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«Alle veier fører til Rom», sies det. På samme måte 
finnes det et stort spekter av kildemateriale vi kan lete 
i for å bli enda bedre kjent med våre forfedre. 

For egen del vil jeg gjerne trekke frem to ulike kilder 
som har gitt meg mye glede.

Den første kilden dreier seg om et grenseboerbevis, 
som er et statlig legitimasjonskort for å kontrollere 
persontrafikk i grenseområder. Jeg var så heldig og 
fikk oldefars grenseboerbevis fra 1940 av et familie- 
medlem, som gjorde oldefar mer levende for meg. 

Hvordan? Jo, her fikk jeg et bilde av en flott mann,  
og ikke minst se hans egen signatur!

Jeg kan også trekke frem opplysninger jeg fant i 
Digitalarkivets fødselsregister. Her ser man hvor 
mange barn moren har fått i inneværende, tidligere  
eller utenfor ekteskap, i tillegg til årstallet for for-
eldrenes giftemål. Med denne informasjonen kunne 
jeg finne barn født tidligere i ekteskapet i slekta.

I årets andre blad kan du lese mer om noen  
av de mange kildene du kan bruke i søken etter 
historiene. 

Dette er spennende og inspirerende lesning, og jeg 
håper du får lyst til å utforske de ulike kildene som 
bare ligger der ute og venter på oss!

Et uuttømmelig  
kildemateriale

A LEDER

Det finnes et stort spekter av 
kildemateriale vi kan lete i for å bli enda 
bedre kjent med våre forfedre. 

“
”
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En ettertraktet  
 webinarforeleser
Bli bedre kjent med Jon ny Lyngstad, den en ga sjer te  
slekts fors ke ren med over 40 års er fa ring som fore le ser for uli ke  
lo kal lag – og som det siste året har holdt en rek ke we bi na rer  
til gle de for våre med lem mer.

A KNUT SØRHUSBAKKEN

Jonny Lyngstad forteller  
ute på Kvitholmen fyr. FOTO: PRIVAT
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– Jeg er nys gjer rig av na tur og els ker å for mid le, ly der 
det fra den tid li ge re kul tur sje fen fra Lyngstad-byg da i 
Møre og Roms dal. 

Ikke så rart når han på sin kunn skaps ri ke måte har 
lo set oss gjen nom te ma er som land skyld, go tisk skrift, 
hul mål, vekt og va lu ta, brann takst pro to kol ler, kir ke bø-
ker med mye mer det siste året.

Han var blant på dri ver ne for at Slekt og Data skul le 
be gyn ne å ar ran ge re di gi ta le fore drag da lan det ble 
stengt ned i mars i fjor – og al le re de ei uke et ter på var 
han på luf ta med sitt før s te we bi nar. At den man ge åri ge 
slekts- og byg de bok for fat te ren er en så kalt ak tiv pen sjo-
nist, er det in gen tvil om.

BLE TID LIG IN TER ES SERT
Ive ren et ter å all tid lære noe nytt. Be ho vet for å no te re 
in for ma sjon han får med seg. Stil le spørs mål.

– Du som kom mer ikke så langt fra Vald res; det stem-
mer at gren da Bjør go lig ger i Nord-Aur dal? Jeg har 
skre vet om ei som var der fra, Pet ri ne Bir git te Olsdtr.  
Ho var gift med on ke len til Gre ta Garbo og de bod de 
på Vis nes kun 3 km fra der jeg nå bor, spør han un der-
teg ne de i Teamsmøtet. Selv sagt had de han rett i det.

Om det først var i vok sen al der han ble in ter es sert i 
slekts forsk ning? Nei da, det be gyn te tid lig. Al le re de som 
12-år ing in ter vj ua han bes te mor si og bruk te det te i 
sko le sti ler. Han kan fort satt si te re ord rett det hun for tal-
te ham om gam le da ger. I 20-åre ne skif tet han fra tann-

le ge- til his to rie stu di er for å gå mer i dyb den på in ter es-
sen sin. Han sam let inn sta dig mer stoff som kun ne bru-
kes til byg de bø ker og lignende. Fra han var 30 år har det 
gått mye i både fore drag og kurs, bok- og ar tik kel skri-
ving, om vis nin ger og le der verv in nen for slekts forsk nin-
gen og his to rie lag – alt det te kom bi nert med fa mi lie liv 
og jobb, og and re in ter es ser som vol ley ball, hvor han 
fort satt er ak tiv.

Selv om mes te par ten av li den ska pen går med til å 
fors ke på and re si slekt, har Lyngstad spo ret opp sin egen 
slekt helt til ba ke til 1600-tal let. Han fant blant an net ut 
at hans tipp ol de far ble an kla get for å ha ser vert en dram 
til alle fad der ne mens de ven tet i na bo går den til kir ken 
un der en bar ne dåp i 1848.

– Fra 1845 var det ikke lov å skjenke bren ne vin i 
nær he ten av off ent lig sted, og på grunn av hen del sen ble 
han an meldt. Det ble rettssak ut av det, og han fikk en 
bot på én spe si da ler som han nekta å be ta le. Der med ble 
det to da ger på vatn og brød. Det ble mye opp styr rundt 
den ne lil le fil le sa ka, hum rer han.

Jonny Lyngstad holder webinar. FOTO: SKJERMDUMP

Jeg er nysgjerrig  
av natur og elsker 
 å formidle.

“
”
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En an nen opp da gel se som har gjort sterkt inn trykk 
på ham, var det som skjed de med ei av hans ol de mød re 
på morssida, In ge borg Pedersdtr., født i 1850. Hun fikk 
tre barn i pe ri oden 1874 til 1887 med tre for skjel li ge 
menn uten å være gift med noen av dem. Den eld ste av 
bar na var hans bes te far, Jo han Mag nus. Tre barn uten for 
ek te skap på den ti den kva li fi ser te til straff. I 1887 ble 
hun dømt til fem da ger i feng sel på vann og brød. 

BRUK TID PÅ SLEKTS FORSK NIN GEN
Må let med å hol de fore dra ge ne, uav hen gig om de er 
di gi ta le el ler ana lo ge, er å få med lem me ne in ter es sert og 
lyst til å gå mer i dyb den selv. 

– Jeg pleier å si at jeg gir dem mat. Et ter å ha fått en 
inn fø ring må de jobbe, lete og bru ke tid på å ta det te 
med vi de re i sin egen slekts forsk ning. Det er på den må-
ten man kom mer seg vi de re, sier han.

Han ty de lig gjør at man ald ri kan si seg fer dig bare 
ved å få opp et navn og års tall. 

– Det lig ger mye kil de ma te ria le der ute om dine 
slekt nin ger som lig ger og ven ter på deg, om det er til-
gjen ge lig di gi talt el ler kun fy sisk i ar ki ver. Ikke bare let i 
fol ke tel lin ger og kir ke bø ker, da det fin nes fle re and re 
kil der som sier noe om hvor dan de egent lig var som 
per so ner og lev de i sin sam tid. Å lese seg opp på hvor dan 
det var på den tida er også lurt, fort set ter han, og leg ger 
til hva som er hans frem ste an be fa ling:

– Har du eld re slekt nin ger i live, kan du få vel dig mye 
ut byt te der fra. Still de ret te spørs må la, det er utro lig hva 
man ge hus ker. De sit ter med kunn skap som ikke kan 
do ku men te res noe an net sted.

WE BI NA RE NE TREF FER BREDT
Over gan gen fra å være fore drags hol der med øye kon takt 
til pub li kum met sitt i sam me rom til å snakke til de 
skue lyst ne via et ka me ra hjem me fra, sy nes han et ter for-
hol de ne har gått fint.

– Jeg var blant de før s te som fikk da ta ma skin i kom-
mu nen, så jeg har ald ri vært redd for å kaste meg ut i 
noe nytt. Året var for øv rig 1987, jeg har kvit te rin ga 
enda, sier nord mø rin gen.

Rent tek nisk lær te han mye gjen nom å hol de de før-
s te we bi na re ne i fjor vår. Det te drei de seg blant an net 
om å kob le seg på, dele skjer men, ha en il lust re ren de 
pre sen ta sjon og fan ge opp spørs må le ne som se er ne stil te 
un der veis. Det te ble han raskt dre ven på.

– For de len med det te er at det er en kelt og det in klu-
de rer alle, man tren ger ikke rei se til ste det der kur set 
hol des. Det lig ger dess uten til gjen ge lig ute på net tet hele 
ti den, slik at med lem me ne kan be stem me sjøl når de 
øns ker å se det. Sjølve pre sen ta sjo nen leg ges også ut, i 
til legg til opp ga ver der det er ak tu elt, sier 71-år in gen, 
som set ter pris på de gode til ba ke mel din ge ne han har 
fått rundt det te.

Jonny Lyngstad forteller Kvitholmens historie under Kystens dag. FOTO: PRIVAT

Jeg pleier å si at jeg gir dem mat. Etter å ha fått en 
innføring må de jobbe, lete og bruke tid på å ta dette 
med videre i sin egen slektsforskning.

“
”



INTERVJU A

SLEKT OG DATA 2/2021 A 7

Sær lig de tre we bi na re ne om go tisk skrift sy nes han 
var eks tra gi ven de å få gjen nom ført.

– Det er et tema vi i lo kal laget vårt har snak ka om i 
kan skje 10–15 år på å få til, så det var vel dig ar tig. På de 
tre ti me ne, som strakte seg over tre da ger, fikk vi også 
gått litt i dyb den, med man ge eks emp ler og øv ings opp-
ga ver osv. Å kun ne lese go tisk skrift er vel dig vik tig i 
slekts forsk nin gen, sier han.

KOM BI NA SJON AV DET DI GI TA LE OG FY SIS KE
Lyngstad, som det siste året også har vært en et ter trak tet 
di gi tal fore drags hol der for fle re and re lo kal lag, er li ke vel 
ty de lig på at han sav ner å stå for an en for sam ling.

– Det blir noe an net å kun ne se folk i øy ne ne, samt få 
en umid del bar re spons på det du snak ker om. Ikke minst 
å snakke litt sam men om in ter es sen i lø pet av kvel den. 
Jeg tror li ke vel på en kom bi na sjon av både fy sis ke og di-
gi ta le fore drag i frem ti den, beg ge har sine styr ker på 
hver sin måte. Man når nok enda bre de re ut med we bi-
na re ne, sier den Lyngstad-bo sat te slekts fors ke ren.

Han ser ikke bort fra at det blir fle re di gi ta le fore drag 
fra hans side et ter hvert, og ber gjer ne folk sen de inn 
øns ker på hva de vil lære mer om. Det øns kes også vel-
kom men til and re som kun ne tenkt seg å for mid le noe 
de har på hjer tet.

– Ters ke len er lav for å bli med. Det er man ge rundt 
om kring som sit ter på mye ver di full kunn skap som and-
re også kun ne fått gle de av å få en bit av. På den må ten 
får du hjul pet and re med le tin gen sin, noe som er godt 
å kjen ne på. I til legg får du ut byt te av å ut ford re deg sjøl 
litt også. Kom igjen, fol kens! opp ford rer han, og leg ger 
av slut nings vis til at kor te kurs også er vel så bra som de 
litt leng re.

Jon ny Lyng stads og de rundt 50 and re in spi re ren de 
we bi na re ne fin ner du all tid til gjen ge lig på våre nett si der. 
God læ ring! Jonny Lyngstad som omviser i 2009. FOTO: PRIVAT

Jonny Lyngstad  
ved arbeidsbordet 
hjemme på Lyngstad. 
FOTO: ODDBJØRN HARNES

A A



8 A SLEKT OG DATA 2/2021

Jakten på norske 
emigranter
Har du for fed re som dro til USA? Da vil emi grant pro to kol ler  
og An ces try være et fint sted å star te le tin gen.

A KNUT SØR HUS BAK KEN

Emi grant pro to kol le ne er en ho ved kil de til per son- 
opp lys nin ger om ut vand ring fra Norge. Det te er blant 
de man ge kil de ne den er far ne slekts fors ke ren Else Ed-
vin sen Gran um har be nyt tet seg av i gra vin gen et ter sin 
slekt i sta te ne.

Hun holdt i mars et we bi nar om nett opp det te, der 
hun ga med lem me ne uli ke tips til hvor dan man kan 
spo re opp nors ke USA-emi gran ter. Da Gran um for tal te 
mo ren på 90-tal let at hun skul le be gyn ne med slekts-
forsk ning var re spon sen hel ler lun ken.

– «Å slektsforske på en fat tig hus manns fa mi lie fra  
Øs ter da len er bare tull», hus ker jeg hun sa, for tal te fore-
drags hol de ren un der veis. Le tin gen før te der imot til at 
Gran um fikk svar på spørs må le ne hun had de an gå en de 
de i slek ten som reis te over dam men. Ikke minst har hun 
blitt kjent med et ter kom me re av dis se, og hun har også 
vært med på fle re slekts treff de se ne re åre ne.

Det times lan ge we bi na ret fin ner du i opp tak på våre 
nett si der, sam men med de fle re ti talls and re in spi re ren de 
di gi ta le fore dra ge ne.

NORD MENN PÅ UT VAND RING
Med et fol ke tall på rundt to mil li o ner i snitt i pe ri oden 
1820–1930, var Norge med nær 900  000 emi gran ter 
nær ut vand rings top pen i Eu ro pa. Fat tig dom, un der- 
tryk king og klas se de ling i lan det, i til legg til over- 
be folk ning og knapp het på jord bruks land, fikk folk til å 
bry te opp. Even tyr lyst og ryk ter om ri me lig jord bruks-
land i USA vek ket in ter es se.

Det var først på 1860-tal let at de sto re ut vand rings-
bøl ge ne skjøt fart. De fles te kom først fra lands byg de ne, 
men et ter hvert kom det også sta dig fle re fra by ene. 
Rundt halv par ten av ut vand rin gen fra Norge gikk gjen-
nom Kris tia nia.

KIL DER TIL USA-EMI GRAN TE NE
EMI GRANT PRO TO KOL LER
I for bin del se med ut vand rin gen var emi grantpro to- 
 kol le ne sen tra le. En pro vi so risk an ord ning av 1867, og 
se ne re Lov om be ford ring av Udvandrere til frem me de Ver
dens dele, som kom to år se ne re, påla po li ti mes ter ne å føre 
kon troll over ut vand rin gen. Emi gran ter måt te vise frem 
rei se kon trak ter til po li ti et, og det ble ført pro to kol ler 
over dem som reis te. 

For Kris tia nia/Oslo fin nes det en sam men hen gen de 
se rie med emi grant pro to kol ler fra 1867 til 1966, ført  
kro no lo gisk. Pro to kol le ne in ne hol der opp lys nin ger om 
navn, al der, hjem sted, rei se mål, ski pets navn, hvem som 
be tal te bil let ten og hvor mye pen ger man had de med 
seg. Til dels er det også opp gitt yrke/næ rings vei. Det ble 
også ført pro to kol ler i and re byer. 

Re gist re rin gen fan get imid ler tid ikke opp alle som 
for lot Norge. Enkeltpersoner eller mindre grupper på 
inntil 20 utvandrere, som reiste med skip i direkte fart til 
andre verdensdeler, falt utenfor loven. Emi grantpro to-
kol ler frem til 1930 er til gjen ge li ge i søk bar form i Di-
gi tal ar ki vet. Det gjel der blant an net Oslo, Kris tian sand, 
Bergen, Trondheim samt fle re and re ste der.

NETT STE DET AN CES TRY
Nord menn som reis te til USA, ble re gist rert da de an-
kom sitt nye hjem land. Hvil ke hav ner de har an kom met 
til, har va ri ert, og det va ri e rer også hvor man ge re gist re-
rin ger som fin nes fra de uli ke hav ne ne. Du fin ner re gist-
re rin ger fra man ge uli ke hav ner hos An ces try – en be ta-
lings si de som er sen tral å bru ke i jak ten på emi gran te ne 
i fa mi li en. Du kan også søke gratis i passasjerlistene fra 
Ellis Island Foundation som du finner på nett. 

Emi gran ter som et ter hvert valg te å star te pro ses sen 
med å få ame ri kansk stats bor ger skap, måt te opp gi man-

A TEMA A KILDER DU IKKE VISSTE OM? A USA



ge opp lys nin ger, både om seg selv og sin fa mi lie. I til legg 
var det man ge som også ville be sø ke gam le lan det igjen. 
Både stats bor ger skaps do ku men ter og pass pro to kol ler 
fin ner du blant an net hos An ces try.

Det stop per ikke der. På sam me nett sted kan du også 
spo re opp fol ke tel lin ger frem til 1940 (72 års klau sul), 
avi ser, off ent li ge re gist re rin ger av føds ler, vi el ser og 
døds fall, kir ke bø ker med mer. 

DI VER SE TIPS
Til sist vil vi kom me med noen grunn leg gen de tips til 
søk i USA. Før du be gyn ner, bør du finne så mye in for-
ma sjon som mu lig om emi gran tens fød sels da to, fø de-
sted, for eld re, barn, dato for av rei sen til Ame ri ka, om 
man reis te ale ne el ler ikke, var det fle re i fa mi li en som 
had de reist tid li ge re osv.

Det er vik tig å huske på at man ge ame ri ka ni ser te 
nav net sitt da de an kom over dam men. Bok sta ve ne æ, ø 
og å ble er stat tet, i til legg ble -sen-en din ger i et ter navn 
ofte byt tet til -son, eks em pel vis Johansen ble til Johnson. 
Noen skif tet også for navn, som Sol veig til Syl via. De 

som kom fra hus manns plas ser, kun ne også ta nav net et-
ter går den, mens and re kun ne av uli ke grun ner skifte 
et ter navn til noe helt til fel dig.

På sam me måte som vi i Slekt og Data, har også ame-
ri ka ner ne en grav min ne da ta ba se. I emigrantforsk- 
ningen er som kjent bil der og av skrif ter av grav min ner 
en vik tig kil de. Nett ste de ne findagrave.com og 
billiongraves.com dek ker hele USA og mer til. Også lo-
ka le his to rie- og slekts his to rie lag kan ha pub li sert ma te-
ria le på sine hjem me si der – det sam me har også blant 
an net nevn te An ces try.

Fle re tips til hvor du kan søke et ter slekt i USA fin ner 
du på våre nett si der. Der finner du også flere webinarer 
om hvordan søke etter slekt i USA, samt hvordan du kan 
bruke Ancestry.

KIL DER
• Arkivverket.no, «Emi grant pro to kol ler fra Oslo 1867-1966». Hen tet 20.04.21 

https://www.arkivverket.no/ut forsk-ar ki ve ne/norges-do ku ment arv/emi-
grant pro to kol ler-fra-oslo-1867-1966

• Else Ed vin sen Gran um
• Slektogdata.no
• Tar ald O. Kol ler
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Emigranter på Ellis Island. FOTO: EDWIN LEVICK / NEW YORK PUBLIC LIBRARY
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A TEMA A KILDER DU IKKE VISSTE OM? A BOSTED

Adressebøker og  
telefonkataloger 
som kilder
For fed res ad res ser kan være in ter es san te  
opp lys nin ger i slekts forsk nin gen. Her får du 
tips til to opp slags verk som kan for tel le  
deg mer om det te.

A  IDA BERG ITTE ANDERSEN HUND VE BAK KE

AD RES SE BØ KER
Den før s te ad res se bo ken kom ut i Oslo i 1838. Bø ke ne skul le 
se ne re gis ut man ge ste der i lan det. Dis se bø ke ne kan både in ne-
hol de in for ma sjon om pri vat per so ner og om næ rings dri ven de/
be drif ter. En del av bø ke ne in ne hol der også skatte opp lys nin ger 
om de som står nevnt, samt and re opp lys nin ger som yrke og 
fir ma in for ma sjon. I bø ke ne som in ne hol der skatte opp lys nin-
ger, vil du gjer ne ikke finne de som mang let skatt bar inn tekt.

I ad res se bø ke ne fin ner du også gam le an non ser fra lo kalt 
næ rings liv. Dis se kan for tel le deg noe om lo kal mil jø et dine 
for fed re bod de i. For eks em pel hvil ke bu tik ker som fan tes, 
noe som kan si noe om vare til fan get der de bod de. Samt 
da ti dens pri ser.

Du fin ner ad res se bø ke ne fle re ste der. Tek nisk Museum 
har noen i sam lin gen sin. Det sam me har Na sjo nal bib lio-
te ket. De har di gi ta li sert man ge av bø ke ne sine og du 

Adressebok for 
Hedmark med 
skattelikninger, 1939/40 Vol. 3.  
FOTO: NASJONALBIBLIOTEKET

fin ner dem på Na sjo nal bib lio te kets nett si de un der ka te-
go ri en «Adressebøker». Du fin ner også di gi ta li ser te ad-
res se bø ker på Di gi tal ar ki vet. Noen er også di gi ta li sert av 
Slekt og Data.

I ad res se bo ken fra Hedmark fra 1939/1940 får vi 
blant an net lese mer om He le ne Aa berg som job ber som 
kjøk ken be sty rer og bor i Kir ke vei en 22. Hun har in gen 
for mue, men had de en inn tekt på 1900 kro ner i 1938.

En an nen som er nevnt i bo ken er Ma rie Aakesson. 
Hun er også be sty rer og bo satt i Torv ga ta 1. Hun har 
3000 kro ner i for mue, og had de en inn tekt på 1700 kro-
ner året før bo ken kom ut.

I bo ken er også fire per so ner med et ter nav net Aa le-
rud nevnt. Ak sel, en fyr bø ter og en bilreparatør, beg ge 
med nav net Mi ka el. En Ole E. Aa le rud er også lis tet opp, 
han er pen sjo nist. Ole E. Aa le rud har hele 12 000 kro ner 
i for mue.



TE LE FON KA TA LO GER
Den før s te te le fon ka ta lo gen kom ut som et ved legg til 
Af ten pos ten og Mor gen bla det 20. no vem ber 1882. I te-
le fon ka ta lo ge ne kan du finne man ge av de sam me opp-
lys nin ge ne som i ad res se lis te ne, og også dis se fin nes for 
man ge ste der i lan det.

Du fin ner gam le te le fon ka ta lo ger hos Tek nisk 
Museum. De har alle te le fon ka ta lo ger med unn tak av 
en kel te ka ta lo ger fra 1920- og 1930-tal let. Du fin ner 
også man ge te le fon ka ta lo ger hos Na sjo nal bib lio te ket. 
Dis se er ikke di gi ta li sert ennå, men kan be stil les til le se-
sa len. Når det gjel der te le fon ka ta lo ger som er di gi ta li-
ser te, har Slekt og Data di gi ta li sert fle re og du fin ner 
dem på nett si den.

I te le fon ka ta lo gen for San de fjord fra 1933 kan vi 
blant an net lese at in gen iør Leif Es ke dal bor i 
Leikvoldsgata 46 og har te le fon num mer 2913. Seil ma-
ker Anator Evensen bor på Hy stad og har num me ret 
2780. 

SLEKT OG DATA 2/2021 A 11

Adressebok for Hedmark med skattelikninger, 1939/40 Vol. 3. FOTO: NASJONALBIBLIOTEKET

Denne telefonkatalogen ble brukt i Kongsfjord,  
sannsynligvis på telegrafstasjonen. 
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A TEMA A KILDER DU IKKE VISSTE OM? A BOSTED

Hvordan bodde 
forfedrene dine?
Hvil ke opp lys nin ger kan du finne om en gård i kil de ne  
og hvil ke kil der kan bru kes? Her får du noen tips til ar kiv ma te ria le  
du kan kikke nær me re på.

A KNUT SØR HUS BAK KEN

Land skyld, mat rik kel og jord ei en dom var tit te len på we bi-
na ret som den er far ne slekts fors ke ren Jon ny Lyngstad 
fore les te om over to da ger i vår. Her fikk man et nær-
me re inn syn i hva man kan finne av kil der til for fed re nes 
ei en dom mer fra 1600–1900-tal let.

Lyngstad for tal te un der veis at må let med we bi na ret 
var at man kan se litt bort fra bare personnavnene, og 
hel ler gå mer i dyb den på der de fak tisk bod de.

– Man fin ner jo ut at en per son ble født og døde da 
og da, gif tet seg, fikk un ger osv. Det sier li ke vel lite om 
hvor dan de egent lig had de det på den ti den. Får du der-
imot vite hvor stor går den var eller hvor mye de be tal te 
da de tok over den osv., da får du en mye stør re for stå-
el se. Fle re bi ter vil falle på plass, sa han til se er ne gjen-
nom skjer men.

We bi na ret fin ner du i opp tak på våre nett si der, der du 
også fin ner fle re ti talls and re in spi re ren de di gi ta le fore-
drag.

LAND SKYLD OG MAT RIK KEL
Men hva er egent lig land skyld, spør du? Jo, det var den 
år li ge av gif ten en lei len ding be tal te til jord ei er ne for leie 
av jorda. Det ble sett på som jord ei en dom mens ver di og 
ble brukt i for bin del se med kjøp og salg, arv og ved 
skatt leg ging.

Land skyl den ble be talt i går dens pro duk ter, og drei de 
seg ofte om korn, mel, smør, talg, fisk, salt, hu der og 
skinn. Ei er ne var som of test em beds menn, kir ken, by-

Gård i Bru mund dal, 1939. 
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UNDERTEMA A KILDER DU IKKE VISSTE OM A TEMA A

bor ge re og and re bøn der. Land skyld falt grad vis bort 
med ti den da sta dig fle re bøn der ble selv ei e re.

Mat rik kel er der imot et kjent be grep også i dag, da 
det er det off ent li ge re gis te ret over grunn ei en dom mer i 
lan det. Der står blant an net ei er for hol det, samt ei en-
dom mens skat te takst og skat te be løp. 

KIL DER TIL EI EN DOM MER
Hvor skal du så lete for å finne kil der om ei en dom men 
der dine for fed re bod de? Un der har vi lis tet opp noen 
tips til ste der du kan få mer in for ma sjon om det te.

I mat rik ler og jor de bø ker kan du få opp lys nin ger 
om stør rel sen på går den, hvem som var eier, hvor mye 
ei e ren av går den måt te be ta le i skatt og even tu elt stør-
rel sen på bu ska pen og av lin ge ne. Kan skje kan du også få 
opp lys nin ger om når ei e ren fikk skjøte på går den. Mat-
rik le ne og jor de bø ke ne fin ner du i Riks ar ki vet, i stats ar-
ki ve ne og på digitalarkivet.no.

I pante bø ke ne kan du blant an net lese om kjøp og 
salg av ei en dom mer, skyld de ling – alt så når en ei en dom 
ble delt i to og gren se be skri vel ser, også kalt gren se opp-
gan ger. Her kan det også stå hvor mye pant ban ken had-
de i ei en dom men. Pante bø ke ne ble ført fra 1600-tal let, 
men ble van li ge fra 1700-tal let. På digitalarkivet.no kan 
du finne di gi ta li ser te pante bø ker frem til 1950. Pan te re-
gis ter og gam mel grunn bok er inn gan gen til å finne ak-
tu el le do ku men ter i pante bø ke ne. Gam mel grunn bok 
over tok for pan te re gis te ret fra 1935. For ret nin ger / do-
ku men ter som da frem de les var gyl di ge ble over ført til 
gam mel grunn bok. I gam mel grunn bok / pan te re gis ter 
fin ner du opp lys nin ger om hva slags for ret ning som er 
ting lyst, og når det skjed de. 

Vi de re er det en re fe ran se til panteboknummer og 
si de tall som du bru ker for å finne sel ve do ku men tet i 

pante bo ken. En inn gang til å finne ei en doms opp lys nin-
ger er å skrive inn gårds- og bruks num mer på nett si den 
media.digitalarkivet.no/self-ser vi ce/grbb. Da får du til-
sendt his to rik ken til ei en dom men på e-post. Vet du ikke 
hvil ket gårds- og bruks num mer ei en dom men had de, 
kan du søke opp det te på seeiendom.no. Der kan du 
også se hvem som eier ei en dom men i dag. Du fin ner en 
guide til hvor dan du bru ker dis se to si de ne i kom bi na-
sjon på våre nett si der. 

I ting bø ke ne, som er ar kiv ma te ria le som gir oss in-
for ma sjon om retts sa ker og and re ju ri dis ke hen del ser, 
fin nes det også opp lys nin ger om ting ly sing ved kjøp og 
salg av ei en dom mer, samt om leie av jord ei en dom mer. 
Ved retts sa ker måt te de in vol ver te do ku men te re hvor de 
bod de, og i noen til fel ler måt te de leg ge frem skjø ter på 
det de eide. Det te ma te ria let strek ker seg til ba ke til mid-
ten av 1600-tal let. Ting bø ke ne frem til rundt 1800 er 
di gi ta li sert un der «Ret ter gang og straff» på digitalarkivet.
no. 

Skif te pro to kol le ne fin nes helt til ba ke til 1600-tal let, 
og gir opp lys nin ger om for de ling av ei en de ler, for eks-
em pel et ter et døds fall. I skif tet kan det stå hvor mye 
noen eide i en gård og at ar vin ge ne har for delt ver di ene 
i den ne inn byr des. Du fin ner skif ter på digitalarkivet.no 
og i stats ar ki ve ne. 

I en kel te kil de se ri er fra 1600- og 1700-tal let vil det 
også fin nes opp lys nin ger om ei en doms for hold. Det te 
gjel der for eks em pel lensregneskap, stiftamtstueregn-
skap, fogde regn skap og by regn skap. Alt det te fin nes un-
der «Regn skap og skatte ma te ria le» på digitalarkivet.no.

KIL DER
• Jon ny Lyngstad
• Slektogdata.no 
• Snl.no, Thor Falk an ger, «Land skyld». Hen tet 15.04.21 https://snl.no/land skyld
• Snl.no, Thor Falk an ger, «Mat rik kel». Hen tet 15.04.21 https://snl.no/mat rik kel
• Ter je No me land (Ar kiv ver ket)

A A

Hus manns plass på Nes i Rings aker, 1915. FOTO: EINAR LUND STEIN / ANNO DOM KIR KE OD DEN
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Branntakster
En av våre viktigste kilder til beskrivelser av hus er branntakstene,  
og heldigvis kan de søkes på hjemme fra din egen stue.

A IDA BERGITTE ANDERSEN HUNDVEBAKKE

I 1761 kom det en forordning om brannforsikring i 
byene i Danmark. Risør var en av byene som valgte å 
innføre en lignende taksering samme år. I forsikringen 
ble det registrert en kort beskrivelse av hver bygning og 
detaljer om disse. Fra 1767 ble obligatorisk brann-
forsikring av bygninger i alle norske byer innført – og 
dette skulle gjøres hvert tiende år. 

De eldste branntakstene er som regel kortfattede, 
men blir mer detaljerte etter hvert som årene går.

I branntakstene står husenes nummer, og noen 
ganger er også bydel, kvartal, rode eller gatenavn 
oppført. I mange tilfeller kan du også få flere detaljer 
om huset, som bygningsmateriale, bredde, lengde, 
høyde og etasjer.

TAKSERING STARTER PÅ LANDET
Fra 1845 ble det frivillig å forsikre bygningene i byene, 
og på landet var det fortsatt frivillig. Bygningene i bygd 
og by ble inndelt i forskjellige brannforsikringsklasser. 
Billigst var det å forsikre murhus, mens spinkle uthus 
med spon eller halm på taket var dyrest. Det var også 
billigere å forsikre bygninger på landet enn i byen, på 
grunn av avstanden mellom eiendommene. 

HVOR FINNES MATERIALET?
Du finner branntakstene på digitalarkivet.no.

ET PAR EKSEMPLER FRA ARKIVENE
En av dem som fikk utført branntakstregistrering var 
Ola Bjørkehaug på gården Bjørkehaug i Jostedalen, 
gård-nummer 17, bruksnummer 7. Branntaksten ble 
gjort etter krav fra eieren og eieren møtte også opp selv. 
Datoen registreringen skjedde var 2. juli 1951.

Bygningene var da tidligere registrert i Brannkassen, 
for trygdesummen 10 000 kroner.

Bygningen på gården var laget av tre og taktekkingen 
var av papp. Bygget var 9,5 meter langt, 7,7 meter bredt 

og fire meter høyt til taket. Den første etasjen var inn-
redet med fire rom og gang, mens andre etasje ikke var 
innredet. Det var én pipe, og tre ovner, og grunnmuren 
var to meter. Bygget hadde også kjeller.

A TEMA A KILDER DU IKKE VISSTE OM? A BOSTED



SLEKT OG DATA 2/2021 A 15

Det var også låve og løe på gården, stabbur og et 
tilhørende stølshus. 

Det er også besvart en del branntekniske spørsmål. 
Som at pipa blir feia to ganger om året og at brann-
vernutstyret på gården er bøtter og vann.

Branntaksten til et hus kan også dukke opp på 
Nasjonalbibliotekets nettsider. 

I bokserien Norges bebyggelse, som kom ut på 1950- 
tallet og 1970-tallet, kan vi blant annet lese om huset/
gården Lia i utgaven Norges bebyggelse: Sørlige seksjon 
Herredsbindet for AustAgder Østre del, s. 46. 

Om Lia står det:
«Lia, gnr. 38, bnr. 57, ca. 3 km fra Arendal, ved Gunhildsbuvn., 
Postadr. Austre Moland pr. Arendal. Areal ca. 1,5 da. Hovedbygn. 
oppf. 1951–53 av bindv. i 1½ ets., 67 m2. 5 rom, kjøk., kjeller. 
Branntakst 35 000. Til nåv. eier 1948. Eier gårdsarb. Oskar 
Knutsen, f. 7/7-10 i Vegårshei, foreldre Karen og Tjøstolv K.»

Mange andre eksempler finner vi i Norges bebyggelse: 
Nordlige seksjon Herredsbindet for SørTrøndelag Vestre del. 
På side 22 kan man bl.a. lese:

«Stensdal ligger i bunnen av Verrafjorden, ca. 13 km fra Stavøy. 
Postadr. Stavøy. Areal 70 da, derav 35 da dyrket mark. 
Hovedbygn. by oppf. 1949 av bindv. og plater i 2 etsj., 60 m2, 
5 rom, kjøk., kjeller. Fjøs og stall oppf. av tømm. 1900, låve av 
bindv. s. å. Branntakst 60 000. Besetn. 2 kuer, 1 kalv, 1 hest,  
1 gris, 8 sauer. Eier Agdenes kommune. Forpakter Jon Øyan,  
f. 6/6-02 i Agdenes, foreldre Anna og Ole Terningan, 1952  
g. m. Jorun Seternes».

På Slekt og Datas nettsider ligger et webinar kalt Brann
takstprotokoller av Jonny Lyngstad.

BOSTED A KILDER DU IKKE VISSTE OM? A TEMA A

Personer utenfor 
 bolighus ca. 1920–1940.

FOTO: AKSEL STORVIK /  
HELGELAND MUSEUM
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Digitale kilder  
til elever
Her får du tips til hvor dan du kan finne  
slekt nin ge ne dine i di gi ta le sko le ar ki ver.

A IDA BERGITTE ANDERSEN HUNDVEBAKKE

I 1739 fikk Norge den før s te sko le lo ven. Den kom  
tre år et ter inn fø rin gen av kon fir ma sjons plik ten i 1736. 
Kon fir ma sjons plik ten sa at alle unge skul le kon fir me res. 
Den ble inn ført av den pie tis tis ke kon gen Chris ti an VI 
av Dan mark-Norge. For å kun ne lære seg kon fir ma-
sjons løf tet måt te de unge ha en viss lesekunn skap og 
kris ten doms kunn skap, og det var bak grun nen for den 
før s te sko le lo ven. Hvor dan lo ven ble hånd hevd va ri er te 
vel dig fra sted til sted. På lands byg da var det ofte en om-
gangs sko le med un der vis ning noen gan ger i året. Fa ge ne 
ele ve ne had de var kris ten dom, le sing og noe skri v- 
ing, samt sal me sang. Men på den ne ti den hand let un der-

vis nin gen mest om å pugge og ikke for stå. Så man ge 
kun ne lese or de ne, men had de ikke lært seg å for stå 
bud ska pet.

FOLKE SKO LE LOV FRA 1889
I 1889 fikk Norge en ny sko le lov: Folke sko le lo ven. 
Det var den før s te lo ven som be skrev både sko le plikt 
og sko le rett, alt så at ele ve ne had de rett til å få un der vis-
ning, ikke bare plikt. Lo ven sa også at alle barn had de 
rett til sju års sko le gang, og fag som reg ning, gym nas-
tikk, geo gra fi og his to rie ble lagt til un der vis nin gen. 

A TEMA A KILDER DU IKKE VISSTE OM? A JOBB OG UTDANNING

Klassebilde utenfor Ingebergbakken skole i Vang, 1957. FOTO: UKJENT / ANNO DOMKIRKEODDEN

Blide elever  
i et klasserom i Vang,  
1947–48. FOTO: ARNE WITH NORMANN / ANNO DOMKIRKEODDEN
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Frem de les var sko le gan gen i by og land noe an ner le-
des, der lands byg da frem de les had de om gangs sko ler og 
der med noen fær re un der vis nings da ger enn sko ler i 
by ene. Barn på lands byg da ble også i stør re grad brukt 
som ar beids kraft, i mot set ning til i by ene der bar ne ar-
beid var i ferd med å bli for budt. En an nen for skjell 
mel lom by og land, var at gut ter og jen ter gikk i sam-
me klas se på byg da, men ikke i by ene. Det te hand let 
pri mært om prak tis ke hen syn. Ut over det var sko le da-
gen lik, med fem tim ers sko le dag.

Folke sko le lo ven var på man ge må ter et folkeopp- 
lys nings pro sjekt. Må let var å opp dra fol ket til å bli de mo-
kra ter som kun ne bi dra i, og være en del av, et de mo kra-
tisk sam funn, samt føl ge lo ver og reg ler. Det te var en god 
stund før uni ons opp løs nin gen i 1905, men ar bei det med å 
bygge en na sjon var al le re de i full gang et ter 1814. Ele ve ne 
lær te der for om kon ge rek ken og vi king tid, og le se bø ke ne 
de res var fyl te med nors ke fol ke even tyr.

HVA KAN FIN NES I SKO LE AR KI VE NE?
I sko le ar ki ve ne kan det fin nes mye in ter es sant in for ma-
sjon. Dis se ar ki ve ne fin ner du i de kom mu na le ar ki ve ne, 
men noe kan også frem de les lig ge på sko le ne. Her er noen 
eks emp ler på hva som kan fin nes i dis se ar ki ve ne:
 : Elev pro to kol ler. Dis se pro to kol le ne in ne hol der ofte 
navn på ele ven, for sør gers navn, ad res se, opp mø te, fra-
vær og fra værs grunn. Sko le byt te og fød sels år vil også 
stå. Da kan man se om en elev har gått om igjen, om 
han/hun er eld re enn de and re.
 : Straf e pro to koll. I 1936 ble det for budt å straffe ele-
ver, uten at det ble hånd he vet av alle læ re re. Frem til 
det te ble reg le ne for av straff el se grad vis stram met inn. 
Blant an net ble det inn ført en re gel om at overlæ re ren 
måt te være til ste de om et barn skul le straff es, og at 
straff en skul le pro to koll fø res.
 : Til syns læ re rens rap por ter. Til syns læ re ren var den 
som dro hjem til barn som had de mye fra vær, og ord-
net med gra tis sko le mat, sko og bø ker om en fa mi lie 
var vel dig fat tig. Der som en elev fikk den ne gra tis-
ord nin gen, står det også av og til i skoleprotokollen. 
Da har gjer ne læ re ren skre vet «Fri».

 : Sko le avis. I en del sko le ar ki ver kan det fin nes eks-
em pla rer av sko le avi ser.
 : Elev ar bei der. I en kel te sko le ar ki ver fin nes det ar bei-
der ele ver har gjort. I sko le ar ki ve ne kan det også fin-
nes in for ma sjon om læ re re ved sko len. Om du øns ker 
mer in for ma sjon om and re kil der du kan finne læ re re 
i, kan du ta en kikk på ar tik ke len om høy ere ut dan-
nel se. Om du lu rer på hva som fin nes av ma te ria le 
et ter sko len ele ven du er på jakt et ter gikk, kan du ta 
en kikk på Ar kiv por ta len.

HVA KAN FIN NES PÅ NETT?
På Di gi tal ar ki vet lig ger det også en del di gi ta li ser te sko-
le pro to kol ler og ka rak ter pro to kol ler.

Der fin ner vi blant an net pro to kol len et ter By sko len 
i San de fjord mel lom 1885 og 1900.

Her kan vi blant an net lese at Ber the Ma rie Larsen 
ble inn meldt på sko len 7. mai 1890. Hun be gyn te i 1A, 
og da hun full før te sko len gikk hun i 7B. Fa ren hen nes 
som er opp ført som fore satt, er tøm mer mann Ole 
Larsen, og de bor i Bjerggaten. 

Bo satt i sam me gate er Knut Vik tor Refheim. Han 
står inn meldt på sko len 8. juni 1898.

En an nen di gi tal kil de er klas se bil der. Sko le foto- 
grafering var noe vel dig man ge ele ver var med på i lø pet 
av sko le ti den. Ofte fin nes dis se bil de ne pri mært i pri vat 
eie, men du fin ner også man ge sko le bil der på nett si den 
Di gi talt Museum. 

En tred je kil de som kan være verdt å sjek ke ut, er bø-
ke ne og avi se ne på Na sjo nal bib lio te kets nett si der. Sko le-
ne er jo en vik tig are na i de fles te lo kal sam funn, så ting 
som skjer der kan være av off ent lig in ter es se for avi se ne 
å skrive om. Et eks em pel er Langesunds blad som skri ver 
om ele ven Hans J. Kjen da len 22. sep tem ber 1917 på s. 2:

«Paaskjønnet sko le elev
Eid an ger her reds sty re be slut tet, efter sko le sty rets indstilling, 
sidste møte at be vil ge 25 kro ner til indkjøp av en gave, som 
skal overrækkes sko le elev Hans J. Kjen da len ved konfir-
mationen i høst for hans flid og øv ri ge gode for hold ved sko-
len. Det vil de være gjildt at der var man ge slike ele ver i 
skolerne»

JOBB OG UTDANNING A KILDER DU IKKE VISSTE OM? A TEMA A

Blide elever  
i et klasserom i Vang,  
1947–48. FOTO: ARNE WITH NORMANN / ANNO DOMKIRKEODDEN

Klasserom med gutteklasse og deres lærer i Oslo, 1915.  
FOTO: UKJENT / OSLO BYARKIV

Undervisning i klasserom i Ringsaker, 1907.  
FOTO: UKJENT / ANNO DOMKIRKEODDEN
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Ulike nettkilder  
til studenter
Om en av dine forfedre var student, kan minnebøker  
og årbøker være en kjempegod kilde for å komme litt tettere  
på dem og deres liv, tanker og erfaringer.

A  IDA BERGITTE ANDERSEN HUNDVEBAKKE

Under får du noen tips til relevante internettressurser 
hvor du kan finne mer informasjon om studentene 
blant dine forfedre.

BIOGRAFISKE ÅRBØKER
På mange skoler har man tradisjon for å lage årbøker ved 
skoleslutt eller skolestart. Samtidig gjenforenes mange 
klasser ved de store årsjubileene. På Universitetet i Oslo 
valgte de seg en kombinasjon ved å utgi bøkene Stud 
entene fra…. Dette er jubileumsårbøker som gir bio- 
grafiske opplysninger om studenter som ble uteksaminert 
mellom 1865 og 1943, og hvordan det hadde gått med 

dem etter skoleslutt. På Nasjonalbibliotekets nettsider 
finner du disse digitalisert og tilgjengelig. Du finner dem 
enklest ved å søke på navnet til den du søker etter. Husk 
gåseøyne foran og bak navnet når du søker.

I årboken Studentene fra 1927 kan vi blant annet lese 
mer om Ragnhild Fjeldberg. Hun er husmor og bor i 
Oslo da boken skrives. Hun har flere barn og er gift 
med en kapellan. Mellom 1929 og 1930 hadde hun et 
studieopphold i England. Interessene hun oppgir er 
språk og litteratur, og som en stor glede oppgir hun 
vaskemaskinen, mens samnorsken er hennes store 
ergrelse.

REISTE UTENLANDS
En annen som er omtalt er Gunvor Ross Campell. Hun 
beskriver livet sitt slik:

«Etter et noe omflakkende barndoms- og ungdomsliv har jeg 
nytt å bo 20 år i ett og samme hus, i en trivelig liten markedsby 
her på vestkysten av Skottland, hvor Robert Burns’ minne 
dyrkes med et årlig ritual som ville gjøre Ibsen og Bjørnson 
grønne av misunnelse. Ferieturer til Norge har vært eventyr 
for barna. De elsker Norge».

Hun oppgir «Driver en del foredragsvirksomhet og 
blåser etter evne Norges trompet».

JOURNALISTKARRIERE
En tredje som er omtalt i boken er Herborg Handagard.

Hun er journalist, født i Oslo og datter av lege Idar 
Handagard og Sara Thingulstad. Gift i 1927 med sakfører 
Olav Solheim 13. juni 1902. Ekteskap ble oppløst 1938. 
Gift på ny i 1940 med disponent Peder Holm. Hun har 
tre barn: Tor, Solveig og Frode.

Videre skriver hun: 

A TEMA A KILDER DU IKKE VISSTE OM? A JOBB OG UTDANNING
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Studenter med studentluer, 1900.  
FOTO: FERDINAND LORENTZ PRALL ELSTER / OSLO MUSEUM



«Ansatt bladet Noreg under redaktør Åsulv Holte i 1934. Lærte 
senere stenografi og maskinskrivning, arbeidet som kontor-
dame til 1939, da ansatt i Sunnmøre Arbeideravis. Senere ansatt 
Romsdals Budstikke i samtrykning med Ålesunds Avis, ledet 
NTB's kontor for Møre og Romsdal under krigen. Ansatt i 
Sunnmøre Arbeideravis 1945, Arbeidernes Opplysningsforbund 
1947, Arbeidernes Pressekontor 1948-50, Arbeiderbladet, Oslo 
1950». 

Hun har også vært medlem i Ålesund bystyre mellom 
1945 og 1947 og formann i barnehagenemnda i Ålesund. 
På spørsmål om hva som gleder henne svarer hun: «Det 
gleder meg at mannfolka endelig begynner å kunne 
trille sine egne unger i barnevogn!»

MINNEBØKER
Studietiden blir for mange første møte med voksenlivet 
og egen bolig. Da kan det være godt å ha en myk 
overgang i starten. Mange Oslo-studenter har et forhold 
til Blindern Studenthjem som ble opprettet i 1925. 
Dette hybelhuset er drevet som en privat stiftelse og gir 
studentene både kost og losji inkludert i husleien.

Når man bor mange personer tett oppå hverandre, 
knytter man ofte tette bånd. Det var kanskje derfor 
behovet for å lage boken Blindernboka: studentene fra 
Blindern studenterhjem 1925–1942 meldte seg i 1948? Her 
finner man oversikt over blant annet ridderskap, hussanger 
og tidligere beboere som falt i 2. verdenskrig. Med andre 
ord et unikt innblikk i datidens studentliv. 

Du finner også en del opplysninger om livet til de 
som bodde der. Hvordan det har gått med dem, hvilken 
yrkesvei de endte opp med å ta og oversikt over familie, 
bosted og arbeidsplasser.

En som er omtalt er blant annet Odd Dessingthon,  
i boken også anført med kallenavnet Pasja’n. Han er over- 
rettssaksfører i Bergen, og født 21. juni 1908 i samme by. 
Etter Blindern-oppholdet drev han fra 1937 egen 
sakførerforretning i hjembyen. Under krigen jobbet han 
med å organisere en flyktningleir for nordmenn i Sverige. 

Men du kommer ikke til å finne noen jenter der. De 
fikk nemlig ikke flytte inn før i 1976.

STUDENTAVISER
Som i dag var det ikke bare fag som fortidens studenter 
brukte tiden sin på. Å lage studentavis er en aktivitet 
mange forbinder med studietiden. Samfundsbladet ble 
utgitt for første gang i 1818 av Det Norske Studenter-
samfund i Kristiania (Oslo). Du kan lese de digitaliserte 
versjonene på Digitalarkivet. Disse gir et spennende 
innblikk i hva datidens studenter var opptatt av.

Der finner du også diverse lydklipp fra General-
forsamlingene til foreningen, med ulik lydkvalitet.

GAMLE STUDENTOPPGAVER
Selv om universitet lenge var for noen få, ble det gradvis 
større mulighet for å studere om man virkelig ville det. 
Noen fikk til og med ta en doktorgrad. Hvis du lurer 
på hva studentene forsket på før, finnes det en oversikt 
over tidligere oppgaver og avhandlinger på nettsiden til 
Universitetet i Oslo. Det er flest fra vår tid, men det 
finnes også noen få fra langt tilbake. Den eldste er fra 
1908, og heter Undersøkelse av seks gravhauger på 
Kuskerud, Sørum, Akershus i 1908 – og ble skrevet av 
Gustav Mørch.  
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Forelesning i et auditorium, 1950. FOTO: LEIF ØRNELUND / OSLO MUSEUMStudent leser i lesesalen, 1939. 
FOTO: RIGMOR DAHL DELPHIN / OSLO MUSEUM



En gullgruve til  
  forfedres yrkesliv

Oppslagsverk til ansatte kan gi mange spennende  
opplysninger, lett tilgjengelig fra egen stue.

A IDA BERGITTE ANDERSEN HUNDVEBAKKE

Du finner mange av oppslagsverkene på Nasjonal-
bibliotekets nettsider. Husk at det også kan finnes mer 
lokalhistoriske verk som tar for seg ansatte i et avgrenset 
område, og at mange fagforeninger, firmaer og organisa- 
sjoner ofte har gitt ut jubileumsverk som kan inneholde 
interessante opplysninger om både arbeidsliv og ansatte. 
Disse er ikke nødvendigvis digitalisert.

LENSMENN
En bokserie som finnes i flere årganger er Norges lens
menn.

I utgaven fra 1923 kan vi lese 
om Johan Peter Aune. Han ble 
dimittert fra Klæbu seminar i 
1889 og hadde flere ulike jobber 
frem til 1906, da han ble lensmann 
i Verran. Han var også organist 
ved Verran kirke fra 1880 til  
1922. Gift med Lotte fra 1881.

En annen som er omtalt  
er Kristen Olav Austbø. Han  
tok eksamen ved Rogaland  
fylkes landbruksskole i 1914. 
Utdanning utover det er seks 
måneder ungdomsskole og tre 
måneder politiskole. Hans karri- 
ere blir oppsummert som gård- 
bruker, bankdirektør og lensmann 
i Rennesøy fra 22. juni i 1920.

MANGE BØKER OM LEGER
Den mest omfattende bokserien må være Norges Læger/
Norges Leger som strekker seg over et par hundre år. 

I Norges læger: 1926–1936 kan vi blant annet lese 
om Einar Johan Berle som var sønn av en overlege. Det 
står også ramset opp hvilken yrkeserfaring han har. Fra 
1936 er han oppført som assistentlege ved Talvik 
tuberkulosehjem og barnekoloni, kombinert med å 
være assistentlege til distriktslegen i Talvik. Han er 
oppført som ugift.

Lilli Bernstein er en annen som er omtalt. Hun ble 
født i 1909 i Oslo. I andre halvår i 1936 var hun innom 
som vikar for flere ulike leger, med påfølgende opphold 
som lege på Valen asyl og for distriktslegen i Hosanger. 
Hun er også ugift.

JURISTER FINNES I OPPSLAGSVERK
Dersom du har jurister i familien, vil du også kunne 
finne mange nyttige opplysninger. 

En av dem som er omtalt i boken, er Fredrik Magnus 
Hesselberg, født 10. desember 1874 i Tjølling. Han var 
sønn av sakfører Ivar Hesselberg og Petronelle Susanne 
Leegaard.

Av erfaring og utdanning er følgende listet opp:
«Eks. art. 1894, jur. embedseks. våren 1899. Dommerfullmektig 
og kst. sorenskriver ved Sør-Jarlsberg sorenskriverembede 
1899-1901. Overrettssakfører 1901. Eget kontor fra 1902. Adr. 
Larvik.

Har stud engel: sjørett og strafferett i London, samt civil 
rettergang i Kjøbenhavn og Dresden 1921. Fast beskikket 
forsvarer ved Larvik herredsrett og ved Larvik og Sandefjord 
byretter 1913-16, aktor fra 1916. Kommisjonær for Hypotek-
banken og for Småbruk- og Boligbanken fra 1909».

A TEMA A KILDER DU IKKE VISSTE OM? A JOBB OG UTDANNING
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Portrett av en lensmann.  
FOTO: ANNO DOMKIRKEODDEN



Han har også vært politisk aktiv ifølge boken.
«Medlem av Tjølling herredsstyre 1904–07, Larvik bystyre og 
formannskap 1911–23 og Larvik budgettkomité 1917–23, 
tidligere medlem av husleienevnden, skattetakstkomitéen, m. v. 
Formann i styret for Legatet for Larvik Bys Vel, Forstander for 
Laurvig Hospital, m. v. Utgav 1920 Boligsaken i Larvik til og 
med 1920, 1919–22 Larvik kommunalpolitiske Historie, 5 
håndbøker for tidsrummet 1671–1922, og 1927: Larvik og 
Omegn». 

På privaten ble han 26. februar 1904 gift i Larvik med 
Kristine Haslund Pharo. De har fem barn.

En annen som er omtalt er Bernt Anton Heyerdahl, 
født 7. april 1881 i Oslo. Sønn av ekspedisjonschef 
Thorbjørn Heyerdahl og Nini Thinn. 

Av erfaring er følgende listet opp: 
«Eks. art. 1898, jur. embedseks. høsten 1903. Fullmektig hos 
advokatene A. M. Seip, Carl Lundh og Per Rygh, Oslo, 1903- 
10. Eget kontor fra 1911, i kompaniskap med advokat 
Christian Vogt fra 1914, med advokat Nicolay L. Bugge fra 
1919, og tillike med advokat Sven Arntzen fra 1927. Adr. Oslo 
Høiesterettsadvokat 1910. Medlem av styret for Oslo krets av 
Den Norske Sakførerforening 1929-33». 

Han er også gift. Den 16. mars 1907 i Oslo med Ada 
Stephanson. De har fire barn.

Det er mest menn som er omtalt i boken, men en 
kvinne vi finner her er Erika Egede Lie, født 29. mars 
1878 i Oslo. Datter av lege Oscar Elias Gottlieb Nissen 
og Erika Røring Møinichen Lie. 

Hennes erfaring er: 
«Eks. art. 1895, jur. embedseks. våren 1918. Dommerfullmektig 
ved Follo sorenskriverembede 1918, Nedre Romerike 
sorenskriverembede 1919–20 og Oslo skifterett 1921–22. 

Fullmektig hos advokat Chr. Butenschøn, Oslo, 1922. Over-
rettssakfører 1922. Eget kontor fra 1923. Adr. Oslo. Protokoll-
sekretær i Høiesterett ca. 1 år. Studerte filologi 1898–1900. 
Studieophold i England og Frankrike 1900–03, samt senere  
en rekke studieophold i Schweiz, Tyskland, Nord- og Syd-
Amerika (sprog)». 

Hun ble gift 9. oktober 1900 i Oslo med professor 
Mikael Strøm Henriksen Lie. Han gikk bort i 1926.

VIL DU FÅ DEN FULLE  
OVERSIKTEN OVER SLIKE BØKER?
Vi har laget en oversikt over ansattebøker på vår nettside 
slektogdata.no. Artikkelen heter Oppslagsverk til ansatte. 
Der finner du også lenker til ulike bøker.

JOBB OG UTDANNING A KILDER DU IKKE VISSTE OM? A TEMA A

SLEKT OG DATA 2/2021 A 21

Pasient på lege- 
kontoret i 1948. 
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Jurister er blant de mange  
yrkene som finnes i oppslags- 
verk. Her fra en rettssak i  
1920–30. 
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Hva engasjerte 
forfedrene seg i?
Har du forfedre som var medlemmer eller hadde aktive  
verv i frivillige organisasjoner? Da vil tidsskrifter gi deg  
mye nyttig og spennende informasjon.

A KNUT SØRHUSBAKKEN

Ja, for kanskje var slektningen din medlem i et idrettslag, 
fagforening eller lignende? Tidsskrifter kan blant annet 
dele opplysninger om klubbaktivitet, arbeidsliv og 
medlemmene i laget – ofte også illustrert med bilder. 
Man får dermed et forsterket inntrykk av hva ved- 
kommende var interessert i.

Nasjonalbiblioteket har digitalisert mer enn 50 000 
tidsskrifter. Det dreier seg om lokalhistoriske-, faglige- 
og vitenskapelige tidsskrifter, uke-, medlems- og menig- 
hetsblader, tegneserier med mer. Alt ligger lett tilgjengelig 

på deres nettsider. Søk i nettbiblioteket øverst på siden, 
bla nedover til søkeresultatene for tidsskrift, velg «se 
flere» og vipps – alt av relevant tidsskriftmateriale vises 
på skjermen! Oversikt og lenker rundt dette finner du 
også på vår nettside.

Tidsskriftene som er tilgjengelige på Nasjonalbiblio- 
tekets nettside, er valgt ut av fagmiljøene i biblioteket.  
I utvalget finner man først og fremst allmennkulturelle 
tidsskrift som bidrar til informasjon og refleksjon over 
kultur- og samfunnsspørsmål.

A TEMA A KILDER DU IKKE VISSTE OM? A TIDSSKRIFTER

Æsculap-omslag fra 1952. Til venstre et intervju 
med studenten Hans Dølvik i Æsculap- 
utgave fra 1952.
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Hvilke godbiter kan 
man så spore opp 
blant alle tidsskrift- 
ene? I denne 
artikkelen vil  
vi vise noen 
eksempler på 
nettopp dette.

MEDISINBLAD 
FOR STUDENTER
Æsculap er et 
magasin for norske 
medisinstudenter, som ble opprettet i 1920. 

Har du en slektning som har studert medisin, vil man 
finne mange saker som studentene var opptatte av. I ut- 
gaver fra 1952 var noe av dette turnus- og militær-
tjenesten, terapiundervisningen og legeetikk. 

I tillegg har studenter både blitt intervjuet og skrevet 
selv i tidsskriftet. Et eksempel på førstnevnte er Hans 
Dølvik, som er en selverklært rappkjeftet nordnorsk 
student. «Nei, æ ska’ jaggu gi ham noen tips» lyder 
åpningsreplikken på svaret som dreide seg om en fore- 
leser han synes var for «tørr». Han forteller ellers om 
livet med kone og barn, fotballinteressen og om frem- 
tidsmulighetene innenfor faget.

ÅRBØKER OM ROKLUBB
Mange idrettslag har gitt ut årbok. Ormsund Roklub fra 
Bekkelaget i Oslo, som for øvrig ble stiftet i 1883 og er 
aktive den dag i dag, er blant disse.

I utgaven fra 1955 finner man en liste over alle de nær 
200 medlemmene i klubben, portrettbilder av styret, 

resultater fra 
konkurranser, 

artikler om ulike 
aktiviteter til- 

knyttet idretts- 
laget med tilhør- 

ende bilder osv.
Det er også viet 
et intervju med 

klubbens 78 år gamle 
båtbygger Olaf 

Andersen, som både 
forteller om interessen 

for å skape noe med 
hendene og da han i 

yngre dager var en 
aktiv roer selv. Såpass

givende var det å høre båtmannen fortelle om dette, at 
den utsendte glemte bussen han hadde lovet kona å ta på 
vei hjem igjen.

TYPOGRAFIFAGET
Typografiske Meddelelser er et fagblad utgitt av Den Typo-
grafiske Forening, Norsk Centralforening for Boktrykk-
ere og Oslo Grafiske Fagforening.

Hvis du har en slektning som jobbet i typografi- 
bransjen, kjente vedkommende trolig godt til bladet 
som tok temperaturen på hva som foregikk innenfor 
faget. I utgaver fra 1952 ser man at medlemstallet var på 
5000.

Her finnes mye info fra de ulike foreningene, noen 
hyggelige ord med portrettbilde av jubilanter og avdøde 
i faget, artikler om lønnsnivået med mer. Blant de som 
feiret et rundt tall, var den pliktoppfyllende 50-åringen 

TIDSSKRIFTER A KILDER DU IKKE VISSTE OM? A TEMA A

Ormsund Roklubs årbok  
fra 1955. Her var det også  
et intervju med klubbens  
78 år gamle båtbygger  
Olaf Andersen.
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Andrew Borg Nilsen fra Larvik. Han jobbet som 
maskinsetter i Drammens Tidende, og fungerte i tillegg 
som formann og sekretær i lokale komiteer. «Borg Nilsen 
er en skvær og rettlinjet kollega, alltid rede til en tjeneste», 
lød det i gratulasjonen.

MED SKI PÅ BEINA
Snø og Ski er navnet på Ski- 
foreningens årbok.

I 1950-ut ga ven fin ner vi blant 
an net fyl dig in for ma sjon om Holmenkoll-
rennene, vin ter-OL i Lake Placid, for be re del se ne mot 
Oslo-OL og fle re bil der av ut øve re, med lem mer og barn 
på ski sko ler. 

Visste du for øvrig at et hopprenn i et parkområde i 
London samlet 100 000 briter? Realiteten ble til takket 
være norske ildsjeler, og det står skrevet at «engelsk-
mennenes begeistring over hva de så var ikke til å beskrive».

Man blir også bedre kjent med langrennsløperen 
Olav N. Økern, som fikk Holmenkollmedaljen dette 
året. Han satt mer enn to år i tysk fangenskap under 
andre verdenskrig, men var i verdenseliten både før og 
etterpå. Det nevnes også litt om hvordan han var utenfor 
sporet: «Mennesket i ham, hans personlige fremtreden, 
hans humør og lyse smil har gjort ham elsket av oss alle».

TRELASTINTERESSE
Sagbladet var Berger Langmoens interne informasjons- 
blad. Han grunnla trelastbedriften Berger Langmoen 
A/S i Brumunddal i 1922. Bladet går i dag ut til med-
lemmer i Norsk Bygdesagforening.

I oktoberutgaven fra 1959 finner man fagforenings-
nytt, navn på besøkende som var innom bedriften, 
relaterte innlegg, bilder av jubilanter med mer.

Et intervju får man også med Severin Nordsveen i 
spalten «de eldste har ordet». Han hadde arbeidet som 
bordkanter i et høvleri i en årrekke, og forteller om  

Bildetekster:

Omslag for fagbladet Typografiske Meddelelser fra 1952. 
Rosende ord av jubilanten Andrew Borg Nilsen i en  
Typografiske Meddelelser-utgave fra 1952.

Forsiden til en utgave av Sagbladet fra 1959.A

Omslaget til et 
julenummer for 

idrettslaget 
Stålkameratene  

fra 1949.
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det gode kameratskapet på jobben, da han som ung reiste rundt som 
skomaker, hvordan arbeidshverdagen var under krigsårene og så 
videre.

STÅLKAMERATENE
Kjenner du til slektninger som har vært aktive i Stålkameratene, som er et 
idrettslag fra Mo i Rana? Klubben opplevde en stor medlemsvekst i årene 
etter frigjøringen, da antallet lød på nær 600 før man gikk inn i 50-årene.

I et ju le num mer fra 1949, som for øv rig bæ rer sam me navn som 
id retts laget, fin ner man mye re le vant le se stoff om året som gikk mot 
slut ten. Eks em pel vis in for ma sjon og bil der fra ak ti vi te ter, id retts li ge 
pre sta sjo ner og in ter vju er med ut øve re og med lem mer.

Ordføreren i kommunen, Erling Lange, ble også stilt noen idrettslige 
spørsmål. Han var tydelig på at idretten skulle være en «massebevegelse 
som har til oppgave å skape et velpleiet og veltrimmet legeme, med en 
sunn sjel og et harmonisk sinn og som danner grunnlaget for det 
ideelle kameratskap mellom lagene og kretsene i landet vårt». A A

Omslaget til Snø og  
Ski fra 1950, som er 
Skiforeningens årbok. 
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Norsk Lysingsblad
En utro lig god kil de til per son opp lys nin ger er pub li ka sjo nen  
Norsk Ly sings blad. Pub li ka sjo nen ble før s te gang ut gitt i 1883  
som Norsk Kundgjørelsestidende. Du fin ner den i digi- 
talisert form på Na sjo nal bib lio te kets nett si der.

A  IDA BERG ITTE ANDERSEN HUND VE BAK KE

I den ne pub li ka sjo nen kan du finne smått og stort om 
det som har skjedd i en per sons liv, der det off ent li ge har 
vært in vol vert på en el ler an nen måte. Man ge vil være 
for nøyd med opp lys nin ge ne du fin ner der, men det te 
kan også være en strå len de inn gang til fy sisk ar kiv- 
ma te ria le si den du har dato og navn for hen del se, og 
om rå det hen del sen fant sted.

SKILS MIS SER
I Norsk Ly sings blad kan du for eks em pel finne skils mis ser.

Et eks em pel på det fin ner vi i ut ga ven fra 7. no vem ber 
1939. Der kan vi lese at en dame i Trondheim har reist sak 
for å få skils mis se fra man nen sin. Man nen dro til sjøs før 
jul i 1928, fra Ant wer pen. Han dro ut med en båt fra et 
re de ri i Bergen og kona hør te fra han jevn lig det før s te 

A TEMA A KILDER DU IKKE VISSTE OM? A TIDSSKRIFTER

Dal Landhandleri på Nes i Ringsaker, 1900–1905. FOTO: JULIUS MYHRE / ANNO DOMKIRKEODDEN
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året, og hun fikk også tid vis pen ger. Men 
de siste 10 åre ne har det vært tyst – og 
sist hun hør te fra han var i Mon tre al,  
og kona tror han da var på sam me skip. 
Et ter det har han vært spor løst for svun-
net, og hel ler ikke re de ri et har kun ne 
frem skaff e opp lys nin ger om han. Sa ken 
var oppe for Trondheim by rett 18.  
de sem ber 1939. I ru brik ken fra Norsk 
Ly sings blad står det både navn på per so-
ner, skip og ad res se, med mer. Men vi 
har ute latt det i den ne ar tik ke len.

FAR SKAPS SA KER
I sam me avis er det en ru brikk som he ter Inn kal ling til 
far skaps sak. En mann blir kalt inn til far skaps sak for et 
barn som er født halv an net år før. Kjønn og navn står 
ikke på bar net, men navn og bo sted på for eld re ne står 
(for far står sist kjen te ad res se). Far skaps fore leg get ble 
ut fer di get 29. juni 1938 og ble for kynt 26. ja nu ar 1939.

PRI VA TE OPP LYS NIN GER
Til dels svært pri va te hen del ser ble kring kas tet i pub li-
ka sjo nen. Noe an net som ikke ville stått i avi se ne i dag, 
er umyn dig gjø rin ger. I Norsk Lysingstidende fin ner du 
over sikt over både de som har blitt satt un der ver ge mål, 
og de som har fått opp he vet ver ge må let.

Noe som kan skje er hak ket mind re sen si tivt å pub li-
se re i en avis, er lys nin ger over for lo vel ser. Det er også  
en rekke av dis se i den ne pub li ka sjo nen.

OPP START OG KON KURS
Det sam me gjel der å kunn gjø re nye be drif ter. I Norsk 
Ly sings blad fra 29. de sem ber 1939 kan vi for eks em pel 

lese at Ole J. Strand ak ter å drive land han del med for ret-
nings kon tor på Rok set i Kver nes kom mu ne un der fir-
ma nav net Ole J. Strand.

På den and re si den er det også flere kon kur ser og 
kon kurs bo. Du fin ner også skif ter.

EN INN GANG TIL FLE RE OPP LYS NIN GER
Norsk Lysingstidende er ikke nød ven dig vis så de talj rik. Vi 
vet ikke hvil ke ei en de ler som er i et skifte el ler en kon-
kurs auk sjon. Vi vet ikke om noen får skils mis se el ler 
ikke, og vi vet ikke hvor for noen blir satt un der ver ge-
mål. Men pub li ka sjo nen kan som nevnt være en inn-
gangs port til fle re de tal jer.

De fles te hen del ser som er be skre vet i pub li ka sjo ne-
ne, vil også fin nes ar ki vert i ar ki ve ne. En kon kurs vil for 
eks em pel fin nes do ku men tert i lens manns ar ki ve ne, 
umyn dig gjø rin ger vil også fin nes der osv. For de le ne er 
også at du har da to er og hvor sa ken er be hand let gjen-
nom pub li ka sjo ne ne, så det vil være enk le re å finne frem 
i ar ki ve ne og hvor du skal lete. 

Det kan være lurt å ta en kikk på Arkivportalen.no 
om du lu rer på hva som lig ger hvor.

TIDSSKRIFTER A KILDER DU IKKE VISSTE OM? A TEMA A

Brudepar  
fra 1936. 
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Første utgave av Norsk Kundgjørelses- 
tidende kom ut den 4. januar 1883.
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Noen nyttige  
bildebaser på nett

På nettet finnes det en stor mengde digitaliserte bilder  
som kan piffe opp slektshistorien din. Her får du tips om  
noen av sidene hvor du kan hente bilder.

A  IDA BERGITTE ANDERSEN HUNDVEBAKKE

DIGITALT MUSEUM
På Digitalt Museum finner du museenes samlinger i 
digital form. I tillegg til bilder av gjenstander, finner du 
også en enorm fotosamling med bilder fra hele landet. 
Dette er en fantastisk ressurs for alle som er interessert i 

gamle fotografier. Kanskje du til og med finner et bilde 
av en slektning? Det har nemlig skjedd flere ganger at 
lesere av dette bladet tar kontakt etter å ha sett ukjente 
bilder av familiemedlemmer i bladet – bilder som er 
funnet på nettopp Digitalt Museum.

A TEMA A KILDER DU IKKE VISSTE OM? A FOTOGRAFIER

Busstur  
fra Moelv. 
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ARKIVVERKETS FOTOSAMLING
Riksarkivet og statsarkivene forvalter omkring 6,5 
millioner fotografier.

I noen tilfeller er fotografiene en del av rene 
fotoarkiv, men som regel utgjør fotografiene en større 
eller mindre del av arkiver etter statlig forvaltning eller 
arkiver etter privatpersoner, lag, foreninger eller 
bedrifter. 

NASJONALBIBLIOTEKET
Nasjonalbibliotekets samling av bilder inneholder foto- 
grafier, postkort, grafiske trykk og illustrasjoner publisert 
i og om Norge. De bevarer også fotoarkiver etter en 
rekke virksomheter og personer.

Kjernen i samlingen består av publiserte bilder, 
men den inneholder også forelegg og upubliserte 
fotografier.

NORSK PORTRETTARKIV
Norsk Portrettarkiv inneholder flere tusen portretter,  
i form av skulpturer, malerier og lignende. Det er altså 
ikke fotografier i basen. 

GUNNERUS – SPESIALSAMLINGER  
VED NTNU UNIVERSITETSBIBLIOTEK
NTNU Universitetsbiblioteket har tatt vare på bilder 
siden år 1899 og har i dag over 1 million bilder datert fra 
1840-tallet til i dag.

De fleste bildene er fra Midt-Norge og Trondheim, 
men det finnes eldre bilder fra andre deler av Norge. 

MARCUS
Billedsamlingen ved Universitetsbiblioteket er en av 
landets største og mest anerkjente arkiv av historisk 
fotografi. Samlingen består av enkeltbilder og arkiver av 
varierende størrelse fra fotografer, samlere og private 
givere.

NOEN SØKETIPS
Det kan være lurt å søke litt bredt når du leter etter 
bilder på Digitalt Museum. Du kan selvsagt prøve å søke 
på navnet til den du leter etter, men veldig mange av 
bildene er ikke merket med navn eller kanskje bare med 
et etternavn. Du kan i stedet for sjekke om det finnes et 
arkiv etter fotografen i byen de bodde, og om det kan 
finnes bilder der. Det kan være fine illustrasjoner. 

Andre ting som kan være mulig å finne bilder av, er 
bilder av stedet familien din bodde – fra den perioden 
de bodde der. Det kan kanskje være bilder av skoler, 
gater, arbeidsplasser eller bare folk som bodde i byen. 
Tenk kreativt når du skal illustrere og søke.

KAN JEG GJENBRUKE BILDENE?
Det er ikke slik at gamle bilder umiddelbart er fritt 
tilgjengelig for bruk på nettsider, på trykk i slektsbøker 
eller lignende. Det er mange faktorer som spiller inn, 
ikke bare alder. 

Heldigvis har de fleste store bildebasene god merking 
på hvilken «lisens» som gjelder for de ulike bildene og 
beskrivelse av denne. Noen er fritt tilgjengelig for bruk, 
noen kan ikke brukes i kommersielle sammenhenger og 
noen kan ikke gjenbrukes i det hele tatt. Mange av 
bildene krever også kreditering av fotograf og eier-
institusjon. Dette kan for eksempel skrives slik: «Foto: 
Navn på fotograf / Navn på eierinstitusjon». Det er en 
god hovedregel uansett å skrive dette på alle bildene du 
bruker, også de som ikke krever dette. Da vet du også 
hvor du har hentet dem.

NYSGJERRIG PÅ FLERE BILDEBASER?
På nettsiden vår finner du en stor oversikt over norske 
bildebaser, med lenke til disse. Der er det nevnt enda 
flere bildebaser enn det som er med i denne artikkelen.

På nettsiden finner du også to webinarer holdt av 
Tone Moseid om Opphavsrett for slektsforskere, der hun 
blant annet tar for seg bruk av bilder.
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Barn leker innendørs, 1947: FOTO: LEIF ØRNELUND / OSLO MUSEUM Det smiles til fotografen på skitur. FOTO: HÅKON PRESTKVÆRN / ANNO DOMKIRKEODDEN
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Fangefoto
Om du har en slektning som satt i fengsel,  
finnes det en gullgruve av fotografier du kan søke etter.

A IDA BERGITTE ANDERSEN HUNDVEBAKKE

Å ha en beskrivelse av kriminelle var viktig i tilfelle de 
skulle rømme fra fengselet eller straffeanstalten. Å 
registrere signalement av fanger har derfor blitt gjort 
helt tilbake til 1770-tallet. Etter at fotografiet ble 
oppfunnet, startet myndighetene systematisk med å 
fotografere arrestanter og forbrytere allerede tidlig på 
1860-tallet. Det var lenge før resten av befolkningen 
hadde råd til å la seg fotografere.

HVOR FINNES FOTOGRAFIENE?
Det finnes fangefotografier både på digitaltmuseum.no 
og foto.digitalarkivet.no. Det ser ut som at det er de 
samme fotografiene som ligger begge steder.

HVEM ER FOTOGRAFERT?
Bildene stammer fra kriminalavdelingen ved Oslo 

A TEMA A KILDER DU IKKE VISSTE OM? A FOTOGRAFIER

Fengselscelle i Bots- 
fengselet i Oslo, 1904. 
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politikammer og det finnes portretter av arresterte 
tilbake til ca. 1880. De fleste er menn, men det finnes 
også en del bilder av kvinner. I starten er de fotografert 
forfra, og senere får de et speil på skulderen slik at man 
også får se dem i profil. En del vanekriminelle vil også 
være fotografert flere ganger over tid slik at man kan se 
utviklingen etter hvert som de eldes. 

BÅDE NORDMENN OG UTLENDINGER
Det er folk fra hele landet i arkivet, men også 1200 
utlendinger blant de fotograferte. De fleste av disse er fra 
Sverige, men også en del andre land er representert. 
Mange av utlendingene ble transportert ut av landet i 
forbindelse med forbrytelsen de hadde begått.

HVEM VAR DE ARRESTERTE?
I albumet finnes det alle typer yrker representert. Fra 
arbeidere til teologisk kandidater til prostituerte. 
Lovbruddene varierer også, men det ser ut som de fleste 
lovbruddene handler om tyveri, med mange unntak 
selvsagt.

NOEN SØKETIPS
I Digitalarkivet er det publisert søkbare registre hvor du 
selv kan søke etter forbryterportrettene etter fornavn, 
etternavn, kallenavn, fødselsdata eller føde- og 
oppholdssted. Det er imidlertid ikke alle portrettene 
som inneholder mer enn fornavn og etternavn, så da må 

informasjonen innhentes i andre søk i Digitalarkivet 
eller gjennom å kikke på fysiske arkiver. På Digitalt 
Museum kan du også søke på navn.

NOEN EKSEMPLER FRA ARKIVET
En av dem som er omtalt er John Vilhelm Johansen Sten 
(Steinum), født 26. september 1882 og fotografert i 1913. 
Fødestedet som er oppført er Vaage, og nåværende 
oppholdssted har han ikke. Han er omreisende, og jobber 
som blikkenslager. Høyden er 1,67 meter, og kropps- 
bygningen er omtalt som «middels». Han har videre blå 
øyne, mørkeblondt hår og mørkebrunt skjegg. Ansiktet 
er ovalt, og han har ingen spesielle kjennetegn. Det står  
videre at han er omtalt sist i Polititidende fra 1913. 

Grunnen til at han er satt inn, er på grunn av betleri, 
omstreifing og mulig drukkenskap.

En annen som er omtalt er Marie Henninge Bolette 
Nilsen, født Brinkman. Hun er oppført med to alias: 
Karen Marie Jensen og Anna Marie Karlsen. Hun ble 
født 23. august 1875 i Bergen. Hun er oppført som 
plattenslagerske. En plattenslager er en bedrager som 
lurer folk for penger.

Det er greit å vite at noen av bildene i albumet er 
fjernet. Det kunne skje om det var snakk om en 
prostituert som gikk ut av yrket på grunn av giftermål 
eller om vedkommende døde. I et eksempel på det står 
det: «Gift med Anders Patrik Kristenson 18/9 92, 
hvorfor fotografiet paa begjæring er hende udleveret.»

KILDE
• Arkivverket.no – 12 000 forbryterportretter er nå på nett A A

Luftegård utenfor  
Botsfengselet i Oslo, 1904. 



32 A SLEKT OG DATA 2/2021

Fattigkommisjoner fra 1700-tallet
På midten av 1700-tallet hadde Norge et økende fattigdoms- 
problem og fattigkommisjoner ble opprettet for å føre tilsyn med  
fattigstellet i byer og prestegjeld. 

A IDA BERGITTE ANDERSEN HUNDVEBAKKE

Den første fattigkommisjonen ble opprettet allerede i 
1743. Ved opprettelsen av formannskapene i 1837 
overtok kommunene ansvaret for fattigforsorgen, og 
fattigkommisjonen ble formelt underlagt kommunal 
administrasjon.

ARBEIDSFORMIDLING
På 1800-tallet omfattet fattigvesenet hele helsesektoren 
og la derfor beslag på svært mye ressurser. Fattigvesenet 
tok seg av alle kategorier av fattige, syke, vanføre og 

A TEMA A KILDER DU IKKE VISSTE OM? A HELSE OG OMSORG

Barn i gråbeingårdene på Tøyen i Oslo, ca. 1925–1930. FOTO: ANDERS BEER WILSE / OSLO MUSEUM
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psykisk utviklingshemmede. Altså alle mennesker som 
ikke kunne ernære seg ved egen eller familiens hjelp. 
Gjennom 1800-tallet ble helse- og sosialvesenet gradvis 
utbygd og det ble «satt i verk både forebyggende/
kontrollerende tiltak og direkte hjelpetiltak for å bedre 
helsetilstanden». Mot slutten av århundret endret orga-
niseringen av fattigvesenet seg betraktelig. Det ble også 
opprettet flere organer som gradvis overtok de fleste 
oppgaver som tidligere hadde ligget til fattigvesenet. 
Samtidig ble lovverket utviklet for å sikre en mer 
omfattende og forsvarlig sosialhjelp. Blant annet ble det 
opprettet kommunale arbeidsformidlingskontorer flere 
steder i landet. I 1906 kom den første loven om offentlig 
arbeidsformidling som en erkjennelse av at fattigdoms-
problemet var nært knyttet til arbeidsledighet. Arkivene 
etter arbeidsformidlingen vil, dersom de finnes, være i 
de kommunale arkivene. Enten under arbeidsformid-
lingen/arbeidsformidlingskontoret, eller som arbeids-
nemnd eller tiltaksnemnd.

NOEN RELEVANTE ARKIVER  
KNYTTET TIL FATTIGFORSORGEN
 : Fattigkommisjonen
 : Fattigmannstall
 : Vergerådet
 : Hjemstavnsforklaringer

Sistnevnte av de fire punktene nevnt i oppramsingen 
skal vi ta en nærmere kikk på i denne artikkelen, for den 
kilden er nemlig digitalisert.

HJEMSTAVNSPROTOKOLLER
Hjemstavnsforklaringer er en spennende kategori som bør 
fange slektsforskerens interesse. Hjemstavnsavhøret ble 
avholdt for å avgjøre hvor vedkommende hørte hjemme 
i henhold til loven – og dermed hvem som skulle ta 
forsørgerkostnaden. Forklaringene kan framstå som små 
livshistorier som kan gi mye utfyllende informasjon om 
et menneskes liv, slekt, fødselssted, utseende med hår- og 
øyenfarge, tatoveringer, skavanker og så videre.

På Digitalarkivet finnes protokollene til forhørene 
digitalisert. Dette kan være en inngang til selve avhørene, 
da du lett kan finne ut om noen finnes der eller ikke.

I protokollen for Kristiania i 1916 finner vi blant 
annet Johan Edvard og Helga Olava Olsen. Han er 
byggearbeider. De bor på Olaf Ryes plass 6.

Augusta Karoline Hoel Olsen er en annen som er 
omtalt. Hun er tvangsarbeider og bor i landsfengselet. 
Hvor hun kommer fra og hvor hun ble født vet vi ikke.
Fødselsdatoen har vi derimot på Valdemar Korneliussen 
Olsen, snekker født 10. februar 1894 i Borre. Hjem-
stavnen er i Trondheim – han er altså hjemmehørende 
der.

Fattigkommisjoner fra 1700-tallet

HELSE OG OMSORG A KILDER DU IKKE VISSTE OM? A TEMA A

Kø for hentende,  
1903.  
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A TEMA A KILDER DU IKKE VISSTE OM? A HELSE OG OMSORG

Digitale kilder  
til pasienter
Pa si ent jour na ler er ofte van ske lig til gjen ge lig for inn syn, men det  
lig ger noen di gi ta li ser te kil der på Di gi tal ar ki vet som du kan bru ke.

A IDA BERG ITTE ANDERSEN HUND VE BAK KE

En av de spen nen de kil de ne du fin ner der, er Berg- 
kir ur gens ska de jour nal for Kongs berg Sølv verk fra 1739. 
Den er tran skri bert og søk bar, så det er vel dig lett å finne 
frem i kil den. Men om alle opp lys nin ger er tatt med er 
litt usik kert.

FAL AF EN WENDT
I jour na len kan vi blant an net lese om Ole Hal vor sen 
som har «contusion med wunde, et ter fal af en wendt». 
Med and re ord ikke helt dag lig språk i dag.

Om man tar ut gangs punkt i det tys ke språket, med 
tan ke på at berg ver ket var dre vet at tys ke re, vil wunde 
bety sår. Wen de be tyr svin ger over satt fra tysk til norsk. 
Så kan skje han har blitt ska det av et el ler an net verk tøy 
som svin ger el ler noe som for flyt ter seg i gru ven?

Contusion be tyr slag. Så ska den er alt så da sann syn lig 
slag el ler at han har fått noe over fo ten med på føl gen de 
sår. Og han er ska det i den ene fo ten.

Ska den skjed de 22. ap ril 1739, i Char lot ta Ama lia 
gru ve.

Man ge lig nen de his to ri er er til gjen ge lig i kil den.

INN SYN I LEP RA
En an nen søk bar kil de er Pa si en ter på St. Jør gen Hospital 
i Bergen 1822–1946, et hos pi tal for lep ra syke. Den ne 
fin nes også på Di gi tal ar ki vet. Der kan vi blant an net  
lese om Kari Knudsdatter Øst rem. Hun er 41 år og er 
inn skre vet 26. juni 1834 og ut skre vet 12. ja nu ar 1838. 
Fø de ste det som er opp gitt, er Gloppens. Kan det være 
Glop pen i Vest land fyl ke?

En an nen pa si ent er Kari Rasmusdatter Næs se. 
Pladsmandsdatter fra Fjeld. Hun står opp ført med al de-
ren 27 år da hun blir skre vet inn 29. mai 1891. Hun er 
re gist rert ut skre vet 1. juli 1946. Hun har med and re 
bodd på hos pi ta let i 55 år. Om vi tar et søk på henne i 
gam le avi ser på Na sjo nal bib lio te kets nett si de, ser vi at 
hun var den siste gjen le ven de pa si en ten på hos pi ta let. 
Der står det også at 1. juli er hen nes døds dato, pa si ent-
opp hol det va rer med and re ord helt til hen nes død.

Når det gjel der lep ra kan du også se på Na sjo nal bib-
lio te kets nett si der. Der er nem lig en del lep ra pa si en ter 

Spe dalsk mann. FOTO: SE VE RIN WORM-PE TER SEN / NORSK TEK NISK MUSEUM



av bil det – med en del fakta inn skre vet på si den. Det ser 
ut som om alle pa si en te ne er fra Reit gjer det. Merk at 
in for ma sjo nen ikke er skre vet på norsk, mest tro lig  
på me di sinsk la tin. Men du får opp bil der av den de gjel-
der.

DØVE OG BLIN DE
En an nen in ter es sant kil de er Døve og blin de i Sunn mø-
re pros ti 1804. Der kan vi blant an net lese om Ole Jon-
sen. Da re gist re rin gen ble gjort, var han 81 år. Han ble 

ikke født blind, men ble det da han var 79 år gam mel. 
«For mo dent lig af al der dom». 

En an nen er Nil le Arnesdatter. Hun er 53 år og ble 
hel ler ikke født blind. Hun ble blind da hun var seks år 
et ter å ha hatt kop per.

En tred je som er nevnt er Haaver Monsen, 77 år. «Efter 
Si gen de har han væ ret Ligesaa frisk som en hver an den fra 
sin Ung dom af, og befinder sig for nær væ ren de ved 
Ligesaa god Hel bred, som en hver an den paa hans Al der». 

Den ne kil den fin nes også på digitalarkivet.no. Der 
fin nes også and re lig nen de kil der.

SLEKT OG DATA 2/2021 A 35

HELSE OG OMSORG A KILDER DU 
IKKE VISSTE OM? A TEMA A

Pa si ent får ban da sje rundt ar men. FOTO: ANDERS BEER WIL SE / NORSK FOLKEMUSEUM
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Pa si ent på le ge be søk i 1951. FOTO: LEIF ØR NE LUND / OSLO MUSEUM



Digitale kilder til  
2. verdenskrig
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A TEMA A KILDER DU IKKE VISSTE OM? A KRIG

Om du er på jakt et ter in for ma sjon om noen som ble ram met  
av and re ver dens krig, fin nes det man ge di gi ta le kil der du kan bru ke.  
Her pre sen te rer vi noen av dem.

A IDA BERG ITTE ANDERSEN HUND VE BAK KE

Merk at noen av si de ne kan over lap pe litt med hver and-
re. Spe si elt gjel der det om du le ter et ter noen som om-
kom un der kri gen. Men kan skje det lig ger litt ulik in-
for ma sjon på de uli ke si de ne?

FANGER.NO
Fanger.no er et nett ba sert fan ge ar kiv som gir over sikt 
over de 44 000 nord men ne ne som var fan ger un der and-
re ver dens krig. Her kan du finne opp lys nin ger om fan-

Nors ke krigs fan ger,  
her fra 1940. 
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gen ska pet til en kelt per so ner, sup plert med kart, bil der, 
do ku men ter og te ma ar tik ler, samt over sikt over de man-
ge fan ge ste de ne (fan ge lei rer, fengs ler, tukt hus, kon- 
sentrasjonsleirer og døds lei rer) som ek si ster te i Norge, 
det nazi-ok ku per te Eu ro pa, samt Nord-Af ri ka og Asia.

Om du fin ner noen i den ne da ta ba sen, kan det være 
verdt å ta en kikk på Na sjo nal bib lio te kets nett si der. 
Kan skje det står noe om dem og de res krigs his to rie i 
gam le bø ker og avi ser?

Der kan vi blant an net lese om lek tor Lars An ker 
Aabøl, født 2. mai 1899 og bo satt i Rin ge ri ke.
Hans fan ge løp var slik:
 : Ar res ta sjon 26. mars 1942 et ter læ rer ak sjo nen det te 
året.
 : Grini fra 26. mars 1942 til 31. mars 1942. Der had de 
han fan ge num mer 2060.
 : Jør stad mo en fra 31. mars 1942 til 10. ap ril 1942.
 : Kir ke nes fra 26. ap ril 1942 til 21. no vem ber 1942, 
den ne da to en ble han løs latt.

En an nen som er om talt i ba sen er hus mor Anne Renette 
Aadn øy, født 5. juni 1891 og bo satt i Stavanger. Hen nes 
fan ge løp var slik:
 : Ar res ta sjon 14. juni 1944.
 : Fan ge opp hold i Stavanger mel lom to ukjen te da to er.
 : Grini fra 28. juni 1944 til 4. mai 1945, da hun ble løs-
latt.

Om vi sjek ker i gam le avi ser og bø ker fin ner vi dess ver-
re ikke ut hvor for hun ble ar res tert.

KRIGSSEILERREGISTERET.NO
Krigs sei ler re gis te ret er et di gi talt re gis ter over alle nors-
ke menn og kvin ner som seil te i nøy tral fart, for Nor tra- 
ship, i hjem me flå ten, i ma ri nen, for al li er te og nøy tra le 
han dels skip, og i al li ert ma ri ne. I til legg skal også uten- 
landske sjø folk som seil te for Nor tra ship og i hjem me- 
flå ten re gist re res.

Alle per so ner får sin egen side, og det er også mu lig  
å leg ge til fle re opp lys nin ger.

En av dem som er om talt er Anders Andersen, født  
7. ja nu ar 1902 og bo satt i Sta vern.

Han had de før s te mønst ring om bord på D/S Grey 

Coun ty fra Lon don den 9. ok to ber 1940. Hans stil ling 
om bord var lem per. To talt har han ni mønst rin ger frem 
til 8. de sem ber 1945, og had de også rol ler som smø rer 
og fyr bø ter. Han av mønst rer siste gang i Bel gia den ne 
de sem ber da gen. 

Hos and re er det lagt inn mer in for ma sjon og bil der, 
for eks em pel av fa mi lie el ler re gis te ret.

Det gjel der for eks em pel Theo dor An dre as Andersen. 
Han var født og bo satt i Flos ta og lev de mel lom 27.  
ap ril 1908 og 27. juli 1992.

Det er blant an net re fe rert fra mønst rings pro to kol len 
fra Tve de strand. Der står det blant an net:
 : Sam let uten riks dekk tje nes te et ter fyl te 15 år 59.3/30 
må ne der. Før s te or di næ re mønst ring: 26.04.1932  
til Damp skip Win roth som mat ros i Kris tian sand, 
mønst ret av i Oslo 09.02.1934.
 : 15.11.1935: Mønst ret i Tve de strand som mat ros til 
Damp skip Crawford Ellis, av mønst ring ikke ført.
 : 19.01.1940: Mønst ret i Tve de strand som mat ros til 
Mo tor tank John P. Pedersen, mønst ret av i New York 
12.04.1941, kort tid før det te ski pet ble tor pe dert og 
sen ket.
 : 04.09.1941: Mønst ret i Bos ton som mat ros til Damp-
skip Crawford Ellis, mønst ret av i Oslo 29.04.1946.
 : 26.06.1947: Mønst ret i Tve de strand som båts mann til 
Mo tor skip Hav, av mønst ring ikke ført.

VÅRE FAL NE
Våre Fal ne-da ta ba sen fin ner du på ad res sen vg.no/spe-
si al/2015/vaare_falne. In for ma sjo nen i da ta ba sen 
stam mer fra Våre Fal ne-bø ke ne som ble laget av sta ten 
et ter kri gen. Opp lys nin ge ne og bil de ne ble sendt inn av 
på rø ren de, og der et ter be hand let av en re dak sjon. Ar ki-
vet et ter re dak sjo nens ar beid og brev fra de på rø ren de 
fin ner du hos Riks ar ki vet, men der fin nes ikke bil der.

I da ta ba sen kan du blant an net lese om tryk ke ri ar bei-
der Gjert rud Ali da Andersen. Hun ble født 4. juli 1909 i 
Oslo og døde un der et bom be an grep i hjem by en 31. 
de sem ber 1944. Om du goog ler «bom be an grep Oslo  
31. de sem ber 1944» får du vite at bri tisk fly an grep 
Gestapos ho ved kvar ter på Vic to ria ter ras se – og man ge 
si vi le nord menn døde i an gre pet. Blant an net man ge 
pas sa sje rer om bord i trikk 115 som ble truff et i Dram-
mens vei en. På Våre fal ne kan vi lese at Gjertruds søs ter 
Dag mar El fri da også døde i an gre pet. Hun var fem år 
yng re og job bet som kon tor da me.

I sam me an grep om kom også Rag na Ma rie Knutsen 
fra Ski, sam men med sin mann og to søn ner, Finn og 
Rolf.
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Nors ke krigs fan ger i ar beid, 1940.  
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A TEMA A KILDER DU IKKE VISSTE OM? A KRIG

Har du en for far som var of  ser da Norge var un der lagt dansk sty re?  
Dans ke Slægtsforskere har di gi ta li sert og pub li sert bo ken som vi ser en kom plett 
lis te over både nors ke og dans ke of  se rer mel lom 1648 og 1814 –  
og alt fin ner du søk bart på net tet!

A KNUT SØR HUS BAK KEN

Dans ke og nors ke Officerer 1648–1814 ly der nav net  
på bo ken som in ne hol der nær 32 000 navn på offi  se rer 
og and re som var til knyt tet den dansk-nors ke hæ ren  
un der dis se åre ne. Ma te ria let ble sam let av den dans ke 
oberst løyt nan ten og militærpersonalhistorikeren Jo han 
Chris ti an Wal de mar Hirsch og hans sønn Kay Hirsch, 
som var pre mier løyt nant, mot slut ten av 1800- og be-
gyn nel sen av 1900-tal let.

I til legg til sel ve nav ne re gist ret, fin ner du også in for-
ma sjon om fød sels- og døds dato, slekt skaps for hold, ek-
te fel ler med mer. 

OF FI SE RE NE BLE ELI TER
Men før vi går mer i dyb den på ma te ria let: La oss set te 
det te i en kort his to risk kon tekst.

Norge var lyd ri ke un der Dan mark fra re for ma sjo nen 
i 1537 til og med selv sten dig he ten i 1814. Den ne tids-
epo ken kan de les inn i to pe ri oder: Lyd ri ke ti den (1537–
1660) og ene vel det (1660–1814). Inn fø rin gen av ene vel-
det, som be tyr at all sen tra li sert makt er gitt til en mon-
ark, hand let om at den da væ ren de dansk-nors ke kon gen 
Fre de rik 3. øns ket kon troll – der iblant over det ut øv en-
de makt ap pa ra tet, hæ ren.

Det ble en mål set ting å få etab lert et pro fe sjo nelt, na-
sjo nalt og lo jalt offi  sers korps. Blant sen tra li se rings - 
til ta ke ne sto ut vik lin gen av og rol len til de land mi li tæ re 
offisersskolene, Landkadetakademiet i Kø ben havn og 
Den frie ma te ma tis ke sko le i Chris ti ania (Oslo), helt 
sen tralt. Ut dan nings sy ste met før te til at bån de ne mel-
lom kon gen og hans offi  se rer ble styr ket.

Med det te fikk offi  se re ne ut over 1700-tal let sta dig 
stør re inn fly tel se på stats sty ret, og ble sett på som eli ter 

sam men med pres ter, so ren skri ve re og and re em bets-
menn. Kort sagt gikk ri kets offi  se rer fra å være kri ge re til 
å bli lo ja le stats tje nes te menn i Dan mark-Norge.

HVOR FIN NER DU DET TE?
Det er Slægtsforskernes Bib lio tek som har til gjen ge lig-
gjort bo ken for all menn he ten. Bib lio te ket dri ves av for-
en in gen Dans ke Slægtsforskere, som er Slekt og Datas 
søs ter or ga ni sa sjon i Dan mark.

Do ku men tet, som er på 518 si der, vi ser nav ne ne på 
alle de over 30 000 dans ke og nors ke offi  se re ne som er 
be hand let i bo ken Dans ke og nors ke Officerer 1648–1814. 
Ved hver per son er det også hen vist til et klikk bart bind-
num mer (det er 45 bind i alt, fra 1-1 til 12-4), der du får 
til gang til offi  se rens bio gra fi som hånd skrift fra bo ken. 
Her kan du taste inn nav net man sø ker et ter (ved å bru-
ke «Ctrl+F»), slik at du slip per å lete. Sy nes du noe av 
hånd skrif ten er van ske lig å lese, kan du ko pi e re og lime 
det inn i et word-do ku ment for eks em pel.

Re gist ret over alle offisersnavnene fin ner du ved hjelp 
av den ne len ken: https://slaegtsbibliotek.dk/900836.
pdf

NORD MENN I RE GIST RET
La oss til slutt se på noen eks emp ler på nors ke offi  se rer. 
På side 13 i do ku men tet med nav ne re gist ret, som for 
øv rig er sor tert i al fa be tisk rek ke føl ge et ter et ter navn, 
fin ner vi blant an net Otto An dre as Arøe. 

Et ter å ha klik ket på bind-num me ret til høy re for 
nav net, sø ker en opp ved kom men de i bo ken. Av opp lys-
nin ger om Arøe ser man eks em pel vis at han ble født på 



Rin ge bu i 1775, var elev ved offisersskolen i Chris ti ania 
fra 15. juli 1790 til 30. ap ril 1794, var i det Op lands ke 
dra gon re gi ment (en av de ling i det nors ke ka va le ri et) og 
døde 25. mai 1823.

Wil helm Chris ti an Hy gen fra Grue er en an nen.  
Han ble også født i 1775 og gikk på sam me sko le fra 
1790–94 som Arøe. Hy gen ble der imot sjef for Nord re 
Hedemarkske Kom pa ni un der Op lands ke Re gi ment i 
1810, og for ble i Norge et ter løs ri vel sen fra Dan mark i 
1814. Fikk også til la tel se til å gif te seg med Ma ria Lund 
i 1810.

KIL DER
• Fortid.no, Er ling Ruge, «Fra kon gens ut ford re re til lo ja le stats funk sjo næ rer 

- Inn ord ning av dansk-nors ke offi  se rer i stats ap pa ra tet fra 1660 til 1799». 
Hen tet 12.04.21 fra https://www.fortid.no/ar tik ler/2019/fra-kon gens-ut-
ford re re-til-lo ja le-statsfunksjonere.html

• Slaegtsbibliotek.dk, «Dans ke og nors ke Officerer 1648–1814».
• Snl.no, Øy stein Lydik Idsø Vi ken, «Norge un der dansk sty re (1537–1814)». 

Hen tet 12.04.21 https://snl.no/Norge_under_dansk_styre_-_1537-1814
• Uio.no, Er ling Ruge, «I kon gens klør. Pro fe sjo na li se rin gen av dansk nors ke 

offi  se rer på 1700-tal let» (mas ter opp ga ve). Hen tet 12.04.21 https://www.duo.
uio.no/bit stream/hand le/10852/57171/HIS-4090-DUO mal-03052017.
pdf?sequence=5&isAllowed=y
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Løyndommen  
til ein bibel

A SLEKTSHISTORIER

Har du komme over ein bibel i barndomsheimen din med namn  
på ein ukjend familie nokon gong? Det har i alle fall eg, og det viste  
seg å vera ei spennande og spesiell slektshistorie.

A KARLE GJERNES

Husa på Sygarden-Ødegård i Smøla i Møre og Romsdal 
er frå 1880-åra og var i si tid bygd for lærar og 
kommunepolitikar Ole Soleim med familie. I slutten av 
1930-åra flytta foreldra mine dit, men sidan 1990-åra 
har dei stått ubebodd.

I husa er det tatt vare på det meste opp gjennom åra. 
Å vekse opp mellom gamle bøker og skrifter vart ein 
naturleg del av oppveksten, utan at eg visste kva som 
faktisk stod i bøkene. Då eg for nokre år sidan heilt 
tilfeldig var innom stova igjen, plukka eg ut ei bok frå 
bokskapet. 

Det viste seg å vera ein bibel. Inni bibelen var det 
skrive namn på ein familie: Anders Gjersvold frå Røros 
(fødd 1864), som var gift med Marianne Ødegård frå 
Smøla (f. 1858). Dei hadde ungane, som alle var fødd på 
Røros, John Arthur (f. 1891), Otto Margido (f. 1893) og 
Reidar Johannes Gjersvold (f. 1895).

Kva hadde denne familien med husa på Sygarden-
Ødegård å gjera? Og kvifor og korleis hadde denne 
bibelen kome i ein boksamling akkurat her? Det var det 
første som slo meg der og då. Namna var jo ukjente for 
meg.

TØFF OPPVEKST FOR GUTANE
Dette ønskte eg å finna ut meir om. Eg fann først ut at 
Marianne var frå nabogarden Nordigarden-Ødegård. 
Ho var utmeldt av statskyrkja i 1887 og flytta til Røros 
to år seinare, der ho møtte Anders.

Etter å ha vore gift i sju år, og fått tre ungar, døyr 
ektemannen hennar i 1897 – berre 33 år gammal. 

Ho tek deretter med seg dei to yngste gutane, Otto 
Margido og Reidar Johannes, tilbake til Smøla. 
Eldsteguten John Arthur vart igjen hos besteforeldra på 
Røros. Vidare skjedde så at i 1898, berre eitt år etter at 

ektemannen døydde, døyr også Marianne – årsaka var 
lungetuberkulose.

Familien Anders og Marianne Gjersvold tilhøyrde ei 
baptistmenighet, og var derfor ikkje medlemmer av 
statskyrkja. Med andre ord var ikkje gutane Otto 

Familien Gjersvold inn- 
skrevne i bibelen.  
FOTO: JENS ROMSLO
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Margido og Reidar Johannes døypt. Dei måtte få ein ny 
heim, men ingen ville ta vare på udøypte ungar på 
slutten av 1800-talet.

I 1898 vart dei dermed døypt i Edøy kyrkje i Smøla. 
I folketeljinga for 1900 er Otto Margido og Reidar 
Johannes busett hos ulike familiar i same kommune – 
det hjelpte å bli døypt. Begge er på fattigvesenets 
rekning. I folketeljinga ti år seinare så eg at førstnemnde 
budde hos besteforeldra på Røros (som også er det siste 
eg finn om han), medan yngstemann er komen til 
Jøstølen som fiskeriarbeidar, 15 år gammal. Han blir 
seinare far til ein son i 1920. 

Ein kommunal folketeljing for Trondheim i 1925 
viste at Reidar Johannes var handelsreisande og gift med 
ei ny kvinne, som han får fire ungar med. 80 år gammal 
døyr han i Oslo i 1976, men eg veit ikkje kor han er 
gravlagt. Men kva med eldsteguten John Arthur? Jo, han 
blir lokomotivførar, får familie og er gravlagt i Trondheim.

NYE OPPKLARINGAR
Ein dag for eit par år sidan fann eg på Facebook at Turid 
frå Røros etterlyste vigselsdato for ekteparet Anders 
Gjersvold og Marianne Ødegård. Eg spør dermed min 
svigerson Jens om han kan ta kontakt med henne. Ho er 
barnebarn av John Arthur.

Sommaren 2019 vart det ein tur til Nordigarden-
Ødegård i Smøla på Turid, for å sjå der hennar oldemor 
Marianne vaks opp. Ho og ektemannen møtte meg, Jens 
og Svein, som er noverande eigar av garden. Det viste 

seg at han og Turid var firmenningar, då dei har felles 
tippoldeforeldre. Det vart òg noko jernbaneprat på 
treffet sidan Svein er lokomotivførar, som også faren til 
Jens og bestefaren til Turid var.

Frå Turid får eg høyre at John Arthur vart gift med 
Jenny Bang i 1914, men ho døydde allereie i 1915. Dei 
fekk sonen Arthur Marius, som er far til Turid. John 
Arthur var dessutan vakt på slagskipet «Berlin» i 
Hommelvika under 1. verdskrig. Der møtte han den 
andre kona si, som han seinare fekk fem ungar saman 
med. Turid fortalde òg at Otto Margido reiste til USA i 
1923.

BIBELEN I BOKHYLLA
Men: Korleis har eigentleg bibelen hamna i barndom-
sheimen min i Sygarden-Ødegård? Det blir gjetting, 
men eg trur Marianne tok med seg bibelen då ho flytta 
frå Røros. Sannsynlegvis vart det halde ein auksjon etter 
at ho døydde, og då var det lærar og kommunepolitikar 
Ole Soleim som kjøpte bibelen – dermed vart han 
liggande i den same bokhylla i så lang tid.

Nokre spørsmål sit eg igjen med: Vart brørne som 
vaksne på ny ein samla familie? Har Otto Margido 
etterslekt i USA? Har etterslekta høyrt om oppveksten 
på Smøla? Og har dei noko forhold til plassen?

Likevel har mange bitar falle på plass. Turid fekk med 
seg bibelen, slik at han kom heim igjen til si eiga slekt. 
Løyndommen til bibelen, som har lege der i over hundre 
år, er endeleg oppklart.

Omslag og tittelark på den over hundre år gamle bibelen etter Marianne Ødegård. FOTO: JENS ROMSLO
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A SLEKTSHISTORIER

Ble kjent med morfar  gjennom protokoll!
Jeg kjente dessverre ikke min morfar, Johannes Antonius Paulsen.  
Han døde i 1933, og det er ikke mye jeg vet om ham. Jeg var ikke flink nok til  
å spørre min mor. Men en protokoll skulle vise seg å si noe om hans liv.

A KIRSTEN RØSJORDE

Mine besteforeldre, Johannes Antonius Paulsen og Marte 
Lømo traff jeg aldri. På min mormors side har jeg  
en slektsbok, Øvergårdslektens Gaardergren. Gjennom den 
kunne jeg følge slekten langt bakover. På min morfars 
side visste jeg derimot ingenting. Takket være god  
hjelp av dyktige slektsforskere fant vi frem til at hans 
familie opprinnelig kom fra Askim, men flyttet inn til 
Christiania. Via adressebøker har jeg funnet og besøkt 
alle de stedene han og familien bodde. Første stedet  
jeg fant var i Egebergveien, deretter bodde de bl.a. i 
Hurdalsgaten, Schulz gate og Odins gate. Det ga meg en 
god anledning til å bli kjent mange steder i Oslo, steder 
hvor mine forfedre levde sine liv.

AKTIV I AVHOLDSBEVEGELSEN
Men utover dette visste jeg ikke så mye om hans liv og 
virke, bortsett fra at han var byselger. Dette var omtrent 
det samme som handelsreisende. Og på slutten av 
1920-årene skaffet han attpåtil en bil. Min mor fortalte 
ikke mye om sine foreldre, men jeg fikk et veldig godt 
inntrykk av dem. Som barn er man aldri flink nok til  
å spørre. Jeg har noen dagbøker som mor skrev som 
forteller om mye liv.

Selv om jeg ikke visste så mye mer enn det, kjente  
jeg til at han hadde vært engasjert i avholdsbevegelsen. 
Mor hadde tatt vare på en stor protokoll (større enn 
A3) som jeg etter hvert begynte å studere. Det viste 
seg at det var en protokoll fra Oslo Totalafholds-
forenings organ for skjemt og alvor. Det viste seg at 
morfar var redaksjonssekretær i dette humoristiske 
organet. 

Det Norske Totalavholdsselskap var den eldste avholds- 
organisasjonen i Norden, og engasjerte svært mange 
medlemmer. I tillegg til at de jobbet for en edru livsstil, 
var de også opptatt av menneskeverd og fred.

I 2004 var jeg i kontakt med et medlem i Det Norske 
Totalavholdsselskap om protokollen «Organet» som det 
står på første side. Han kunne opplyse at hovedarkivet 

med gamle protokoller og medlemslister gikk med i en 
brann i Venstres Hus under krigen. Men jeg hadde 
heldigvis min egen protokoll, som et minne fra morfars 
engasjement.

PROTOKOLLEN GIR INNSIKT I LEVD LIV
Denne gir et lite bilde av tiden rundt århundreskiftet – 
og kanskje et innblikk i morfars humor også? Jeg vil 
under dele noen eksempler på hva jeg har funnet i 
denne protokollen.

Protokollen er på 21 sider og den inneholder mye 
skjemt og litt alvor. Første referat var onsdag 2. mars 
1898 og begynner med et ganske spesielt dikt.

«En mand stod i forhørsretten, tok opp sin skraatobak 
og gav sig til at karve på skranken. Nei, siger Assessoren, 
dette er for grovt! Ja svarede manden, jeg synes det 
samme, men jeg gnider en lidt!» Undertegnet Karlan.

Johannes Antnonius Paulsen avmerket med sirkel på bildet.
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Det er også en novelle der som forteller 
om barnepiken Annas kjærlighetseventyr:

Anna Madsen fra Toten som har vært 
«barnepige hos Fuldmæktig Jeppesen paa 
Drammensveien» og ble rammet av «Gud 
Amors pil», Gustav. Han var gardist!  
De tok med seg barnet og gikk tur på 
Akershus festning. Barnet rømmer og 
holder på å drukne. De får reddet barnet, 
men da hun kom hjem, får hun avskjed 
som barnepike! Men heldigvis ender det 
med at hun gifter seg med sin Gustav.

FEST OG MORO
De var også ivrige på festlige lag i 
foreningen. Bak i protokollen fant jeg for 
eksempel en invitasjon til Oslo Totalafholds-
forening. De hadde fest førstkommende 
søndag med taler, sang og opplesninger. 
Festen ble dessuten avertert i Morgenposten 
22. oktober 1898. Den fant sted i Arups 
gate 3 i Oslo. Hvordan festen ble vites ikke, 
kanskje det står noe om det i en annen 
protokoll?

INFORMASJON Å FINNE  
SELV PÅ UKJENTE STEDER
Protokollen viser at det er mulig å finne 
informasjon om forfedre på de mest 
uventede steder. Om du ikke er så heldig å 
ha en protokoll, finnes det mange referater 
fra frivillige organisasjoner i avisene på 
Nasjonalbiblioteket. Der finner du også 
mange bøker om foreningsliv der folk er 
nevnt. Det ligger i tillegg mange forenings-
arkiver i de fysiske arkivene rundt omkring 
i landet. Bare fantasien setter grenser.  A A
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Christen Haagensen  
– fattigdom, forbrytelse og fengsling

Historien om hvordan et tilfeldig søk på Digitalarkivets  
brukerforum avdekket en meget spesiell del av min egen slektshistorie.

A STEINAR VASAASEN

Da jeg startet med å grave bakover i egen slekt rundt 
1980, var eneste alternativ å «grave for hånd» dvs. opp-
søke Statsarkivet på Hamar eller Riksarkivet på Sogns-
vann, finne seg en plass på lesesalen og bla i kirkebøker 
og annet arkivmateriale. Forsiktig blaing, side for side, 
langsomt og møysommelig. Det eneste som kunne ligne 
på en slags digitalisering den gang var folketellingen 
1801 som fantes på filmkort med indeksering på for-
navn, etternavn og bosted. Derfor har jeg til helt nylig 
fortsatt hatt noen forfedre der opplysningene i 1801- 
tellingen har vært slektslinjas endestopp. Min farfars 
morfars morfar, Kristen Håkensen (med datidens van-
ligste skrivemåte; Christen Haagensen), var en av disse. 
Han hadde jeg ikke engang klart å finne i 1801-tellingen. 
Kona var oppført som gift, men altså ikke oppført i 
folketellingen sammen med mannen. Hvor Kristen 
Håkensen befant seg, var et mysterium.

TILFELDIG FUNN
Så, tidlig på høsten 2020, var jeg tilfeldig inne på 
Digitalarkivets brukerforum for å se om det var kommet 
opp noen spørsmål/tråder angående personer eller 
slekter i Ringsaker på Hedmarken. Da hadde en trønder 
lagt ut en anmoding om hjelp til å transkribere en rekke 
rettsreferater fra Ringsaker som omhandlet en «Christen 
Haagensen Smestad», bosatt i området rett nord for 
Moelv. Da ringte det fort ei bjelle, for «min» Kristen 
Håkensen bodde nettopp i det området. Og det ble fort 
klart at dette var samme mann. Det viste seg altså at  
min 3xtippoldefar befant seg i arresten på lensmanns- 
gården Stolpestad i Ringsaker ved folketellingen i 1801. 
Siden har jeg lest og transkribert utallige sider med retts-
referater, men har fortsatt en god del igjen. 

Saksmappa til Kristen Håkensen fra Christiania Tukt-

hus, som nå befinner seg i Riksarkivet, har vist seg å 
inneholde hele 150 sider. Trønderen som dro i gang 
tråden på brukerforumet har fått ut noen smakebiter fra 
Riksarkivet, som jeg har vært så heldig å få kopi av, men 
mappa er så stor at jeg denne gangen må tilbake til 
lesesalen på Sognsvann for å lese eller avfotografere hele 
mappa. Jeg gleder meg veldig til den dagen det blir 
mulighet til det. Men jeg har imidlertid allerede nå klart 
å danne meg en relativt god oversikt over Kristen 
Håkensens livshistorie som jeg nå vil ta dere med inn i.

YNGSTEMANN AV NI
Kristen ble født i 1767 på en husmannsplass under 
gården Berg på Ring i Ringsaker og døpt i Ringsaker 
kirke 12. juli. Han var yngstemann i en søskenflokk på 
ni. Han giftet seg allerede 2. november 1786, i en alder 
av 19 år, med Anne Hansdatter født 1766 på Smestadeie. 
Den første graviditeten kom fort og 30. sept 1787 blir 
det første barnet, Alis Kristensdatter, døpt. Hun er min 
2xtippoldemor. Det kan ikke ha vært en lett periode å 
stifte familie. Årene 1787 og 1788 er beskrevet som 
uvanlig tørre og kalde – med «dyrtid», dvs. økende priser 
på bl.a. korn. 

Denne vinteren begynner så elendigheten for Kristen 
og hans nystiftede familie. Han blir 15. februar 1788 
anmeldt av Ansteen Larsen Berg for tyveri av «6 skiepper 
Draase», som er drøyt 100 liter tresket korn. Jeg vet ikke 
sikkert, men vil anta at det Bergseie som Kristen ble født 
på, er en av husmannsplassene som ligger under gården 
til Ansteen Larsen Berg. Kristen har derfor trolig vært 
godt kjent på gården. Rettssaken foregår 28. april 1788. 
Kristen innrømmer tyveriet, men benekter å ha brutt 
opp noen låser. Forsvareren ber om at hans lave alder og 
hensynet til «dyrtid» medfører en mild straff. Aktor viser 
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ingen nåde og påstår at alle som har helse og gidder å 
arbeide, klarer å skaffe seg livsopphold. Her kan det ikke 
vises noen medlidenhet! Kristen blir derfor «for dette 
første gang begaaede ringe Tyverie» dømt til følgende:
1. «I fængsel at miste sin Huud» (som i klartekst betyr 

pisking).
2. «Betale tvigield av det stiaalne med 2 rdr», dvs. at han 

må betale retten (Staten) det dobbelte av verdien på 
det stjålne korn. (Det stjålne kornet er selvfølgelig 
allerede tilbakelevert til Ansteen Larsen Berg.)

3. «Have sin Hoved lod forbrudt hvis han nogen er 
ejende» (som muligens betyr at Staten konfiskerer 
hans formue, hvis han har noen.)

NY RETTSSAK
Historien om Kristen kunne jo gjerne endt her, men 
det kan tyde på at Kristen har vært temmelig misfornøyd 
med utfallet. I hvert fall er han en drøy måned senere 
tiltalt i en ny rettssak. Onsdag 4. juni 1788 er rettsapparatet 
i gang igjen med «8 eedsvorne laugrettes og meddoms 
mænd». Denne gang er det sogneprest Ancher i 
Ringsaker som har innlevert anmeldelse. Det er såpass 
«tungt» lesestoff å transkribere disse rettssakene, så jeg 
har foreløpig ikke fått med meg alle de omfattende 

vitneforklaringene. Men essensen er ifølge vitnene at 
Kristen bl.a. skal ha kommet med trusler mot Ansten 
Larsen Berg (som anmeldte ham første gang). Han skal 
bl.a. ha uttalt at hans hode burde stått på en stake. Han 
skal videre ha bannet opptil flere ganger. Men det som 
tydeligvis har vært aller sterkest kost for datidens 
myndigheter, er at Kristen skal ha «hånet sakramentet». 
Retten kommer til at blant svak og uopplyst ungdom 
skulle han kunne finne etterfølgere. Derfor anses han å 
være «farlig for Statens sikkerhed, ja for religionen selv.» 
Han dømmes enstemmig etter lovens paragraf 6-1-7. 
Dette er altså Christian V’s norske lov, den såkalte 
blasfemiparagrafen, som lyder slik: 

Fra fangeprotokoll,  
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1. Kap. Om villfarende lære, gudsbespottelse og trolldom. 
«Den som overbevises å ha lastet Gud, eller spottet hans hellige 
navn, ord og sakramenter, han skal tungen levende av hans 
munn utskjæres, dernest hans hode avslås og sammen med 
tungen settes på en stake».

Men retten finner (heldigvis) at hans misgjerninger ikke 
er så alvorlige at lovparagrafens «straffeutmåling» kan 
anvendes. Sitert fra dommen: «Retten finder ikke at hans 
misgjerning kan blive at ansee til den grad av Bladphemie, 
hvorfor Straf der er fastsadt.» Det er tydelig at retten med 
bl.a. de åtte meddommerne fra lokalsamfunnet må ha 
vært litt i villrede her. Det har ikke vært noen annen 
lovhjemmel å dømme ham etter, enn blasfemiparagrafen. 
Men dømmes du etter den, skal jo egentlig utfallet være 
dødsstraff. Men dette blir altså sett på som en litt for 
streng reaksjon overfor en som ikke klarer «å holde kjeft» 
i fylla. For det framgår også av vitneutsagnene at Kristen 
nok har vært påvirket av alkohol ved flere av de 
anledninger han har bannet og truet.

I stedet for dødsstraff, dømmes han «for egen for- 
bedring og til eksempel for andre», nå til åtte års straffe-
arbeide i nærmeste festning. Det er i dagens samfunn, 
hvor ytringsfriheten har rimelig gode kår, litt underlig å 
tenke på rimeligheten av en slik straffeutmåling.

SAKEN ENDRES
Det har imidlertid foregått noe etter at dommen falt.  
I Christiania Tukthus sine fangeprotokoller kan vi lese
at Kristen Håkensen den 14. februar 1789 
ankommer for å sone 1 år. Et søk på 
Nasjonalbiblioteket etter «Christen 
Haagensen Smestad» gir faktisk ett treff. 
En artikkel i Ringsaker Blad fra 1960 
omhandler blasfemidommen mot 
Kristen Håkensen. Det viser seg at 
dommen i tingretten har blitt anket til 
Opplandenes Lagting som behandlet 
saken 3. september 1788 på gården 
Hjellum utenfor dagens Hamar by. 
Straffen på åtte år fra tingretten ble i 
lagretten redusert til 1 år straffarbeid. 

VEIEN UT – OG INN I FENGSEL IGJEN
Kristen soner 1 år i tukthuset og løslates 13. 
februar 1790. En dag før 1 år fordi den 14. 
er en søndag. Da går ferden hjem til Ring- 
saker og livet ser ut til å være litt mer «harmo- 
nisk» noen få år. Kristen og hans kone Anne 
har fire barn til dåpen i perioden februar 
1791 til mai 1798.

Men så er det på’n igjen vinteren 1800/1801. 
Ved folketellingen 1. februar 1801 sitter Kristen 

arrestert på lensmannsgården Stolpestad i Ringsaker. 
Kona er da gravid med deres sjette barn som døpes i 
juni samme år. fire dager senere, 5. februar 1801 er den 
tredje rettssaken mot Kristen Håkensen i gang. Denne 
gangen står han tiltalt sammen med sin bror Håken 
Håkensen og et ektepar på Kluftmoen ovenfor Næroset 
i Ringsaker. Tyveriet består som sist gang av utresket 
korn stjålet fra Carl Byen som bor ikke langt unna 
husmannsplassen Tørtop der Kristen på den tida bodde 
med sin familie. I løpet av rettssaken kommer det opp 
enda et tyveri begått høsten 1800 fra stabburet til Anders 
Ødemo. Det er der også stjålet matvarer, men saken blir 
straks litt mer alvorlig i og med at Kristen og hans bror 
Håken da har hatt med seg ei øks for å kunne bryte opp 
stabbursdøra. Dermed blir dommen denne gang: 

«At Arrestanten Christen Haagensen Sørbye Eje bør, for dette 
Anden Gang begaaede ringe Tyverie hos Carl Byen og første 
Gang forøvede Grove Tyverie hos Anders Ødemoe i Følge 
Forordningen af 20de Februarii 1789 – sammenlignenede Ditto 
af 4de Martii 1690 – At Stryges til Kagen og Avbøyde i nærmeste 
Fæstning sin Leeve Tiid, samt betale Anders Ødemoe de fra- 
stiaalne og ey tilbagebekommne Koster med 4 Rigsdaler 48 skil.»

Ifølge Store norske leksikon ble Kakstrykning utført 
med en «nihalet katt», en pisk med ni remmer med 
flere knuter på, festet til et trestykke. Altså nok en gang 
pisking som straff og nå også livstidsstraff på Tukthuset. 
Men her er det altså at jeg har behov for å gjennomgå 
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hele saksmappa som ligger i Riksarkivet. For Kristen 
må ha sluppet ut igjen, uvisst når. Denne gangen har han 
ikke reist nordover, hjem til Ringsaker.

FLYTTER VIDERE
Han har i stedet reist sørover og neste gang vi møter 
ham, bor han på Fiskeløs i Aremark i Østfold. Han har 
da enda en gang blitt tiltalt for tyveri og denne gang har 
saken gått helt til høyesterett som 6. desember 1846 har 
opprettholdt hans siste straff på to års straffearbeid i 
Christiania Tukthus. Dommen blir forkynt for Kristen 
på hans bopel i Aremark den 2. mai 1846 og han blir 
umiddelbart transportert til Christiania Tukthus. Denne 
siste straffen rakk han ikke å sone fullt ut, for 18. mai 
1847 døde Kristen i Tukthuset og ble noen dager senere 

begravet på Tukthusets egen kirkegård. Han ble hele 80 
år gammel, mens hans kone Anne Hansdatter døde 
allerede i 1826.

Det er ikke mange av mine forfedre jeg vet så mye 
om som jeg gjør om Kristen, men allikevel har jeg 
mange spørsmål som jeg håper å finne svar på. Hvor 
lenge sonet han straffen etter dommen i 1801? Hvorfor 
ble han benådet eller fikk ettergitt straff? Hvorfor valgte 
han akkurat Aremark som ny bopel og hvordan var livet 
hans der? Noe av dette kan jeg kanskje finne svar på  
i den omfangsrike mappa på 150 sider i Riksarkivet.  
At kona og barna som var etterlatt i Ringsaker hadde et 
strevsomt liv, er jeg temmelig sikker på. Etterkommere 
fikk de allikevel mange av. Men det er kanskje ikke så 
mange av disse som kjenner til Kristen Håkensens 
dramatiske livsløp? 
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Christen Haagensen er omtalt i denne fangeprotokollen til Christiania Tukthus.



Returadresse: 
Slekt og Data
Øvre Slottsgate 2B
NO-0157 Oslo

Slekt og Datas webinarer
Se opptak av våre inspirerende digitale foredrag! Vi har siden mars 2020 holdt rundt 60  
webinarer med ulike temaer, som et alternativ til de fysiske møtene man har hatt tidligere. 

Et webinar er et foredrag du kan se på nett, enkelt tilgjengelig på PC, mobil, nettbrett osv.  
Registrer deg med fornavn og e-post når du klikker på et webinar du vil se – og vipps, du er inne! 

Alle de digitale foredragene ligger alltid tilgjengelig på vår nettside slektogdata.no.

Nybegynnertips:
• Tips til deg som er nybegynner 

• Kom i gang med slektsforskning 

• Gravminnebasen

Digitalarkivet:
• Kildesøk 

• Personsøk 

• «Nye» døde 

• Folketellinger

• Rettsmateriale og tingbøker 

• 1920-tellingen

Nasjonalbiblioteket:
• Lokalhistoriewiki

• Fra pikenavn til gift 

• Slik søker du

• Bygdebøker

• Omstreifere i kildene 

• Husmenn

Jonny Lyngstad:
• Landskyld, matrikkel og jordeiendom 

• Branntakstprotokoller

• Hulmål, vekt og valuta

• Gotisk kurs

• Kilder du ikke visste om

• Kirkebøker og dagregisteret 

• Skifter

• Ekstraskatten 1762 og norske  
soldater i Slesvig-Holstein

DNA:
• Import av DNA-treff inn til Excel  

• Matcher for MyHeritage og FTDNA

• GedMatch: Finn ukjent far

• Innføring

• Lær om phasing 

• Triangulering

Andre land:
• Slik fant jeg min familie i USA 

• USA

• Sverige

• Danmark

Opphavsrett og slektsbøker:
• Opphavsrett for slektsforskere

• Lær å lage slektsbok 

Krig og militære:
• Kilder til krigsseilere

• Krigsseilerne og dekorasjoner 

• Nordmenn i fangenskap 

• Militære ruller 

• Dugnad om fangehistorie 

Diverse kilder og temaer:
• Fattigprotokoller

• Skoleprotokoller

• Kilder til slekt i Oslo 
• Slektsforskerdagen 2020 

• Arbeiderbevegelsens arkiv 

• Politivesenets arkiver 

• Ugifte mødre og leiermål 

• Hanseaterdatabasen

• Stortingsarkivet

• På jakt etter nye kilder om 1814 

• Klær tidfester gamle bilder 

• FamilySearch

slektogdata.no


