 525 89
E-post: langla-nei@hotmail.com

Etterlysning 3 / 2006
Slekt etter Lina og Andreas 
Haugen
Hei. Er det noen som kan hjelpe 
meg med etterkommere av Lina og 
Andreas Haugen fra Trøgstad? Lina 
født : 12.12.1852 , død 23.5.1935. An-
dreas født: 1.9.1851, død 14.11.1919.

Vennlig hilsen 
Anne Jenseg
Kirkegata 33 
1721 Sarpsborg
Telefon 99162814 
jenseg@online.no 

Etterlysning 4 / 2006
Hammeraas slekten
Undertegnede fikk forespørsel fra 
USA om en Ingeborg Hammeraas, f. 
14 mars 1879 i Grytten, M&R, gift 

i Kristiansund 21. nov. 1895 med 
Olaf Martinus Anderson Øverby. 
De emigrerte til USA fra Bergen 14. 
mars 1903. De var tippoldeforeldre til 
spørgeren. Ingeborg finnes ikke i mitt 
slektsregister. Hammeraas er et nokså 
uvanlig etternavn. Dette sammen med 
lokaliseringen til Grytten og Kristian-
sund, tyder meget sterkt på slektskap 
med meg. Jeg finner ingen Ingeborg 
i Grytten ved folketellingen 1900, og 
så vidt jeg vet er alle Hammeraas-er i 
Møre og Romsdal (og sannsynligvis i 
resten av Norge) mine slektninger. Er 
der noen som har noen opplysninger?

Vennlig hilsen
Jens Chr Hammeraas Aure,
Nedre Klasgarden 13,
6016 Ålesund
jaure@c2i.net

S M Å NY T T

Evig eies kun det teipte?
UNESCO har nylig publisert et 
dokument med det lange navnet 
”Risks associated with the use of 
recordable CDs and DVDs as reliable 
storage media in archival collec-
tions – strategies and alternatives”. 
Dette dokumentet minner oss på at 
CD’er og DVD’er ikke egner seg til 
langtidslagring, og at harddisker og 
andre backupmedier er å foretrekke. 
De er til og med konkurransedyk-
tige på pris. På denne nettsiden: 
http://portal.unesco.org/ci/en/ev.php-
RL_ID=22734&URL_DO=DO_
TOPIC&URL_SECTION=201.html 
finner du en lenke til dokumentet i 
pdf-format

Svenske slektsforskerdager
Neste år holdes de svenske slektsfor-
skerdagene i Halmstad mellom 24. 
og 26. august. Følg med på www.
genealogi.se/halland for mer informa-
sjon etter hvert!
Kilde: Släkthistorisk forum 4/06

Ubehagelig usikkerhet
I artikler og bøker om slektsforskning 
finner vi honnørord som kildehenvis-
ning eller kildereferanse, kildekritikk, 
og vi sier sjekk originalkildene! Vi 
kaller det dokumentasjon. Men hva 
dokumenterer vi? Et vanlig hendel-
sesforløp i slektsforskning er at vi 
finner en ane født 1783 og dennes 
foreldre. Videre finner vi foreldrenes 
vielse som ofte går greitt. Men så 
kommer det usikre og besværlige. Et-
ter å ha fått god peiling på foreldrenes 
alder ved død eller ei folketelling, blir 
neste skritt å plassere dem som barn i 
rett familie. Nå kommer det jeg finner 
usikkert og ubehagelig.

Når en tenkt ane Anne Olsdatter 
på Lund gifter seg 1781 med Anders 
Jensson, er første nærliggende teori at 
hun kan være fra garden Lund, enten 
som tjenestejente, eller født der. Alder 
tilsier at hun skal være født ca. 1752. 
Men så kommer det ubehagelige. 
Hvordan finner vi den rette Anne 
Olsdatter? Vi sjekker blant døpte og 
finner ei Anne Olsdatter født 1752 
på Lund. I mange tilfeller fører vi da 
denne Anne Olsdatter f. 1752 som vår 
ane.

Det jeg mener med det ubehage-
lige, er - hvordan kan vi vite at dette 
er rett? Det er strengt tatt kun en teori. 
Og det ubehagelige er at vi ofte ikke 
kan bevise teorien. Noen ganger får vi 
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beviset i form av skifte etter hennes 
foreldre der hun føres som gift med 
Anders Jensson. Men hva når vi ikke 
får tilgang til slike kilder? I stedet for 
beviser får vi ofte heller opplysninger 
som gjør oss usikre på vår teori. Det 
kan være i form av ei Anne Olsdatter 
nr. 2,3 eller 4 som også ble født rundt 
1752. Det er ikke alltid vi får til å 
eliminere de andre.

Men uansett hvilken Anne Olsdat-
ter vi velger, kan hun være lett å do-
kumentere med gode kildereferanser 
for vielse, dåp, død og hennes barn. 
Dokumentasjonen kan med andre ord 
være upåklagelig og virke overbevi-
sende. Noe annet er om den personen 
vi har dokumentert er rett person. Det 
ser ut som dette er et ubehag vi må 
leve med.

En god løsning er selvfølgelig å 
sjekke flest mulig kilder for å se om 
kildene er enstemmige. Men selv 
det holder ikke alltid. Kilda som kan 
avsløre feilen mangler kanskje. Dette 
ikke ment som en kritikk av at vi må 
dokumentere, men vi bør kanskje ha 
en ydmyk holdning til at selv ikke 
god dokumentasjon sier alt. God 
dokumentasjon trenger ikke være 
annet enn sannsynligheter som på en 
tilforlatelig måte ser ut til å stemme.

Som illustrasjon kan tas et enkelt 
og konkret eksempel fra den tida 
jeg begynte med slektsforskning. På 
garden Glorviken i Åsnes, Hedmark 
fant jeg Ola Evensson født 1776 av 
foreldrene Even Olsson og Ragnhild 
Olsdatter. Jeg sjekket bygdeboka som 
kunne fortelle at Ragnhild ble født 
1751 på garden Sjøli i Åsnes av for-
eldrene Ola Evensson og Kari Hall-
vordsdatter. Ved vielsen 1771 var hun 

på garden Sjøli. Dette rimte bra. Og 
det bygdeboka fortalte ble bekreftet i 
kirkeboka - hun ble døpt 20.05.1751 
og hadde de foreldrene bygdeboka 
nevnte. Dette så greitt ut. Kildene var 
sjekket, alt kunne dokumenteres med 
gode kildehenvisninger til bygdebok 
og sjekking av originalkilder, og jeg 
hadde funnet min ane  
Ragnhild Olsdatter f. 1751 på Sjøli.

Noen år seinere så jeg på skifter, 
og fant heldigvis skiftet etter Ragn-
hilds foreldre. Men til min forundring 
var ikke mi Ragnhild nevnt blant barn 
og arvinger. Det var da flere mulig-
heter. Hun kunne være uteglemt, men 
det var lite sannsynlig når hun ikke 
var nevnt verken ved innledningen til 
skiftet eller ved selve utloddinga av 
arven. Kunne jeg ha funnet feil dødsår 
på henne, slik at hun var død før for-
eldrene? Mulig, men da skulle barna 
hennes arvet. Tilbake stod egentlig 
bare en mulighet, den Ragnhild jeg 
hadde funnet var riktignok datter av 
Ola Evensson og Kari Hallvordsdat-
ter, men kunne ikke være min ane og 
hun jeg hadde funnet måtte være død 
før skiftet etter foreldrene. Tilbake til 
kirkeboka for å finne om hun var ført 
som død. Fant snart at mi Ragnhild 
Olsdatter døde på Sjøli og ble begravd 
19.12.1751 - 1/2 år gammel.

Etter å ha vurdert andre kandidater 
fant jeg ei ny Ragnhild Olsdatter på 
Sjøli, døpt 05.07.1750 av foreldrene 
Ola Hallvordsson og Olia Olsdatter. 
Dessverre har jeg ikke funnet skifte 
etter foreldrene. Muligens er hun den 
rette, men hvordan være sikker? Hun 
kan dokumenteres med like gode 
kildehenvisninger som den første 
Ragnhild. Andre samtidige kandidater 

er eliminert. Ubehaget består i at alt 
kan virke greitt inntil ei eneste kilde 
kan rive ned ens dokumentasjon. Do-
kumentasjon er selvfølgelig viktig for 
å kunne etterprøves, men dokumenta-
sjon er ingen garanti for at resultatet 
er riktig.

Arild Kompelien
Nedre Dynnersmau 8 
5011 Bergen

Feil bildetekst i nummer 3 
– 2006 
I artikkelen ”Innbyggere fra alle kan-
ter, byen og de utenlandsfødte”, ble 
det brukt feil bilde på side 5. Bildet 
er riktignok fra Nydalen, men viser 
ikke arbeidsstokken der. Referanse for 
bildet som er brukt, er OBA/Nydalens 
Compagnie A-10093/U/001/003.
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Alf R. Bjercke er kjent for mange som en 
mann som er levende interessert i historie, 
ikke minst har han ”begått” en doktorgrad 
i godt moden alder. Han er også kjent for 
sitt aktive liv og mange meninger. Her 
følger et bevis på hans interesse også for 
slektsforskning, i form av en artikkel han 
opprinnelig har skrevet på engelsk om sine 
italienske røtter. Å følge en slik slektstråd 
bakover til vakre Italia er fasinerende i 
seg selv. Her blir ringen sluttet når Alf 
R. Bjercke finner tilbake til sine røtter og 
knytter kontakter i dagens Italia. Teksten er 
omskrevet til norsk med hans tillatelse.

En forholdsvis høy andel av Oslos befolkning er av 
pakistansk herkomst. Ifølge flere norsk-pakistanere 
jeg har intervjuet, stammer rundt 75 % av dem fra et 
spesielt distrikt i Punjab, det såkalte ”Lille-Norge”. 
Et liknende innvandringsmønster har jeg funnet når 
det gjelder innvandring til Norge for over 200 år 
siden.

Den framstående norske forskeren Dr. philos. 
Tore Vigerust har utarbeidet en svært interessant og 
nyttig oversikt over innvandringen til Christiania 
(fra 1925 heter byen Oslo) fra tidlig i det 18. århun-
dre – komplett med fødselsdata og nasjonalitet. Til-
strømmingen av europeiske innvandrere til det som 
den gang var en ubetydelig provinsiell by på under 
15.000 innbyggere fikk etter hvert stor betydning.

De fleste av innvandrerne kom fra Danmark, 
sammen med hertugdømmene Slesvig-Holstein, og 
fra de nord-germanske prinsedømmer og hertug-
dømmer, fra Sverige og fra Bøhmen og Mehren. De 
fleste av disse innvandrerne hadde sin bakgrunn i 
handel og håndverk, og fant den voksende byen som 
etter hvert ble hovedstad et velegnet sted å starte 
opp virksomhet.

På midten av det 18. århundre begynte en liten 

strøm av italienere å slå seg ned i Christiania, der de 
skaffet seg handelsbrev som velrenommerte kjøp-
menn – for det meste innenfor bygningsvarer. Som 
etterkommer på morssiden fra en av disse kjøpmen-
nene fant jeg stor glede i å forske nærmere på deres 
bakgrunn og livshistorier.

De første italienerne
På begynnelsen av 1700-tallet var det egentlig ingen 
italiensk nasjonalstat – i stedet ble innvandrerne 
oppført som ”født i Milano”, og i andre tilfeller at 
de var ”Nürnbergere”. På den tiden var de undersåt-
ter av hertugen av Milano. Noen av dem hadde bodd 
en tid i Bayern før de kom til Christiania. Ved å gå 
gjennom Tore Vigerusts lister, også med utgangs-
punkt i lokale opplysninger fra provinsen Como, 
byen Dongo og Germasinos lokalsamfunn, ble jeg 
snart i stand til å finne det eksakte fødestedet for de 
italienske innvandrere som kom hit fra midten av 
det 18. århundre til tidlig i det 19. århundre. En gan-
ske spesiell observasjon dukket opp.

Alle disse italienerne fra Milanodistriktet kom fra 
et lite område på nordvest-siden av Lago di Como 
(Como-sjøen) – den såkalte Alto-Lario-regionen. 
De kom enten fra småbyen Dongo, i dag en liten by 
med 3.500 innbyggere, eller fra den lille landsbyen 
Germasino under 4 kilometer vest for byen, oppe i 
fjellsiden. I dag bor det 270 sjeler der, av disse heter 
mer enn 50 % Brambani eller Borelli.

Den første Brambani – Bonomi Brambani – kom 
til området i 1441, i følge kirkeboken i landsby-
ens kirke viet St. Donato. To århundrer senere dro 
mange av disse landsbybeboerne til Sicilia for en 
tid. Siden en gruppe av disse utvandrerne tilhørte 
en av Germosinos familier med slektsnavnet Maf-
fia, het det seg i landsbyen at dette er årsaken til at 
”Cosa Nostra” på ”Norman Island” fikk tilnavnet 
mafia!

Mafia eller ikke – utvandrerne må ha hatt omfat-
tende formuer å på Sicilia, siden de kunne finansiere 
et vakkert og ekstremt kostbart sidekapell til en av 
de lokale kirkene. Jeg beundret kapellet under mitt 
besøk til Germasino i april 2006. Da mesteparten 

En spesiell innvandring til Norge 
fra Italia for 200 år siden
av alf r. bjercke, oslo
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av ”Milanese”-familien til slutt returnerte i annen 
halvdel av det 17. århundre, brakte de med seg dette 
merkelige språket de hadde lært av sicilianerne. Jeg 
er ikke lærd når det gjelder italiensk, men kommer 
jeg til å overhøre deres Germasino-dialekt må jeg 
medgi at jeg ikke forstår et eneste ord! Dialekten 
– eller språket – snakkes ikke en gang av innbyg-
gerne i Dongo, rett nedenfor denne vakre landsbyen 
med den uforliknelige utsikten over innsjøen Como 
og med de snekledde fjellene bakenfor.

Byen Dongo
Polti-familien
Polti-familien var den dominerende i byen Dongo 
i tidligere tider. To andre familier som ikke var i 
nært slektskap med hverandre, var Rumi-familiene. 
Dagens sorenskriver i Dongo, Signore Raffaelo 
Rumi nedstammer fra begge familier, hans tipp-tipp-
oldemor på morssiden var søsteren til de to brødrene 
som kom til Christiania – Stephanus og Gaspare.

Bernhard Polti fra Dongo var den førte Milane-
seren som kom til Norge, sannsynligvis før 1795, 
rett etter den franske revolusjonen og general 
Buonapartes påfølgende okkupasjon av Lombardiet. 
Poltis sønn Johannes giftet seg med Bolette Har-
ris, datteren til sjøkaptein og handelskjøpmann Bo 
Nilsson Harris fra Larvik i Vestfold, Norge, en av 
de lisensierte ”piratene” som røvet britiske handels-
skip. Piratens navn indikerer at han var av skotsk og 
svensk avstamning. I starten, og i hvert fall i 1901, 
bodde de to Polti i huset til Christiania-kjøpmann 
Carlo Travello, som hadde ankommet Christiania så 
tidlig som rundt 1775. Han er omtalt som en ”nürn-
berger”, noe som indikerer at han bodde i og drev 
handel i Bayern før han kom til Norge. Mye peker 
i den retning at Travello-familien var fra Milano-
trakten, og født i Dongo. Travello hadde giftet seg 
i utlandet. Æren av å være Oslos første person fra 
Milanotrakten går sannsynligvis til Carlo Travello.

Johs. Polti sto oppført som en 18 år gammel 
assistent i Poltis butikk i folketellingen 1801. Han 
var registrert med borgerbrev i 1801. Han døde 
20.04.1844 i Christiania, etter å ha giftet seg med 

Bolette Harris 17.11.1809 i Domkirken. Hun var 
født i Larvik 26.10.1778, og døde i barsel sammen 
med tvillingene deres 30.05.1814. Hun etterlot seg 
fire små barn.

Johs. giftet seg igjen med Marie Brunbek, som 
døde i 1832 – i løpet av 17 år ga hun ham 6 barn, 
hvorav 4 overlevde henne.

Den tredje gangen fant Johs. en kvinne med inn-
vandrerbakgrunn fra Ukraina, Henriette Neddoged-
dell. Ingen barn er registert. Hun ble enke i 1844.

Rumi-familien i Christiania
Bolettes søster Maria Harris ble ektemaken til den 
eldste Rumi-broren – Christiania-kjøpmannen 
Stephanus. De giftet seg i Domkirken i Christiania 
03.10.1799, og fikk to døtre, Bolette Martine, 
født 07.03.1802, død 1871, gift med Boe Nilsen 
Müller fra Larvik i 1825 – og Stefana Nicolia født 
14.08.1805, død 1886, gift med Boe Nilsen Knap fra 
Halden 1828. Jeg finner disse opplysningene nesten 
utrolige – to menn med samme navn som giftet seg 
med hver sin søster!

Den yngre broren Caspar arbeidet som butikkas-
sistent i firmaet til sin eldre bror, S. Rumi & Co. 
Etter Stephanus’ tidlige død (08.03.1805) drev 
enken hans firmaet videre under samme navn, men 
giftet seg snart (23.06.1809) med Caspar i Dom-
kirken og fikk 3 barn med ham. Det første barnet 
døde som liten. Det andre var Johanna Caroline 
Rumi (se nedenfor) og det tredje Camilla Maria 
Nataline, født 04.11.1814, død august 1870. Hun 
var gift med byggherre Carl Alexander Otto Unger 
i Oslo. Eneste sønn var Stephanus Nicolai Batista 
– født 17.04.1817 – død 1893 – gift i Domkirken 
12.09.1847 med Caroline Regine Werring. Han var 
cand. theol. (vigslet prest) og bodde i Åsgårdsstrand 
i Vestfold.

Paret hadde to barn. Caspar Fredrik Baptist, 
født 15.09.1848 i Åsgårdsstrand, Vestfold, gift 
12.09.1878 i Domkirken i Christiania med Hilde 
Ovidia Jacobsen. Han ble senere apoteker i Høne-
foss i Buskerud.

Caspar Rumi og hans kone hadde 2 barn – Step-
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hanus Nicolaus, født 18.10.1881 og også død i 
Norderhov 02.05.1956, ugift og uten livsarvinger. 
Hans søster Katty var født i Norderhov i 1883, men 
etter at hun giftet seg i 1905 er det ingen flere spor 
etter henne.

Det ser ut til å være et faktum at denne slektsgre-
nen av Rumi-familien i Norge døde ut i 1956.

Landsbyen Germasino
Borelli-familien i Christiania
Donato Borello (eller Borelli, de italienske navnene 
blir ofte bøyd) ankom Christiania og etablerte raskt 
sin byggvareforretning i Madame Cudrios hus i 
sentrum av Christiania. En annen italiener – Carlo 
Travello – hadde sin forretning i samme bygning. 
Etter en stund fikk Donato Borelli sin nevø Donato 
Borelli til å komme nordover for å assistere sin 
farbror, og i 1830 inviterte han også sin søstersønn 
Donato Gaspare Brambani til å slå seg sammen 
med ham. Denne unge Germasino-mannen hadde 
studert handelsvirksomhet først hos sin farbror 
Donato Brambani i Bonn, og deretter hadde han og 
to venner fra Germasino startet handelsvirksomhet i 
Amsterdam.

Donato Gaspare Brambani var født i Germasino 
05.04.1800. Hans far var Gaspare Brambani – jord-
bruker og vinprodusent som bodde i et flott 3-etasjes 
hus kalt Casa Brambani. Det var dekorert med 
Brambanienes familievåpen. Moren var en Borelli, 
også fra Germasino.

Etter en stund åpnet Donato Brambani sin egen 
byggvareforretning i Øvre Slottsgate, og drev den 
med suksess til sin altfor tidlige død i 1842, bare 42 
år gammel. Han hadde 2 sønner – Carlo (Carl) og 
Donato Gaspare (Caspar). Liksom sin mor før henne 
drev enken Johanna firmaet videre under sin manns 
navn, assistert av den dyktige norske assistenten 
Oluf Onsum fra Molde. De to – liksom Rumi før 
dem – giftet seg og fikk mange barn.

Basert på den den gang anselige formuen til 
Brambani-familien ble Onsum snart en av Norges 
mest framstående gründere. Han grunnla det nå 
verdensomspennende konsernet Kværnergruppen 
(nå Aker-Kvaerner ANS), så vel som Christiania 
Spigerverk (nå Elkem ANS). Han fikk vervet 
Stadthauptmann (leder for byens forsvar – 6 
infanterikompanier og en kavaleritropp – rangen 
tilsvarer løytnant). Hans to trekvart-Milanesiske 
stesønner, så vel som hans egen sønn, ble akseptert 
som medlemmer av det berømte ”Gule korps” – en 
militær kavaleritropp som besto av 20 velstående 
handelsmenn og deres sønner som kavalerister i 

flotte blå og gule husaruniformer, til hest på noble 
gangere. De eskorterte de kongelige på deres besøk 
i den voksende hovedstaden – helt til de ble oppløst 
av Bernadotte-kongen Oscar II i 1882.

Dr. Tore Vigerust inkluderer den Germasino-
fødte Donato G. Brambani i sine studier av de mest 
suksessrike innvandrerne til Christiania.

Senere generasjoner av Brambani
De to brødrene fulgte i sin fars fotspor, rikelig 
hjulpet av sin i høy grad dyktige og aktive stefar 
Oluf Onsum, som imidlertid senere overvurderte 
sine muligheter og gikk personlig bankerott i 1880-
årene.

Carl Brambani hadde en vellykket bakerimaskin-
virksomhet, og eide Brambani-bygården på nedre 
del av Karl Johansgate, Oslos mest kjente gate. Han 
hadde mange barn, barnebarn og oldebarn.

Den andre grenen – Caspars – var også suksess-
rik. Caspar bodde i Sandvika – Bærums ”hovedstad” 
– hvor dagens rådhus ligger i Brambanis vei. Han 
grunnla Norsk blikvarefabrik og drev kalkbrenne-
rier. En av hans kalkovner dominerer i dag Bærum 
kommunes offisielle kommunevåpen. Caspar 
Brambani donerte vannverket og det første elektri-
sitetsverket til lokalsamfunnet. Han ble ofte omtalt 
som ”Borgermesteren av Sandvika”. Han giftet seg 
med datteren til en av Norges mest kjente trykkere 
– Peter Tidemand Malling fra Drammen.

Malling var gift tre ganger, så ”våre Brambani” 
er etterkommere etter Elisabeth – hans datter fra før-
ste ekteskap, som giftet seg med Caspar Brambani. 
Som enke bodde hun rett over veien for der jeg i dag 
selv bor, og som ettåring satt jeg på fanget hennes, 
er jeg blitt fortalt.

Paret hadde tre sønner og en datter. Den eldste 
sønnen Johannes – som drev en kjemisk fabrikk 
– hadde en sønn Johannes junior og en datter Vesla, 
Johannes junior hadde igjen en sønn Jon, hvis sønn 
Lars er en av våre mest fremtredende hotellopera-
tører.

Den andre sønnen, Peter Tidemand Malling 
Brambani født 1863 i Sandvika giftet seg med sven-
ske Maria (Mia) Gumælius Svensson fra Karlstad, 
(født 17.04.1870 – 01.08.1939). Han dør i 1927. 
Deres sønn var Arvid Brambani (født 1896) og dat-
ter Birgit (født 22.04.1898 – død 1970). Arvid og 
svensk-fødte Dorothy Claesson (1895) fra Gøteborg 
fikk to sønner, Peter Claes Brambani, oberstløytnant 
i det norske flyvåpen og Wenche Krohn-Holm – tre 
døtre, Mia Brambani, Annette og Birgitte. Arvid 
Carl giftet seg med Sol og fikk to døtre, Linda og ?.
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Birgit giftet seg med Generalkonsul Richard 
Bjercke (06.06.1885 – 1966), to sønner, Alf R. 
Bjercke (30.05.1921) og flyingeniør Leif V. Bjercke 
(01.05.1923 – 12.10.1943). Generalkonsul Alf R. 
Bjercke giftet seg med Berit Blikstad (20.05.1925 
– 14.03.2005) i Frogner kirke 15.03.1946 – 4 
barn, Leif Richard (10.09.1947), Håkon Richard 
(31.02.1949), Ingerid (06.06.1956) og Berit B. Blik-
stad (10.05.1959 – 07.07.2001). Generalkonsul Leif 
B. giftet seg med Cecilie Elisabeth Hassel (1950), 
2 sønner, Richard Cecil (16.04.1974) og Philip 
(22.08.1980). Håkon giftet seg med Danielle de Va-
bre (1949), 3 sønner, Håkon Alf (09.03.1974), Bjørn 
(18.04.1976) og Martin (19.01.1978). Håkon Alf 
giftet seg med Line Arnt (1974), datteren Isabelle 
(17.12.2004).

Ingerid, som hadde bakgrunn som sjøkaptein, 
giftet seg med den amerikanske statsborgeren David 
Lee Brock fra Seattle, og fikk to barn – Christina 
(22.04.1986) og Christopher (09.04.1988). Berit 
giftet seg med Odd E. Hellem (1955), datteren Vera 
(15.03.1988), Magnus (1989) og tvillingene Knut og 
Bjørn (03.06.1992).

Datteren Dagny giftet seg med forretningsman-
nen Christian Lütken i Oslo. De fikk to døtre og en 
sønn. Eldste datteren Elisabeth giftet seg først Lie 
og senere med avisredaktøren Torolv Pryser. Hun 
var fadder ved min dåp, hennes yngre søster Dagny 
var min mors beste venninne. Hun giftet seg med 
Oslo-forretningsmannen Bjørn A. Malm og fikk 
sønnen Bjørn og datteren Karin. Bjørn, født 1925 i 
Oslo, giftet seg med Annette Horn og fikk fire barn. 
Johan, Bjørn junior, Annette og Cecilie. Karin er 
gift med Johan Løchen. Christian Lütken giftet seg 
med May.

Germasino gjenoppdaget
Min far Richard B. og mor Birgit født Brambani 
reiste til Como i 1926, og fant i provinsarkivet at 
den eneste landsbyen i nærheten av Comosjøen hvor 
”nesten alle het Brambani” var den lille landsbyen 
Germasino nær byen Dongo. Der fant de fram til 
min bestefars tremenning på morssiden – Irma 
Brambani, gift med jordbrukeren og vinprodusenten 
Chiaroni og datter av min tipp-tipp-oldefars bror 
Clemente.

Mange norske slektninger har senere vært i 
mer eller mindre jevnlig kontakt – gjennom brev 
eller gjennom besøk, og flere unge slektninger har 
besøkt oss i Norge – like opp til det ukesbesøket jeg 
nylig har hatt der, sammen med mitt 20 år gamle 
barnebarn Christina som en meget dyktig sjåfør og 

assistent. I den modne alder av 85 kunne jeg ikke ha 
gjennomført denne flotte reisen uten hennes assis-
tanse. Jeg har nå flere håndskrevne sider med nota-
ter fra de mest interessante og motiverende besøk til 
våre ikke-så-fjerne slektninger i Alto-Lario, Italia.

Christinas 20. fødselsdag ble behørig feiret i Ger-
masino – i Casa Brambani – nå fullstendig renovert 
og modernisert både innvendig og utvendig. Irma 
Chiaronis yngste sønn Donato og hans kone Cata-
rina, født Brambani – nære venner av meg gjennom 
mer enn 50 år – er eiere av Casa Brambani, og deres 
datter bor i leiligheten i første etasje.

Andre slektninger, de to brødrene Silvio og Luigi 
Schena, var til stede ved risotto-middagen Christina 
tilberedte for oss. Jeg kjente deres mor Maria, født 
Brambani. Deres niese Maria Borelli Albin så vel 
som Angela Rumi Moschini fra Dongo – begge 
skolelærere – har hjulpet meg svært mye i mitt 
forskningsarbeid.

Chiaroniene
Irma Brambanis eldste barnebarn, Carlo Chiaroni, 
har nå Chiaronihuset, i tillegg til å drive jordveien 
er han også vert på familiens fjellrestaurant ved 
St. Annakirken fra det 14. århundre, svært nær den 
sveitsiske grensen. Chiaronifamilien arrangerte en 
fin middag for oss ved St. Anna, hvor vi opplevde 
en fantastisk utsikt og nøt de smakfulle hjemme-
lagde matrettene. Vår guide den dagen var Carlos 
mor Agostina, som har vært min venn for mer enn 
50 år. Til tross for at hun er over 80 år klatrer hun i 
fjellsidene som en fjellgeit!

Mitt italiensk er tilnærmet ikke-eksisterende, 
men med noen få spanske utrykk fra min ”karriere” 
som gaucho i Argentina i 1940 var jeg i stand til å 
konversere med mine mye yngre fjerne ”onkler” 
for noen timer – og jeg lærte svært mye av dem. 
Donato Chiaroni var som 12 år gammel gutt til 
stede da hans eldste bror Isidoro og hans kolleger 
i motstandsbevegelsen arresterte Benito Mussolini 
og hans venninne Clara Petacci, og bakbandt den 
berømte fascist-diktatoren. Han hadde båret på to 
store kofferter med gull, fortalte han meg. I løpet 
av natten hadde partisanene – som ble beskrevet 
som 60 % kommunister – brutt seg inn i rommet der 
fangene ble holdt over natten, og tatt dem med seg. 
De ble brakt til et sted rett utenfor byen Tremezzo, 
ikke langt fra Como, og skutt der. Likene ble deret-
ter brakt til Milano og vist fram hengende med 
hodet ned på en stor Shell bensinstasjon der. Det 
grusomme fotografiet ble vist av pressen over hele 
verden.
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Hva hendte med de to koffertene med gull? Da 
jeg besøkte rådhuset i Dongo og min ”onkel” Raf-
faele Rumi, introduserte han meg for en høyerestå-
ende kvinnelig funksjonær i byen, som snakket 
godt engelsk. Da jeg sjekket ut denne historien med 
henne, og nevnte at jeg hadde blitt fortalt at ”parti-
sanene senere hadde villaer og fine biler”, uttrykte 
damen at dette var svært lite sannsynlig, ”Mennene 
som stjal koffertene snakket Tedesco – tysk!” Da jeg 
spurte henne hvordan hun kunne være så sikker, for-
talte hun meg at hennes far hadde vært en av disse 
partisanene, og at hun ”kjente godt den mannen som 
hadde skutt fascist-paret!”

Viktig assistanse fra Germasino!
I løpet av 2. verdenskrig fortalte noen som sannsyn-
ligvis ønsket å skade min far Gestapo at min mor 
var halvt jødisk, og burde settes opp på liste for å 

bli transportert til Tyskland. Min far, som snakket 
flytende tysk, dro til Gestapo-hovedkvarteret på 
Victoria Terrasse i Oslo og snakket med SS-Stur-
mbandführer Balabanoff – offiseren som hadde 
ansvaret for anti-jødiske aktiviteter – for å forklare 
misforståelsen. Balabanoff lyttet til hans historie og 
sa at han hadde notert det som ble fortalt, men at 
han ikke hadde blitt presentert noe bevis som kunne 
føre til at min mor ble slettet av transportlisten.

Min far ble selvsagt nedtrykt, men fant, typisk for 
ham, fort en annen mulig løsning. Han fikk sin nevø 
til å skrive et telegram på latinsk til sognepresten 
i Germasino. Den snille gamle presten sendte en 
fullstendig kopi av kirkeboken, som beviste at 
Brambaniene hadde vært innbyggere i hertugdøm-
met Milano siden 1441. Med dette omfattende 
dokumentet strøk Gestapo-majoren Birgit Brambani 
fra sin dødsliste!

Tharald er kjent for mange som tidligere 
styremedlem i DIS-Norge og aktiv i mange 
DIS-sammenheng. Her deler han med oss 
andre noe han selv har opplevd, som har 
noe med slektshistorie å gjøre. Kanskje 
kan det også bidra til å sette oss litt i 
julestemning?

Kan dette være riktig?
Det begynte for ca 40 år siden, eller rettere sagt 
for over 300 år siden. Men for meg begynte det for 
40 år siden. Allerede som gutt var jeg interessert i 
slekten min og i gamle ting. En sommerdag for 40 
år siden var vi på besøk hos min mors onkel, og som 
vanlig var jeg på jakt etter noe av interesse. Jeg sam-
let (samler) også på frimerker og håpet å finne noen 
på låven. Jeg tror ikke jeg fant noen frimerker, men 
jeg fant en gammel slektsbibel fra 1700-tallet. Den 
fikk jeg lov til å få. Jeg kunne ikke lese alt som sto 

En spesiell jul
tekst og bilder: tharald moen

Slektsbibelen fra 1769.



skrevet med håndskrift i den, men en 
av fars tanter var god på slikt, så hun 
”oversatte” teksten for meg. Det viste 
seg at Bibelen var fra en slekt som 
hadde vært vanskelig å følge, fordi de 
hadde flyttet mye. Jeg fikk nå faktisk 
hjelp til å fylle noen ”hull”.

Det hendte vel at ”det gikk litt fort 
i svingene” den gangen også. For An-
ders Gundersøn forlovet seg 1765 8de 
Aprilis, og ”2den Juni Samme Aar 
stod vårt bryllup”. Og første sønnen 
kom 13de Juni samme år. Vet ikke 
om det er derfor de på noen senere 
fødsler skriver ”født til denne Syndige 
Verden”.

Så går det 25 år før far kommer 
for å spørre om jeg vil ha en gammel 
kiste som stod i hans barndomshjem. 
Samlemanien var ikke gått over, og 
jeg sa ja. Kisten fikk plass i stuen, og 

ble oppbevaringsplass for julepynt. 
Til jul ble lokket åpnet, og det ble 
pyntet med lys rundt lokket, med 
nisser som spiste grøt og mer til. Etter 
hvert veldig populært for barnebarn 
som smakte på ”grøten”.

Første juledag pleier jeg å samle 
foreldre, barn og barnebarn, og av 
og til enda flere til julemiddag. Så en 
juledag som alle var gått hjem, og jeg 
satt alene og nøt roen, så jeg bort på 
kisten. Der står AGS anno 1765. Det 
var noe kjent, frem med Bibelen. Jo, 
det stemte at Anders Gundersøn giftet 
seg i 1765. Jeg nevnte visst ikke det, 
men familien i slektsbibelen var ikke 
mors slekt, men fars. Anders sin kone 
var i familie med den siste som eide 
hele gården far kommer fra. Kisten 
kjøpte farfar for mange år siden. Men 
kjøpte han den fordi han mente den 

hadde ”tilhørt” gården?
Ja, da begynte alle spørsmålene å 

dukke opp. Først: hvordan har slekts-
bibelen havnet der den var? Ingen i 
slektsbibelen ser ut til å ha tilknytning 
der jeg fikk den. Siste innføring var 
en fødsel i 1833. Hvor har den vært i 
de nesten 150 årene? Ikke på låven. 
Hvordan kom den dit, der jeg fant 
den?

Kisten vet jeg hvor har vært de 
siste 50 årene. Men hvorfor kjøpte 
farfar den på auksjon? Anders var 
hans mormors farfar. Det er det ikke 
usannsynlig at han visste. Og Anders 
kones morfars far var den siste som 
eide hele gården. Det tror jeg ikke 
farfar viste. Det var farfars farfar som 
kjøpte gården. Er du med fortsatt? 
Enkelt sagt: Han som kjøpte gården i 
1827 var ikke i slekt med Anders. Det 

Kiste, med Bibelen oppå.
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var gifte i neste ledd som gjør at slektene kobles. Men nå 
har jeg sporet av.

Spørsmålet jeg stiller meg er: Har jeg klart det umulige 
etter nesten 250 år? Hvis kisten og Bibelen har tilhørt 
samme person, har jeg vært utrolig heldig. Har jeg noen 
mulighet noen gang å finne sikrere spor? Når skilte Bibel 
og kiste lag? Sannsynligvis vil jeg aldri få svar på spørs-
målene, men jeg har lov å tro at jeg har klart det nesten 
umulige, å samle to av Anders’ eiendeler igjen 250 år etter 
at han levde?De gjorde det enkelt for slektsforskere, i alle fall i Bibelen.

1765 var et begivenhetsrikt år for Anders. Forlovet seg  8de 
Aprilis, og ”2den Juni Samme Aar stod vårt bryllup”. Og 
første sønnen kom 13de Juni samme år.
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”Aneslektsbok” kan vi kalle et slektsbokoppsett der 
vi tar med bare anene til utgangspersonen (proban-
den). For hver generasjon bakover fra probanden 
nevnes bare anene og deres barn, ikke anenes søs-
ken eller hele barneflokken i hver generasjon.

”Etterslektsbok” er et bokoppsett som omfatter 
alle etterkommere etter de aktuelle startpersonene, 
f.eks. etterslekta etter en søskenflokks oldeforeldre 
eller kanskje helt fra de eldste anene (ytterste 
anegreinene). I siste tilfelle må vi først finne alle 
yttergreinene i slekta (slektsdatabasen), altså de 
personene som ikke har registrert mor og far. Etter-
slektsboka bygges så opp som en etterslektsrapport 
for hver av de ytterste greinene. Der etterslekter mø-
tes legges det inn en referanse til den andre greina, 
og etterslektsrapporten fortsetter.

For å illustrere etterslektsmetoden med et kjent 
eksempel brukes noen generasjoner av kong Haralds 
slekt, se 7-generasjoners anetavle fra Harald til Carl 
III Johan. (Slekta er ikke komplett registrert)

Aneslektsbokmetoden vil omfatte bare de viste 
personene i anetavla med sin familie.

Etterslektsmetoden forutsetter at vi også inklude-
rer anenes søsken og deres etterkommere. 

Som illustrasjon av forskjellene på ei vanlig 
anetavle og anetavle med anenes søsken er disse tatt 

med i det grafiske aneslektstreet for kong Harald 
nedenfor. Slektstreet viser også anesammenfall pga. 
ekteskap mellom søskenbarn. Slektsbokrapporten 
som vises i utdrag nedenfor omfatter alle etterkom-
mere etter de ytterste anegreinene i det viste slekts-
treet for kong Harald. 

Disse ytterste anene er funnet ved et søk i databa-
sen etter a) personer som er en ane til kong Harald 
og b) far er ikke kjent og c) mor er ikke kjent. De 
ytterste anegreinene er disse åtte personene, se 
anetavlene; Christian IX, Louise, Carl III Johan, 
Desirée, Josephine, Louise, Victoria, Sophie. 

Slektsbokrapporten er definert med disse åtte per-
sonene som startpersoner. For oversiktens skyld er 
bare personenes navn og slektskapsforhold tatt med 
i eksemplene nedenfor. Personenes Id-nummer er 
tatt med, likeså generasjonsnummer (små tall i kursiv) 
og referansegenerasjonene bakover. 

Utdrag fra etterslektsrapporten som starter med 
eldste ane Carl III Johan:

Etterslekt av Carl III Johan (355)

Generasjon 1

 1.  Carl III Johan1 (355).

 Barn av Carl III Johan1 (355) og Desirée (356) var:

 +   2 i. Oscar I2 (353).

Generasjon 2

2.  Oscar I2 (353) (Carl III Johan1).

Barn av Oscar I2 (353) og Josephine (354) var:

 +   3 i. Carl IV3 (351).

 +   4 ii. Oscar II (117).

Generasjon 3

3.  Carl IV3 (351) (Oscar I2, Carl III Johan1).

 Barn av Carl IV3 (351) og Louise (352) var:

 +   5 i. Louise4 (25).

4.  Oscar II3 (117) (Oscar I2, Carl III Johan1).

 Barn av Oscar II3 (117) og Sophie (118) var:

 +   6 i. Gustav V4 (115).

 +   7 ii. Oscar (250).

 +   8 iii. Carl (42).

  9 iv. Eugene (251).

Aneslektsbok eller aners 
etterslektsbok
av torleif haugødegård

Anetavle for kong Harald 
Christian IX (349) 

Frederik VIII (24) 
Louise (350) 

Haakon VII (5), f. 1872, d. 1957 
Carl III Johan (355) 

Oscar I (353) 
Desirée (356) 

Carl IV (351) 
Josephine (354) 

Louise (25), f. 1851, d. 1926 
Louise (352), f. 1828, d. 1871 

Olav V (6), f. 1903, d. 1991 
Edvard VII (33), f. 1841, d. 1910 

Victoria (348), f. 1819, d. 1901 
Maud (8), f. 1869, d. 1938 

Christian IX (349) (se over) 
Alexandra (34), f. 1844, d. 1925 

Louise (350) (se over) 
Harald V (1), f. 1937 

Oscar I (353) (se over) 
Oscar II (117), f. 1829, d. 1907 

Josephine (354) (se over) 
Carl (42), f. 1861 

Sophie (118), f. 1836, d. 1913 
Märtha (7), f. 1901, d. 1954 

Frederik VIII (24) (se over) 
Ingeborg (30), f. 1878, d. 1958 

Louise (25) (se over) 
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Ragnhild Alexandra 
(1:9)

(1930 - )

Astrid (1:10)
(1932 - )

Harald V 
(1:1)

(1937 - )
g. 29 Aug 1968

Olav V 
(1:6)

(1903 - 1991)
g. 21 Mar 1929

Margaretha (1:328)
(1899 - 1977)

Märtha (1:7)
(1901 - 1954)
g. 21 Mar 1929

Astrid (1:121)
(1905 - 1935)

Carl (1:218)
(1911 - 2003)

Christian X (1:26)
(1870 - 1947)

Haakon VII 
(1:5)

(1872 - 1957)
g. 22 Jul 1896

Louise (1:27)
(1875 - 1906)

Harald (1:28)
(1876 - 1949)

Ingeborg (1:30)
(1878 - 1958)

Thyra (1:31)
(1880 - 1945)

Gustav (1:29)
(1887 - 1944)

Dagmar  
Castenskiold (1:32)

(1890 - 1961)

Albert Victor 
Christian (1:43)

(1864 - 1892)

George V (1:44)
(1865 - 1936)

Louise Victoria 
Alexandra (1:45)

(1867 - 1931)

Victoria Alexandra 
Olga (1:46)

(1868 - 1935)

Maud (1:8)
(1869 - 1938)
g. 22 Jul 1896

John Alexander 
(1:47)

(1871 - 1871)

Gustav V (1:115)
(1858 - 1950)

Oscar (1:250)
(1859 - 1953)

Carl (1:42)
( 1861 - )
g. 27 Aug 1897

Eugene (1:251)
(1865 - 1947)

Christian X (1:26)
(1870 - 1947)
Denne personen er en dublett

Haakon VII 
(1:5)

(1872 - 1957)
Denne personen er en 
dublett

Louise (1:27)
(1875 - 1906)
Denne personen er en dublett

Harald (1:28)
(1876 - 1949)
Denne personen er en dublett

Ingeborg (1:30)
(1878 - 1958)
Denne personen er en dublett

Thyra (1:31)
(1880 - 1945)
Denne personen er en dublett

Gustav (1:29)
(1887 - 1944)
Denne personen er en dublett

Dagmar  
Castenskiold (1:32)

(1890 - 1961)
Denne personen er en dublett

Frederik VIII (1:24)
(1843 - 1912)
g. 28 Jul 1869

Alexandra (1:34)
(1844 - 1925)

Louise (1:25)
(1851 - 1926)
g. 28 Jul 1869

Edvard VII (1:33)
(1841 - 1910)
g. 10 Mar 1863

Frederik VIII (1:24)
(1843 - 1912)
Denne personen er en dublett

Alexandra (1:34)
(1844 - 1925)
Denne personen er en dublett

Carl IV 
(1:351)

(1826 - 1872)
Denne personen er en 
dublett

Oscar II 
(1:117)

(1829 - 1907)
Denne personen er en 
dublett

Sophie (1:118)
(1836 - 1913)
g. 6 Jun 1857

Christian IX 
(1:349)

(1818 - 1906)
g. 1842

Louise (1:350)
(1817 - 1898)
g. 1842

Carl IV 
(1:351)

(1826 - 1872)
g. 1850

Oscar II 
(1:117)

(1829 - 1907)

Louise (1:352)
(1828 - 1871)
g. 1850

Victoria (1:348)
(1819 - 1901)

Oscar I 
(1:353)

(1799 - 1859)
g. 1823

Josephine (1:354)
(1807 - 1876)
g. 1823

Carl III 
Johan 
(1:355)

(1763 - 1844)
g. 1798

Desirée (1:356)
(1777 - 1860)
g. 1798

Aneslektstre for søsknene Ragnhild, Astrid 
og Harald V med anenes søsken 

Olav V og Mãrtha var fetter og kusine. Foreldrene 
Haakon VII og Ingeborg var søsken i en stor 
søskenflokk.
    Personenes Id-nummer er vist som referanse 
til slektsbokas tekst. (Slektstreet er ikke komplett 
registrert i alle generasjoner)
    Som vedlegg til slektsboka og til bruk i et 
slektsstevne er det nyttig å produsere grafiske 
etterslektstre som bl.a. viser søskenbarn i hver 
generasjon. Se eksempel for Fredrik VIII.
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Ragnhild Alexandra 
(1:9)

(1930 - )

Astrid (1:10)
(1932 - )

Harald V 
(1:1)

(1937 - )
g. 29 Aug 1968

Olav V 
(1:6)

(1903 - 1991)
g. 21 Mar 1929

Margaretha (1:328)
(1899 - 1977)

Märtha (1:7)
(1901 - 1954)
g. 21 Mar 1929

Astrid (1:121)
(1905 - 1935)

Carl (1:218)
(1911 - 2003)

Christian X (1:26)
(1870 - 1947)

Haakon VII 
(1:5)

(1872 - 1957)
g. 22 Jul 1896

Louise (1:27)
(1875 - 1906)

Harald (1:28)
(1876 - 1949)

Ingeborg (1:30)
(1878 - 1958)

Thyra (1:31)
(1880 - 1945)

Gustav (1:29)
(1887 - 1944)

Dagmar  
Castenskiold (1:32)

(1890 - 1961)

Albert Victor 
Christian (1:43)

(1864 - 1892)

George V (1:44)
(1865 - 1936)

Louise Victoria 
Alexandra (1:45)

(1867 - 1931)

Victoria Alexandra 
Olga (1:46)

(1868 - 1935)

Maud (1:8)
(1869 - 1938)
g. 22 Jul 1896

John Alexander 
(1:47)

(1871 - 1871)

Gustav V (1:115)
(1858 - 1950)

Oscar (1:250)
(1859 - 1953)

Carl (1:42)
( 1861 - )
g. 27 Aug 1897

Eugene (1:251)
(1865 - 1947)

Christian X (1:26)
(1870 - 1947)
Denne personen er en dublett

Haakon VII 
(1:5)

(1872 - 1957)
Denne personen er en 
dublett

Louise (1:27)
(1875 - 1906)
Denne personen er en dublett

Harald (1:28)
(1876 - 1949)
Denne personen er en dublett

Ingeborg (1:30)
(1878 - 1958)
Denne personen er en dublett

Thyra (1:31)
(1880 - 1945)
Denne personen er en dublett

Gustav (1:29)
(1887 - 1944)
Denne personen er en dublett

Dagmar  
Castenskiold (1:32)

(1890 - 1961)
Denne personen er en dublett

Frederik VIII (1:24)
(1843 - 1912)
g. 28 Jul 1869

Alexandra (1:34)
(1844 - 1925)

Louise (1:25)
(1851 - 1926)
g. 28 Jul 1869

Edvard VII (1:33)
(1841 - 1910)
g. 10 Mar 1863

Frederik VIII (1:24)
(1843 - 1912)
Denne personen er en dublett

Alexandra (1:34)
(1844 - 1925)
Denne personen er en dublett

Carl IV 
(1:351)

(1826 - 1872)
Denne personen er en 
dublett

Oscar II 
(1:117)

(1829 - 1907)
Denne personen er en 
dublett

Sophie (1:118)
(1836 - 1913)
g. 6 Jun 1857

Christian IX 
(1:349)

(1818 - 1906)
g. 1842

Louise (1:350)
(1817 - 1898)
g. 1842

Carl IV 
(1:351)

(1826 - 1872)
g. 1850

Oscar II 
(1:117)

(1829 - 1907)

Louise (1:352)
(1828 - 1871)
g. 1850

Victoria (1:348)
(1819 - 1901)

Oscar I 
(1:353)

(1799 - 1859)
g. 1823

Josephine (1:354)
(1807 - 1876)
g. 1823

Carl III 
Johan 
(1:355)

(1763 - 1844)
g. 1798

Desirée (1:356)
(1777 - 1860)
g. 1798

Generasjon 4

5.   Louise4 (25) (Carl IV4, Oscar I2, Carl III Johan1).

Barn av Louise4 (25) og Frederik VIII (24) var:

 +   10 i. Christian X5 (26).

 +   11 ii. Haakon VII (5).

 +   12 iii. Louise (27).

 +   13 iv. Harald (28).

 +   14 v. Ingeborg (30).

  15 vi. Thyra (31).

  16 vii. Gustav (29).

  17 viii.  Dagmar Castenskiold (32).

6.  Gustav V4 (115) (Oscar II3, Oscar I2, Carl III Johan1).

Barn av Gustav V4 (115) og Victoria of_Baden (116) var:

 +   18 i. Gustav VI Adolf5 (91).

 +   19 ii. William (163).

  20 iii.  Erik of_Vastmanland (111).

 7.  Oscar4 (250) (Oscar II3, Oscar I2, Carl III Johan1).

Barn av Oscar4 (250) og Ebba of_Fulkila Munck (252) var:

  21 i.  Maria Bernadotte5 (253).

 +   22 ii. Carl Bernadotte (254).

  23 iii.  Sophia Bernadotte of_Wisborg (255).

  24 iv.  Elsa Bernadotte of_Wisborg (256).

 +   25 v.  Folke Bernadotte (257).

8.   Carl4 (42) (Oscar II3, Oscar I2, Carl III Johan1).

Barn av Carl4 (42) og Ingeborg (30) var:

 +   26 i. Margaretha5 (328).

 +   27 ii. Märtha (7).

 +   28 iii. Astrid (121).

 +   29 iv. Carl (218).

Generasjon 5

10.   Christian X5 (26) (Louise4, Carl IV3, Oscar I2, Carl III Johan1).

Barn av Christian X5 (26) og Alexandrine af Mecklenburg-Schwerin 

(126) var:

 +   30 i. Frederick IX6 (127).

 +   31 ii. Knud (172). 

11.   Haakon VII5 (5) (Louise4, Carl IV3, Oscar I2, Carl III Johan1).

Barn av Haakon VII5 (5) og Maud (8) var:

 +   32 i. Olav V6 (6).

....deler av rapporten redigert ut...

27.   Märtha5 (7) (Carl4, Oscar II3, Oscar I2, Carl III Johan1).

Barn av Märtha5 (7) og Olav V (6) er:

 +   65 i.  Ragnhild Alexandra6 (9).

 +   66 ii. Astrid (10).

 +   67 iii. Harald V (1).

....deler av rapporten redigert ut...

Generasjon 6

....deler av rapporten redigert ut...

32.   Olav V6 (6) (Haakon VII5, Louise4, Carl IV3, Oscar I2, Carl III 

Johan1).

Barn av Olav V6 (6) og Märtha (7) er:

  78 i.  Ragnhild Alexandra7 (9). (se # 65).

  79 ii. Astrid (10). (se # 66).

  80 iii.  Harald V (1). (se # 67).

....deler av rapporten redigert ut...

67.   Harald V6 (1) (Märtha5, Carl4, Oscar II3, Oscar I2, Carl III 

Johan1).

 Barn av Harald V6 (1) og Sonja Haraldsen (2) er:

 +   130 i. Märtha Louise7 (4).

 +   131 ii. Haakon Magnus (3).

....deler av rapporten redigert ut...

Generasjon 7

....deler av rapporten redigert ut...

 130.   Märtha Louise7 (4) (Harald V6, Märtha5, Carl4, Oscar II3, Oscar 

I2, Carl III Johan1).

Barn av Märtha Louise7 (4) og Ari Behn (358) er:

  185 i.  Maud Angelica8 Behn (359).

  186 ii. Leah Isadora Behn (376).

131.   Haakon Magnus7 (3) (Harald V6, Märtha5, Carl4, Oscar II3, 

Oscar I2, Carl III Johan1).

Barn av Haakon Magnus7 (3) og Mette-Marit (357) er:

  187 i.  Ingrid Alexandra8 (375).

  188 ii. Sverre Magnus (377).
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For å få med alle etterkommere etter de ytterste anegrei-
nene må etterslektsrapporten ha et kapittel for hver av 
disse anene. 

Nedenfor vises kapittelet som starter med anegrein 
Louise, som hadde to barn/etterslektsgreiner med Christian 
IX. Ettersom Haakon VII allerede er nevnt som etterkom-
mer av Carl III Johan, vises ikke hans etterkommere – men 
en automatisk kryssreferanse til #11. Det samme gjelder 
for Olav V.

Etterslekt av Louise (350)

Generasjon 1

194.  Louise1 (350).

Barn av Louise1 (350) og Christian IX (349) var:

 +   195 i. Frederik VIII2 (24).

 +   196 ii. Alexandra (34).

Generasjon 2

195.  Frederik VIII2 (24) (Louise1).

Barn av Frederik VIII2 (24) og Louise (25) var:

  197 i.  Christian X3 (26). (se # 10).

  198 ii.  Haakon VII (5). (se # 11).

  199 iii.  Louise (27). (se # 12).

  200 iv.  Harald (28). (se # 13).

  201 v.  Ingeborg (30). (se # 14).

  202 vi. Thyra (31). (se # 15).

  203 vii.  Gustav (29). (se # 16).

  204 viii. Dagmar Castenskiold (32). (se # 17).

196.  Alexandra2 (34) (Louise1).

Barn av Alexandra2 (34) og Edvard VII (33) var:

  205 i.  Albert Victor Christian3 (43).

 +   206 ii. George V (44).

 +   207 iii.  Louise Victoria Alexandra (45).

  208 iv.  Victoria Alexandra Olga (46).

 +   209 v.  Maud (8).

  210 vi.  John Alexander (47).

Generasjon 3

206.  George V3 (44) (Alexandra2, Louise1).

Barn av George V3 (44) og Mary_of_Teck (May) (48) var:

  211 i.  Edward_VIII4 Windsor (49).

 +   212 ii.  George VI (50).

 +   213 iii.  Mary Windsor (51).

 +   214 iv.  Henry William Frederick Windsor (52).

 +   215 v.  George Edward Alexander Windsor (53).

  216 vi.  John Charles Francis Windsor (54).

207.   Louise Victoria Alexandra3 (45) (Alexandra2, Louise1).

Barn av Louise Victoria Alexandra3 (45) og Alexander Duff (79) var:

 +   217 i. Alexandra4 (92).

 +   218 ii. Maud Carnegie (143). 

209.  Maud3 (8) (Alexandra2, Louise1).

Barn av Maud3 (8) og Haakon VII (5) var:

  219 i. Olav V4 (6). (se # 32).

....deler av rapporten redigert ut...

______________________________________

Etterslektsrapporten produseres i én operasjon i slektspro-
grammet, starter med eldste ane Carl III Johan og viser 
etterkommerne generasjonsvis. Hver person er vist med 
sitt løpenummer, generasjons-nummer og Id-nummer. 

For startpersonen i hvert avsnitt vises anerekka tilbake 
til startpersonen. Barn har også sitt interne nummer i 
familien (romertall). De barna som har etterslekt er merket 
med tegnet +. 

For å finne sin plass i slekta i forhold til sine øvrige 
slektninger kan en person, f.eks. Haakon Magnus, se sin 
anerekke generasjonsvis i parentes bak sitt navn: Harald V6, 

Märtha5, Carl4, Oscar II3, Oscar I2, Carl III Johan1.

Det grafiske anetreet viser også anenes søsken, f.eks. 
Harald Vs søstre Ragnhild og Astrid. Etterslektsrapporten 
vil vise barna til Ragnhild og Astrid, altså Haakon Mag-
nus’ søskenbarn.

Eksemplene foran er produsert med slektsprogrammet 
The Master Genealogist - TMG.

Frederik VIII
f. 3 Jun 1843
d. 14 May 1912

Louise
(31 Oct 1851 - 20 Mar 1926)

Christian X
(26 Sep 1870 - 20 Apr 1947)

Alexandrine af 
Mecklenburg-Schwerin
(24 Dec 1879 - 28 Dec 1952)

Haakon VII(3 Aug 1872 - 

21 Sep 1957)

Maud(26 Nov 1869 - 

20 Nov 1938)

Louise
(17 Feb 1875 - 4 Apr 1906)

Frederick
( 1868 - 1945)

Harald
( Oct 1876 - 1949)

Helena af  
Glücksburg
( Jun 1888 - 30 Jun 1962)

Ingeborg
( Aug 1878 - 12 Mar 1958)

Carl
( 1861 - )

Thyra
( 1880 - 2 Nov 1945)

Gustav
( Mar 1887 - Oct 1944)

Dagmar  
Castenskiold
(23 May 1890 - 1961)

Jørgen  
Castenskiold
( 1893 - 1978)

Frederick IX
(11 Mar 1899 - 14 Jan 1972)

Ingrid Victoria
(28 Mar 1910 - )

Knud
(27 Jul 1900 - 14 Jun 1976)

Caroline Mathilde
(27 Apr 1912 - 12 Dec 1995)

Olav V(2 Jul 1903 - 

17 Jan 1991)

Märtha
(28 Mar 1901 - 5 Apr 1954)

Christian, Prins af  
Schaumburg-Lippe
( 1897 - 1974)

Feodora, 
Prinsesse af  
Danmark
( 1910 - 1975)

Feodora
( 1910 - 1975)

Feodora, 
Prinsesse af  
Danmark
( 1910 - 1975)

Christian, Prins af  
Schaumburg-Lippe
( 1897 - 1974)

Caroline Mathilde
(27 Apr 1912 - 12 Dec 1995)

Knud
(27 Jul 1900 - 14 Jun 1976)

Alexandrine-Louise, 
rinsesse af  
Danmark
(circa 1913 - )

Alexandrine 
Louise
( 1914 - 1962)

Gorm
( 1919 - )

Gorm, Prins af  
Danmark
( 1919 - )

Oluf 
of_Rosenborg
( 1923 - )

Helen  Dorrit
( 1926 - )

Oluf, Greve af  
Rosenborg
( 1923 - 1990)

Dorrit, Grevinde 
af  Rosenborg
(circa 1925 - )

Margaretha
( 1899 - 1977)

Axel, Prins til  
Danmark
( 1888 - 1964)

Märtha
(28 Mar 1901 - 5 Apr 1954)

Olav V(2 Jul 1903 - 

17 Jan 1991)

Astrid
(17 Nov 1905 - 29 Aug 1935)

Leopold_III
(3 Nov 1901 - 25 Sep 1983)

Elsa  von_Rosen
( 1904 - )

Carl
(10 Jan 1911 - 2003)

Ann  Larsson
( 1921 - )

Kristine  Rivelsrud
(22 Apr 1932 - )

Margrethe 
II
(16 Apr 1940 - )

Henrik
(11 Jun 1934 - )

Benedikte
(29 Apr 1944 - )

Richard of_Sayn- 
Wittgenstein-
(29 Oct 1934 - )

Anne-Marie
(30 Aug 1946 - )

Konstantin II
(2 Jun 1940 - )

Elizabeth
( May 1935 - )

Ingolf
(17 Feb 1940 - )

Inge  Terney
(12 Jan 1938 - )

Christian
(22 Oct 1942 - )

Anne Dorothy 
Maltoft-Nielsen
( Oct 1947 - )

Ragnhild 
Alexandra
(9 Jun 1930 - )

Erling Sven  
Lorentzen
(28 Jan 1923 - )

Astrid
(12 Feb 1932 - )

Johan Martin  
Ferner
(22 Jul 1927 - )

Harald V
(21 Feb 1937 - )

Sonja  
Haraldsen
(4 Jul 1937 - )

Waldemar, Prins 
af  
Schaumburg-Lippe
(circa 1935 - )

Anne-Lise af  
Schaumburg-Lippe

Waldemar, Prins 
af  
Schaumburg-Lippe
(circa 1935 - )
Denne personen er en dublett

Elizabeth
( May 1935 - )
Denne personen er en dublett

Ingolf
(17 Feb 1940 - )
Denne personen er en dublett

Christian
(22 Oct 1942 - )
Denne personen er en dublett

Georg, Prins til  
Danmark
( 1920 - )

Anne, Prinsesse 
til  Danmark
( 1917 - 1980)

Flemming, Greve 
af  Rosenborg
( 1922 - )

Ruth, Grevinde af  
Rosenborg
(circa 1925 - )

Ragnhild 
Alexandra
(9 Jun 1930 - )
Denne personen er en dublett

Astrid
(12 Feb 1932 - )
Denne personen er en dublett

Harald V
(21 Feb 1937 - )
Denne personen er en 

dublett

Josephine 
Charlotte
( 1927 - )

Jean 
of_Luxembourg
( 1921 - )

Baudouin_I 
of_the_Belgians
(7 Sep 1930 - )

Fabiola 
de_Mora_y_Aragon
(11 Jun 1928 - )

Albert
( 1934 - )

Paola di_Calabria  
Ruffo
( 1937 - )

Madeline 
Bernadotte
( 1938 - )

Charles 
de_Schooten  
Ullens
( 1927 - )

Frederik
(26 May 1968 - )

Joachim
(7 Jun 1969 - )

Alexandra, 
Prinsesse af  
Danmark
( 1964 - )

Gustav, Prinz zu  
Sayn-Wittgenstein-Berleburg
(12 Jan 1969 - )

Alexandra
(20 Nov 1970 - )

Nathalie
( May 1975 - )

Alexia
(10 Jul 1965 - )

Paul
(20 May 1967 - )

Nicholas
( Oct 1969 - )

Camilla, Komtesse 
af  Rosenborg
( 1972 - )

Mikael  Rosanes Josephine, 
Komtesse af  
Rosenborg
( 1972 - )

Feodore, 
Komtesse af  
Rosenborg
( 1975 - )

Haakon  
Lorentzen
(23 Aug 1954 - )

Martha  Freitas
( 1959 - )

Ingeborg  
Lorentzen
( 1957 - )

Paulo  Ribeiro
( 1956 - )

Ragnhild 
Alexandra  
Lorentzen
( 1968 - )

Cathrine 
Johansen Ferner
( 1962 - )

Benedikte  Ferner
( 1963 - )

Alexander  Ferner
( 1965 - )

Elisabeth  Ferner
( 1969 - )

Carl-Cristian  
Ferner
( 1972 - )

Märtha 
Louise
(22 Sep 1971 - )

Ari  
Behn
(30 Sep 1972 - )

Haakon 
Magnus
(20 Jul 1973 - )

Mette-Marit
( 1973 - )

Eleonora-Christina, 
rinsesse af  
Schaumburg-Lippe
(circa 1980 - )

Philippe
( 1960 - )

Astrid
( 1962 - )

Laurent
( 1963 - )

Marie Christine  
Ullens
( 1964 - )

Jean Charles  
Ullens
( 1965 - )

Astrid  Ullens
( 1970 - )

Sophie  Ullens
( 1972 - )

Olav Alexander  
Lorentzen
( 1985 - )

Maud 
Angelica  
Behn
(29 Apr 2003 - )

Leah Isadora 
Behn
(8 Apr 2005 - )

Ingrid Alexandra
(21 Jan 2004 - )

Sverre 
Magnus
(3 Dec 2005 - )

Etterslek t av Frederik  VIII

Forminsket etterslektstre for Frederik VIII, virkelig størrelse 282 x 17 cm
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SLÄKT-historiskt FORUM 
4/06
Ved Finn Holden

Tidsskriftet begynner med omtale 
av velbesøkte släktforskardager i 
Sverige i sommer med 6107 betalende 
besøkende, ofte flere enn lokalene 
hadde plass til. Tilstelningen ble åpnet 
av landshövdingen (fylkesmannen), 
som selv ikke var slektsforsker, men 
som hadde dratt fordel av slektningers 
forskning. Han slo også et slag for 
uvanlige kilder, nemlig riksdags-
protokollen. Han hadde tidligere vært 
medlem av Riksdagen, i likhet med 
sin farfars farmors morfars morfar, 
som representerte sitt distrikt ved 
Riksdagen i 1750. Der hadde han fun-
net anens to innlegg.

Fire saker lokket de fremmøtte til 
særlig besøk. Marianne Söderberg, 
kjent fra Din släktsaga i TV, og dosent 
Kalle Bäck hadde overfylte lokaler 
ved sine foredrag. DIS med regionale 
foreninger hadde også godt besøk.

En stor nyhet var at storverket 

”Svenska Gods och Gårdar”, utgitt 
1935-1947 i 51 bind, nå forelå på tre 
dvd-plater. Svenske jurister mente at 
opphavsretten var klar. Forlaget hadde 
vært nedlagt i 40 år, innholdet i verket 
bestod hovedsakelig av faktastoff. 
Bøkene var beskyttet i 25 år, men 
stoffet var nå åpent på markedet.

Den største interessen var rundt 
”Pröva-på-hörnan”. I et hjørne var det 
plassert ti datamaskiner med cd-plater 
og internettilknytning. Her var det en 
strøm av mennesker som prøvde seg 
på slektsforskning med veiledning. 
Flere sa de ville søke videre senere.

Neste svenske släktforskardager 
arrangeres i Halmstad 24.-26. august 
2007.

Jojje Lintrup har laget en ny logo 
for släktforskarförbundet. Han gikk 
ut fra to viktige forutsetninger; han 
ønsket å lage et enkelt og klart sym-
bol, og han ville holde fast ved det 

viktigste symbol for slektsforskning 
– treet. Han hadde søkt seg gjennom 
hundretalls trær, eik, oliventre, livstre, 
store tre på flere språk og på Yggdra-
sil. Han fant ikke noe å gå videre på. 
”Det var då jag hittade en liten obe-
tydlig streckgubbe, som gav mig idén 
till mitt människoträd! Gubben var så 

genialt enkel, och ändå uttryckte den 
styrka och liv.” Han arbeidet videre 
på tegningen og fikk den til å minne 
om gamle helleristninger.

Tidsskriftet har et eget referat av 
Marianne Söderbergs to foredrag på 
släktforskardagene. Hun sa at det 
gjaldt å gjøre hele serien troverdig, 
å levendegjøre historien. Hun hadde 
først øvd seg på en TV-serie i 1997 
om Sveriges dronninger. Før det 
hadde hun laget serien ”Famna livet” 
i 1992, som fortalte en familiehistorie 
basert på en mengde brev som en 
medarbeider hadde arvet etter sin 
morfar.
Marianne Söderberg sa at det nå var 
populært å lage TV-serier der seerne 
selv fortalte om sine opplevelser. 
En gruppe tyskere hadde seilt fra 
Bremerhaven til USA på samme 
vilkår som sine forfedre. Reisen 
ble vist på TV, og deltakerne hadde 
fortalt om sitt liv om bord. BBC har 
serien ”Who do you think you are?”, 
der meget kjente personer hadde lett 
etter sine røtter. Slik lærer de seg å 
slektsforske. Marianne Söderberg sa 
”Sveriges Television gör för vanlig 
folk vad BBC gör för kändiserna”.

Tidsskriftet har dessuten en artik-
kel om slektsforskning i Finland, i 
Estland og de tidligere svenske besit-
telsene i Tyskland.

”I begynnelsen var Aaron Isaac” er 
fortellingen om den første jøden som 
fikk statsborgerskap i Sverige i 1774 
uten å bytte religion. Han fikk også 
tillatelse til å ta med seg så mange jø-
diske menn, som var nødvendig for å 
holde en jødisk gudstjeneste, ti menn. 
Men fram til 1873 fikk de bare bosette 
seg i de fire største byene i Sverige.       

B O K O M T A L EB O K O M T A L E

Frederik VIII
f. 3 Jun 1843
d. 14 May 1912

Louise
(31 Oct 1851 - 20 Mar 1926)

Christian X
(26 Sep 1870 - 20 Apr 1947)

Alexandrine af 
Mecklenburg-Schwerin
(24 Dec 1879 - 28 Dec 1952)

Haakon VII(3 Aug 1872 - 

21 Sep 1957)

Maud(26 Nov 1869 - 

20 Nov 1938)

Louise
(17 Feb 1875 - 4 Apr 1906)

Frederick
( 1868 - 1945)

Harald
( Oct 1876 - 1949)

Helena af  
Glücksburg
( Jun 1888 - 30 Jun 1962)

Ingeborg
( Aug 1878 - 12 Mar 1958)

Carl
( 1861 - )

Thyra
( 1880 - 2 Nov 1945)

Gustav
( Mar 1887 - Oct 1944)

Dagmar  
Castenskiold
(23 May 1890 - 1961)

Jørgen  
Castenskiold
( 1893 - 1978)

Frederick IX
(11 Mar 1899 - 14 Jan 1972)

Ingrid Victoria
(28 Mar 1910 - )

Knud
(27 Jul 1900 - 14 Jun 1976)

Caroline Mathilde
(27 Apr 1912 - 12 Dec 1995)

Olav V(2 Jul 1903 - 

17 Jan 1991)

Märtha
(28 Mar 1901 - 5 Apr 1954)

Christian, Prins af  
Schaumburg-Lippe
( 1897 - 1974)

Feodora, 
Prinsesse af  
Danmark
( 1910 - 1975)

Feodora
( 1910 - 1975)

Feodora, 
Prinsesse af  
Danmark
( 1910 - 1975)

Christian, Prins af  
Schaumburg-Lippe
( 1897 - 1974)

Caroline Mathilde
(27 Apr 1912 - 12 Dec 1995)

Knud
(27 Jul 1900 - 14 Jun 1976)

Alexandrine-Louise, 
rinsesse af  
Danmark
(circa 1913 - )

Alexandrine 
Louise
( 1914 - 1962)

Gorm
( 1919 - )

Gorm, Prins af  
Danmark
( 1919 - )

Oluf 
of_Rosenborg
( 1923 - )

Helen  Dorrit
( 1926 - )

Oluf, Greve af  
Rosenborg
( 1923 - 1990)

Dorrit, Grevinde 
af  Rosenborg
(circa 1925 - )

Margaretha
( 1899 - 1977)

Axel, Prins til  
Danmark
( 1888 - 1964)

Märtha
(28 Mar 1901 - 5 Apr 1954)

Olav V(2 Jul 1903 - 

17 Jan 1991)

Astrid
(17 Nov 1905 - 29 Aug 1935)

Leopold_III
(3 Nov 1901 - 25 Sep 1983)

Elsa  von_Rosen
( 1904 - )

Carl
(10 Jan 1911 - 2003)

Ann  Larsson
( 1921 - )

Kristine  Rivelsrud
(22 Apr 1932 - )

Margrethe 
II
(16 Apr 1940 - )

Henrik
(11 Jun 1934 - )

Benedikte
(29 Apr 1944 - )

Richard of_Sayn- 
Wittgenstein-
(29 Oct 1934 - )

Anne-Marie
(30 Aug 1946 - )

Konstantin II
(2 Jun 1940 - )

Elizabeth
( May 1935 - )

Ingolf
(17 Feb 1940 - )

Inge  Terney
(12 Jan 1938 - )

Christian
(22 Oct 1942 - )

Anne Dorothy 
Maltoft-Nielsen
( Oct 1947 - )

Ragnhild 
Alexandra
(9 Jun 1930 - )

Erling Sven  
Lorentzen
(28 Jan 1923 - )

Astrid
(12 Feb 1932 - )

Johan Martin  
Ferner
(22 Jul 1927 - )

Harald V
(21 Feb 1937 - )

Sonja  
Haraldsen
(4 Jul 1937 - )

Waldemar, Prins 
af  
Schaumburg-Lippe
(circa 1935 - )

Anne-Lise af  
Schaumburg-Lippe

Waldemar, Prins 
af  
Schaumburg-Lippe
(circa 1935 - )
Denne personen er en dublett

Elizabeth
( May 1935 - )
Denne personen er en dublett

Ingolf
(17 Feb 1940 - )
Denne personen er en dublett

Christian
(22 Oct 1942 - )
Denne personen er en dublett

Georg, Prins til  
Danmark
( 1920 - )

Anne, Prinsesse 
til  Danmark
( 1917 - 1980)

Flemming, Greve 
af  Rosenborg
( 1922 - )

Ruth, Grevinde af  
Rosenborg
(circa 1925 - )

Ragnhild 
Alexandra
(9 Jun 1930 - )
Denne personen er en dublett

Astrid
(12 Feb 1932 - )
Denne personen er en dublett

Harald V
(21 Feb 1937 - )
Denne personen er en 

dublett

Josephine 
Charlotte
( 1927 - )

Jean 
of_Luxembourg
( 1921 - )

Baudouin_I 
of_the_Belgians
(7 Sep 1930 - )

Fabiola 
de_Mora_y_Aragon
(11 Jun 1928 - )

Albert
( 1934 - )

Paola di_Calabria  
Ruffo
( 1937 - )

Madeline 
Bernadotte
( 1938 - )

Charles 
de_Schooten  
Ullens
( 1927 - )

Frederik
(26 May 1968 - )

Joachim
(7 Jun 1969 - )

Alexandra, 
Prinsesse af  
Danmark
( 1964 - )

Gustav, Prinz zu  
Sayn-Wittgenstein-Berleburg
(12 Jan 1969 - )

Alexandra
(20 Nov 1970 - )

Nathalie
( May 1975 - )

Alexia
(10 Jul 1965 - )

Paul
(20 May 1967 - )

Nicholas
( Oct 1969 - )

Camilla, Komtesse 
af  Rosenborg
( 1972 - )

Mikael  Rosanes Josephine, 
Komtesse af  
Rosenborg
( 1972 - )

Feodore, 
Komtesse af  
Rosenborg
( 1975 - )

Haakon  
Lorentzen
(23 Aug 1954 - )

Martha  Freitas
( 1959 - )

Ingeborg  
Lorentzen
( 1957 - )

Paulo  Ribeiro
( 1956 - )

Ragnhild 
Alexandra  
Lorentzen
( 1968 - )

Cathrine 
Johansen Ferner
( 1962 - )

Benedikte  Ferner
( 1963 - )

Alexander  Ferner
( 1965 - )

Elisabeth  Ferner
( 1969 - )

Carl-Cristian  
Ferner
( 1972 - )

Märtha 
Louise
(22 Sep 1971 - )

Ari  
Behn
(30 Sep 1972 - )

Haakon 
Magnus
(20 Jul 1973 - )

Mette-Marit
( 1973 - )

Eleonora-Christina, 
rinsesse af  
Schaumburg-Lippe
(circa 1980 - )

Philippe
( 1960 - )

Astrid
( 1962 - )

Laurent
( 1963 - )

Marie Christine  
Ullens
( 1964 - )

Jean Charles  
Ullens
( 1965 - )

Astrid  Ullens
( 1970 - )

Sophie  Ullens
( 1972 - )

Olav Alexander  
Lorentzen
( 1985 - )

Maud 
Angelica  
Behn
(29 Apr 2003 - )

Leah Isadora 
Behn
(8 Apr 2005 - )

Ingrid Alexandra
(21 Jan 2004 - )

Sverre 
Magnus
(3 Dec 2005 - )

Etterslek t av Frederik  VIII

SLEKT OG DATA  4  2006          43



B O K O M T A L EB O K O M T A L E

Amerikaneren Scott Woodward, 
professor i mikrobiologi, fortalte om 
”DNA – din egen historiska källa”. 
En formuende norsk-amerikaner, 
James L. Sorenson, hadde foreslått 
for ham å kartlegge DNA hos hele 
Norges befolkning. Kostnadene spilte 
liten rolle. Hva var Sorensons motiv? 
”To change the way that we think 
about each other, and hopefully the 
way we act towards each other, by 
showing that we are really one great 
human family.” Sorenson-prosjektet 
(The Sorenson Molecular Genealogy 
Foundation, www.smgf.org) har nå 
etter seks år 62.000 mennesker i sin 
database, pluss 4-5 generasjoner av 
deres aner.  

Ellers har bladet artikler om den 
svenske statens forbud til 1840 mot 
utreise fra landet og om Hembygds-
rörelsen.

Slægt & Data nr. 3-2006
Ved Finn Holden
Blaet har en artikkel om hvordan 

man kan kopiere VHS-bånd over til 
dvd-plater og hvordan man kan finne 
det bildet man trenger, blant alle de 
mange man har på pc-en. En artikkel 
handler om hvordan man kan vise 
innviklede familieforhold i en anskue-
lig form.  

Amin Maalouf: Opphav
Ved Finn Holden
Dokumentarromanen Opphav av 
Amin Maalouf er en fortelling om 
hans egen slekts historie med farfaren 
og hans bror i sentrum. Samtidig for-
teller den om skjebnen til en familie 
i en liten fjellandsby i det nåværende 
Libanon med forgreninger i Amerika. 
Dessuten er det en reiseberetning der 
Maalouf viser hvordan religion og 
kultur i Øst og Vest samler og splitter.

Amin Maalouf er en av de viktigste 
arabiske forfattere i dag. Alle hans 
sju romaner er oversatt til norsk, 
Leo Afrikaneren er kanskje den mest 
kjente. Ellers er hans bok Korstogene 
sett fra arabisk side allment kjent. 
Bøkene hans er oversatt til 37 språk. 
Slektsboka Opphav er tydelig skrevet 
av en dikter.

Boka begynner med en situasjon 
som mange slektshistorikere kjenner 
igjen: ”En eller annen dag burde jeg 
ha innledet en lang samtale med be-
stemor om han som var mannen i hen-
nes liv, men hun døde fem år senere 
uten at vi snakket om ham igjen…. 
Jeg som er så nysgjerrig av natur,… 
hvordan kunne jeg være så pinlig lite 
nysgjerrig når det gjaldt min egen 
bestefar?” Omskiftet kommer en dag 
når moren kommer hjem med en 
diger koffert full av papirer, som hun 
er blitt betrodd: ”Brev, fotografier, 

skrivebøker, avisutklipp, kvitteringer, 
kontrakter og dokumenter”, samlet 
av bestefaren, og med mange brev fra 
hans bror på Cuba.

Amin Maalouf blir lamslått og 
fortvilet over mengden av dokumenter 
og av fotografier uten navn i farfarens 
koffert: ”Det som befant seg i denne 
kofferten var hans liv, hele hans liv, 
kastet oppi hulter til bulter, ukrono-
logisk, for at en etterkommer en dag 
skulle komme og få en orden på det, 
gjenopprette og tolke det – en oppgave 
jeg ikke lenger kunne vike unna.”

Og: ”hva skulle jeg gjøre med 
denne haugen av gamle papirer? Jeg 
kunne aldri skrive noe med utgangs-
punkt i dette! Og det som verre var: 
Så lenge disse relikviene sto i veien 
for meg, kom jeg ikke til å skrive noe 
annet, heller!” Litt av en situasjon for 
en forfatter!

Han begynner å lese grandonkelens 
brev og bestefarens skrivebøker og 
kommer nær dem: ”Jeg kunne ikke la 
være å smile, men jeg var rørt. Forfe-
drene er barna våre; gjennom et hull i 
veggen ser vi på dem der de leker på 
rommet sitt, men de kan ikke se oss.” 

Etter hvert som Maalouf leser 
brevene fra grandonkelen, tolker og 
analyserer han språket og vever det 
sammen med muntlige overleveringer 
fra andre i fjellandsbyen, hva som 
fortelles om morfaren og hans slekt. 
Vi hører om generasjonsmotsetninger 
og religiøse og kulturelle konflikter. 
Det blir kanskje vel mange brev, men 
Maalouf er hele tiden så nær, og de 
mange sære slektningene så levende 
at vi blir med. Inn i dette hører vi 
også om forfølgelsene av annerledes 
troende. De religiøse motsetningene i 

44         SLEKT OG DATA  4  2006



B O K O M T A L E

det Ottomanske riket var store: mus-
limer, katolikker, gresk-ortodokse, 
protestanter, jøder, marionitter og en 
fritenker – farfaren Botros. 

Så drar Maalouf til Cuba med 
cubabrev og fotografier derfra for å 
forsøke å finne sine nære slektninger. 
Han oppsøker fødselsregistret på 
Cuba, boligarkivet, kirkegården og 
frimurerne. I fødselsregistret finner 
han tre av barna til grandonkelen, og 
den ene lever fremdeles: William Jef-
ferson Gabriel Maluf. Amin drar dit 
med fotografier uten navn som grand-
onkelen har sendt til broren i Libanon. 
Rørende er beskrivelsen av William 
som blar gjennom fotografiene. To 
ganger skvetter han til: ved det ”of-
fisielle” brudebildet av foreldrene, 
syv år etter at de hadde giftet seg, og 
bildet av en baby med en tydelig sort 
flekk på høyre arm. William bretter 
opp ermet for å vise den sorte flekken 
på armen sin: Soy yo! Det er meg!

Amin Maalouf er historiker, som 
har skrevet mange historiske bøker, 
og bruker historikerens metode for 
å skrive om sin slekt. Han er også 
dikter – og libaneser. Han skriver et 
sted: ”For meg virker det å lete etter 
mitt opphav som en seier over død og 
glemsel, en gjenerobring av fortiden.”

Ut av historien om slektens skjebne 
ruller Maalouf også opp Libanons 
historie. Farfaren ble begeistret for 
Kemal Atatürk, som forandret tyrkisk 
styre og kultur. Under det tyrkiske 
styret og med religiøse og sosiale 
motsetninger hadde libaneseren 
to muligheter: å reise ut eller å bli 
hjemme og delta i reformarbeidet. 
Grandonkelen og farfaren valgte hver 
sin vei. Amin Maalouf kommer i boka 

nær dem begge. Derfor er dette en 
uvanlig slektsbok.

Bakerst i boka står det en original 
slektstavle, med fortelleren i sentrum 
og de fire besteforeldrene og deres 
foreldre i hvert sitt hjørne. Den ”lik-
ner ikke på et tre eller en pyramide, 
men snarere på en boplass eller et 
veikart”.  

PS: Jeg har en libanesisk venn, 
gift med min firemenning og bosatt 
i Oslo. Han bekrefter Maaloufs 
utsagn om libaneserens to muligheter, 
enten reise ut eller bli hjemme med 
reformarbeid. Han og hans brødre dro 
ikke til Cuba, men til Colombia i Sør-
Amerika. Etter mange år der følte han 
at forholdene var for usikre, og reiste 
videre til Norge, der konen var fra.

Han mener det er helt umulig 
å drive slektsforskning i Libanon. 
Forholdene har vært for urolige, og 
altfor mye arkivstoff er blitt ødelagt. 
Foreldrenes muntlige beretninger er 
det man kan bygge på.

En norsk slekt Wolff II
Magister philosophiæ og visepastor 

til Strinden Simon Wolf (1730-1778) 
og 880 av hans etterkommere. Av Per 
Fredrik Landmark Wolff
Ved Finn Holden

Tittelen ”visepastor til Strinden” 
vekker interesse. Bakgrunnen var at 
Simon Wolfs mentor, biskop Nanne-
stad, også var sogneprest til Strinden, 
men ikke kunne betjene embetet. Der-
for virket Simon Wolf som sogneprest 
der med tittelen visepastor. 

Forfatteren bygger på farfarens 
slektsbok ”En norsk slekt Wolff” 
fra 1943, derfor romertallet. Jeg har 
bladd meg gjennom hele boka, har 
funnet noen kjente og har lest om 
mange interessante livsskjebner. 
Det er et stort arbeid Per Fredrik 
Landmark Wolff har gjort. Mye stoff 
er samlet, og stofftilfanget fra slekt-
ningene varierer, sannsynligvis ut fra 
deres ulike interesse for å fortelle om 
seg og sine. Om de slektningene som 
har gått bort, varierer også opplys-
ningsmengden, naturlig nok. 

Når det er sagt, må jeg si meg glad 
for en slektsbok hvor det står så mye 
om så mange av personene. Altfor 
mange slektsbøker nøyer seg med de 
mest sparsomme opplysninger om 
årstall og personnavn. Men jeg synes 
nok at både journalisten Carl Keilhau 
og kreftspesialisten Leiv Kreyberg 
kunne ha fortjent mer omtale.

Når en slektsforsker lager en bok 
om sine aner og slektninger, må han 
gjøre et valg av nummerering for de 
omtalte personene. P. F. L. Wolff har 
valgt den enkleste, en fortløpende 
nummerering av de omtalte perso-
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DESEMBER
Mandag 4. Sandefjord. Ranvik 
ungdomsskole kl. 19:00. DIS-Vestfold 
Møte i Sandefjordsgruppen

Tirsdag 5. Kristiansand. kl. 18:30. 
DIS-Vest-Agder Julemøte med 10-
årsjubileumsmarkering

Tirsdag 5. Kongsberg. Raumyr skole, 
Datarommet kl. 18:30. DIS-Buskerud 
Kongsberg. Brothers Keeper – 
Brukergruppe. Ta med spørsmål og 
problemer i BK

Onsdag 6. Oslo. Riksarkivet kl. 
18:00. DIS-Oslo/Akershus arrangerer 
medlemsmøte. Skanning og 
restaurering av bilder

Onsdag 6. Hamar. Statsarkivet Hamar 
kl. 18:00. DIS-Hedmark. Avslutning 
før JUL med gløgg og pepperkaker. 
Åpent arbeidsmøte hvor vi arbeider 
med eget slektsmateriale. Velkommen 
medlem eller ikke. Møtene holder på 
til kl.21.00. Mulig et halvtimes foredrag 
først.

Onsdag 6. Molde. Molde vgs. datarom 
19. Østfløyen kl. 18:00. DIS-Møre og 
Romsdal avd. Molde. Medlemsmøte

Onsdag 6. Tønsberg. Vestfold 
Slektshistorisk Senter på Nauen 
kl. 19:00. DIS-Vestfold. Møte i 
brukergruppen for Brother’s Keeper. 
Vel møtt til en hyggelig prat rundt BK 
til både nybegynnere og mer erfarne 
brukere.

Torsdag 7. Bodø. Bodø bibliotek kl. 
20:00. DIS-Salten Slektshistorielag. 
Julemøte med historisk foredrag Knut 
Kosmo - Bodøfilmer

Lørdag 9. Råde. Bøndenes hus, 
Råde kl. 11:00. DIS-Østfold Julemøte. 
Medlemsmøte. Tema: Julekortets 
historie. Foredragsholder Solveig 
B.Haugan. Et lett lysbildekåseri om 
julekortets historie, opprinnelse og 
utvikling frem til idag. Julekort fra 
1896 og frem til vår egen tid stilles ut, 
samt en liten samling amerikanske 
”peiskort” og engelske kunstkort.

Mandag 11. Stathelle. Bamble 
Bibliotek kl. 18:30. DIS-Telemark 
Medlemsmøte. Utvalgte slekter i 

Grenland samt orientering om søking 
på internett.

Mandag 11. Haugesund. IOGT huset 
i Haugesund (Bjørgvindsgt 40) kl. 
19:00. DIS-Haugaland. Medlemsmøte

Mandag 11. Levanger. Levanger 
Bibliotek kl. 19:00. DIS-Nord-
Trøndelag. Åpent medlemsmøte med 
slektsstoff og kaffeprat.

Tirsdag 12. Sunndalsøra. Sunndal 
vidaregåande skole kl. 18:00. 
DIS-Møre og Romsdal Sunndal. 
Medlemsmøte

Tirsdag 12. Kongsberg. Raumyr skole, 
Datarommet kl. 18:30. DIS-Buskerud 
Kongsberg. Medlemsmøte

Onsdag 13. Oslo. Ullevålsveien 
1 kl. 18:00. DIS-Oslo/Akershus 
Brukergruppe BK. Brukergruppe 
Brothers Keeper: Vi gjennomgår 
spørsmål fra deltakerne om bruken av 
programmet

Onsdag 13. Lier. Gullaug 
Aktivitetssenter kl. 18:30. DIS-
Buskerud Drammen. Julemøte 
pepperkaker og gløgg. Foredrag 
om arbeid og registrering av gamle 
klesskikker på Eikerbygdene i 1700.
Torsdag 14. Stokke. Stokke bygdetun 
kl. 18:30. DIS-Vestfold. Julemøte i 
DIS-Vestfold.

Onsdag 20. Bergen. Kronstad 
Hovedgård kl. 19:00. DIS-Hordaland. 
Julemøte med foredrag Tema er klart 
men ikke hvem som kommer.

JANUAR 2007
Mandag 8. Arendal. Grandgården 
kl. 19:00. DIS-Aust-Agder avholder 
medlemsmøte. Utveksling av data.

Mandag 8. Sandefjord. Ranvik 
ungdomsskole kl. 19:00. DIS-Vestfold. 
Møte i Sandefjordsgruppen

Onsdag 10. Oslo. Riksarkivet kl. 
18:00. DIS-Oslo/Akershus arrangerer 
medlemsmøte. OBS! Merk ny 
dato! Vi ønsker å høre om navn, 
navnetradisjoner, stedsnavn osv.
 

nene. Da kommer generasjonene om 
hverandre, for eksempel nr. 86 moren, 
87 eldste sønn, 88 sønnesønn, 89 yng-
ste sønn og 90 datter. Tre generasjoner 
innenfor fem fortløpende nummer 
uten annet skille enn et lite tall et-
terhengt fornavnet og fødselsåret for 
personene. Dette gjør sammenhengen 
vanskelig. Litt lettere kunne det ha 
blitt hvis det under opplysningen om 
at moren hadde tre barn, hadde stått 
navnene på barna. (I parentes står det 
at alle tre barna er født i Lørenskog, i 
neste linje nevnes at den eldste er født 
i Oslo.)

Jeg savner henvisninger bakover 
til foreldre og fremover til barna. De 
bør legges inn i teksten, ikke bare 
delvis stå i de mange slektstavlene. 
Et eksempel: i annen del står det at 
(sogneprest) Simon Olaus Wolff fikk 
en personlig kapellan Wollert Konow, 
som giftet seg med Henrikka J. C. R. 
M. Wolff. Hvem var nå hun, datter av 
presten, niese eller hva? Hvor står hun 
i slektsregistret? Hvorfor ikke sette 
inn hennes nummer i slektsboka? For-
fatteren gjør det unødvendig tungvint 
for leseren. 

En person får en haltende omtale. 
Nr. 43, Fredrik Christian Wolff, hadde 
en fosterbror. I samme avsnitt står det 
først fire linjer om Fredrik Christian, 
så 14-15 linjer om fosterbroren, for så 
å fortsette med Fr. Chr. Det blir rotet.

Boken om Wolff-slekten har et 
register, men ikke ett som er plassert 
bakerst, slik det er vanlig. Her kom-
mer registret etter første del, selve 
personomtalene. Etterpå følger brev 
og dokumenter fra og om en del av 
personene i slekten. Det hadde vært 
en fordel om registret hadde stått 
bakerst og også omfattet brev- og 
dokumentdelen.
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Onsdag 10. Lier. Gullaug 
Aktivitetssenter kl. 18:30. DIS-
Buskerud Drammen. Tema: 
”Stedsnavn i Buskerud”

Lørdag 13. Råde. Bøndenes 
hus, Råde kl. 11:00. DIS-Østfold. 
Medlemsmøte. De lokale kreftene står 
til rådighet for spørsmål, generell info 
om DIStreff, DISchat, DISadmin, vår 
egen webside, og andre funksjoner 
på nett. Har du spesielle ønsker om 
tema, ta kontakt med oss i styret.

Onsdag 17. Lier. Gullaug 
Aktivitetssenter kl. 18:30. DIS-
Buskerud Drammen. Årsmøte. Tema: 
”Hvordan lage slektsbok?”

Lørdag 20. Tromsø. Tromsø bibliotek 
og byarkiv kl 11:00 - 13:00. DIS-
Troms. Åpent kurspreget seminar over 
tema: Hvordan komme i gang med og 
arbeide med slektsforskning på PC? 
En fortsettelse fra siste høst.

Onsdag 24. Lier. Gullaug 
Aktivitetssenter kl. 13:00. DIS-
Buskerud Drammen. DIS-
Buskerud-Drammen i samarbeide 
med Buskerud Slektshistorielag 
har ”Åpent hus” i våre lokaler på 
Gullaug Aktivitetssenter onsdag 24. 
januar mellom kl. 13:00 og 21:00. 
Alle er hjertelig velkommen til en 
slektsopplevelse.

FEBRUAR
Fredag 2. Osloområdet. DIS-Norge 
Styremøte nr 1-2007. Styremøte over 
to dager

Mandag 5. Sandefjord. Ranvik 
ungdomsskole kl. 19:00. DIS-Vestfold. 
Møte i Sandefjordsgruppen

Onsdag 7. Oslo. Riksarkivet kl. 
18:00. DIS-Oslo/Akershus arrangerer 
medlemsmøte. Digitale foto, lagring 
og gjenfinning.

Lørdag 10. Råde. Bøndenes 
hus, Råde kl. 11:00. DIS-Østfold. 
Medlemsmøte. Tema: Fra slaveliv 
til ferieparadis. Utvandringen fra 
Norge til Hawaii fra 1880 til idag. 
Foredragsholder:Torbjørn Greipsland.
Mandag 12. Arendal. Grandgården kl. 
19:00. DIS-Aust-Agder. Årsmøte

Onsdag 14. Lier. Gullaug 
Aktivitetssenter kl. 18:30. DIS-
Buskerud Drammen.

Lørdag 24. Tromsø. Tromsø bibliotek 
og byarkiv kl 11:00 - 13:00. DIS-
Troms. Kurspreget seminar over 
hovedtema Hvordan komme i gang 
med og hvordan arbeide med 
slektsforskning på PC.

Onsdag 28. Lier. Gullaug 
Aktivitetssenter kl. 18:30. DIS-
Buskerud Drammen. Arbeidsmøte: 
Hallingdal

MARS
Mandag 5. Sandefjord. Ranvik 
ungdomsskole kl. 19:00. DIS-Vestfold. 
Møte i Sandefjordsgruppen

Onsdag 7. Oslo. Riksarkivet kl. 
18:00. DIS-Oslo/Akershus arrangerer 
medlemsmøte og årsmøte. 
Årsmøteforedrag: Riksarkivar 
Ivar Fonnes - Arkivverket og 
Slektsforskeren. Årsmøtet starter ca 
kl 1900.

Onsdag 7. Tromsø. Tromsø 
bibliotek og byarkiv kl. 19:00. DIS-
Troms Årsmøte 2007 og åpent 
medlemsmøte. Årsmøte med vanlige 
årsmøtesaker kl 19-20, deretter åpent 
medlemsmøte.

Lørdag 10. Råde. Bøndenes hus, 
Råde kl. 11:00. DIS-Østfold Årsmøte. 
Saker som ønskes behandlet av 
årsmøtet må være styret i hende 
minst 4 uker før møtedato, 10. februar.

Onsdag 14. Lier. Gullaug 
Aktivitetssenter kl. 18:30. DIS-
Buskerud Drammen. Tema: 
”Skrifteprotokoller, hvor finnes de - 
hvordan lese dem?”

Onsdag 28. Lier. Gullaug 
Aktivitetssenter kl. 18:30. DIS-
Buskerud Drammen. Arbeidsmøte: 
Sigdal – Modum

APRIL
Mandag 2. Sandefjord. Ranvik 
ungdomsskole kl. 19:00. DIS-Vestfold. 
Møte i Sandefjordsgruppen

Onsdag 11. Lier. Gullaug 
Aktivitetssenter kl. 18:30. DIS-
Buskerud Drammen. Tema: ”Før 
bygdebøkenes tid”

Lørdag 14. Råde. Bøndenes 
hus, Råde kl. 11:00. DIS-Østfold 
Medlemsmøte. Vi tar for oss 
bildebehandling, dvs. scanning, 
redigering, klipping og liming, i 
forskjellige programmer.

Onsdag 25. Lier. Gullaug 
Aktivitetssenter kl. 13:00. DIS-
Buskerud Drammen. DIS-
Buskerud-Drammen i samarbeide 
med Buskerud Slektshistorielag 
har ”Åpent hus” i våre lokaler på 
Gullaug Aktivitetssenter onsdag 
25. april mellom kl. 13:00 og 21:00. 
Alle er hjertelig velkommen til en 
slektsopplevelse.

Fredag 27. Osloområdet. DIS-Norge 
Styremøte nr 2-2007. Styremøte i 
DIS-Norge

Lørdag 28. og søndag 29. 
Osloområdet. DIS-Norge 
Tillitsmannskonferanse 28. og 29. april

MAI
Mandag 7. Sandefjord. Ranvik 
ungdomsskole kl. 19:00. DIS-Vestfold. 
Møte i Sandefjordsgruppen

Onsdag 9. Lier. Gullaug 
Aktivitetssenter kl. 00:00. DIS-
Buskerud Drammen. Tema: 
”Byvandring i Drammen”

Onsdag 23. Lier. Gullaug 
Aktivitetssenter kl. 18:30. DIS-
Buskerud Drammen. Arbeidsmøte: 
Lier - Røyken – Hurum
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Returadresse: 
DIS-Norge
Pb 6601, St. Olavs plass
0129 Oslo

FamiliehistorieFamiliehistorieFamiliehistorie
er spennende!

Besøk oss på Internett - www.embla.no/dis
Eller bestill her - www.embla.no/dis/bestilling

Du betaler ingen ting før du har overført hele familietreet ditt til det fullnorske slekts-
programmet Embla Familie og Slekt, og du betaler heller ikke noe før du er helt FORNØYD!

Embla Familie og Slekt er gøy, spennende og er meget enkelt å bruke!

Kun kr. 
890,- 

Oversikten i Embla Familie og Slekt 

Versjon 2007 av Embla Familie og Slekt byr på mange spennende nyheter! 
Medlemmer av Norsk Familiehistorie har vært med å bestemme hva versjon 2007 skulle inneholde; 

Slektsskaps– og relasjonskalkulator 
Gedcom-eksport for deler av familietreet 
Slektsrapport som kan inneholde alle i hele familietreet som har en relasjon. 
Nytt stedsnavnspanel hvor man kan sette et sted i fokus (en meget spennende nyhet)
Stedsnavnsrapport - bokutskrift for et stedsnavn (en meget spennende nyhet)
Slå sammen stedsnavn 
Slå sammen kilder 
Rask oversikt over de siste brukte personene - automatisk bokmerking av de 10 siste  
Fødsels-, døds– og ekteskapsregisterrapport 
Sikkerhetskopi til Internett kan inneholde bilder 
Nytt verktøy for å finne alle familietrær, alle Gedcom-filer og alle WinFamily-filer på datamaskinen din 
… og mange andre små og store korrigeringer for å gjøre programmet enda enklere og enda bedre å jobbe 
med - både for en nybegynner og en som har holdt på lenge. 

Et norsk slektsprogram for norsk historie! 

Den nye Embla Familie og Slekt v2007 er klar! 

Personskjema i Embla Familie og Slekt 


