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Kjære medlemmer
Så er vi i gang med en nytt godt slektgranskningsår! 

Fjoråret ble annerledesåret, den vanlige kontakten mellom 

medlemmer og medmennesker ble brutt, og samarbeidet i 

foreningen ble utfordrende. 

Styret forsøker å bøte på kontaktproblemene ved å utgi tre 

utgaver av medlemsbladet i året, ved å prøve å gjennomføre 

møter og arrangementer «smittefrie» på nett, og ved å øke 

mengden av lesbart stoff på hjemmesidene.   

Den 14. januar i år gjennomførte vi det første forsøk med et 

medlemsmøte kun på nettet, med Jonny Lyngstad som 

foredragsholder. Temaet var «På søk etter nye kilder», og 

Lyngstad demonstrerte på en utmerket måte hva vi kan finne  

i arkivenes «mørke kroker». Lyngstad er leder av Slekt og Data 

Møre og Romsdal, har drevet med slektsforskning og lokal-

historie i en menneskealder, og sitter også i foreningens 

hovedstyre. 

Foredragsholder satt hjemme i sin stue ved datamaskinen, det 

samme gjorde møteledelsen og alle deltakerne, mens lyd og 

bilde ble formidlet til alle. 

Lyngstad orienterte om Arkivportalen, om mindre kjente kilder, slik som pantebøkene, branntakstene, 

fattigprotokollene, arkiver fra lensmannskontorene og hvordan man kan få hjelp til å fine dokumenter i 

statsarkivene. 

Nærmere to timer med foredrag med og spørsmål/svar gikk på «et blunk», med 42 interesserte 

medlemmer på det meste. Flere deltakere hadde spørsmål, og mange fikk gode tips og svar underveis. 

Dette var et rimelig vellykket eksperiment, og det lover godt når det gjelder våre muligheter til å nå dere 

som medlemmer. 

I 2018 og 2019 gjennomførte Slekt og Data mange nybegynnerkurs for de lokale historielagene i 

Østfold. Nå jobber styret med planer om å tilby de populære kursene også i 2021, men tilrettelagt som 

digitale løsninger på nettet.  

Blir dette gjennomført med en rimelig grad av suksess, vil styret vurdere også andre kurs, tilrettelagt for 

«fjernundervisning» på nettet. 

Vi vil også støtte oss på hovedforeningens kompetanse når det gjelder å utvikle nye digitale tjenester 

og produkter. 

Vi møtes på nettet! 

Bildet på omslagssiden: Urnegraven for sjømenn i Vår  

Frelsers gravlund, Oslo. Foto: Wikipedia Creative Commons, 

fotograf: A-S Ofrim, 2016. (Se artikkel på side 5.) 

av Morten Edvardsen, 

leder av S&D Østfold 

Epost:  

leder@of.slektogdata.no 
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1920-tellingen

  Innen dere mottar dette bladet, regner jeg med at de fleste har fått 

litt erfaring med bruk av 1920-tellingen. Etter spenningen og 

forventningene over å kunne løse mange flere slektsmysterier i 

desember måned, var den umiddelbare reaksjonen til de fleste 

skuffelse over at ikke mer av tellingen var søkbart, og at man spesielt 

savnet Oslo og de større byene. 

  Vi vet at det er planlagt å komme i mål med dette enorme arbeidet 

med å sette sammen opplysninger fra personsedler, hushold-

ningslister og huslister innen påske. Arbeidet har vært tidkrevende på 

grunn av at tellingens informasjon var ført på flere separate skjemaer. 

Det er mye lettere med f.eks. formatet til de fleste UK og US 

folketellingene der alt ble ført på en side med kolonner for de 

forskjellige opplysningene. 

  Digitalarkivet har en oversikt over hvilke kommuner er ferdig 

transkriberte og publiserte online. 

Litt om tellingen 

  Folketallet i 1920 var just under 

2,65 millioner. Over 100.000 var 

registrert som besøkende i 

tellingen, og mest sannsynlig ført 

opp to steder, der de vanligvis 

bodde, og der de oppholdt seg 

tellingsnatten. Årsakene kan 

være forskjellige, mange tok 

f.eks. arbeid hjemmefra eller

reiste omkring i forbindelse med 

jobben. 

  1920-tellingen inneholder også 

lister fra skip som oppholdt seg 

innenfor norske farvann. 

  Tellingen inneholder flere 

personopplysninger enn tidligere 

tellinger: navn; kjønn; fødsels-

dato og sted; vielsesdatoen til 

gifte kvinner og antall barn de har 

født (dessverre kun i daværende 

ekteskap); hvor mange av disse 

barna var fremdeles i live på 

tellingstidspunktet; yrke og 

hovedinntektskilde til husets 

overhode; personens arbeids-

giver eller om man selv hadde  

ansatte; eventuelle bierhverv; om 

blind, døvstum, sinnsyk, ånds-

svak, fysisk handikappet eller 

syk, og om arbeidsdyktig eller 

ikke; statsborgerskap; årstall for 

emigrasjon og retur om man 

hadde oppholdt seg i USA i over 

to år; trossamfunn; stilling i 

husholdningen; om fast bosatt 

der; om hjemme tellingsnatten 

og evt. oppholdssted; i Nord-

Norge også etnisitet og språk. 

  Det var forskjellige skjemaer for 

byer og landdistrikter. Det var 

spesifisert hvilke uthus på 

bondegårdene kunne huse 

arbeidsfolk eller overnattings-

gjester. I byene var det mer detalj 

om gårder og leiligheter, deres 

eiere, leieboere og hvor mye 

husleie som ble betalt. 

  Vær oppmerksom på at kun en 

del av disse opplysningene er 

med i den transkriberte ver-

sjonen, slik at det lønner seg å ta 

tid til å se på den skannede 

versjonen som inneholder alle 

skjemaene og rubrikkene! 

  Man kan enkelt finne person-

seddelen ved å klikke på 

«Skannet»-ikonet i menyen øverst 

til høyre. 

  Etter hvert vil opplysningene 

knyttes opp mot personer i 

Historisk Befolkningsregister, da 

vil man se at ikonet til høyre 

(HBR) er i blått. 

  Men skal man se på originale 

hus- og husholdningslister må 

man først til den skannede 

versjonen (via «Finn kilde» og ikke 

«Flere søkeinnganger» som tar en 

rett til søkbare versjoner).  

av Margaret H. Strand, 

 Slekt og Data Østfold 
  Email: 

 redaktor@of.slektogdata.no 
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Eksempel på personseddel fra 1920-tellingen,  

Gustav Adolf Holm fra Skjeberg.  

Vær oppmerksom på at hver personseddel  

går over 2 sider – så klikk videre for å få flere opplysninger 

om vedkommende.  

Gustavs hustru og 3 barn  

finnes i de etterfølgende personsedlene, så i dette tilfelle vil man måtte 

se på 10 sider for å få med seg alle opplysningene om kjernefamilien. 

Men er man ekstra nysgjerrig og blar enda lenger frem, 

 vil man oppdage at Gustavs mor, som er enke,  

født i Sverige, og «gammel og svak» også er på besøk hos dem 

natt til 1. desember, da tellingen ble tatt opp. 

 Men man må ikke 

overse pluss-ikonene 

til høyre for Mer infor-

masjon og Beboere i den 

transkriberte versjonen! 

  For når man klikker der, er det 

mer å hente. Ved å klikke på 

Beboere + i det tilfellet der jeg 

fikk treff på Gustav Holm, ville jeg 

fått opp hele familien, alle seks 

personer i husholdningen, inklu-

dert hans gamle mor som var på 

besøk. 

  Digitalarkivets transkriberte 

folketellinger er dessverre ikke i 

et så kompakt format som Regis-

treringssentralen for Historiske 

Data sine. Det vil si at de egner 

seg ikke så godt til å «klippe og 

lime» inn i et dokument eller til 

notatfeltet i et slektsprogram, 

tabellformatet gjør at opplys-

ningene kommer i lange remser. 

Men vil man ha opplysningene 

raskt inn i et dokument, kan man 

jo ta skjermbilde av den aktuelle 

delen av siden. 

  Ved treff i folke-

tellingene i RHD, ser 

man ofte et slikt ikon til 

venstre for personnavn. Ved å 

klikke der, tas man til en tidslinje 

der man kan finne samme 

person i andre folketellinger. 

Treffene er automatisk generert, 

så lenkene vil ikke nødvendigvis 

stemme i 100% av tilfellene. 

Likevel er dette en nyttig snarvei, 

i likhet med HBR som sammen-

stiller opplysninger fra for-

skjellige kilder for samme person 

og kan spare oss mye tid.  

  Men Digitalarkivet har nå mye 

av den samme funksjonaliteten i 

sitt Personsøk, der man raskt kan 

få flere treff for samme person 

fra mange forskjellige databaser 

ved å taste inn navnet og 

fødselsåret. 
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Krigsseiler Johan Marinius 
Andreassen  1861 – 1943 
Det er uvanlig at en norsk sjømann fra Halden seilte ute under siste verdenskrig og døde i England i aktiv 

tjeneste, 82 år gammel. Han ble tildelt Krigsmedaljen, post mortem, rett etter krigen. Det er også uvanlig 

at man i 1947 og senere, ikke fant noen slektninger å overrekke Krigsmedaljen til. Har det skjedd noen 

feil her? Her er historien så langt vi har klart å finne den: 

1) Urnegrav for sjømenn ved Vår Frelsers gravlund i Oslo.

Her ligger JMAs aske. (1) 

  Noe av problemet med JMA, født 

i Halden i 1861, er at han ikke 

finnes i de såkalte sjørullene, hvor 

normalt alle norske sjøfolk finnes 

fra konfirmasjonsalderen. Han 

kan ha tatt hyre kun på britiske 

fartøy, uten å være registrert som 

sjømann i norske registre. 

  (Derimot finner vi flere andre 

JMA, født i andre år, f.eks. 

sjømannen Johan Marinius 

Andreassen, født 13.08.1876 i 

Halden, som mønstret på norske 

seilskip allerede før århundre-

skiftet.) 

  Det er minst to veier, eller to spor 

man kan følge, for å prøve å løse 

gåten om denne sjømannen: 

av Morten Edvardsen, 

leder av S&D Østfold 

Epost:  

leder@of.slektogdata.no 

2) Notis i Haldens Arbeiderblad,

14.03.1947 (2) 
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1) Starte på klassisk vis, med

fødsel og dåp i kirkebøker og 

folketellinger, og så forsøke å 

forklare eller finne ut hvordan 

han havnet i Storbritannia. Og 

samtidig se etter eventuelle 

etterkommere underveis. 

Eller: 

2) Starte med hans død i Liver-

pool i England den 18. mars 

1943, og så nøste tilbake til 

hans liv i Norge. 

  Her velger jeg å gå begge veier, 

og samtidig prøve å knytte 

sporene sammen.  

Spor 1: 

  Vi finner Johan Marinius 

Andreassen født i Halden den 8. 

september 1861, med foreldre 

Arbeider Andreas Nilsen og 

hustru Christiane Johannesdat-

ter, døpt i Halden kirke 13. 

oktober samme år. 

  Johan Marinius står der oppført 

som «uægte», og «anmeldt av 

Moderen». Slår vi opp i klokker-

boka for samme dåp, finner vi litt 

tilleggsopplysninger: dette er 

hennes første «Leiermål», mens 

det er hans andre. Det vil si at det 

var Kristiane Johannesdatters 

førstefødte, men faren, Andreas 

Nilsen, hadde et uekte barn fra 

tidligere.  

  Videre finner vi hans konfir-

masjon samme sted i 1876 

(illustrasjon 4).  

  Ved litt leting finner vi han også 

i folketellingene for 1865 og 

1875 (ill. 5 og 6).  

  I folketellingen 1865 er han 

registrert i Halden (Fredrikshald) 

som «Leiebarn», dvs. hos pleie-

foreldre som får et årlig beløp av 

byens fattigkasse for å gi han tak 

over hode, mat og oppdragelse. 

  Han bor i en gård i Borger-

skansen, på Gamle Sørhaugen 

hos matros Lorents Oscar Berg 

(33 år) og hans kone Gunild 

Marie Berg (29 år), sammen med 

deres ekte sønn Ove Edvard (2) 

og «leiedatter» Laura Marie 

Duhan (9). 

3) JMAs dåp i kirkebøkene 1861 (3)

4) JMAs konfirmasjon i 1876 (4)

5) JMA i folketellingen 1865 i Halden (Digitalarkivet)

6) Utsnitt av folketellingen Halden 1875 (Digitalarkivet)

7) Andreas Nilsens første barn

 (Digitalarkivet, Aremark prestekontor,  

Ministerialbok nr. III 3, 1850-1865, side 86)
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  Sjømannen Lorents O. Berg 

finner vi i sjørullene, han seilte 

med flere skuter i årene før sin 

død den 6. juni 1868, blant annet 

til havner langs den britiske 

kanal. Det er nok rimelig at JMA 

ble inspirert til sjømannslivet av 

sin «Leiefar». 

  I folketellingen 1875 (tatt opp 

den 31. desember), finner vi han 

(14 år gammel) som «Innerst» 

hos sin pleiemor og hennes 

hushold, i Lavendelstrædet 18 i 

Halden. 

  Gunild Marie Berg livnærer seg 

ved at hun «stryger fransk», og 

bor der med sønn Thorvald Oscar 

Berg. I tillegg har husstanden to 

«Inderster» som understøttes av 

Fattigvæsenet; Ingeborg Eriksen 

(født i 1803) og Johan Marinius 

«Andersen», født i «1860». 

Johan Marinius’ halvsøster 

  Dessuten kan vi han funnet 

hans halvsøster, ved å lete etter 

alle ved navn Andreas Nilsen i 

østre del av Østfold med et 

«uægte barn» født før JMAs 

fødsel, dvs. før september 1861. 

Den 1. januar 1860 døpes et 

pikebarn Anne Marie i Aremark, 

født den 27. mai 1859, med mor 

«Pige Stina Pedersdatter» og far 

Andreas Nilsen. 

  Dette er sannsynligvis Andreas 

Nilsens første barn utenfor 

ekteskap «Leiermål», som notert 

ved JMAs dåp i klokkerboka 

1861. 

  Anne Marie Andreasdatter, født 

i Aremark i 1859, giftet seg den 

11. mai 1880 i Halden med Erik

Nordby, født i Skee i Sverige den 

14. september 1859. Paret får

flere barn. 

  I 1891-tellingen finner vi 

familien boende i gård nr. 204 i 

Festningsgata i Halden. Totalt 

bor det da seksten personer i 

gården, fordelt på fire hus-

stander: Erik og Anne Marie 

Andreasdatter Nordby, samt tre 

barn: Erika Johanne, født i 1883, 

Carl Edvard Marenius, f.  1885 og 

Ellen Adina Marie, f. 1890. Om 

Erik står det at han er skomaker-

mester, og tilhører kirkesam-

funnet: Metodister.  

  I folketellingen 1900 finner vi 

samme husstand boende i Peder 

Ankersgate i Halden. De bor i 

bygning nr. 889b, med 45 

personer fordelt på 10 leiligheter 

og hustander. Erika Johanne er 

flyttet ut, til gjengjeld er familien 

økt med en sønn siden sist: 

Andreas, født i 1894. Erik står 

omtalt som Remskjærer ved 

høvleri.   

  I neste folketellingen (1910), 

finner vi familien fortsatt boende 

i Peder Ankersgate, men med 

overraskende informasjon: 

«Manden i Amerika sender Penge 

til Familiens underh.» 

  De bor nå i bygning nr. 307a/ 

885a med i alt 123 personer 

fordelt på 26 leiligheter. Hus-

standen teller fem personer: 

Anne Marie, Andreas Johannes, 

Ellen Adina, Olaf, f 1907. I tillegg 

bor en datterdatter der, lille 

Paula Marie, født 1. mai 1910, 

datter av Erika Johanne.  

  Vi leter videre etter spor av Erik 

Nordbys reise til USA. Han reiste 

fra Kristiania den 14. januar 

1910 med D/S C.F. Tietgen 

(Scandinavian America Lines) og 

ankom New York den 26. januar. 

I emigrantprotokollen er han 

oppført som «Erik Johannesen, 

høvleriarbeider, gift» og oppga 

som begrunnelse: «Bedre for-

tjeneste». (5, 6) 

  Det må ha blitt sendt noen 

oppmuntrende brev fra USA, for 

den 30. juni 1911 reiste Anne 

Marie med D/S Sovereign, 

sammen med sønnen Olaf, fra 

Kristiania på vei til Amerika. Hun 

løste billett til Chicago.  «Til sin 

mand», står det i protokollene (7). 

D/S Sovereign er et ruteskip i 

rederiet Østlandske Lloyd–Fred. 

Olsen i fart over Nordsjøen 

mellom Kristiania, Larvik, 

Arendal og Newcastle. Den 

vanlige reiseruten videre var tog 

tvers over England til Liverpool, 

hvor «Amerika-damperne» tok 

emigrantene videre til New York, 

Boston i USA eller Quebec i 

Canada. 

  I passasjerlistene finner vi at 

Marie Nordby dro med D/S Lake 

Manitoba (8) fra Liverpool den 7. 

juni 1911. Lille Olaf er ikke nevnt 

i reisedokumentet, men vi finner 

han igjen i protokollene ved 

grensepasseringen til USA den 

17. juni, «accompanied by Olaf,

8». For øvrig fremgår det at hun 

har fremvist 80 U.S. dollar i 

valuta, kan lese og skrive, og er 5 

fot og 5 tommer høy (1,65 m), og 

har lys hud, lyst hår og blå øyne. 

(8). 

  Anne Marie dør den 15. oktober 

1919. Da bor hun med ekte-

mannen Erik og sønnene 

Andreas og Olaf i Grasston, 

Kanabec County i staten Minne-

sota (9). Resten av hennes 

voskne barn var nok igjen i 

Halden. 

  Erik Johannesen Nordby dør 9. 

februar 1937 i St. Peter, Nicollet 

County i Minnesota (10). Da var 

han 78 år gammel og yrket var 

oppgitt til skomaker. 

Spor 2: 

  Krigsseilerens urne ble brakt 

hjem til Norge, sammen med 400 

andre nordmenn som var døde i 

Storbritannia under krigen, den 

15. september 1945 med

jageren KNM Arendal (notis i 

Sarpen den 15. september 
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1945). Urnen ble endelig i 1960 

nedsatt på Vår Frelsers gravlund 

i Oslo, i fellesgraven for sjøfolk 

(1).  

8) JMAs «Medal Card» (11)

  Johan Marinius Andreasen fikk 

den norske Krigsmedaljen post 

mortem i 1945-46.  

  Men han hadde også fått to 

britiske medaljer for sjøtjeneste i 

den britiske handelsflåten under 

1. verdenskrig: Mercantile 

Marine War Medal og British War 

Medal, den 19. september 1919. 

(11) 

  Vi finner JMA i England i 1881 

Census (folketelling) boende i 

Kingston-upon-Hull, Waterhouse 

Lane: han er «ugift», «sjømann» 

og «leietaker». Denne lille kyst-

byen ligger ved elva Hull, 

innenfor Grimsby på Nordsjø-

kysten. 

 Ett av de første britiske skipene 

som JMA med sikkerhet seilte på, 

var kystdamperen D/S Norma, 

på 490 BRT, 174 fot lang, bygget 

i 1877 av Scott Shipbuilding & 

Engineering Co. i Greenock, 

Skottland. Maskinen var 2-sylind-

ret og ytet 86 NHP. 

11) Den norske Krigsmedaljen

1946-47 (12) 

  Vi finner JMA om bord der i 

folketellingen 1901 i Plymouth, 

«at sea off Plymouth». Stillingen 

ombord er «fireman» (fyrbøter), 

og alderen hans er 40 år. Med i 

oversikten er også navnene på 

10 andre mannskapsmed-

lemmer. JMA var det nest eldste. 

Rederiet var Fowey No. 3 

Steamship Company i Toyne, UK. 

12) D/S Norma (13)

  Norma forliste ved Storbritan-

nias sørspiss den 28. februar 

1902, på vei fra Newport i Wales 

til Fowey på kanalkysten med en 

last kull. 

  Skipet begynte å ta inn vann, og 

mannskapet gikk fra borde ved 

Trevose Head. Den spanske 

damperen Elantsobe tok Norma 

under slep, men hun sank den 4. 

februar 1902 ved Land’s End. 

Høyst sannsynligvis var JMA en 

av mannskapet ved dette forliset. 

  JMA seilte også under 1. 

verdenskrig. Akkurat for året 

1915 finner vi relativt detaljert 

informasjon om hans fartstid, 

men også bosted, gjennom 

kopier som er bevart av 

arbeidskontraktene han hadde 

med rederiene (14). Ifølge de 

samme dokumentene, bor han i 

nr. 4 Wainwright Grove, i bydelen 

Garston i Liverpool. En sjekk på 

Internett bekrefter at bygningen 

vi finner i dag på denne adressen 

er eldre enn 1891, og således er 

den samme JMA bodde i. (15) 

13) JMAs bolig i Liverpool i 1915.

(16) 

  Vi ser at JMA seilte på tre 

britiske dampere akkurat det 

året: D/S Branksome Chine fra 

2.12.1914 til 04.01.1915, på 

D/S Jedmoor fra 27.05.1915 til 

22.08.1915, og mot slutten av 

året på D/S Dominion, fra 13.09 

til 27.10.1915. 

  D/S Branksome Chine var en 

2026-tonner fra Cardiff i Wales. 

Branksome Chine var bygget i 

1899 av Craig Taylor & Co i 

Stockton, i rederiet H. G. Harper 

& Co, og ble drevet av en 3-

sylinderet maskin med en enkel 

«trippel ekspansjonkjele». Dam-

peren var en såkalt collier, dvs. 

en kull-laster i oppdrag for 

regjeringen. Den ble torpedert 

9) Mercantile Marine Ribbon 1919

10) British Medal Ribbon 1919

(11) 
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uten varsel av den tyske ubåten 

U-8 den 23. februar 1915 rett sør 

for Beachy Head ved Newhaven 

på Sussex-kysten, underveis fra 

Grimsby til Portsmouth med kull-

last. Hele mannskapet på 20 

kom seg i båtene og overlevde. 

JMA hadde på det tidspunktet 

vært vel en måned i land i 

Liverpool, og må ha tenkt sitt. 

14) D/S Branksome Chine (17)

  Dette var i begynnelsen av den 

intensiverte tyske sjøkrigen. Sjef 

på ubåten var kaptein-løytnant 

Alfred Stoss. (18) 

  Neste damper ble D/S Jedmoor, 

som var rekvirert av Royal Fleet 

Auxiliary, dvs. som hjelpefartøy i 

den britiske marinen. Den var 

bygget i 1914 av Dublin Dock-

yard Co. Ltd, og var i marinens 

tjeneste fra oktober samme år til 

slutten av verdenskrigen. (19) 

  Fra 10. mars 1915 og ut året 

var damperen i oppdrag med 

bunkers for marinen ved Madeira 

og Middelhavet. Havner som 

Brindisi og Kepalso er spesielt 

nevnt. JMA var påmønstret som 

fyrbøter fra mai til nærmere 

september. 

  Etter D/S Jedmoor, seilte JMA 

på et gammelt, ærverdig 

passasjerskip, D/S Dominion, 

sannsynligvis fra sommeren 

1915. Dominion var bygget i 

Tyskland som Prussia for 

Hamburg Amerikanische Packen-

fart AG i 1893. Passasjer-

damperen gikk fram til 1898 i 

rute mellom Hamburg og New 

York, men ble overtatt av britiske 

Dominion Line i 1898, bygget om 

og gitt sitt nye navn. Tonnasje: 

6618 BRT, plass til 1020 

passasjerer fordelt på 3 klasser. 

(20) 

  Det gikk i rute fra Liverpool, 

stort sett til havner i Canada, 

fram til 1908. Da ble skipet 

innleid av American Line og gikk 

i rute fra Liverpool til Philadelphia 

fram til utbruddet av verdens-

krigen. I begynnelsen av 1915 

ble skipet rekvirert av britiske 

myndigheter og satt inn i trans-

port av kanadiske soldater til 

Storbritannia. 

  JMA mønstret på D/S Dominion 

mens damperen var forsynings-

skip for det britiske forsvaret. Det 

er foreløpig uklart om JMA tok ny 

hyre etter Dominion det året, og 

om han også seilte på andre 

fartøyer under verdenskrigen, for 

så vidt også i årene fram til 2. 

verdenskrig.  

  Det er ikke mange opplysninger 

vi finner om JMA i årene fram til 

2. verdenskrig. I folketellingen

1939 (1939 Register), finner vi 

at han bor på Kirkdale Houses i 

Liverpool. Ifølge en usikker kilde 

er han enkemann ved tellingen i 

1939, men at han hadde kone 

eller barn, kan ikke bekreftes via 

andre kilder. 

  JMA døde altså i 1943 i 

Liverpool, 81 år gammel, på 

Walton sykehus, av lungebeten-

nelse som en komplikasjon etter 

et lårbensbrudd. Han døde den 

18. mars og ble kremert den 26.

mars. 

  Da bodde han på Kirkdale 

Houses i Rumney Road, samme 

sted som ved folketellingen i 

1939. Dette var en stor, eldre 

institusjon som omfattet både 

eldrehjem for sjøfolk, fattighus og 

asyl. 

15) D/S Jedmoor med en taubåt langs siden (19)

16) D/S «Dominion» i rutefart England–USA/Canada fram til 1914 (20)
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  Var Johan Marinius i aktiv 

krigstjeneste fra 1939 til sin død 

i 1943? Det har vi ikke funnet 

noe belegg for, så langt. Muligens 

foreligger det en misforståelse til 

grunn for tildelingen av Krigs-

medaljen etter krigen. JMAs 

dokumenterte innsats skjedde 

under første verdenskrig, ikke 

den andre.  

17) Kirkdale Houses, Liverpool, UK, ca. 1929 (21)

18) JMAs død, den 18. mars 1943,

nedtegnet i kirkeboka til den norske sjømannsmisjonen i Liverpool (22) 
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  I så fall var det ikke aktiv 

sjøtjeneste, men JMA kan ha 

gjort en innsats ved lossing og 

lasting av krigsviktig last på 

havna i Liverpool som donkey-

mann, med betjening av damp-

drevne laste- og lossekraner og 

spill. 

  Direkte etterkommere etter 

Johan M. Andreassen har vi ikke 

funnet, men hans halvsøster og 

hennes etterkommere, mener vi 

altså å ha funnet, både i Norge og 

i USA. 

Kilder: 

(1) Slekt og datas gravregister. 

(2) Haldens Arbeiderblad, den 14.03.1947.  

(3) Kirkebok for Halden. Ministerialbok nr. I 7, 1857-1865, Digitalarkivet. 

(4) Kirkebok for Halden. Ministerialbok nr. I 9, 1866-1877, Digitalarkivet. 

(5) Emigranter over Oslo 1867-1930. Digitalarkivet. 

(6) Ellis Island: https://heritage.statueofliberty.org/passengerdetails/czoxMjoiMTAxMjYzMDkwMjIzIjs=/ 

czo5OiJwYXNzZW5nZXIiOw== 

(7) Emigranter over Kristiania 1871-1930, redigert utgave, Digitalarkivet.  

(8) Manifest S/S Lake Manitoba, Port of Quebec, St. Albans District manifest records of   

aliens arriving from foreign contiguous territory: arrivals at Canadian border ports from Jan.  

1895 to June 1954. FamilySearch. 

(9) Minnesota County deaths 1850-2001, FamilySearch.  

(10) Findagrave: https://www.findagrave.com/memorial/87609781/erick-johannesson-nordby,   

lest 24.01.2021. 

(11) Medal Card: The National Archives (UK).  

(12) Krigsmedaljen: Wikipedia, lest 03.01.2021. 

(13) Clydeships.co.uk. 2021, D/S Norma. 

http://www.clydeships.co.uk/view.php?a1PageSize=50&ship_listPage=8&a1Order=Sorter_name&a1Dir

=ASC&a1Page=516&ref=20655&vessel=NORMA#v, lest 03.01.21 

(14) National Maritime Museum (UK). “Agreements and Accounts of Crew. Foreign-going ship”,   

https://1915crewlists.rmg.co.uk/, lest 11.01.2021. 

(15) Garston & District Historical Society, http://www.garstonhistoricalsociety.org.uk, lest 11.01.2021. 

(16) Foto av dagens nr. 4 Wainwright Grove, Liverpool. Hentet fra StreetView i GoogleMaps, lest 03.01.2021. 

(17) D/S Branksome Chine, www.bcac49.org.uk, lest 03.01.2021. 

(18) Uboat.net. U-8 (1911-1915). https://uboat.net/wwi/boats/?boat=8 , lest 03.01.2021. 

(19) D/S Jedmoor. Royal Fleet Auxiliary. http://www.historicalrfa.org/requisitioned-auxiliaries/169-

requisitioned-auxiliaries-j/2305-requisitioned-auxiliary-jedmoor. Lest 03.01.2021. 

(20) D/S Dominion. Norway Heritage. http://www.norwayheritage.com/p_ship.asp?sh=domip, lest 03.01.21. 

(21) Kirkdale Homes, Liverpool, https://www.facebook.com/LiverpoolPicturebook , lest 03.01.2021.  

(22) JMAs død begravelse, 18.03. og urnesetting 24.03.1943, Anfield, Liverpool. Ministerialbok for Den 

norske Sjømannsmisjon i Liverpool 1919-1954. Digitalarkivet.  

NYTT SLEKTSFORUM 

Anne Schiøtz, generalsekretær i Slekt og Data, opplyser at nytt slektsforum lanseres den 26. januar 

i år. Det blir på foreningens nye server, og vil derfor være mer stabil og ha bedre kapasitet for 

videreutvikling. Det opplyses om at det fortsatt jobbes med nødvendige forbedringer som vil ta tid. 

Inntil videre, blir den gamle fylkes- og kommuneinndelingen brukt. 

Medlemmer vil nå kunne logge på med mobilnummeret og passordet de bruker på resten av 

nettsiden. 

Det oppfordres til å bruke forumet flittig, både ved å legge ut spørsmål og ved å hjelpe andre med 

svar. 
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Datahjørnet

Hva er en «app»?

  Det har blitt noen år i data-

bransjen. Om jeg ikke var med i 

dataens barndom, så i hvert fall i 

mye av dens ungdomstid. Da jeg 

begynte på slutten av 1960-tallet 

bodde datamaskiner i spesielle 

rom med luftkjøling og bråk.  

  Siden den gang har det vært 

mange store og små framskritt. 

Noen nyheter var det store for-

ventninger til, noen ble innfridd, 

andre ikke. I 1991 dukket 

Internett opp i den skikkelsen vi

kjenner det i dag uten at mange 

hadde noen tro på at det skulle 

bli revolusjonerende.  

  For drøyt ti år siden introduserte 

Apple iPad uten at dette ble sett 

på som noe stort. Det var mer 

holdningen: hvem trenger en 

forvokst smarttelefon?  

  IBM introduserte sin «personlige 

datamaskin» i 1981. Utover 

1980-tallet ble det etablert som 

en standard og konkurrentene 

fulgte opp. Standardiseringen var 

avgjørende for suksessen. IBM 

prøvde å riste av seg konkur-

ransen, men tapte betydelig på 

det. 

  De første ti årene med PC var 

det MS-DOS som regjerte som 

operativsystem med de begrens-

ningene det medførte. De som 

utviklet program, måtte bruke 

mye tid på å tilpasse seg for-

skjellige leverandørers kompo-

nenter. Spesielt var det slitsomt å 

støtte alle de forskjellige skrivere 

som var på markedet. Men fra 

brukernes synspunkt var det alle 

de kryptiske kommandoene man 

måtte bruke for å få gjort noe 

som var utfordringen. Etter hvert 

kom Windows og gjorde utstyret 

mye mer brukervennlig. I stedet 

for kryptiske kommandoer, 

kunne man nå peke og klikke. 

  Denne utviklingen har ført med 

seg behov for nye ord og uttrykk. 

Dessverre må vi konstatere at 

språkrådet har kommet langt på 

etterskudd. Nye ord og begreper 

har festet seg lenge før språk-

rådet har bestemt seg for hva 

ting bør hete.  

  Et eksempel på dette er noe så 

sentralt som «hukommelse». 

Språkrådet mener at det bør hete 

«lager» fordi hukommelse er for 

lite presist, vi husker ikke hundre 

prosent. Likevel har svenskene 

kalt det «minne» og det blir like 

lite presist. Det har også hele 

tiden het «memory» på engelsk. 

  En viktig fase i utviklingen av 

program er testing. Det er kalt 

«test» i uminnelige tider selv om 

dette er et engelsk ord. Språk-

rådet holdt en knapp på «prøve» 

og «prøving» stikk i strid med 

høringsuttalelsene, men har ikke 

klart å innarbeide det. 

  Etter hvert som smarttele-

fonene kom i bruk, ble data-

teknikk spredt til mye større 

brukergrupper og langt ut over 

databransjens egne rekker. I 

kjølvannet av det kom behovet 

for begreper og uttrykk som 

passet i større sammenheng og 

som    kunne    brukes    i    bruks- 

 

anvisningene. Vi har allerede 

introdusert ett av disse uttryk-

kene i overskriften. Betegnelsen 

«app» brukes i større grad på 

smarttelefoner og nettbrett enn 

på PC og Mac. Der brukes gjerne 

«program», men «app» er på vei 

inn også der. 

App 

  En datamaskin er ganske 

ubrukelig uten programmene. 

Etter hvert er det blitt ganske 

mange typer program. Noen 

sørger for at de forskjellige 

enhetene blir behandlet riktig 

(drivere eller drivrutiner). Andre 

program utfører små, men 

nødvendige operasjoner som å 

kopiere data, slette data eller 

endre navn (hjelpeprogram eller 

«utility» på engelsk). Den 

programtypen som vi har mest 

av Henning Pytterud, 

 Slekt  og Data Østfold 

Epost: 
nestleder@of.slektogdata.no 
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nytte av er de som løser et behov 

vi har og det er disse som etter 

hvert blir kalt «app». Det er en 

forkortelse for «application» som 

har vært noe unøyaktig oversatt 

med «brukerprogram». Skulle vi 

forsøke å oversette «application» 

ville det bli noe i retning av 

«anvendelse», et begrep vi 

sjelden bruker på norsk, men 

våre svenske venner har 

begrepet «anvendarprogram». En 

app kan løse mange forskjellige 

behov. Det kan være å føre 

regnskap eller spille av musikk. 

Noen av disse kategoriene av 

apper har egne navn og vi skal ta 

for oss noen. 

Tekstbehandling 

  Slike apper brukes for å 

redigere tekst. Det kan være 

korte og relativt enkle tekster 

som i et brev eller et notat. Det 

kan også være større og mer 

komplekse tekster som i en bok 

med bilder og tabeller. Det 

ledende tekstbehandlingsprog-

rammet er Word fra Microsoft. 

Det er en del av programpakken 

«Office» som inneholder flere 

typer apper enn tekstbehandling. 

  Det finnes langt enklere tekst-

behandlingsprogram enn Word. 

Notepad og WordPad følger med 

Windows og WordPad har funk-

sjonalitet nok til å redigere brev 

eller notater. 

Regneark 

  I et regneark kan du gjøre store 

og små beregninger. Det er en 

annen komponent i Office-

pakken fra Microsoft som er 

markedsleder (Excel). Arbeids-

området er et kjempestort rute-

nett der du kan ha tall, tekst eller 

formler i rutene. Du kan, f.eks. 

lage en moms-tabell med noen få 

tastetrykk. 

Nettleser 

  Betegnelsen «nettleser» har blitt 

anerkjent som norsk navn på en 

app som henter data fra nettet og 

viser det på skjermen. Det finnes 

en håndfull av dem å velge i for 

vanlig bruk: Google Chrome, 

Firefox, Opera, Safari og Micro-

soft Edge. Dessuten finnes det 

dusinvis med spesielle funk-

sjoner eller tilpasninger.  

  Tidligere hadde Microsoft en 

nettleser som het «Internet 

Explorer». Den fikk ganske stor 

utbredelse siden den fulgte med 

Windows og var dermed klar til 

bruk uten noen form for instal-

lasjon. Det er altfor mange som 

fortsatt bruker denne. Microsoft 

er pålagt å likestille de for-

skjellige nettleserne i nyere 

utgaver av Windows.  

«Internet Explorer» har 

alvorlige mangler og vil ikke 

kunne behandle alt man 

finner på nettet. Det 

anbefales sterkt å bytte til 

en annen, gjerne en av de 

jeg har nevnt over. De 

oppfører seg litt forskjellig, 

men er ganske likeverdige i 

funksjonalitet. 

 Nettleserne har innebygde funk-

sjoner for å utføre programbiter 

som dukker opp. Disse kan 

minne om andre apper og det ble 

lenge brukt et begrep for dem 

som betydde «app-barn», aller 

«applet» på engelsk. Jeg har ikke 

sett uttrykket oversatt til norsk. 

Bakgrunnen for ordet ble forklart 

med at «applet» forholder seg til 

en «app» på samme måte som 

«piglet» (grisunge eller liten gris) 

til «pig» (gris). 

  Det var lenge vanlig med 

utvidelser til nettleserne fordi 

man ønsket å gjøre ting som 

selve nettleseren ikke hadde 

støtte for. To slike utvidelser var 

«flash» og «java». Begge disse var 

beheftet med alvorlige sikker-

hetsproblemer og ustabilitet. I 

nyere versjoner er alt dette løst. 

«Flash» er erstattet av HTML4 

som støtter avspilling av film og 

lyd. «Java» er erstattet av «Java-

Script». Selv om ordet «java» går 

igjen i navnet har det lite med 

Java å gjøre. Program i JavaScript 

behandles i selve nettleseren og 

det er ikke lenger behov for noen 

utrygge utvidelser. 

E-post 

  Sending og mottak av e-post er 

noe av det vanligste digitale vi 

gjør. Det finnes mange app er for 

dette og igjen er trolig Microsoft 

blant de vanligste med sin 

«Outlook». En «app» for å sende 

og motta e-post kalles for en e-

post klient. Dette gjelder imidler-

tid bare på PC. På nettbrett og 

smarttelefon oppfattes e-post 

som innebygget, men det er like 

fullt en app som tar seg av 

oppgaven. 

  Mange sender og mottar e-post 

via det som kalles «web-mail». 

Det er mulig fordi e-post klienten 

eller e-post appen ligger i nett-

leseren. Denne appen er laget i 

JavaScript og oppfattes som en 

del av nettleseren. 

Web eller app 

  Det finnes mange eksempler på 

at løsninger finnes både som 

web-tjeneste og som egen app. 

«Yr» er et slikt. Hvis du skriver 

nettadressen www.yr.no i nett-

leseren kommer du til infor-
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masjon om været presentert av 

NRK og Meteorologisk Institutt.  

  Det finnes også en app som 

heter «Yr». Den gir deg mye av 

den samme informasjonen. Med 

Yr-appen er det lettere å finne 

fram hvis du bruker nettbrett 

eller smarttelefon. Siden PC 

skjermen er større, er det ikke 

samme behovet for en egen app 

på PC eller Mac. 

  Hvis vi skal være litt pirkete, kan 

vi godt kalle den nettsiden som 

dukker opp når du velger 

www.yr.no for en app. Men i 

praksis må det være et eget valg 

i menyen eller på skrivebordet for 

at vi skal bruke begrepet «app». 

Å installere en app 

  Her er vi inne på et annet 

kriterium for at det skal være en 

«app». Det må finnes en «pakke» 

vi kan installere. Når vi går på 

yr.no eller leser e-post via nett-

leseren bruker vi mye program-

logikk som også finnes i en 

tilsvarende «app». Fordi logikken 

kommer «flytende» sammen med 

resten av informasjonen og vi 

ikke installerer noe, er det ikke 

egentlig en «app». Nettsiden blir 

jo borte når vi avslutter nett-

leseren. 

  Når vi installerer en «app», er det 

flere ting som skjer. Det viktigste 

er at programlogikken i «appen» 

kopieres inn på datamaskinen, 

nettbrettet eller smarttelefonen. I 

tillegg kan det være nødvendig 

med tilpasninger som eksempel-

vis hvilken e-postkonto som skal 

brukes og passordene for å få 

tilgang dit. Underveis i en instal-

lasjon kan du møte blokkeringer 

som skal hindre at skadelig 

programvare sniker seg inn uten 

at du vet om det. På en smart-

telefon må du gjerne godta at 

«appen» får tilgang til kamera, 

GPS eller adresselister. Hvis du 

ikke forstår hvorfor programmet 

trenger slik tilgang, bør du ikke 

tillate det! 

Lydkilder i Windows 

 Med corona-restriksjonene vi 

har for tiden, er digitale møte-

plasser mer aktuelle enn noen-

sinne. I styret i Slekt og Data 

Østfold har vi avviklet mange 

styremøter på nettet. Foreningen 

sentralt har avtale med Microsoft 

og derfor er programmet «Teams» 

et naturlig valg. Samme program 

har vært brukt sentralt for 

digitale møter med lederne for 

distriktslagene. Teams takler opp 

til hundre deltagere og alle har 

bilde- og lydforbindelse.  

  Erfaringen med slike møter er 

stort sett gode og det er lov å 

gjette på at digitale møter vil bli 

brukt selv etter at corona-restrik-

sjonene er borte. Problemer med 

lyd er en gjenganger og vi skal 

forsøke å gi noen tips om hvor-

dan dette kan unngås.  

Det er flere typer problem: 

• Uønsket bråk og

bakgrunnsstøy

• Piping og ekko

• Deltager blir ikke hørt

(mikrofonen «virker ikke»)

• Deltager hører ikke andre

møtedeltagere.

  Årsaken til noe av dette ligger i 

sentrale komponenter, men i 

denne sammenhengen ser vi 

bort fra slikt og tar for oss hva 

hver enkelt deltager kan gjøre. 

Bakgrunnsstøy 

  Lyder i rommet blir forsterket av 

mikrofonen og forstyrrer mye mer 

enn når man sitter i samme rom. 

Det kan være vifter, skrivere som 

lager brum eller annen støy. Hvis 

ledningene til mikrofonen ligger i 

nærheten av elektriske appa-

rater som bruker mye strøm, kan 

det lage elektrisk støy. Velg et 

stille rom og unngå knirking med 

stoler etc. 

Piping og ekko 

  Hvis mikrofonen plukker opp 

signalet fra høyttalerne, blir lyden 

gående i ring. Det høres ut som 

ekko hvis det er svakt, men 

ettersom signalet blir sterkere, 

blir det til piping eller sterk 

«tønnelyd». Løsningen er å skru 

ned volumet eller, enda bedre, 

bruk hodetelefon. Hvis du bruker 

hodetelefon med mikrofon, er det 

også lettere å unngå bakgrunns-

støy fordi mikrofonen da sitter 

veldig nærme munnen når du 

snakker. 

Manglende lyd 

  At deltager ikke hører noe eller 

ikke blir hørt kan skyldes mye av 

de samme tingene. I Windows 

kan du ha mange lydkilder og 

enda flere måter å sende ut 

lyden.  

Bærbar PC 

  På en bærbar PC, populært kalt 

«laptop», er det i utgangspunktet 

veldig enkelt. Mikrofon og 

høyttaler er bygd inn i maskinen 

og det er ingen andre lydenheter. 

Det betyr at en «ren» bærbar 

maskin kan brukes med bra 

resultat. Mikrofon og kamera er 

bygd inn og med maskinen foran 

seg vil bilde og lyd plukkes opp 

greit. Høyttaleren i maskinen vil 

også gjengi lyd brukbart. Kon-

struksjonen vil også hindre at 

mikrofonen plukker opp lyden fra 
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høyttaleren. Dermed unngås 

piping og ekko så lenge 

lydvolumet ikke er for høyt. 

  Hvis du ønsker å benytte hode-

telefon eller ekstern mikrofon, 

kan du koble dette til og de vil 

automatisk overstyre de inne-

bygde. Det finnes mikrofoner 

som har plugg som passer, men 

som ikke virker på grunn av at de 

er laget for maskiner som gir 

strøm til mikrofonen i den 

samme pluggen. 

  Noen nyere bærbare PCer har 

bare en plugg for både mikrofon 

og hodetelefon. For å utnytte 

den, må man ha en hodetelefon/ 

mic som plugg med flere ringer.  

  Hvis du kobler en vanlig hode-

telefon til denne kontakten, vil du 

høre lyden riktig i hodetele-

fonene, men den innebygde 

mikrofonen blir koblet ut fordi 

maskinen tror at du har koblet til 

en ekstern mikrofon. Det finnes 

overganger som har riktig plugg i 

den ene enden og separat kon-

takt for mikrofon og hodetelefon 

i andre enden. 

Stasjonær PC 

  I motsetning til bærbare PCer 

som alle har kamera, mikrofon og 

høyttaler er dette valgfritt utstyr 

på stasjonære maskiner. Da er 

det heller ikke en begrensning i 

at det bare er en mikrofon, ett 

kamera og en høyttaler. Tvert 

imot er det vanlig at det er flere, 

kanskje ikke kamera, men lyd inn 

og ut.  

  Med en stasjonær PC er det 

derfor viktig at du har valgt riktig 

lydkilde (mikrofon) for at de 

andre skal høre deg og at du har 

valgt riktig enhet å sende lyden til 

for at du skal høre de andre. 

Velge enheter 

  På den hvite stripa nederst på 

skjermen finner du et symbol 

som ser ut som en høyttaler. Hvis 

du høyreklikker på den får du opp 

en liten meny: 

  Hvis du velger «Åpne lydinn-

stillinger» får du opp et kontroll-

panel for å velge og teste innstil-

lingene.  

  Valg for lyd inn og lyd ut vises 

hver for seg. I denne sammen-

hengen kopper vi over det som 

kalles «systemlyd» og lyd som 

oppstår i maskinen slik som når 

du spiller av en musikkfil. 

Alternativer for lyd inn. Merk at 

selv om lydkortet har en inngang 

for mikrofon, vises den ikke her. 

Lydkortet kjenner av at det ikke 

er tilkoblet noen mikrofon. Det 

er ikke alle lydkort som gjør det. 

De fleste WEB-kameraer har 

innebygd mikrofon slik som i 

dette tilfellet. 

Alternativer for lyd ut. Hvis du 

har HDMI skjermer med 

høyttaler tilkoblet vil de dukke 

opp her, slik den første linja 

viser. 

  I dette kontrollpanelet er det 

også muligheter for å justere 

volum, både på mikrofon og 

høyttaler. Merk at i programmene 

som bruker lydenheter kan det 

også være tilsvarende kontroller 

som her. 

Der det står «Test mikrofonen» 

kan du se om lyden registreres 

ved at søylen til høyre for ikonet 

beveger seg i takt med lyd-

volumet. 

  Tilsvarende vising av lydvolum 

finnes for «hovedvolum». Det vil si 

volum på lyd i høyttalerne.  Hvis 

denne søylen beveger seg og du 

ikke hører noe i høytalerne, har 

du enten valgt feil kilde til lyd ut 

eller er høyttalerne feil tilkoblet. 

  Du kan «lete» etter riktig kilde 

ved å klikke på valgene etter 

hverandre. Du må la det gå et

par sekunder før valget «går 

gjennom» og pass på at lyd-
volumet ikke står for høyt på. 
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I Teams 

  I stedet for å velge kilder i 

kontrollpanelet, kan samme valg 

gjøres fra menyen i Teams. 

Klikk på de tre prikkene i 

menyen. 

Velg enhetsinnstillinger 

  Under enhetsinnstillinger finner 

du de samme valgene som i 

kontrollpanelet og det er også en 

mulighet for å kontrollere mikro-

fonen med grafisk vising av 

volum. 

  Legg merke til ikonene for 

kamera og mikrofon i menylinjen 

i Teams. Noen ganger vil Teams 

slippe deg inn i møtet, men 

stenge mikrofonen din. Det 

gjøres for å unngå at møtet 

forstyrres, men du kan enkelt 

åpne mikrofonen igjen ved å 

klikke på ikonet. Det er også en 

god skikk å sperre mikrofonen 

når du bare skal følge med på 

hva som skjer. 

Apropos koronatiden: 

Øverst til høyre: Fra Morgenavisen 

onsdag 11. september 1918  

Nederst til høyre: Fra Morgenavisen 

torsdag den 24. oktober 1918 

(Kilde: Skannede aviser fra nb.no)

16 Østfoldslekt 1-2021



Bedrøvelig mange feil 
i transkripsjoner utført av «AMF» 

  Det er ikke ukjent at det er 

masse feil i de registrerte 

kirkebøkene som Digitalarkivet 

nå har lagt ut. Disse er registrert 

og deretter transkribert av noe 

som kalles AMF, som er et 

samarbeid mellom Ancestry, 

MyHeritage og FamilySearch, og 

arbeidet utføres etter avtale med 

Arkivverket. 

  Dette er noe av det sletteste 

transkripsjonsarbeidet vi noen-

sinne har sett, og man blir lei seg 

og frustrert over noe sånt skal 

ligge tilgjengelig i Digitalarkivet.  

  Et par grupper i Facebook tar 

stadig opp dette temaet, og 

konklusjonen er vanligvis at «det 

er bare så sende inn rettinger til 

DA, så ordner det seg». Men det 

er ofte så mange feil at man ikke 

vet hvor man skal begynne. 

  Flere av oss har holdt på med 

korrekturlesing og registrering 

av kirkebøker i årevis, og vi har 

lagt ned mye tid, arbeid og 

slektsforsking for å få regist-

reringen mest mulig korrekt. Vi 

har satset på lokalkjente folk til 

å gjøre denne jobben. Det har 

tatt tid, lang tid, men kvaliteten 

på våre filer er mye bedre enn 

det som nå er lagt ut. Våre 

registreringer er heller ikke 

feilfrie, men dog, det er stor 

forskjell. 

  Det er mange morsomme feil-

registreringer som påkaller 

latter: Ingeborg er blitt Suge-

borg; Næs prestegjeld er blitt 

Noe Endegjeld; Ø. Fr.stad er blitt 

Q. Tr.stad; Bolette er blitt Brutte; 

Berthelsen er blitt Bothersen; 

Margit er blitt Vargit; Finmarken 

er blitt Frumarken og Finmadken, 

osv. osv. 

  Gutter er blitt jenter og 

omvendt; de som har gjort 

jobben aner ikke hva sønn og dtr. 

betyr. Ofte har de hoppet over et 

ord/navn når de ikke har forstått 

det, i stedet for å skrive doble 

spørsmålstegn som man normalt 

skal. 

  Ett sted fant vi som pårørende 

ved en begravelse: Gustav F. 

Paulsen. Det rette skal være: 

Gjenl. hustru født Paulsen. 

  Vi legger ved funn vi helt tilfeldig 

fant i Glemmen kirkebok da vi 

lette etter dødsfallet til en 

person. En av oss gikk igjennom 

hele kirkeboksiden, og det 

sjokkerende resultatet var at ikke 

én av de 34 postene var 

registrert med rett fødselsdato. 

Mange navn var feilskrevet, 3 

poster var utelatt, dødsdato og 

begravelsesdato stemmer stort 

sett ikke. 

  Vi har også funnet sider som er 

veldig bra transkribert, så det er 

klart at noen har gjort en bra 

jobb, mens andre har vært helt 

uskikket til dette. 

  Man blir veldig frustrert og lei 

seg av dette. Slike feilaktige 

transkripsjoner umuliggjør digi-

talt søk med riktige navn. Vi 

klarer oss egentlig bedre uten. 

Man kan i transkripsjonene 

trykke på symbolet for å se den 

skannede siden, men i selve 

søket vil man jo ikke få opp noe 

av det man leter etter fordi det er 

så feilskrevet.  

  De nevnte eksemplene er bare 

tilfeldige funn som vi har gjort, 

tenk da hvordan resten er?? 

av Anne Marie Sandhaug, 

(jsandhau@online.no) 

tidligere leder for Slekt og 

Data Østfold og nå 

gravminnekoordinator

og  

Morten Edvardsen, 

(leder@of.slektogdata.no) 

leder for Slekt og Data 

Østfold 
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Eksempel på feil i transkripsjonen – fra Glemmen kirkebok 
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Slektsgranskertips 

Skannede fødsels-

anmeldelser 

Oslo 1898-1919 

  FamilySearch har opptrappet 

arbeidet med skanning av 

originalkilder, blant dem mange 

norske. Disse finnes ved å velge 

Search, Images, og taste inn 

Norway, for så å velge et område 

fra menyen på venstre siden av 

skjermen.  

  Fødselsanmeldelsene er inn-

delt i mange små databaser, som 

består av de enkelte sognene/ 

områdene og perioder fra 1-3 

måneder, så man må regne med 

en del leting. 

  Karen Oline Gundersdatter 

(datter til gårdbruker og snekker 

Gunder Christensen Ødegaard) 

fra Svinndal var gift med Knud 

Jensen Nysæther og bosatt i Oslo 

der hun i 1900 fødte sitt første 

barn, en pike. Paret emigrerte 

senere til Ottawa i Canada. 

Graven i Ottawa fra 

Findagrave.com

  På bildet over ser vi opplys-

ningene man kan forvente å 

finne i en fødselsanmeldelse: 

morens navn, adresse, alder, om 

gift og hvor mange barn hun evt. 

har fødd tidligere; fosterleie, dato 

og om naturlig fødsel; barnets 

kjønn og om fullbårent; om 

levendefødt; samt dato og av 

hvem fødselen ble registrert. 

av Margaret H. Strand, 

Slekt og Data Østfold 

Email: 

redaktor@of.slektogdata.no 
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Andre skannede kilder 

  FamilySearch har også mange 

andre typer opptegnelser blant 

sine skannede kilder: bøker og 

biografier, kirkebøker, folketel-

linger og lokale tellinger, mann-

tall, diverse typer håndskrevne 

og trykte slektsopplysninger, 

skifteregistre, lokalhistorie og 

bygdebøker. Noen av disse er tatt 

fra materiale som ble mikrofilmet 

for noen tiår siden, andre er 

nyere skanninger i farger. 

  Det er bare å taste inn et sted av 

interesse og gå på oppdagelses-

reise blant treffene som kommer 

opp!  

«En gammel slekt fra Askim» av 

Magna Aaser. Eksempel på en 

skannet bok fra FamilySearch 

«Images» 

Slekt og Data 

medlemsblader 

  Det er tre distriktslag, foruten 

Slekt og Data Østfold, som utgir 

sine egne blader. Disse er til-

gjengelige for alle påloggede 

medlemmer (uansett hvilket 

distriktslag man tilhører) via 

foreningens nettside: 

Disputten (Oslo/Akershus) 

https://slektogdata.no/nb/slekt-og-

data-osloakershus/disputten 

SlektsNytt (Hedmark) 

https://slektogdata.no/nb/lokale-

aktiviteter/slektsnytt-medlemsblad 

DIZ (Vestfold)

https://www.slektogdata.no/nb/lok

ale-aktiviteter/diz-medlemsbladet-

fra-slekt-og-data-vestfold

Østfoldslekt het Østfolddis til og

med 2015, og begge finnes her:

https://slektogdata.no/nb/aktivitet

er-i-ostfold/ostfoldslekt-

medlemsblad-fra-slekt-og-data-

ostfold

 Det er dessverre fortsatt en del 

problemer med lenker mellom 

den nye nettsiden til Slekt og 

Data og den gamle «DIS-Norge» 

nettsiden, og dette påvirker flere 

av lenkene til disse lokalblader, 

så har derfor oppgitt lenker over. 

  Det er forskjellige formater, 

noen kan lastes ned som PDF-

filer, andre kan leses på 

skjermen som «FlippingBook». 

  I tillegg til lokalt stoff er det 

mange gode artikler av generell 

interesse i disse bladene. 

Webinarer  

og online undervisning 

  Vi har nevnt tidligere at Slekt og 

Data har webinarer på nettsiden, 

og et arkiv av tidligere sendte 

webinarer som man kan se på 

når som helst, hvis man gikk 

glipp av dem da de opprinnelig 

ble sendt. 

  Men det finnes utrolig mange 

webinarer som omhandler 

diverse aspekter av slekts-

gransking for dere som ikke 

synes det er et problem at de er 

på engelsk. 

  Disse kan finnes direkte på 

nettsiden til genealogen eller 
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selskapet som publiserer dem, 

på Facebook-sider, men mange 

er også tilgjengelige via YouTube, 

så man kan sitte og kose seg 

foran tven med litt undervisning 

(og litt god kveldsmat) når det 

regulære underholdningstilbudet 

på tv ikke frister. Noen krever 

abonnement (A), andre er fritt 

tilgjengelige. På grunn av korona-

tiden, har flere aktører lagt ut 

gratis webinarer og online 

klasser. Noen må man registrere 

seg for i forkant, andre kan man 

se når som helst. 

Her følger noen forslag: 

➢ Legacy Family Tree (A) 

https://familytreewebinars.com 

Selv om Legacy er et slekts-

program, er deres webinarer 

om mange forskjellige 

emner, f.eks. nybegynner-

kurser, DNA, bruk av Google i 

slektsgransking, sammen-

ligninger av de store genea-

logiske selskapene, bilde-

behandling, slektsgransking i 

fjerne verdensdeler mm. 

MyHeritage står bak, og 

mange verdenskjente 

genealoger deltar. 

Selv om Legacy webinarer 

normalt krever abonnement, 

hvis man åpner menyen 

WEBINAR LIBRARY, er det 

som regel en eller flere 

under VIEW ALL – FREE som 

man kan se gratis. 

Men Legacy har også kortere 

videopresentasjoner som 

omhandler bruk av slekts-

programmet Legacy, og disse 

er tilgjengelige gratis.  

Legacy Quick Tips, som det 

heter, finnes på: 

https://familytreewebinars.c 
om/legacy_all_video.php?cid 
=5 

Flotte tips hvis man savner 

Legacy brukertreffene til 

Slekt og Data Østfold i disse 

koronatider! 

➢ FamilySearch 

https://www.familysearch.org/

wiki/en/Family_History_Library

_Classes_and_Webinars 

FamilySearch webinarer er 

gratis. Hvis man vil se dem 

når de sendes, kan man 

melde seg på via lenken 

LINK TO REGISTER.  

Husk tidsforskjellen, webi-

narer sendt kl. 10.00 AM 

Mountain Time, f.eks. blir 

sendt kl. 18.00 her. 

Tidligere sendte emner 

trenger man ikke registrere 

seg for å se, man finner den 

på:  
https://www.familysearch.org/

wiki/en/Classes_in_the_Learni

ng_Center 

➢ MyHeritage 

MyHeritage har også flere 

Facebook sider, hvorav en 

for norske brukere. 

https://blog.myheritage.no/tag

/webinar/ 

Her finner man en del 

kortere undervisnings-

videoer. 

Hvis man velger følgende 

lenke får man den engelske 

blogsiden, der man kan velge 

VIDEOER. Man finner både 

kortere innslag og lengre 

webinarer der. 

https://www.facebook.com/my 
heritage 

MyHeritage Kunnskapsbase 

finnes her: 
https://education.myheritage.no 

Her finner man både 

webinarer og artikler. 

➢ Mondays with Myrt 

«Dear Myrtle» er pseudo-

nymet til en erfaren ameri-

kansk genealog og blogger. 

Pat Richley-Erickson. 

Mondays with Myrt er 

hennes ukentlig webinar, der 

hun ofte har med gjester 

(blant dem, ved flere anled-
ninger, har vært norske Liv

Birgit Christensen som holdt 

foredrag for oss i fjor på 

Roald Amundsens Minne). 

Disse finnes på YouTube, 

eller fra hennes webside 

https://blog.dearmyrtle.com. 

  Man kan finne mange flere 

webinarer ved å google stikkord, 

f.eks. genealogy webinar, eller

søke i YouTube etter et emne 

eller foredragsholder av inter-

esse. Hvis du bruker PCen, husk 

å skru på lyden og bruk gjerne 

FULLSCREEN modus! 

Slektshistoriewiki 

  Norsk Slektshistorisk Forening 

har en del ressurser forbeholdt 

medlemmer, mens andre er fritt 

tilgjengelige. Blant de siste er 

deres Slektshistoriewiki, med 

artikler og innlegg om diverse 

emner. 

Lokalhistoriewiki 

  Wikien drives av Norsk Lokal-

historisk Institutt som sorterer 

under Nasjonalbiblioteket. Her er 

mye bakgrunnsstoff å hente som 

vil hjelpe deg å lære mer om 

stedene dine aner kom fra så vel 

som diverse emner slektsgrans-

kere kan ha nytte av.  

  Her kan man også bidra med 

innlegg og bilder.  
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Vi har mottatt følgende to tips fra 

Anne Marie Sandhaug, tidligere 

leder i Slekt og Data Østfold og 

nå gravminnekoordinator: 

Folketelling for Fredrikstad 

by året 1769  

  En flott kilde til å finne opplys-

ninger før 1801 for Fredrikstad 

by, er folketellingen som ble tatt 

opp i året 1769.  

  Dette var egentlig en landsom-

fattende folketelling, men mye av 

materialet er gått tapt. Dessuten 

var dette en numerisk folke-

telling, men i enkelte byer og 

sogn i Norge ble navnelister 

skrevet opp. De fleste av disse 

igjen har gått tapt.  

  Men for Fredrikstad er navne-

listene altså bevart. Tellingen 

omfatter Fredrikstad med For-

staden (deler av Glemmen), 

Byens Marker, Vaterland og deler 

av Kråkerøy.  

  Fredrikstad historielags emi-

nente slektsforskere Nils Het-

mann (1935-2015) og Ragnar 

Homstvedt (1927-2018) kom 

over denne håndskrevne tel-

lingen ved ett av sine mange 

besøk i Riksarkivet, og forsto 

med en gang at dette var «gull».   

  De transkriberte tellingen, og 

ga den ut i hefteform i Fredrik-
stad historielags navn. De har 

gjort en fantastisk jobb: de har 

mer enn transkribert en folke-
telling, de har også med 

mengder av datoer og årstall for 

fødsel, dåp, vielser og død. De 

har også fått med en god del 

skifter hvor det foruten dato 

også er vist til skifteprotokoll nr. 

og sidenummer! Og her finnes 

også en god del henvisninger til 

folketellingene for Fredrikstad 

for 1801 og 1807, samt til en 

del bygdebøker m.m.  

  Og ikke minst: Bak i boka er det 

alfabetiske lister på fornavn og 

slektsnavn, samt et steds-

register.  

  Folketellingen anno 1769 for 

Fredrikstad er skannet og ligger i 

Nasjonalbibliotekets bokhylle. 

Dessuten er den å låne på Fred-

rikstad bibliotek.  

  Tidligere var den til salgs i 

Fredrikstad historielag, men 

opplaget er utsolgt.  

Handels- og håndverks- og 

skipperborgere i Fredrikstad 

by 

  Haakon A. Veel (1901-1973) 

var en ivrig slektsforsker og ga ut 

flere slektshistoriske bøker, bl.a. 

«Roald Amundsen – Slekt og 

Miljø». 

  I 1953 utga han «Handels-, 

håndverks- og skipperborgere i 

årene 1600-1900» i samarbeid 

med Østfold historielag.  

  I forordet står det bl.a: «Opplys-

ninger til denne fortegnelse har 

jeg samlet gjennom flere år. Meg 

bekjent er det ikke tidligere utgitt 

noen samlet oversikt for de 

personer som har fått borger-

skapsbrev som handlende, hånd-

verkere og skipperborgere i 

Fredrikstad i tiden 1600-1900, 

derfor håper jeg at riktig mange 

vil kunne nyttiggjøre seg nær-

værende oversikt. For personer 

som driver slektsforskning bør 

dette være til stor hjelp på grunn 

av den store personmasse som 

oversikten har.»  

  Han samlet også kunnskap om 

byen handels- og håndverks- og 

skipperborgere.  

  For min egen del må jeg bare si 

at jeg har hatt veldig god nytte av 

denne samlingen i min tran-

skribering og korrekturlesing av 

Fredrikstads kirkebøker. Som 

alle slektsforskere vet så kan 

prestens skrift ofte være van-

skelig å forstå, og når han i tillegg 

titulerer vedkommende med en 

yrkesbenevnelse som i dag 

sjelden eller aldri finnes lenger, 

ja, da er det godt å ha noe å slå 

opp i. f.eks. Paruque-makere, 

Salmakere, Repslagere, Hjul-

makere, Kurvmakere, Glar-

mestere, Bødtkere m.fl.  

  Boken er skannet og ligger i 

Nasjonalbibliotekets bokhylle. 

av Anne-Marie Sandhaug 

Email: 

jsandhau@online.no 
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Omstreifere i slekten? 
For mange år siden, da jeg var på frivillig på Slektshistorisk Senter i 

Moss, ble jeg spurt av en mossemann om hjelp til å finne noen 

manglende ledd i hans slekt. Han var sikker på at farsslekten skulle 

stamme fra gården Herheim i Voss, derfra hadde han etternavnet sitt, 

mente han, og hans familie hadde forsøkt å spore familien tilbake 

uten å finne noen forbindelse med Voss. Bygdeboka for Voss, selv om 

den inneholdt detaljerte opplysninger fra beboere på gårdene, hadde 

ikke vært til noen hjelp. Denne utfordringen var litt annerledes enn 

andre jeg hadde mottatt, der man vanligvis ikke vet på forhånd hvor 

forskningen ville føre hen. Det ble min første erfaring med omstreifer-

slekter og de særkildene som kan fortelle om dem.

For en del år siden traff jeg en dame ved navn Solveig på Gran 

Canaria, mormoren til en av mine vakre svigerdøtre. Min svigerdatter, 

innflytter til Moss, ville så gjerne finne ut mer om slekten på mormors 

side. Hun hadde hørt rykter om at familien hadde omstreiferbakgrunn 

og at det skulle være årsaken til at mormoren ikke ville fortelle om 

sin familie, men var lukket som en østers om dette temaet. Denne 

utfordringen pirret selvfølgelig min nysgjerrighet som slektsgransker, og jeg gikk til verks utfra de få 

opplysninger jeg hadde for å se om dette stemte. Denne gangen kjente jeg litt mer til mulige kilder jeg 

kunne bruke, men ville måtte jobbe bakover litt først med hjelp av kirkebøker og folketellinger. Og noen 

nye kilder var blitt tilgjengelige i mellomtiden, slik som de skannede avisene i Nasjonalbiblioteket, som 

viste seg å være til stor hjelp med de senere generasjoner, når slektninger ikke ville fortelle det de visste. 

Fra Stavanger til Voss 

  I det første tilfellet, hadde jeg 

utgangspunkt i mannens beste-

foreldre og fant omsider deres 

vielse i Stavanger. Lars Kolbjørn 

Pedersen (som senere tok etter-

navnet Herheim) og Alma 

Constanse Olsen ble viet i St. 

Petri kirken den 16. desember 

1899. Lysningsprotokollen opp-

lyste at murer Lars Kolbjørn 

skulle være født i Høyland den 

13. mars 1878 (vielsesproto-

kollen inneholdt kun året), og at 

han skulle være konfirmert der i 

1892. Faren hans var oppgitt å 

være blikkenslager Peder 

Mathias Larsen. Dette blir jo 

enkelt, tenkte jeg. 

  Søk i 1900-tellingen ga først en 

Lars Kolbjørn Pedersen født i 

Høiland i 1899, med en bror 

Peder Mathias, så denne opplys-

ningen  ble  lagret  da  de  kunne 

godt være slektninger. 1910-

tellingen var ikke frigitt på det 

tidspunktet. Nytt søk på kona 

Alma ga treff i Stavanger, der 

Lars var registrert som Lars 

Peders. og hadde nå yrke Sko-

magersvend. Fødselsår og sted 

ble her bekreftet. Dåpen til Lars 

Kolbjørn var neste målet.  

  I dåpsprotokollen under kolon-

nen Anmærkninger var det ført 

opp at Lars Colbjørn (som navnet 

var stavet der), hadde fått 

innvilget tillatelse til å anta 

familienavnet Herheim i 1949.   

  Faren, betegnet som Husmand 

og Smed, var oppgitt å være 

Peter Matthias Larssen; moren 

Martha Elene Colbjørnsdatter. 

Paret var bosatt på Øvre Østraat 

i Høyland og født i henholdsvis 

1833 og 1834. Men her fantes 

ingen opplysninger som viste om 

fars eller mors side av slekten var 

tilknyttet gården Herheim i Voss. 

Og ingen antydning til at foreld-

rene var av omstreiferslekt. 

  Det var betydelig færre kilder 

tilgjengelige på nettet den 

gangen, og etter å ha stått fast en 

stund med å finne parets vielse 

og opphav, tydde jeg til en 

etterlysning i et slektshistorisk 

forum. 

  Et par svar ga ingen matnyttige 

opplysninger, men i mellomtiden 

hadde jeg søkt videre i Digital-

arkivet etter mulig opphav til 

Peter og Marthe. Digitalarkivet 

hadde den gangen en funksjon: 

Søk i alla basar, og søkefelt: 

Fornavn/Etternavn inneheld og 

Førnavn/Etternavn børjar på.  

 av Margaret H. Strand, 

Slekt og Data Østfold 
Email: 

redaktor@of.slektogdata.no 
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  Etter flere mislykkede forsøk, 

fikk jeg treff da jeg forsøkte 

«Etternavn inneheld OLB» og 

«Fornavn børjar på MART», og til 

min store forundring var treffet 

fra Fantefortegnelsen for 1845! 

Fanteregister 1845: 

Nr.   Førenamn   Farsnamn   Alder   Kjønn   Merknad   Distrikt   Side 

I Bolsø Præstegjeld blev ved Folketællingen antruffet:  

527 526 Kolban Vikingsen Hærem 56 Aar gl. m (se No. 521) angav at være født i Voss 

Præstegjeld, og at hans Fader var en Gaardbruger ved Navn Viking Johannesen. Han udgav sig for 

Kuursmed. Dette Følge angav at have vanket om uden fast Tilhold ligesiden 1836, før hvilken Tid 

det opholdt sig i Ag. 

I Bolsø Præstegjeld blev ved Folketællingen antruffet:  

44528 527 Marthe Ingemundsdatter Quæstad 49 Aar gl. k angav at være født i Suldalen i 

Stavanger Amt, og at hendes Fader var Gaardbruger Ingemund Ingemundsen. Dette Følge angav 

at have vanket om uden fast Tilhold ligesiden 1836, før hvilken Tid det opholdt sig i Agerø 

Præstegjeld i Romsdalen i en 6 Aars. 

I Bolsø Præstegjeld blev ved Folketællingen antruffet:  

44529 528 Marthe Kolbansd.* 13 Aar gl. k født i Suldalens Præstegjeld. Dette Følge angav at have 

vanket om uden fast Tilhold ligesiden 1836, før hvilken Tid det opholdt sig i Agerø Præstegjeld i 

Romsdalen i en 6 Aars Tid. Det havde Pas fra Byfogden i Molde, dateret 16 Juni 1845.  

I Bolsø Præstegjeld blev ved Folketællingen antruffet:  

44530 529 Birthe Oline Kolbansd.* 12 Aar gl. k født i Borgunds Præstegjeld. Dette Følge angav at 

have vanket om uden fast Tilhold ligesiden 1836, før hvilken Tid det opholdt sig i Agerø 

Præstegjeld i Romsdalen i en 6 Aars Tid. Det havde Pas fra Byfogden i Molde, dateret 16 Juni 1845. 

I Bolsø Præstegjeld blev ved Folketællingen antruffet:  

44531 530 Karine Kolbansd.* 6 Aar gl. k født i Arendal. Dette Følge angav at have vanket om uden 

fast Tilhold ligesiden 1836, før hvilken Tid det opholdt sig i Agerø Præstegjeld i Romsdalen i en 6 

Aars Tid. Det havde Pas fra Byfogden i Molde, dateret 16 Juni 1845.  

I Bolsø Præstegjeld blev ved Folketællingen antruffet:  

44532 531 Marthe Eline Kolbansd.* k født i Bolsø og døbt i Molde den 15 Decbr. 1844. Dette 

Følge angav at have vanket om uden fast Tilhold ligesiden 1836, før hvilken Tid det opholdt sig i 

Agerø Præstegjeld i Romsdalen i en 6 Aars Tid. Det havde Pas fra Byfogden i Molde, dateret 16 

Jun. 

  Her var jo en Marthe Eline 

Kolbansdatter født i 1844 (som 

stemte med morens alder oppgitt 

ved barnedåpen i Høyland, litt 

variasjon i etternavnet Kolban/ 

Kolbjørn) som hadde forbindelse 

til gården Herheim (Hærem) i 

Voss, nettopp det oppdrags-

giveren hadde ment skulle være 

familiens opphavssted! 

  Jeg sjekket teksten i 

Ætteboka for Vosse-

strand, der denne Viking 

Johannesson Herheim, 

som var en relativt vel-

stående bonde, hadde 

oppført flere barn, hvorav 

en sønn Kolbein født i 

1795, anmerket «døydde 

ung».  
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  Gårdssoge for Vossestrand: 

Vinje sokn har utførlige opplys-

ninger om gården og brukerne. 

  Da var neste utfordring å finne 

ut om denne Kolbein virkelig 

døde eller forsvant hjemmefra

av andre grunner. Det var også 

mulig at familien hadde en sønn 

til oppkalt etter Kolbein hvis han 

faktisk døde ung, som ikke var 

nevnt blant barna i bygdeboka.     

  Og jeg trengte bekreftelse fra 

andre kilder at denne Marthe var 

den riktige personen. 

  På et senere tidspunkt fikk jeg 

bekreftelse på at det var snakk 

om en omstreiferfamilie – i 

1875-tellingen for Høyland der 

Peter Mathias beskrives slik: 

Husmand uden Jord. Daase-

mager. (forhenværende Om-

streifer). Hos dem bodde hans 

mor som var enke (Har været 

Omstreiferske, forsørges nu af 

Fantefondet og Dybvaag Prgj., 

halvt af ver) og hans bror Thore 

Andreas som er født i Lødingen 

(Blikkenslager, Kjedelflikker. 

Tidligere Omstreifer). Peter selv 

er oppgitt der å være født i Sand 

i Rogaland, et annet sted Jelsa i 

Ryfylke, disse ligger nokså nære 

geografisk, mens Lødingen er i 

Nordland fylke, så familien må 

sannelig ha reist mye omkring. 

  Og da jeg fant hans dødsfall i 

klokkerboka for Høyland, 

Begravede 1883, ble Peter 

Matthias beskrevet som Gjørtler-

omstreifer (dette til tross for at 

paret hadde vært fast bosatt i 

Høyland i minst 12 år). 

  Jeg bestilte fantefortegnelsene 

for 1862 og 1845 og Anna Tran-

bergs «Folk og fant» som var 

utgitt av Norsk Lokalhistorisk 

Institutt. 

  I fantefortegnelsen for 1862 var 

det mer å lese om familien samt 

en sannsynlig forklaring på 

hvorfor Kolben Vikingsen «fra 

Hærem på Vos», sønn av en 

fastboende bonde, ble opphavet 

til fantefølget «Kolbens-Folket». 

  «Kolben Vikingsen, fra Hærem 

paa Vos, Bergens Stift, og Marthe 

Ingemundsdatter fra Suldal, 

Ryfylke, af bosatte Folk, han 

maaske over 70, hun over 60 

Aar. 

  Hun, som selv er født og 

opvoxet udenfor Ægteskab, fik i 

sin Ungdom et uægte Barn med 

en Bygdemand i hennes Hjem-

bygd, Marthe Thorjus- (eller 

Thorgeirs-) datter, og nu kastede 

hun sig rent bort ved at inlade sig 

med Kolben, der skulde være 

Smedesvend, men allerede tidlig 

formedelst Drik var kommen paa 

Afveie. Vel bleve de ægteviede, i 

Suldal, men de streifede uaf-

ladelig om paa Fantestien og det 

i stor Vidde. Nu paa deres gamle 

Dage holde de sig mest i Stavan-

ger samt i Lister og Mandals 

Amter. De have sammen 

Børnene: 1) Berthe Oline, 2) 

Karine og 3) Marthe Oline.» 

  Marthe Oline ble gift i 1863 med 

Peter (Peder/Per) Matias Larsen 

i Sand i Rogaland. Om ham står 

følgende i 1862: 

  «Siden fikk Lovise sig til 

Ledsager Per Mathias Larsen, 

«Toppe-Per» eller Toppen, nr. 

170, enten før eller siden, ved at 

han ved nogle Menneskevenners 

Hjælp var bleven confirmeret i 

Mandal. De fulgtes ad som Mand 

og Kone i flere Aar, indtil hennes 

Død i Hjelmeland i Stavanger-

Fjorden i April 1858. Hun blev da 

opgivet at være 64 Aar; han var 

netop 25 Aar. Baade Fanter og 

Andre have talt med stor Forund-

ring om hans Omsorg for hende 

under hendes Sygdom og hans 

Sorg ved hendes Død. Ved Rygtet 

om hendes Bortgang samledes 

en stor Mængde af hendes 

Slægtninger og vare tilstede ved 

Hendes Begravelse.» 

 «Marthe Oline Kolbensdatter, 

ved Bidrag av fantefondet hjulpet 

frem til Konfirmation i Høiland på 

Jæderen, siden temmelig 

ustadig. I Høsten 1861 holdt hun 

sig hos Søsteren Karine og var 

trængende til Hjælp.» 

  «Denne Per, «Toppen» er alle-

rede oftere nævnt (konfirmeret i 

Mandal, i Lag med først den 

gamle Isaks-Lovise, nr. 4, saa 

med Anne Marie Jansdatter, nr. 

41, nu  for  Tiden  med  Johanne 

Sophie Fredriksdatter, nr. 61.

Martha Elines dåp i 1844 fra klokkerboka for Molde 
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Peer er en Kjæmpe, 3 Alen høi, 

og ansees derhos blant Kam-

merater paa Vandringsstien for 

en lærd person. Han har nok 

flere Gange havt et Slags Tanke 

om at ville give sig i Rolighet og 

tage sig noget Ordentlig til, 

navnlig i den siste Tid i Sand i 

Ryfylke; men det er ikke blevet 

noget af endnu.» 

  Peter/Peder/Per fikk omsider 

innfridd sitt ønske om fast bopel, 

han traff Marthe Oline, de giftet 

seg som nevnt i Sand, Rogaland, 

i 1864 og fra før det tredje barnet 

ble født, var de fast bosatt i 

Høyland. Han ble der betegnet 

som Inderst, Blikkenslager, 

Gjørtler eller Husmand og Smed. 

Han døde kun 50 år gammel av 

Blodstyrtning.  

  Marta Elines far, Kolbein 

(Kolbent/Colbein) Vikingsen, ble 

konfirmert i Voss i 1812 (dette 

viser i det minste at han ikke 

døde i tidlig barndom). Vi vet lite 

om hva han foretok seg frem til 

han giftet seg med Marthe Inge-

mundsdatter i Suldal i 1832. 

Deres barn ble døpt i henholdsvis 

Suldal i Rogaland, Herøy og 

Vågøy i Møre og Romsdal, 

Arendal i Aust-Agder, Ringebu i 

Oppland og Bolsøya i Møre og 

Romsdal, så familien hadde 

streifet over store deler av 

landet. I de fleste kildene er han 

beskrevet som Smed eller 

Kuursmed. Hans datter, Karine, 

ble konfirmert da hun var nesten 

20 år gammel og like før hun ble 

viet. Kanskje satte presten dette 

som krav til at han ville vie 

henne?  

  Kolbein ble enkemann og giftet 

seg på nytt i 1865. 1865-

tellingen beskriver ham som 

«Husmand med Jord, forhen 

omreisende Kurvbinder osv.» 

Han var da bosatt i Holum i Vest-

Agder og ble der inntil sin død i 

1873. 

  Via Nasjonalbiblioteket fant jeg 

en innføring om Kolbein i Fjerde 

Aars-Beretning om Fantefolket 

av Eilert Sundt. Det viser ham i 

Vestre Moland omkring 1865. 

Hans første hustru var da død tre 

år tidligere.  

Fanteregistrene 

  Det er en del fornøyelig lesning i 

disse registre, noen tragiske 

skjebner og noen hverdagshelter 

som klarte seg på tross av 

vanskelige omstendigheter og 

folks (ikke minst enkelte presters 

og embedsmenns) fordommer og 

oppfostret sine familier så godt 

de maktet.  

  Ofte kan beskrivelsene være 

både interessante og utførlige i 

sin detaljrikdom. Man får også 

innblikk i arbeidet til Fattig-

kommissionen og Fantefondet. 

Og det viser seg at mange 

omstreifere var opprinnelig av 

fastboende norsk ætt, slik som 

Colben Vikingsen Hærem, og ikke 

tatere (også kalt romanifolket 

eller romfolket, som er en sær-

skilt etnisk minoritetsgruppe, 

med egne språk og skikker, og 

omreisende levesett. Færre av 

disse ble døpt eller konfirmert, så 

det er få kilder til personopplys-

ninger. Noen var jo selvfølgelig av 

blandet herkomst. 

  Selv om omreisende ble sett 

ned på i samfunnet, var det stort 

behov for kramvarene deres på 

landsbygda, mange drev med 

salg av nyttige smågjenstander: 

verktøy og husgeråd laget av 

metall (f.eks. blikkspann, kobber-

kjeler, beltespenner og kniver), 

kammer, kurver, vevskjeer, strik-

ketøy og diverse tekstiler, koster. 

Mange omreisende utførte også 

spesialiserte tjenester slik som 

hesteskjæring og knivsliping.  

  Det var krav til reisepass for 

innenlandsreiser frem til 1860. 

Passprotokoller finnes under 

Emigrantkilder i Digitalarkivet, 

selv om det dreier seg om reiser 

innenfor landets grenser. Disse 

finnes i to varianter, utstedte 

pass og framviste pass. Løs-

gjengerloven kom først i begyn-

nelsen av 1900-tallet. 

  Kolbein ble utstedt reisepass av 

fodgen i Ryfylke i 1847, dess-

verre er denne protokollen ikke 

skannet og registret inneholder 

minimalt med opplysninger. 

  I Folk og Fant 3. utgave står det 

om folketellingen 1845: Pres-

tene ble bedt om å innhente 

følgende opplysninger om 

fantene: antall menn og kvinner i 

hvert følge, deres navn alder, 

næringsvei og oppholdssted, 

hvor lenge de har streifet om og i 

hvilke distrikter, om deres antall 

er blitt større eller mindre i løpet 

av de siste 10 år, de enkelte 

medlemmers og følgers inn-

byrdes forhold, deres moralske 

og fysiske tilstand og ellers alt 

«hvad der kunde tiene som 

Bidrag til Kundskab om deres 

iværende Stilling…»    

  Det går også frem av heftet at 

mange omreisende ikke ble 

registrert og at kvaliteten på 

rapportene er varierende.    

Fra Voss til nåtidens Moss 

  Sønnen til Peder Mathias 

Larsen, Lars Kolbjørn Pedersen 

(Herheim), ble etter hvert 

Skomagermester og flyttet til 

Klommestensgate i Moss i 1928. 

   Lars Kolbjørns dødsannonse 

sto i Moss avis den 8. april 1961, 

og hans hustru, Alma, ble 

begravet på Jeløy i 1963, hun 

hadde kommet på Ryggeheimen 

i sine siste år. Paret hadde feiret 

diamantbryllup i desember 

1959, ifølge Moss Avis. 
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Ekteparet Herheim 

 

  En god del år senere tok ett av 

skomaker Herheims oldebarn 

fatt på slektsgransking, fortsatte 

på grunnlaget jeg hadde gitt 

familien og sporet opp slekt-

ninger som var etterkommere av 

vossefamilien på Herheim, til 

gjensidig glede. 

  Et annet oldebarn har som 

hobby å lage kniver, og 

produserer nå utsøkte kunstverk, 

flere har han vunnet premier for, 

så han har kanskje arvet sine 

kleinsmed-gener fra noen av sine 

omstreifende aner! 

Kniver laget av  

skomakerens oldebarn 

Solveigs aner 

  Denne historien viste seg å 

være litt annerledes enn den 

forrige. 

  Heldigvis hadde min sviger-

datter hørt navnet på sin oldefar, 

Ole Ludvig Torjussen, som døde i 

1988 i en alder av 94 år, ellers 

hadde det vært umulig å komme 

i gang med forskning av slekten 

bakover, da hennes mormor ble 

født i 1936, etter at sperrefristen 

for dåpsinnføringer i kirkebøkene 

gjør seg gjeldende.  

  Og vi finner etter hvert grunner 

til at Solveig ikke ville snakk om 

sin familie, det var sikket mye 

skam generelt i det å tilhøre en 

fanteslekt, men en bygdebok (se 

neste side) forteller oss at noen 

av Solveigs søsken var blitt plas-

sert i barnehjem fordi familien 

var på flyttefot, og da foreldrene 

kjøpte hus og bosatte seg i Svinør 

på sørlandskysten, i håp om at 

familien kunne gjenforenes, 

holdt ikke myndighetene løftet 

om at de ville få tilbake barna. Så 

det var sikkert mange smerte-

fulle minner som hun ikke ønsket 

å rippe opp i… 

  Det ble begått mye urett mot 

«tatere» i kristendommens navn. 

Barn ble tatt fra foreldrene og 

plassert på barnehjem, slik som 

Sørlandets barnehjem på Greip-

stad, eller i fosterhjem der de 

ville få «kristen» oppdragelse. 

(Dette var en del av en fornorsk-

ningsprosess som tatere og 

andre minoriteter ble utsatt for.) 

Mange ble tvangssterilisert og 

ikke få av de som ble lobotomert 

på Gaustad var av taterslekt.  

De vanlige kildene 

  Søk i Nasjonalbibliotekets skan-

nede aviser og Slekt og Datas 

Gravminnebase ga treff som ga 

meg dødsdato, alder ved døden 

og fødselsdato. Dette viste seg å 

være et godt utgangspunkt for å 

jobbe videre bakover. 

  Det har over tid blitt flere og 

flere kilder tilgjengelige på nettet, 

jeg samler fortløpende opplys-

ninger om denne slekten og 

Legacyfilen på denne grenen er 

blitt stor.  

  Så her gjengir jeg bare noen 

korte glimt fra slektshistorien for 

å illustrere hvilke kilder man kan 

bruke. 

Bygdebøker 

  Bygdebøker har vært en rik kilde 

til opplysninger om de senere 

generasjoner av denne slekten. 

  Fjære Bygdebok (fra Nasjonal-

biblioteket) inneholdt opplys-

ninger om familien som var 

bosatt på Nedre Hausland. 

Denne fant jeg først etter at jeg 

hadde rekonstruert familie-

gruppen på en mer tungvint måte 

fra flere andre arkivkilder. 
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Fra Svinør: Ryggen til Norge - Blikket mot havet. 

Her går det fram at familien var blitt fratatt barn med begrunnelse i at de ikke hadde fast bopel,  

noe som ikke var uvanlig blant «fanter» da Omstreifermisjon (senere kalt Norsk misjon blant hjemløse) hadde 

som mål å «kristne» fantene, påtvinge dem norsk kultur og få dem til å bli bofaste.  

OBS. Etternavnet Haugen, brukt her, kom fra Ole Ludvigs far,  

i de fleste kildene bruker han og familien patronymikonet Torjussen.  

At Else hadde behov for å flytte på seg er ikke rart når man ser på hennes bakgrunn. 

Hun stammer fra Blom og Lindbomslektene som begge var kjente fantefølger. 

  Etter å ha jobbet på tradisjonelt 

vis med kirkebøker og folke-

tellinger, supplert av opplys-

ninger fra fanteregistrene, grav-

minnebasen og bygdebøker, i 

flere år oppdaget jeg ved å 

google et navn at mye av den ene 

siden av slekten var blitt forsket

på og lagt ut på MyHeritage, her 

var det flotte bilder av flere av 

familiemedlemmene, så flere 

andre etterkommere av denne 

omreisende slekten, med færre 

hemninger og større nysgjerrig-

het enn Solveig, hadde jobbet 

med slektsgransking. 

  Thor Gotaas skriver i sin bok 

«Taterne – Livskampen og Even-

tyret»: Lindbomenes svenske 

stamfar het Lars Lindbom, og på 

1800-tallet kalte de seg Lind-

bomerne, selv om de skrev seg 

Lindbom. Lars var én av flere 

svenske stamfedre til norske 

reisene slekter… Ikke alle hadde 

så interessante etternavn. Axels-

folket, Kolbensfolket og Aanens-

folket tok navn etter sine respek-

tive stamfedres fornavn. Mang 

en tater bidro til slike forholdsvis 

anonyme slektsnavn, som oftest 

hadde vedkommende vært 

bofast.  

Fra Fjære Bygdebok IV: Moy krets 

Fra Fjære Bygdebok IV: Moy krets 

Fra fantefortegnelsen 1862. Else Kristine 

Torjussen, født Trondsen, stammet  

bl.a. fra Lindbom-slekten 
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  En ting man må være oppmerk-

som på at det i kildene ofte er 

motstridene opplysninger om 

hvor enkelte fanter kom fra. Det 

er ikke alltid godt å vite om 

oppgitt fødested faktisk var føde-

stedet eller bare et sted de 

hadde bodd i sin ungdom.

  Solveigs farfar, Torjus (døpt 

Torjulf) Olsen Hauge, var regist-

rert som Jernbanearbeider og 

Blikkenslager i 1900-tellingen, 

der han bodde på Klepp på 

Jæren med kone og barn. På 

denne siden av familien var det 

ikke noe å hente i fantefor-

tegnelsene, mens på Elses var 

det mye da hun var fra kjente 

omstreifende slekter. 

  Det er litt morsomt å registrere 

at navnene til etterkommere til 

Herheim-familien fra Voss og 

aner til min svigerdatter har fore-

kommet side ved side i enkelte 

kirkebøker, så jeg antar at noen i 

disse familiene kan ha kjent 

hverandre. 

Øvrige kilder 

  I tillegg til de vanlige arkiv-

kildene og fantefortegnelsene, 

bygdebøker, gravminner og avis-

klipp finnes det en kilde jeg ikke 

har nevnt her som kan være til 

nytte. 

  Chris Nyborg holdt et webinar 

på vårparten i fjor om 

«Omstreifere i kildene», og denne 

er fremdeles tilgjengelig på nett-

siden til Slekt og Data.  

  Han nevner hovedsakelig pass-

protokoller (også at de som er 

transkribert og lagt ut i søkbar 

database i Digitalarkivet er 

knyttet opp til Historisk Befolk-

ningsregister HBR) og fange-

protokoller.  

  Jeg har hittil fått få treff i pass-

protokollene for personene jeg 

har søkt, men dette kan skyldes 

at selv om en god del passproto-

koller er skannet, er få søkbare.  

  En person i denne slekten har 

jeg funnet i fangeprotokoller. Det 

kan nok være flere innføringer 

som ennå ikke er skannet, f.eks. 

fra Christiansands Tugthus. 

Dette klippet fra «Klevefolk: Historien om en havn» gir også et intimt glimt i denne families liv, 

samt et bilde av min svigerdatters oldemor. 
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  Følgende bilde av Solveigs mor-

far Andreas Blom Trondsen, fra 

forbryteralbumet til Kristiania-

politiet 1880-1886, ble funnet i 

Digitaltmuseum.no. Karakter- og 

fangebøken nr. 23 fra Bots-

fengslet fra samme tidsperioden 

inneholder to sider med 

detaljerte opplysninger om 

Andreas. 

  De skannede versjonene av 

fangeprotokollene i Digitalarkivet 

inneholder ofte betydelig detalj 

om den fengsledes opphav, liv og 

reisevirksomhet, så vel som bilde 

av fangen. 

  Der det var begått en for-

brytelse, kunne det ofte være 

avisomtale, så søk i Nasjonalbib-

liotekets skannede aviser kan gi 

mange forskjellige slags treff. 

De vanligste forbrytelsene var 

tyveri, noen ganger betegnet 

Rapseri (nasking), og betleri,

men i følgende eksempel ble en 

mann tiltalt for å ha stukket av 

med en annen manns kone. Jeg 

har også funnet avisomtaler av 

omstreifere for landssvik for å ha 

tilhørte NS, unndragelse av 

militærtjeneste osv. 

To klipp fra en artikkel i 

Agderposten 5. feb. 1892 

«I Betragtning af Taterfolkets 

ulykkelige Livsvilkaar og deres 

mangelfulde Begreber om Moral og 

Sædelighed anbefalede Retten 

Straffens yderlige Nedsættelse ved 
Benaadning.» 

  Dersom senere generasjoner 

hadde fast eiendom, kan også 

eiendomsoverføringer finnes i 

avisene, samt auksjoner. 

Fra Grimstad Adressetidene 

23. mai 1978, Gunvor er Ole

Ludvigs datter som tok seg 

av ham da han ble eldre 

Fra Agderposten 1. nov. 1908 

  En annen slags opplysninger om 

eiendommer kan finnes i verket 

«Norges bebyggelse», der jeg fant 

et bilde av et hus og en del 

nyttige slektsopplysninger.  

Fra Norges bebyggelse: Sørlige 

seksjon Herredsbindet for Aust-

Agder Vestre del 

  Ikke engang folk med 

omstreiferbakgrunn slapp unna 

skattefuten, i enkelte lokalaviser 

kan man finne lister over skatte-

betalere i kommunen. Og skifte-

retten utstedte ofte proklama i 

lokalaviser eller Norsk Lysnings-

blad i tilfelle det kunne være krav 

på boet.  

  Og dødsfallsannonser i avisene 

er alltid nyttige, uansett om det 

dreier seg om omstreifere eller 

ikke. I tillegg til å få avdødes 

dødsdato, ser vi som regel hvilke 

gjenlevende familiemedlemmer 

som finnes. I eksemplet på neste 

siden er dødsannonsen det 

eneste stedet jeg får kjennskap 

til Andreas sine sønner (da de 

relevante arkivkildene for denne 

perioden er jo sperret). Og 

lysninger og vielsesannonser 

kompenserer også for mangelen 

på arkivkilder for de siste 60-100 

årene. 
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https://d.docs.live.net/711d3a903e4beffa/digitaltmuseum.no


Fra Grimstad Adressetidene 

tirsdag 18. juli 1961 

Fra Grimstad Adressetidene 

18. november 1937

  Ikke få omreisende giftet seg 

borgerlig da dette ble et alter-

nativ til kirkelig vielse.  

  Det var interessant å legge 

merke til at noen av familiene i 

denne slekten reiste omkring sør-

landskysten og så langt nordover 

som Larvik i skøyter eller dekks-

båter, der de bodde mesteparten 

av året. 

Østfold 

  Ingen av de omreisende slekter 

jeg har jobbet med har hatt 

tilknytning til Østfold (utenom det 

faktum at etterkommere har 

flyttet hit) og lite har jeg funnet 

når jeg har søkt om dette temaet. 

Men selv om andre Østfold byer 

og bygder er nevnt i Fante-

fortegnelsene for 1845 og 1862, 

der omreisende har måttet vise 

frem sine reisepass, (eller havnet 

på Slaveriet i Fredrikstad), ser 

Rødenes ut til å peke seg ut som 

et sted der to kjente fantefølger, 

Kjeldsen og Hakebro, ofte opp-

holdt seg, og var opphav til 

benevnelsen Fantebyen der.  

  I Mosseskogen er det en plass 

ved den gamle Kongeveien som 

før i tiden ble brukt som leirplass 

av omreisende. Slike «ligge-

sletter» finnes flere steder langs 

vandrerutene i Østfold. 

  Men når man ser på forordet til 

Fantefortegnelsen 1862, går det 

frem at Eilert Sundts Annen 

Aarsberetning om Fantefolket er 

hovedsakelig basert på en For-

tegnelse over Fantefølgerne i 

Strøget mellom Stavanger og 

Skien.  Dette kan forklare hvorfor 

man ikke finner så mange opp-

lysninger fra Østfold fylke. 

Om romani og tatere 

  Wikipedia har artikler om 

Skandinaviske romanifolk og 

Tater der følgende inngår: 

  Romanifolket i Norge og Sverige 

er den samme gruppen, de 

samme slektene er representert 

på begge sider av grensen. Mens 

taterne bor spredt utover hele 

Sverige, har de norske romani-

slektene tradisjonelt hatt tilhold 

på Østlandet, og i Trøndelag og 

deler av nordvestkysten. Langs 

kysten på Sørlandet og sørlig del 

av Vestlandet fantes også andre 

reisende slekter, som tradi-

sjonelt ikke blir betraktet som en 

del av romanifolket. I motsetning 

til romanifolket snakket de 

opprinnelig ikke romani, men 

språket rodi, og hadde ikke 

taternes romanikultur. Av 

romanifolket ble disse kalt 

«meltravere», og av forskeren 

Eilert Sundt ble de kalt «skøyere» 

eller «skøyerfolk». 

 Tidligere var order tater per-

soner i visse grupper som levde i 

utkanten av samfunnet og liv-

nærte seg av håndverk, småhan-

del og til dels tigging… For å skille 

ut de reisende fra den øvrige 

norske befolkningen, viste Arnvid 

Lillehammer særlig til forestil-

lingen om et felles opphav, gifter-

målsmønsteret med mye inn-

gifte, levemåten med stadig 

reising, levebrødet med sær-

pregede yrker som hesteskjærer, 

kopper- og messingarbeid, vev-

skei og kammakeri, og til et eget 

språk.   

Fra Fantebyen i Rødenes, der kun 

ett hus står igjen.  

Bilde: Digitaltmuseum.no 

Denne dåpen er innført i ministerialboken for Valle kirkebok 

men meldt av sognepresten i Søndeled:  

«Barnet er døbt under forældrenes midlertidige ophold  

med sin baad i Søndeled.»
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https://no.wikipedia.org/wiki/Rodi
https://no.wikipedia.org/wiki/Meltravere
https://no.wikipedia.org/wiki/Eilert_Sundt
https://no.wikipedia.org/wiki/H%C3%A5ndverk
https://no.wikipedia.org/wiki/Tigging
https://no.wikipedia.org/wiki/Arnvid_Lillehammer
https://no.wikipedia.org/wiki/Arnvid_Lillehammer


En borgerlig vielse fra Torridal i Vest-Agder inneholder forbausende mye detalje om brudgommen 

og bruden, fødselsdato, fødested, foreldrenes navn samt trosbekjennelse. Blikkenslager Andreas 

Blom Trondsen tilhører Baptistkirken, mens bruden tilhører Statskirken. 
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