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Våren 2016 blir et lite vendepunkt 
i historien om DIS. Dette er våren 
da mye har skjedd og fortsatt skjer! 
Det mest tydelige for alle er at vi har 
fått et nytt navn, og at DIS går over i 
historien. 

Diskusjonen rundt navnet DIS har 
dukket opp flere ganger de siste 
årene. Mange har ment at navnet 
ikke sa noe om hva foreningen driv-
er med, at få visste hva bokstavene 
DIS sto for og at man stadig måtte 
forklare dem. Andre argumenter har 
vært at ingen driver vel med slekts-
forskning i dag uten data. Ja, for du 
visste selvsagt at DIS sto for Databe-
handling i slektsforskning? 

På landsmøtet i 2014 tok man det 
første skrittet og endret foreningens 
navn til DIS-Norge, Slekt og Data.  
På landsmøtet nå i april endret man 
navnet til Slekt og Data. Nå er vi 
altså ikke DIS-ere lenger, men med-
lemmer i Slekt og Data. Personlig 
tror jeg nok at begrepet DIS kom-
mer til å sitte lenge i de av oss som 
har vært med noen år. 

Som en del av navneskiftet får vi 
også ny logo og en ny profil, som 
vil bli mer og mer synlig etter hvert 
som lagene tar dette i bruk. I den 
nye profilen har man valgt å ta med 
seg elementer som gjør det lettere å 
assosiere med den gamle logoen og 
fargene våre.  

Ikke alt som skjer er like synlig. En 
annen viktig ting er at Slekt og Data 
har kjøpt en ny server. Den er plas-
sert sammen med den gamle,  som 
fortsatt drifter nettsider, Slektsfo-
rum, Gravminner og diverse andre 
tjenester.

Den nye serveren har betydelig 
større diskplass enn den gamle. 
Innkjøpet kom i grevens tid, fordi 
vi har fylt plassen på den gamle til 
randen. 

For oss i Vestfold betyr dette at vi  
snart kan få mer fart på publisering 

av alle kildene som skannes. Det har 
gått over en måned siden vi fikk lagt 
ut ferdig skannede kilder, men nå 
blir ny server klargjort slik at vi kan 
få publisert alt som ligger på vent. 

Det er slett ikke bare Vestfold som 
jobber med skanning og publiser-
ing av kilder. I Østfold har de kom-
met godt i gang, og det ligger flere 
skannede kilder på nettsidene de-
res. 

Enda en nyhet er Genress, eller 
Genealogiske ressurser, som har 
kommet ut i helt ny drakt. Også 
dette ble presentert i forbindelse 
med landsmøtet. Videreutvikling og 
forbedring har skjedd kontinuerlig 
de siste ukene. 

Brukerne har kanskje ikke sett så 
store forskjeller, men på “baksiden” 
har det skjedd mye. I nye Genress 
er det ikke store bokser med masse 
tekst i et utdatert utseende. I den 
nye utgaven ligger det mer grafikk i 
form av ikoner, som forteller om res-
sursen. Det er lagt opp til at det kan 
legges inn mye mer om hver kilde 
i separate felt, noe som vi kan dra 
nytte av når vi senere skal søke i alt 
som ligger der. 

Fortsatt gir den geografiske inndel-
ingen og bruk av kategorier mange 
fordeler for de som vil finne ut hva 
som finnes av kilder et gitt sted.

Aller viktigst er hva man ikke ser. 
Den gamle løsningen var antikvarisk 
med hensyn til å legge inn eller re-
digere ressurser. Den nye løsningen 
er det en fornøyelse å jobbe med! 
Den krever minimalt eller ingen   
opplæring. Det betyr at alle nå kan 
si at man har lyst til å bidra med å 
gjøre innholdet her bedre. Dette er 
en flott jobb, hvor man kan ta noen 
eller mange redigeringer, akkurat 
når man har tid og lyst. 

Lykke til med ny Genress både som 
bruker og du som vi bidra her!

Mye har skjedd og mye skjer
Leder

John Ludvigsen
Holmestrand
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Dissentere kommer av det latinske 
ordet dissentire, som betyr å ha en 
annen mening. Betegnelsen brukes 
blant annet om personer med en 
annen tro enn den som er domine-
rende i landet. I dissenterloven av 
1845 ble en dissenter definert som 
et medlem av et kristent samfunn 
utenfor statskirken. 

Dissenterloven var starten til et 
mangfold av lovlige og åpenlyse 
trosretninger i Norge. Omfanget 
vokste raskt, og det oppsto mange 
ulike trossamfunn i løpet av kort tid. 
For oss slektsforskere betyr det at vi 

kanskje må lete etter en eller flere 
av våre aner i andre kilder enn de 
vanlige kirkebøkene.

Det kan være flere årsaker til den 
store oppblomstringen av nye tros-
samfunn. En av dem  kan bero på 
det strenge religionsregimet i Norge 
fra rundt år 1000 og frem til midten 
av 1800-tallet. 

Norsk kristendomshistorie       
frem til 1845
Kristningsfremstøtene i Norge star-
tet allerede på 700-tallet, spesielt i 
kystområdene. I ca. år 1024 ble kris-

tenretten vedtatt på kirkemøte på 
Moster i Bømlo. Den katolske kirke 
ble Norges statskirke. Med kroning 
og salving av Magnus Erlingsson 
i 1163 (sønn av Erling Skakke) ble 
kongedømme av Guds nåde innført 
i landet. Den offisielle religionen var 
fastsatt, og hva bønder og andre 
borgere mente om den saken var 
underordnet. Norrøn mytologi 
skulle bekjempes med sverd i hånd. 

Det katolske hegemoniet skulle 
vare frem til reformasjonen i 1537. 
Da kom protestantismen til Norge 
som resultat av at den tyske reform-

De som hadde en annen mening
Dissentere og ulike trossamfunn

Adolph Tidemands berømte maleri «Haugianerne», her i en versjon datert 1848, viser en lekpredikant 
som forkynner fra Bibelen for norske bønder og småkårsfolk i en årestue tidlig på 1800-tallet.
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atoren og teologen Martin Luther 
hadde talt Paven midt imot i 1517 
og ble lyst i bann. 

Katolikker ble forbudt i Norge helt 
frem til 1845. Igjen måtte norske 
statsborgere endre sin tro. Feiring av 
katolske skikker kunne i verste fall 
ende med at man måtte bøte med 
livet. I 1555 og 1575 skal to bønder 
ha blitt brent på bålet for å ha feiret 
Mariafromhet. Det vil si å feire unn-
fangelsen av Jesus, som henviser til 
at Maria var uten arvesynd. Dette 
var i strid med den protestantiske 
tro. 

Utenlandske borgere måtte bevise 
at de var luthersk kristne, ellers ble 
de utvist. Nå ja, totalt forbud har det 
nå ikke vært hele tiden fordi vi til 
tider har hatt behov for utenlandsk 
kompetanse, ofte folk som var kato-
likker. Spesielt var dette utbredt på 
1700- og 1800-tallet. Disse perso-
nene fikk gjerne dispensasjoner fra 
forbudet.

Kirkebøkene og                                
konventikkelplakaten 
Ved norsk lov og kirkeritual ble 
soknepresten pålagt å føre kirkebok 
over døpte med foreldre og faddere. 
Den eldste bevarte kirkeboken i 

Norge er fra Andebu og ble påbe-
gynt i år 1623. I 1687 kom Christian 
Vs norske lov, som fastslo at kongen 
var landets religiøse overhode, 
samtidig som det ble innført enda 
strengere kirketukt. Pålegg om også 
å registrere trolovede med forlovere 
og begravde kom i 1688. Norge er 
et langstrakt land, og bestemmelsen 
ble ikke etterfulgt alle steder før ut 
på 1700-tallet.

På bakgrunn av pietistenes utbre-
delse, spesielt i Danmark, forbød 
kong Christian IV all offentlig guds-
tjeneste uten velsignelse av sok-
nepresten i konventikkelplakaten 
av 1741. Konventikkelplakat betyr 
lover og påbud fra kongen. I grunn-
loven av 1814 ble det igjen fastslått 
at den evangelisk-lutherske tro var 
Norges hegemoniske religion. Jøder, 
jesuitter og munkeordener ble nek-
tet adgang til riket. 

Nå har det norske folk ikke alltid 
vært like enige med de som råder 
i landet. Flere grupper har prøvd 
sin rett til fritt å forkynne og prakti-
sere trosfrihet. Brødremenigheten 
(herrnhutene) og lekmannsbeve-
gelsen haugianerne var to av dem. 
En annen var kvekerne, som flere 
ganger søkte Stortinget om å få lov 
til å utøve sin tro (1836, 1839 og 
1842). Kvekere eller kveker-sympa-
tisører og haugianere var de første 
til å emigrere til USA, fordi de ikke 
hadde rett forkynnelse og fri religi-
onsutøvelse. 

Etter diverse påtrykk beslut-
tet Stortinget i 1842 å oppheve 
konventikkelplakaten, og innføre 
forsamlingsfrihet for medlemmer av 
Den norske kirke. Dette åpnet opp 
for religiøse dispensasjoner. I 1842 
kom den første kvekersamling og en 
anglikansk menighet ved Alta kop-
perverk. Samfunnene kunne imid-
lertid ikke ta i mot konvertitter, kun 
betjene utlendinger eller de som 
hadde konvertert i utlandet. I 1843 
kom Den romerske katolske kirke 
tilbake til Christiania, i 1844 vokste 

læstadianerne frem blant samer og 
kvener i Nord-Norge og i 1845 kom 
dissenterloven.

Dissenterloven og andre                 
relevante religionslover
Den nye dissenterloven ga folk 
rett til fri og offentlig trosutøvelse 
utenfor statskirken, vel og merke 
for kristne. Den allmenne plikten 
til å være medlem av statskirken 
ble avskaffet. Man måtte imidlertid 
være over 19 år for å melde seg 
ut av statskirken. Folk som stod 
utenfor (dissenterne) fikk imidlertid 
ikke fulle borgerrettigheter, og ble 
utestengt fra flere yrker. De hadde 
blant annet forbud mot å undervise 
i skolen, være sykepleier, embets-
mann, dommer eller statsråd. I 
tillegg ble de pålagt spesielle plikter.

Nye dissentermenigheter måtte 
registreres og godkjennes hos 
amtmannen, som førte tilsyn med 
forstandere og hadde innsyn i deres 
protokollføringer og innberetninger. 

Nina Hestem Berggren
Sandefjord

DIZ 02-2016, SIDE: 5

Dissenterlovens 
§ 1 (1845)

Dissentere, eller Saadanne, 
som bekjende sig til den 
christelige Religion, uden 
at være Medlemmer af 
Statskirken, have fri offentlig 
Religionsøvelse inden Lovs og 
Ærbarheds Grændser, og kunne 
danne Menigheder under 
Ledelse af egne Præster eller 
Forstandere.



Forstanderne måtte årlig sende inn 
en menighetsprotokoll med innbe-
retning av menighetens lemmer, 
ekteskapsinngåelser, fødsler, døds-
fall, innmeldinger og utmeldinger i 
hht. skjema fastsatt fra 1856. Det var 
også uorganiserte, frie dissentere 
som ikke var underlagt noen ordnet 
menighet.

Prestene i statskirken skulle føre inn 
alle som meldte seg ut av kirken og 
som sluttet seg til et dissentersam-
funn. I 1877 ble det bestemt at en ny 
bok med rom for inn- og utmeldte 
skulle brukes fra 1886. Dissenterne 
hadde plikt til å melde barnefødsler 
og dødsfall til soknepresten, slik at 
han kunne føre dem, samt vigsler, 
inn i kirkeboka. Vigslene hadde by-
fogden eller sorenskriveren plikt til å 
melde fra om. Fra 1858 skulle dette 
gjøres på et særskilt sted i kirkebok-
en.

Lovgivningen gjør at selv om innbe-
retningsmaterialet ikke er komplett, 
så var det allikevel rikt frem til 1891, 
da loven ble noe endret. Fra da av 

kunne også ikke-kristne samfunn 
etableres. Prester og forstandere fikk 
vigselsrett. Innberetningssystemet 
for menighetene ble også endret. 
Forstanderne skulle fremdeles 
sende inn lister til soknepresten om 
fødsler og dødsfall, men medlems-
listene ble erstattet med en over-
sikt over medlemsantall. I tillegg 
skulle de sende inn meldinger om         
endringer i menighetene. De årlige 
innberetningene ble nå ofte sendt 
til fogden (lensmannen) eller ma-
gistraten, istedenfor amtmannen. 
Vigsler skulle sendes inn fra notarius 
publicus. Sett fra en slektsforskers 
øyne, blir oversikten og kirkeinnfø-
ringene fra nå av mer mangelfulle. 

Loven åpnet opp for nye og frie 
kristne samfunn. Her skal nevnes 
noen blant flere. Jesu Kristi Kirke av 
Siste Dagers Hellige (mormonene) 
kom til Norge i 1852. Høyesterett 
erklærte imidlertid i 1853 at de ikke 
skulle regnes som kristne. I 1856 
kom Metodistkirken i Fredrikstad og 
det som i dag heter Skien Misjons-
kirke (regnes som landets eldste 

frikirke). Frimisjonen ble etablert i 
1882, Det Norske Misjonsforbun-
det (herunder Skien Misjonskirke) i 
1884 og Foreningen til Evangeliets 
Forkyndelse for Skandianaviske 
Sømænd i fremmede Havne (Sjø-
mannskirken i 1864). 

Baptistene (Det Norske Baptistsam-
funn) kom antakelig til Norge alle-
rede i 1842, men ble først registrert 
i 1860. Det evangelisk-lutherske 
kirkesamfunn (DELK) ble startet i 
1872 under navnet Den evangelisk 
lutherske frikirkelige menighet i 
Jarlsberg grevskap med flere steder, 
ofte kalt Den jarlsbergske frime-
nighet. Den evangelisk lutherske 
frikirke (Frikirken) ble startet i Moss 
i 1877. Syvendedags Adventistkir-
ken (adventistene) ble registrert i 
Christiania i 1879. Guds menighet 
grunnlagt av nordmannen Aanen 
Reinertsen i USA kom til Norge i 
1887. Et annet stort trossamfunn vi 
kjenner i dag er Frelsesarmeen, som 
her i landet begynte sin virksomhet 
i Kristiania i 1888. 

I 1851 ble det åpnet adgang for 
jøder å komme til Norge, først som 
et kristent dissentersamfunn. Etter 
lovendringen i 1891 ble Det Mosa-
iske Trossamfund (jødene) anerkjent 
som det første ikke-kristne dissen-
tersamfunn. 

I 1897 ble også forbudet mot mun-
keordener opphevet. Forbud-et mot 
at dissentere underviste i skolen 
og bekjennelsesplikten for em-
betsmenn, dommere og statsråd-
er falt også etter hvert bort. Hans 
Andersen Gulset (1829-1901) var 
trolig den første kjente dissenteren 
på Stortinget. Han representerte 
Venstre og var medlem av baptist-
samfunnet. 

Noen trossamfunn var mer kortva-
rige enn andre. Oversikten er ikke 
komplett og flere kom til etter hvert, 
blant dem Den Kristelige Menighet 
(Smiths Venner), Jehovas Vitner og 
pinsebevegelsen. 
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Unntatt 
var jøder 
(opphevet                     
1851),   
munkeordener                                                                                  
(opphe-
vet  1897)               
og  jesuitter 
(opphevet 
1956).
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Opplysningene om dissenterne 
forsvinner gradvis på 1900-tallet. 
Castbergs barnelov av 1916 påla 
soknepresten å føre inn alle fødsler, 
men ulike trossamfunn ble ofte 
utelatt. Kildene kunne også variere 
sterkt, fra jordmor eller menighets-
forstander til foreldre. Ordningen 
fungerte dårlig. Politimesteren tok 
i 1922 over meldefunksjonen til 
magistraten.

I 2012 bestemte Stortinget at Den 
norske kirke skulle skilles fra staten, 
slik at vi i dag ikke har statskirke her 
i landet.

Hvor finner vi dissenterne?
I folketellingene skal alle stå 
oppført uansett nasjonalitet og 
religionstilhørighet, selv om ikke 
alle disse er komplette og det er 
mange år i mellom dem. Helt frem 
til begynnelsen av 1900-tallet skal 

man imidlertid kunne finne de fleste 
personer i Norge registrert i minis-
terialboken. Noen steder står de i 
separat del under dissentere.

I tillegg skal de enkelte dissenter-
menighetene ha ført egen kirkebok, 
samt at de i perioden 1845 til 1891 
skal ha ført årlige medlemslister 
til amtmannen. Enkelte av disse 
kirkebøkene ligger i likhet med 
de øvrige kirkebøkene skannet på 
Digitalarkivet, under kildekategori 
dissentersamfunn. For tiden ligger 
det 98 ulike dissenterprotokoller 
skannet der, samt tre vigselsbøker 
for dissentere.

Det er også mulig å finne personer 
i emigrantprotokoller, branntakster 
og/eller skifteprotokoller. Dessuten 
bør man finne opplysninger om 
dissenterne i Statsarkivet/Riksarki-
vet, skoledirektørens arkiver eller i 

Utdrag av 
kirkebok for 

dissenter-
samfunnet 

Den katolske 
menighet i 

Larvik.

skolekommisjonenes arkiver. 

Andre arkiverte kilder kan finnes 
i bispearkivet, kallsboken eller i 
visitasprotokollen mellom prosten 
og biskopen, hvor inspeksjoner om 
forhold i prestegjeldet og religiøse 
bevegelser ofte er nevnt. Det kan 
også finnes nyttig informasjon i 
stiftdireksjonsarkivene. 

Det har vært og er mange ulike 
trossamfunn i Norge, og det kan i 
mange tilfeller være vanskelig å vite 
hvor man skal begynne å lete. Bare 
i 1910-tellingen er det vist til rundt 
100 dissentersamfunn. Men ikke for-
tvil; det kommer stadig nytt kilde-
materiale tilgjengelig på internett. 
Et besøk hos Statsarkivet/Riksarkivet 
kan også være nyttig. 

Lykke til, du vet at løser man ett 
problem, får man straks to nye…
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Å ’skrive på bok’, ’anføres’ eller 
’noteres’, er noe av de fleste 
av oss husker. Dette var en 
enkel og grei måte å handle 
på. En gang i uka, eller kan-
skje helst annen hver uke, når 
forsørgeren i familien fikk lønn, 
ble et mer eller mindre fast 
beløp levert til kjøpmannen og 
trukket fra det en skyldte. 

Dette gikk an i de små butik-
kene ’på hjørnet’, dagens stor- 
og supermarkeder har ikke 
denne ordningen, de kjenner 
vel heller ikke sine kunder så 
personlig som ’kjøpmannen på 
hjørnet’ gjorde. Kanskje har det 
også kommet regler i regn-
skapslover etc., som hindrer 
dette.

Var det flaut å handle på bok? 
Jeg har spurt en del mennesker 
som tidligere har arbeidet i bu-
tikk, og de fleste sier at det kun 
var en grei ordning. Selvføl-
gelig var det familier som satt 
litt trangt i det, men i det store 
og hele, gikk denne ordningen 
ut på at den var praktisk.

Jeg fikk en slik gammel an-
føringsbok for en tid siden. 
Ikke alt er like lett å tyde, men 
det meste går da greit. Det er 
interessant å se hva saker og 
ting kostet, og ikke minst hva 
som ble kjøpt, den gang det 
var mye mer som ble laget 
hjemme.

Boken jeg fikk var fra Saltkop i 
Slagen. Den tilhørte Skipsfører 
Julius Larsen (1859-1943) fra 
Rørås nordre i Slagen, gift i 
1880 i Slagen kirke med Hella 
Marie Andersdatter (1856-
1952) fra Rom vestre, Slagen. 

De bosatte seg på Saltkop, un-
der Rørås nordre.  Julius Larsen 
førte et par skuter fra Åsgård-
strand, bl.a. “Edda” og “Gler”.  I 
motsatt ende, var kjøpmann N. 
C. Nielsen i Åsgårdstrand. Han 
hadde butikk der det gamle 
rådhuset i dag står.  N. C. Nilsen 
var også reder, handelsborger, 
og også ordfører i Åsgård-
strand i perioden 1855-1859. I 
folketellinga for 1891 står det: 

Kjøbmand, assorteret Handel, 
Bageribedrift Trælastforretning, 
Dampsaug.

Julius og Hella Marie fikk seks 
barn. Den yngste, Viktoria 

En anføringsbok fra 1890-1897
Dengang det var greit “å skrive på bok”

Rune Helland
Åsgårdstrand

Foto utlånt  fra Aasgaardstrand og omegn historielag



Margrethe Larsen, f. 1900 ble 
gift med Caspar Lie Mathisen 
f. 1897. Det er fra deres datter 
denne boken stammer.

Siden Julius Larsen ofte var på 
sjøen, var det vel Hella Andrea 
som tok sag av handlingen. 
Man gikk ikke på butikken flere 
ganger i uka, men kjøpte ’stort’. 
Varer av det helt nødvendige 
slaget. 

Hva ble så kjøpt?  For det meste 
basisvarer; man laget mat fra 
bunnen av hjemme. 

14. mars 1891 ble det kjøpt inn: 
1 sæk rugmel kr 19,00, 2 Hl hvid 
kr 3,60, 12 kg Hvedemel kr 2,60
Sommeren nærmer seg, og hu-
set skal kanskje fikses litt på, for 
18. april samme år blir det kjøpt 
inn: Skruer kr 0,90, Malerkost kr 
0,68, samt 14. mai ble det kjøpt 
inn zinkhvid Kr 0,64, 4 liter olje 
Kr 2,28.

Varer som går igjen, er mel av 
ulike sorter, samt ’Affald’. Dette 
står som Affald, Rugaffald og 
Bygaffald. Dette er restproduk-
ter etter at kornet ble malt, og 
brukt som dyrefor. Dette kom i 
sekker, og selvfølgelig ble sek-
kene levert tilbake. De var det 
’pant’ for.

Julen nærmet seg, og ble 
det kjøpt inn noe mer av den 
grunn? Nei, det ser ikke slik ut. 
Sist gang Hella Marie var hos 
N. C. Nilsen før jul i 1893 er den 
25. november. Da ble det kjøpt 
inn: Garn kr 0,70, Baand kr 
0,50, Sirup kr 0,35, Løg kr 0,30, 
Havregryn kr 0,88, Farin kr 1,55, 
Caffe kr 5,25, Lampevæge kr 
0,10, Lys kr 0,42.

Men i jula året etter, i 1894, ble 
det kjøpt litt mer: Kål 36 øre, 5 
liter erter 80 øre, 5 liter gryn 65 
øre, 5 av hvert (ukjent kvanta) 
Riis kr 1,15, Raffinade kr 1,35, 

Farin kr 1,25, Sago kr 1,10 samt 
1 kg Meierismør kr 1,96, Kanel 
10 øre, Peber 10 øre, Thee 70 
øre, Garn kr 1,40, Fedost kr 1,22 
og Mysost 70 øre.

Varespekteret var stort, foruten 
matvarer og varer i tilknyting 
til matvarer, kan jeg ramse 
opp fra anføringsboka: Såpe,  
Spiker, Båndjern, Parafin, Vikke 

(plante til dyrefor), Frimerker, 
Papir og Konvolutter, Garn, 
Parafinlampeglass, Syltepres-
se, Takstein, Rødkløver (og 
andre frøsorter), Suppekjeler, 
Linolje, Petroleum, Voksduk, 
Sinkbøtter, Hengelås, Kopper, 
Kalk, Kull, Vannbøtter, Lær. 

Så en ’ assorteret Handel’ kan 
man vel trygt si at det var.
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Må ikke fjernes ukritisk
Gamle gravminner forsvinner

En sjelden gang kan vi observere 
gravminner fra 1700-tallet, noe 
oftere fra 1800-tallet. De fleste 
gravminner vi ser på kirkegårdene 
i dag stammer fra 1900-tallet. 
Gravminner fra middelalderen finner 
vi meget sjelden, og nesten ingen 
på sitt opprinnelige sted. 

Gamle gravminner forsvinner fra 
kirkegårdene. Folk sier opp fes-
teavtaler og dermed retten til å be-
holde gravminnene. Mange steder 
fjernes disse raskt, fordi kirkegårds-
forvaltningene ønsker å bruke de 
frigitte gravene på nytt. Gravminner 
som blir stående på kirkegården 
utover seks måneder etter feste-
tidens opphør tilfaller kirkegården. 

Fordi kirkegården ikke ønsker å påta 
seg eieransvar med de forpliktelser 
det medfører, kan det være aktuelt 
å fjerne dem. Det er imidlertid viktig 
at gravminner ikke fjernes ukritisk. 
Gravferdsloven pålegger kirke-
gårdsforvaltningene å la gravminner 
av kunstnerisk eller kulturhistorisk 
verdi bli stående. 

Bestemmelser om vern        
Gravminner i kirkegårdens eie eldre 
enn 60 år og yngre enn fra 1536 skal 
vurderes for vern. 

Mange kirkegårdsvedtekter inne-
holder bestemmelser om at festede 
graver ikke kan beholdes lengre enn 
60 år etter siste gravlegging.

Fylkeskommunen/samisk kulturmin-
neråd har fått ansvar for de faglige 
vurderingene og beslutte hvilke 
gravminner som skal vernes. Der-
som kirkegårdsforvaltningen ikke 
finner å kunne akseptere beslut-
ningen, kan saken klages inn for 
bispedømmerådet. 

Gravferdsloven har en forskrift som 
åpner for at det kan utarbeides en 
bevarings- eller verneplan for hele 
kirkegården eller deler av den. En-
keltgraver kan også vernes. Det er 
verdt å merke seg at det ikke bare 
handler om vern av gravminner, 

men av helheten – av kirkegården. 
Det vil si alle kirkegårdens element-
er som port, gjerde, veisystem, veg-
etasjon mv. I denne sammenheng 
er det likevel gravminnene og vern 
av dem som får oppmerksomhet. 

Vern av en kirkegård eller deler av 
den, innebærer ikke at den tas ut 
av bruk. Bruk er det beste vern. En 
bevaringsplan bør rulleres, dvs. 
at den tas opp til ny vurdering et-
ter for eksempel ti år. Da er alle 
gravminnene blitt eldre, og noen av 
dem bør kanskje vernes fordi de da 
har oppnådd høy alder. 

Det kreves eierens samtykke når 
gravminnet er i privat eie. Da 
gjøres det en skriftlig avtale om 
at gravminnet og eventuelt annet 
utstyr som jerngitter, kantstein mv. 
skal beholdes uforandret, og hvor 
en blir enige om hvordan eventu-

elle nye navn og data skal settes på 
gravminnet. Gravminnet skal tilfalle 
kirkegården dersom festeavtalen 
sies opp. En slik avtale er bare 
bindende for den som er fester av 
gravstedet når avtalen inngås. Med 
en ny fester må det gjøres ny avtale. 

Vernede graver i kirkegårdens eie 
brukes vanligvis ikke på nytt. Folk 
flest ønsker ikke å overta et gravsted 
med gravminne hvor det står en 
fremmed innskrift. 

En bør derfor ha et bevisst forhold 
til antallet som vernes, fordi slike 
graver hindrer gjenbruk av dem. 
Men det er mulig å tildele nye fes-
tere slike graver og forutsette at 
de bruker gravminnet som står på 
graven fra før. Gammel tekst tas da 
bort og ny settes på. 

Vår Frelsers Gravlund i Oslo er 
vernet. Det gjelder hele kirke-
gården. Alle som ønsker grav der, 
får en brukt grav og må inngå avtale 
med kirkegårdsforvaltningen om 
at de plikter å benytte bestående 
gravminne. Men de har rett til å en-
dre innskrift. 

Det er selvsagt et inngrep i og en 
reduksjon av vernet, men av hensyn 
til det store gravpotensialet som en 
derved får utnyttet, kan en tillate 
seg en slik endring. Når gammel 
innskrift fjernes, bør en sette inn et 
årstall på et diskret sted, som for-
teller når gravminnet var nytt. 

På en del kirkegårder peker visse 
områder seg ut som særpreget med 
mange gravminner av høy alder, fra 
ulike tidsperioder, eller som er av 
annen kvalitet. Slike områder kan 
det være grunn til å verne. 

Når en bestemmer seg for vern, inn-
befatter det alt av utstyr som står på 
gravene, dvs. gravminne, bedkant, 
gravramme, singel, heller og vege-
tasjon. Ja, alt hva et gravsted kan 
inneholde. 

Dersom en ny gravfester får tildelt 

Helge Klingberg
Stokke

Landskapsarkitekt og tidligere 
kirkegårdskonsulent i Kirkede-
partementet, forfatter av boka 
Gravminner gjennom tusen år



grav innen et vernet område, må 
han være villig til å rette seg etter 
de bestemmelser som gjelder for 
nye gravminner på stedet for å sikre 
at det ikke blir plassert gravmin-
ner med form, størrelse og mate-
riale som ikke harmonerer med 
det bestående. Gamle og brukte 
gravminner med ny innskrift kan 
ofte med fordel gjenbrukes slike 
steder. 

Mange verneverdige graver         
De fleste kirkegårder har flere eller 
færre verneverdige graver, men de 
ligger kanskje ikke samlet. Da kan 
det være aktuelt å verne dem som 
enkeltgraver. Også i dette tilfellet 
vernes alt på gravstedet. 

Vanligvis legges sjeldenhet, høy 
alder, stilhistorie, håndverksmessig 
eller kunstnerisk verdi, lokalt sær-
preg, innskrifter og personalhistorie 
til grunn for vern av gravminner. 

Et gravminne som er laget i ett 
eksemplar og som ellers fyller de 
ønsker og krav en har til gravmin-
ner, kan vurderes som verneverdig. 
Et kunstverk brukt som gravminne 
er gjerne unikt og kan vurderes på 
samme måte. 

Tidligere fantes det en bestem-
melse om at gravminner eldre enn 
100 år ikke skulle flyttes eller fjernes 
uten etter råd fra Riksantikvaren. 
Denne bestemmelsen gjelder ikke 
lenger, men utsagnet viser likevel 
at så gamle gravminner ofte kan ha 
verneverdi. Til eksempel er nesten 
alle gravminner av støpejern eldre 
enn 100 år, og bør derfor vurderes 
for vern. Gravminner fra 1800-tallet 
og tidligere er selvskrevne verneob-
jekter. 

Gravminner er utsatt for moter på 
samme måte som klær, biler og hus. 
Et trenet øye vil for eksempel kunne 
se forskjell på gravminner innenfor 
hvert tiår på 1900-tallet. 

Dersom en verneplan skal bli repre-
sentativ, bør det tas med gravmin-

ner fra ulike perioder. Det bør skje 
uavhengig av alder, selv om det 
neppe er grunn til å verne de yngste 
årsklassene ennå. 

Steinhuggere, smeder og 
treskjærere har etterlatt seg mye 
solid håndverk på kirkegårdene 
våre. Noe begynner etter hvert å 
bli sjeldent. Det finnes for eksem-
pel fortsatt gamle obelisker med 
kompliserte detaljer. Det kan være 
fremragende håndverk som ble 

utført i en tid da mye ble gjort uten 
maskinelt utstyr. Gravminner av en 
lokal bergart og kanskje i et lite an-
tall kan ha verneverdi. 

Gravminner kan vurderes som 
verneverdige på grunn av innskrift, 
både fordi innskriften er talende, 
morsom eller sjelden. Det finnes 
for eksempel yrkestitler som ikke 
brukes lenger, og som i dag bare er 
bevart på kirkegården. 
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Når det er ønske om å bevare noe av 
personalhistorien, det vil si det syn-
lige minnesmerket over visse per-
soner, handler det kun om å bevare 
navn og ikke gravminnets kvalitet 
og størrelse. Det kan være vanskelig 
å avveie hvilke personers gravmin-
ner som skal bevares. Er for eksem-
pel lensmannens, sokneprestens, 
ordførerens eller stortingsrepresen-
tantens gravminner verneverdige? 

Det er de antagelig ikke bare på 
grunn av deres yrke. Graven til en 
spesiell stortingsrepresentant kan 
være verneverdig ut fra denne 
personens ettermæle, men da kan 

det være vanskelig å beslutte at en 
annen tingmanns grav på samme 
kirkegård ikke skal vernes. 

På opprinnelig sted                
Gravminner som vernes, skal bli 
stående på sitt opprinnelige sted. 
Dersom de flyttes, mister de sin 
tilhørighet og viser ikke lenger 
hvordan kirkegården har utviklet 
seg gjennom tidene. De har derfor 
redusert verdi som verneobjekter. 

Hvis det likevel finnes gravminner 
på kirkegården som er tatt bort 
fra sitt opprinnelige sted og ligger 
lagret fordi det er verneverdige 

kvaliteter ved dem, kan de plasseres 
på et egnet sted på kirkegården. De 
bør helst fremstå som en gruppe, 
og være plassert slik at de ikke kan 
forveksles med gravminnene på et 
ordinært gravfelt. 

Gjennom årene har det enkelte 
steder vært tilløp til å plassere alle 
gravminner som fjernes fra kirke- 
gården i en museumsavdeling. Det 
er neppe i tråd med gravferdslovens 
intensjon. 

Nøtterøy kirkegård.(Foto: Tor Gervin)
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Minnesota Genealogical        
Society Research  
Litt lettvint, det skal inn-
rømmes. Noen vil kanskje si like 
fram at jeg ikke har skjønt po-
enget ved slektsgranskingen, 
dvs. at jeg skulle gjort jobben 
sjøl. Godt mulig. 

Hvorom allting er; jeg falt for 
fristelsen – jeg kjøpte en tjen-
este og lot andre med bedre 
forutsetninger enn meg lete. 
Minnesota Genealogical So-
ciety Research Comittee tar 
25 dollar per time. Jeg fikk et 
estimat på fire timer, og syntes 
det var greit. 

Minnesota Genealogical Socie-
ty var jeg faktisk kjent med fra 
tidligere, etter et besøk der 
med den første DIS-turen til 
USA i 2010. De har et bibliotek 
og et arkiv der jeg nok kunne 
tenkt meg å tilbringe noen 
timer, om tiden hadde tillatt 
det. Minnesota Genealogical 
Society har uansett en gruppe 
frivillige som gjerne hjelper 
deg også om du er hjemmesit-
ter, forutsatt at du gir en fast-
satt donasjon.

De som utvandret
Fra min slekt har det vært emi-
granter til Amerika i flere om-
ganger, folk som på hver på sin 
måte representerer ulike sider 
ved utvandringen – de som 
flyktet fra livssynsmonopolet i 
Norge, de som ble nybyggere 
i Midtvesten, de enslige lyk-
kejegerne og de som vendte 
hjem igjen. 

Flere av dem har jeg fortalt 

om både her i DIZ og i Slekt og 
Data. Jeg vet hvem de var, når 
de reiste og hvor det ble av dem 
– alle sammen. Egentlig var det 
ikke så mye mer jeg lurte på. Jeg 
var bare litt nysgjerrig på om 
det kunne være noe etterslekt 
etter min tippoldemors bror, 
Ole Olsen fra Siljan, uten at jeg 
nødvendigvis skulle ha kontakt 
eller legge flere perifere navn 
inn i BK-basen min. 

Ole ble født på husmannsplas-
sen Dammyra i Siljan 1825, Mar-
git Olsdatter på Ormetangen i 
Øvre Sandsvær 1827. De giftet 
seg i Hedenstad kirke 1849, fikk 
datteren Maria 1850, flyttet til 
Steindalen i Siljan 1854 og fikk 

der Anna Olava 1865. 

I april året etter, da borger-
krigen var over, gjorde de 
oppbrudd og slo følge med 
flere av sine sambygdinger 
til Amerika. Etter all sannsyn-
lighet reiste de med barken 
«Laurdal» fra Porsgrunn 8. april 
med ankomst Quebec 19. mai. 
Det foreligger ingen passasjerl-
iste for denne overfarten.

Til Minnesota
Jeg var kjent med at Ole med 
familie hadde slått seg ned i 
Highwater township i Cotton-
wood county sørvest i Minne-
sota. Det hadde jeg nærmest 
gjettet meg til, etter at en nevø 

Ole Olsen 
Stendalens 
gravminne 

fra 1898 ved 
Westbrook 
Norwegian 
Evangelical 

Lutheran 
Church i 

Westbrook. 

Nøtterøy kirkegård.(Foto: Tor Gervin)
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av Ole hadde vært over Atlan-
teren og vendte hjem i 1885 
med en attest fra den norske 
kirken i Westbrook. Jeg tenkte 
som så at de to hadde hatt kon-
takt i det løfterike landet. 

På Find A Grave fant jeg lett Ole 
O. Stendalens gravsted fra 1898 
ved Westbrook Norwegian 
Evangelical Lutheran Church 
i Westbrook. Flere Highwater 

Plat Maps viste farmen hans. 
Slike eiendomskart er tilgjen-
gelige på nettet.

Men jeg fant ikke disse folka 
ved innreise til Quebec, og 
så var jeg altså nysgjerrig på 
mulig etterslekt. Det regnet 
jeg med at det måtte være, 
etter som Ole og Margit hadde 
minst to døtre.

Nysgjerrighet er ikke noe dår-
lig utgangspunkt for å granske 
slekt, men i stedet for å in-
vestere tid, tok jeg med skam 
å melde en snarvei med en 
epost og en donasjon til Min-
nesota Genealogical Society. 
Der mente Robin MacGregor 
at mye skulle være gjort på fire 
timer. Om det var tid til overs, 
ville jeg vite om det var noe 

Highwater Plat Map viste Ole Olsen Stendalens farm. Slike eiendomskart er tilgjengelige på nettet.
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Rolf Dahl

mer å finne om nevøen som 
hadde tatt den lange turen til 
onkel Ole og tante Margit.

Over forventning
Resultatet ble mer enn jeg 
hadde forventet. Tre og en halv 
side med detaljerte opplys-
ninger og nøyaktige kildereg-
istreringer fra 1880, noe helt 
fram til 1976. Det meste var 
hentet fra folketellinger, litt 
også fra ulike kirkeregistrering-
er og eiendomskart, lite eller 
ingen ting fra aviser (nekrolo-
ger). 

Jeg fikk se hvordan familien 
hadde gjort en stans i Wiscon-
sin på sin reise til Minnesota, 
for der ble det i 1870 født enda 
en datter, som fikk navnet Lisa. 
En artig detalj var hvordan de 
ganske tidlig amerikaniserte 
navnene sine.

Den eldste datteren, Maria født 
i Sandsvær 1850, fikk jeg ikke 
noe mer på. Hun var i gifte-
klar alder og kan ha blitt igjen 
i Wisconsin, for alt jeg vet. De 
to yngste, Anna Olava født i 
Siljan 1865 og Lisa født i Wis-
consin 1870, giftet seg etter 
hvert begge med norske menn 
i Highwater. De fikk mange 
barn, som de fleste ble gift og 
bosatt rundt om i den sørvest-
re delen av Minnesota.  

Av prinsipp graver Minnesota 
Genealogical Society Research 
Committee ikke fram opplys-
ninger om nålevende personer. 
Sånn sett fikk jeg ikke svar på 
om og i tilfelle hvor jeg i dag 
kan finne etterslekt, men klart 
de finnes så mange som det et-
ter hvert ble av disse folka. Min 
nysgjerrighet ble tilfredsstilt, 
for å si det slik.

De som vendte hjem
Men så var det denne nevøen, 

han het Ole han også og An-
undsen etter far sin. Mine 
venner i Minnesota Genealogi-
cal Society kom ikke med noe 
mer om ham, men det har jeg 
funnet ut av sjøl. 

Ole Anundsen, født på Årum 
i Siljan 1856 reiste i 1882 til 
Amerika sammen med Karen 
Tollefsdatter, født 1854 på 
Gromstul i Gjerpen. De giftet 
seg og fikk to barn som ble 
døpt i Westbrook, før de flyttet 
hjem i 1885 - først til Fjelldalen, 
senere til Listul (Gjerpen). 

I Amerika må vi tro at Ole An-
undsen i første omgang jobbet 
på farmen til onkelen, men i 
alle fall et års tid forpaktet han 
en annen farm ikke langt unna. 
Det framgår av noen gamle 
brev og en attest, som er kom-
met meg i hende fra en hyg-
gelig kar i Siljan.

Ole Anundsen og Karen Tollefs-
datter reiste med de to døtrene 
tilbake til Norge fordi de ønsket 
det, ikke fordi de ikke greide 
seg i Amerika. Det er jeg sikker 
på; det står å lese flere steder.

Godt fornøyd
Minnesota Genealogical Soci-
ety gjorde også et par søk for 
meg i Quebec, men dette lå ty-
deligvis i grenseland for deres 
virkeområde. Her fant de i hvert 
fall ikke noe av interesse.

Selvfølgelig kunne jeg fått svar 
på dette med mulige etterkom-
mere etter min tippoldemors 
Amerika-bror uten å betale 
noen andre for å gjøre jobben. 
Mye burde vært gjort med et 
Ancestry-abonnement og noen 
frie søk bl.a. på Find A Grave og 
FamilySearch. 

Greit nok, mer nitide granskere 
får mene hva de vil. Jeg søker 

og leter jeg også, bevares. Det 
har gitt meg mange gleder og 
triumfer. Som gammel journal-
ist er jeg likevel primært på jakt 
etter fakta og utfyllende opp-
lysninger for å skjønne sam-
menhengene og se helheten, 
slik at jeg kan sy sammen histo-
riene uten å være altfor opptatt 
av søkemetodikk. Sagt på en 
annen måte; jeg er mer opptatt 
av svarene enn av regnestyk-
kene.

Jeg var godt fornøyd med min 
lille investering på 100 dollar. 
Kontakten med Minnesota His-
torical Society var i seg selv en 
god opplevelse. Et lite skriveri 
ble det jo også.

Tor Gervin
Nøtterøy



Lekte oldemor med Henrik Ibsen?
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Thor Willy Hansen

Thor Willy Hansen er aktiv i Slekt 
og Data Larvik. Sammen med Lars 
Brathagen har han foretatt tran-
skribering av kirkebøker for Larvik 
1884-1904 og startet DIS-Larvik i 
2011. 

Hva var det som fikk deg til å 
drive med slekt, og hvor lenge har 
du holdt på?

Det var nok først og fremst nysgjer-
righet, men også det at min datter 
allerede hadde startet og måtte ta 
en pause. Naturligvis var jeg nys-
gjerrig på røttene mine. En kan vel 
si at jeg som mange andre ble bitt 
av basillen. Etter hvert skulle det bli 
både mange timer med leting og 
søking, noen lange netter ble det 
også. Nå har jeg holdt på med slekt i 
ca. 20 år. Jeg håper jo at jeg har tent 
litt interesse og inspirert andre.

Hvilket utbytte har du av             
slektsgranskingen ut over å            
tilfredsstille egen nysgjerrighet?

Utbyttet har vært stort. Jeg er blitt 
kjent med slekten og har også fått 

mange nye og hyggelige bekjent-
skaper. Det dukker selvfølgelig opp 
mange spørsmål, som jeg skulle 
hatt svar på. 

Jeg har DNA-testet meg og meldt 
meg inn i FTDNA Norwegian Proj-
ect. Jeg har allerede fått en del treff, 
som jeg ikke visste om på forhånd. 
Dette feltet synes jeg er veldig 
interessant. Grunnen til testingen 
var i utgangspunktet ment som en 
bekreftelse på at vi kom fra Afrika, 
hvilket er mer eller mindre akseptert 
av vitenskapen. 

For de som er interessert i emnet, 
kan jeg varmt anbefale en bok av 
Karin Bojs. ”Min europeiska familj de 
siste 54 000 år” er en meget inter-
essant bok, som omhandler både 
arkeologi og genetikk etc.

De fleste av oss kommer sent i 
gang. Var det noen du absolutt 
skulle snakket med?

Ja! Bestefar, foreldre, eldre søsken 
og eldre slektninger. Dessverre er de 
fleste døde.

Kan du fortelle litt om det du har 
funnet?

Jeg har rullet opp deler av slekten 
tilbake til ca. 1570. Store deler av 
min slekt skriver seg fra Brunlanes, 
med avstikkere til Sem, Stokke, 
Tønsberg og flere steder i Telemark. 
Blant annet har jeg en forfar, Wil-
lum Willumsen ”Kullebrænner”, født 
i 1604 på Røsserød i nærheten av 
nedkjøringen til Tvedalen. Store 
deler av befolkningen i Brunlanes 
stammer fra ham. I slektstreet over 
Willum ”Kullebrænner” er nevnt 
hans barnebarn, Mari Jacobsen. Hun 
ble tidlig enke og måtte ta seg av 
åtte barn og ble omtalt som særlig 
dyktig og et godt skudd av Willum-
ætten.

Min tipptippoldefar var den første 
som dukket opp på Langestrand 
i Larvik ca. 1790. Han jobbet som 
kulledræng ved jernverket. 

Det jeg husker best, var da jeg fant 
mine besteforeldre på mammas 
side. Da fikk jeg en klump i halsen. 
De ble liksom levende.

Da foreldrene 
til Thor Willy 
Hansen giftet 
seg i 1922. Bil-
det er tatt på 
Langestrand i 
Larvik.



Thor Willy Hansen
Larvik

Født og oppvokst på Lange-
strand i Larvik, én sesong på 
hvalfangst, radartekniker-         
utdanning i Luftforsvaret, har 
tjenestegjort i Bodø og Vardø, 
på Rygge og Kjeller, har studert 
bedriftsøkonomi og psykologi. 
Aktiv i Slekt og Data Larvik.

DIZ presenterer i hvert nummer 
et av medlemmene i Slekt og 
Data Vestfold, både nye og mer 
erfarne slektsgranskere. Vi har 
laget noen standardspørsmål, 
og ber om tilbakemelding med 
korte svar og to bilder – et av 
den vi intervjuer og et gammelt 
slektsbilde, som den intervjuede 
vil dele med oss. 

Ellers må jeg ta med funnet av en 
grandonkel (bestemors bror), som 
jeg jobbet veldig med. Jeg fant til 
slutt at han hadde druknet i Yarra 
River, Melbourne i september 1900. 
Jeg tok kontakt med et bibliotek 
i Melbourne, som fremskaffet to 
innlegg om drukningsulykken. Det 
viste seg at han hadde hatt landlov 
og var beruset. Jeg fant også et 
bilde av broen han gikk over, da han 
havnet i elven.

Av andre hendelser kan nevnes 
mine tippoldeforeldre som flyttet fra 
Emmerød gård på Semb til jernver-
ket på Moholt i Slemdal (Siljan). Der 
ble han ansatt som smed i 1846. Min 
oldemor ble født i august 1846. I 
januar 1847 døde to eldre søsken av 
meslinger med få dagers mellom-
rom. I mars samme år mistet min 
tippoldemor enda et barn, bare fire 
dager etter fødselen. 

En liten kuriositet kan også nevnes. 
En av mine oldemødre er født på 
Venstøp i Gjerpen i april 1920. Hun 
kan meget vel ha vært lekekamerat 
med Henrik Ibsen!

Jeg har en stor slekt i USA. To av min 
fars brødre emigrerte på 1920-tallet, 
det visste jeg, et litt vagere område 
var hvem ellers? Ca. 15 år med mye 
leting tok det meg å finne ut av 
dette. I 2013 fikk jeg en bunke bilder 
som hadde tilhørt en avdød kusine, 
som gjorde at jeg kom videre. To av 
min fars tanter og en onkel hadde 
også emigrert. Dessverre har jeg 
ikke klart å  opprette kontakt med 
andre enn ei kusine, men jeg har 
ikke opp-rettholdt kontakten med 
henne. 

Kan du si noe om hvilke kilder du 
bruker i din slektsgransking?

Først og fremst har jeg benyttet 
de jeg finner i Digitalarkivet. Ellers 
er det gravminner, bygdebøker,     
FamilySearch, Ancestry, Archives og 
div. US Census.

Slektsgranskere er gjerne opptatt 
av gamle bilder. Har du ett som 
du vil dele med oss?

Det må bli bildet fra mine foreldres 
bryllup i 1922. Det er tatt utenfor 
mine besteforeldres hus på Lange-
strand i Larvik.

Vi har ulikt forhold til sosiale me-
dier. Hva er din erfaring?

Jeg er på Facebook, men ikke aktiv, 
ellers benytter jeg ikke sosiale 
medier.

Hvordan tar du vare på det du 
finner?

Alt av slektsopplysninger legges inn 
i Brother’s Keeper. Bilder og andre 
opplysninger blir både skannet og 
kopiert inn i dokumenter.

Opplever du at dine nærmeste er 
interessert – hvordan gir du dem 
resultater av ditt slektsarbeid?

Interessen varierer, men jeg har delt 
det jeg har med både mine egne 
unger, barnebarn og søskenbarn 
osv. Det jeg har skannet og lagret av 
opplysninger, har jeg brent på CD/
DVD og distribuert til slekten. Jeg 
har også vurdert slektsstevne, men 
det har begrenset seg til et søsken-
barntreff, vellykket sådan.

Hvor lenge har du vært med, og 
hva synes du om å være med i 
Slekt og Data?

Jeg har vært med i Slekt og Data i 
ca. 20 år og mener at alle som driver 
med slektsforskning må eller bør 
være medlem. Vi har arrangert ”Sle-
ktsforskerdagen” i Larvik siden 2011. 

Det er artig å se at den lokale 
aktiviteten blomstrer, nå med Vidar 
Øverlie ved roret. Han har tatt initia-
tivet til å opprette en ungdomspris 
for unge slektsforskere. Dette pågår 
nå på andre året og interessen bare 
øker.  
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I 2010 var vi på seiltur til den danske 
øya Læsø, som er den største øya i 
Kattegat. Sjøområdene rundt øya 
består av langgrunne sanddyner, 
med sterke tidevannsstrømninger. 
Øya ligger midt mellom Frederiks-
havn og Gøteborg, og har i dag to 
havner - Østerhavn og Vesterhavn. I 
Vesterhavn ligger Søfarts- & Fiskeri-
museet, som vi besøkte. 

På museet var det spesielt en plakat 
beskrivelse  med av «Caledonia», 
som fanget min interesse og som 
jeg avfotograferte. Dessverre har 
bildene fra ferien i lengre tid vært 
forsvunnet, noe som skyldes overfø-
ringer fra gamle til nye datamaskin-

er. En stund fryktet vi at de var tapt, 
men etter en del rydding i eldre 
backup’er dukket de opp igjen.  Der 
ser man hvor viktig det alltid er å ha 
minst én backup!

På plakaten kan man lese historien 
om den norske briggen ”Caledo-
nia”, som var i havsnød 27. oktober 
1884 utenfor Læsø på grunn av en 
orkan. Heldigvis ble briggen med 
mannskapet reddet ved hjelp av 
redningsraketter og menn fra land. 
Dessverre  ble kaptein Jørgen Thor-
sen truffet av en av rakettene, og 
døde av skadene. Han ble begravd 
på Østerby kirkegård på Læsø, hvor 
konsul Chr. Axelsen ga ham en 

minneplate med følgende nydelige 
tekst:

Fred med dit Støv du norske Mand,
der døde så brat                                           

på den fremmede Strand,
dog, Gud herren er nådig                      

som han er viis,
han gir dig nok Plads i sitt Paradis

Hvem var så denne kapteinen, som 
ifølge museet skulle være fra Sande-
sund ved Tønsberg? Og, hva var 
hans historie?

På www.dk-gravsten.dk/kirkeg/
oesterbyt.php kan man søke et-
ter begravde personer på Østerby 
kirkegård. Jeg fant dessverre ikke 
kapteinen her, men det er greit å 
vite at det finnes en slik database i 
Danmark.

På digitalarkivet.no fant jeg imidler-
tid 287 treff på navnet Jørgen Thor-
sen, hvorav 77 var hjemmehørende 
i Vestfold. Ved å begrense søket til 
perioden mellom 1800 og 1885 fikk 
jeg 58 treff i Vestfold, men dette var 
fremdeles for mange, da jeg hadde 
lite informasjon å gå etter. 

Det finnes ikke noe sted i dag som 
heter Sandesund ved Tønsberg, 
men vi har jo Sandøsund ved Hvas-
ser i Tjøme kommune. Søk på nettet 
informerte meg om at Sandøsund 
tidligere var et kommunikasjons-
senter og hovedstasjon for los-      
vesenet i Ytre Oslofjord. Dette 
styrket min tro på at Sandøsund var 
rette plassen, men at mannen ikke 
nødvendigvis var født i området. 

Derfor avgrenset jeg søket til alle 
hendelser mellom årene 1850 og 
1885 i Vestfold, og fikk 20 treff. Og 
jeg fant kapteinen: 

«Skibsfører Jørgen Thorsen, født i 
1844 på Østgaarden i Kruke», meldt 
død av lensmannen 13.12.1884. 
Dødsårsak: «Skudt af en Raket ved 
forlis paa Læssø».

Nyheter og rariteter
Kaptein Jørgen Thorsen på briggen “Caledonia”
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Videre søk i Digitalarkivet og kirke-
bøkene for Hvasser, dvs. Nøtterøy 
på dette tidspunktet, ga følgende 
informasjon: Jørgen Thorsen var 
født 11. april 1844 av Maren Sophie 
Jensdatter (f. ca. 1804 på Sandøe) 
og Thor Pedersen Krûgsholmen (f. 
ca. 1799 på Midtgården på Hvas-
ser). Foreldrene giftet seg 14. januar 
1827. Faren var los, og farfaren var 
gårdbruker og reservelos (Peder 
Andersen, f. ca. 1767). Sjøen lå nok i 
blodet hans... 

Dessverre rakk ikke Jørgen å bli kjent 
med sin far.  Han døde da Jørgen 
bare vare 1,5 år gammel i desember 
1845, 47 år gammel. Moren satt 
igjen alene som enke med små barn. 
Jeg har ikke funnet noe som tyder 
på at hun giftet seg igjen.
 
I folketellingen av 1865 står moren 
fremdeles oppført som enke, bo-
ende hos sin sønn Torger Thorsen (f. 

1832) med hans familie på gården 
Kruge på Hvasser. Jørgen står også 
oppført på gården som logerende, 
ugift styrmand. Jeg har heller ikke 
funnet indikasjoner på at han giftet 
seg senere eller fikk barn.

Havet gir og havet tar, heter det. 
Kaptein Jørgen Thorsen, som kun 
ble 40 år, var en av mange som ga 
sitt liv på sjøen. Jeg liker imidlertid 
å tro at han var glad for at han i det 
minste rakk å redde resten av mann-
skapet og skipet i orkanen. Og selv 
om han døde på post i utlandet, er 
han visselig ikke glemt, noe plaka-
ten på museet viser.

Dessverre har jeg ikke klart å finne 
noe bilde av briggen, men ”Cale-
donia” var på 318 tonn med 105,7’ 
lengde, 28,9’ bredde og dypgang på 
15,8’. Den var bygget på Brahestad i 
Finland i 1850, og hadde opp gjen-
nom årene mange eiere og hjem-

Nina Hestem Berggren
Sandefjord

mehavner (jf. www.sjohistorie.no/
no/skip/5359/). I 1884 var den eid av 
N.H. Munthe Kass m.fl. i Tønsberg. To 

Østerby 
kirke med 

kirkegård - 
fra 1867.
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år senere i 1886 ble den innkjøpt av 
det kjente rederiet Wilh. Wilhelmsen 
i Tønsberg. Skipet var i fart i flere år 
etter hendelsen på Læsø, helt frem 
til  12. april 1895, da den ble forlatt i 
Nordsjøen på en reise fra Kristiania 
til Troon i Skottland med gruvetøm-
mer. Eieren var da disponent Lauritz 
Schübeler i Fredrikstad. Briggen 
endte sine dager ved å bli slept inn 
til Grangemouth i Skottland, for 
deretter å bli kondemnert. 

Jeg har ikke funnet ut så mye om 
Jørgens liv, kun overskrifter og tørre 
fakta. Allikevel har søket etter ham 
gitt meg en ny innsikt i hvordan 
livet på vestsiden av ytre Oslofjord 
var på denne tiden. Forhåpentlig er 
det andre slektsforskere der ute som 
vil sette pris på denne historien, og 
kanskje har fått noe å utforske.

Hvasser og Brøtsø Historieforening 
har gitt ut flere historiske hefter og 

bøker om Hvasser og om loser. De 
har også et kystmuseum, som er 
sommeråpent mellom lørdag 25. 
juni og søndag 7. august (jf. hvasser-
historie.no). 

Personlig har jeg ingen slekt i dette 
området, men allikevel planlegger 
jeg et besøk på museet. Kanskje vi 
treffes?

Søfarts- & 
Fiskeri-
museet   
på Læsø.

Jørgen Thorsen dåpsregister - Vestfold, Nøtterøy, Ministerialbok nr. I5 (1839-1852), Fødte og døpte 1844, 
side 122-123. 



Kommunal folketelling 
Sandefjord 1931

I begynnelsen av mars pub-
liserte DIS-Vestfold deler av den 
kommunale folketellingen for 
Sandefjord 1931, i samarbeid 
med Sandefjord kommune som 
arkiveier. Så vidt vites er folke-
tellingsskjemaene for 24 av 
Sandefjord bykommunes gater 
bevart, og nå skannet og pub-
lisert på Slekt og Data Vestfolds 
nettsider. 

Av skjemaene fra tellingen i 
Sandefjord 1931 fremgår det 
at den ble gjennomført fra 15. 
desember 1931 og at gårdei-
erne eller disses fullmektiger 
var pliktige til å fylle ut skje-
maene basert på personlister 
som beboere/leieboere var 
pliktige å fylle ut og levere. Frist 
for levering av folketellingsskje-
maene til Sandefjord kom-
munale folkeregister var 18. 
desember 1931. Om man ikke 
leverte, risikerte man å bli ilagt 
en mulkt. Det fremgår videre at 
man var pliktig til å opplyse om 
noen beboere var fraværende 
og hvor de oppholdt seg. Det 
var fastsatt lokale vedtekter 
for Sandefjord kommunale 
folkeregister. 

En viktig forskjell fra statlige 
folketellinger er at de kommu-
nale folketellingene kun er un-
derlagt 60 års klausul. Slekt og 
Data Vestfold tar sikte på å lage 
søkbart register av den kom-
munale folketellingen 1931.

I 1905 ble Lov om befolknings-
registre for byene vedtatt av 
Stortinget. Denne loven ga den 
enkelte kommune adgang til å 
opprette registre over innbyg-
gerne i byene. Man fikk her 
hjemmel til å gjennomføre år-
lige kommunale folketellinger. 

«Under okkupasjonen 1940-
1945 ble det gitt en rekke 
ordrer om folkeregistrering. 

Ordrene førte til at alle kom-
munene fikk egne folkeregis-
terkontor. Først ved lov av 15. 
november 1946 ble ordningen 
med kommunale folkeregister 
legalisert. Folkeregistrene var 
kommunale til utgangen av 
1964. Fra 1. januar 1965 gikk de 
ved lovendring av 1963 over til 
staten og ble lagt under Skatte-
direktøren. Flere folkeregister i 
Rogaland har både før og etter 
1965 vært samlokalisert med 
det lokale likningskontoret i 
kommunen. Likningskontorene 
ble også statlige i 1965.»
 
Kilde: 
Mykland, L. og Masdalen, K.O., 
“Administrasjonshistorie og 
arkivkunnskap; Kommunene.” 
Side 50 ff. Universitetsforlaget, 
1987.)

«Folketellingsmaterialet gir 
opplysninger om navn, stil-
ling, yrke, adresse, fødselsdato, 
fødested, nasjonalitet, sivil-

status og eventuelt innflyt-
tingsdato. De er gode kilder til 
sosialhistorie, slektshistorie, de-
mografisk historie, boligforhold 
og arbeidslivshistorie.» 

Kilde: 
Bergen Folkeregister 100 år 
https://www.bergen.kommune.
no/omkommunen/avdelinger/
bergen-byarkiv/9688/9689/ar-
ticle-93633

Mer litteratur: 

Oslo Byarkiv: Tobias – Folkereg-
isteret 100 år; nr. 3-2005 
https://www.oslo.kommune.
no/OBA/tobias/pdf_arkiv/To-
bias%203_05%20nettutgave.pdf

IKA Rogaland: Folkeregister – 
Kort historikk 
http://ika11.enternett.no/asta_
vedlegg/admhist/folkeregister.
htm
          
          Morten Aimma Thorvaldsen
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Gamle Nøtterøy-bilder
Historielaget med nye nettsider 

Det er mye å hente både på Facebook og 
ulike nettsider, for de som skal illustrere 
slektshistorien.

Nøtterøy Historielag har nye sider, der 
det nå bygges opp en bildebase inndelt 
i temaer.  
                   www.notteroyhistorielag.no



Det er som regel dyrt “å slekte” i 
Sverige, dersom man skal søke i 
originalkilder på nettet. Det finnes 
imidlertid også noen søkbare gratis 
lister og arkiver som man kan be-
nytte. 

Et av dem er Släktdata, som styres 
av en ideell forening med samme 
navn. Foreningen har som hoved-
mål å avskrive og indeksere så 
mange kirkebøker som mulig. De 
holder til i samme lokaler som DIS-
Väst i Gøteborg. 

Släktdata har rundt 600 medlem-
mer, og har til nå lagt inn ca. 3 
millioner søkbare poster. I tillegg 
arbeides det med ytterligere pro-
sjekter. 

Ved å gå inn på «Registersökning» 
i toppfanen på deres hjemmeside 
(www.slaktdata.org), kommer man 
til den søkbare listen (http://www.
slaktdata.org/regsearch). 

Det er i den sammenheng greit å 
vite at forkortningen «Husf» står 
for «Husforhör», som kort fortalt er 
en kirkelig oversiktsliste over alle 
gårder med tilhørende personer 
innenfor et kirkesogn (Sockn). Hver 
bok dekker omtrent fem år, og er 
en ekstra viktig kilde til informasjon 
som vi ikke har i Norge. Videre står 
«Boupp» for «Bouppteckninger», 
som samsvarer med våre skiftepro-
tokoller.

Når man begynner å skrive inn en 
bokstav i «Forsämling», kommer 
det opp en alfabetisk liste. Dersom 
man velger å skrive hele navnet i 
stedet for å bla seg nedover i listen, 
må man allikevel huske å trykke på 
stedsnavnet som kommer opp. Der-
som man er usikker på om vedkom-
men er døpt, viet e.l. i sognet de bor 
i, kan det være lurt å huke av den 
lille firkanten under «Församling» (jf. 
rød pil på bildet). Da får man også 
med nabosognene. Etter at man har 

lagt inn de data man har, trykker 
man på forstørrelsesglasset til høyre 
og får opp en liste med treff. For 
nærmere detaljer kan man trykke 
på forstørrelsesglasset med pluss-
tegn på venstresiden av navnet 
man ønsker å vite mer om.

Ved å trykke på kolonnetittelen 
«Datum», blir søkene sortert etter 
oppadgående eller nedadgående 
dato. Trykker man igjen, går dato-
ene andre veien. De andre kolon-
nene blir likeledes sortert alfabetisk.
Hvis listen man får opp blir lang og 
uoversiktlig, og det er vanskelig å 
avgrense søket ytterligere, kan det 
være greit å vurdere å kopiere listen 
inn i Excel for videre sortering på 
egenhånd.

Forsøk - det er lett som bare det, og 
gratis! Men husk at det her er snakk 
om avskrift, og menneskelige feil 
kan derfor ikke utelukkes.

                             Nina Hestem Berggren

SvenskeTipset
Släktdata

Søk i slaktdata.org på min oldemor Alma, f. 1876 i Lur kommune.
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En delegasjon på fire dro fra 
Torp til Bergen tidlig lørdag 
morgen 23. april, og landet 
i Vestlandets hovedstad i 
snøbyger. 

Irene Plathàn, Anne-Grethe 
Syvertsen, Henning Halvorsen 
og Lars Jørgen Ormestad var 
representantene fra Vestfold til 
årsmøtet i DIS-Norge, Slekt og 
Data. 

Møtedagen begynte med lunsj 
på det ærverdige Grand Hotel 
Terminus i Bergen, før leder 
Tone Moseid ønsket alle vel-
kommen til Bergen, og gjorde 
unna formalitetene ved møte-
starten. 

 
Generalsekretær Anne Schiøtz 
gjennomgikk årsmeldingene 
for 2014 og 2015. Disse ble 
godkjent med bare noen få 
kommentarer. 

Fra Vestfolds side ble det etter-
spurt informasjon om DIS-Chat 
som en av de nettressursene 
foreningen har. Nestleder 
Morten Thorvaldsen (som net-
topp gikk ut av styret i Vest-
fold) ga informasjon om nye 
«Genealogiske ressurser», og 
oppfordret alle til å sende inn 
forslag om nye kilder. Denne er 
nå blitt slik at ikke-medlemmer 
kun ser tre kategorier, mens de 
mer spesialiserte kategoriene 
er forbeholdt medlemmer.

 
Etter dette var det på tide å ta 
turen ut i byen. For vår gruppe 
gikk turen først til Byporten i 
Kalfaret, via St. Jørgens hospi-
tal (Lepramuseet), Latinskolen 
og Domkirken. gjennom små 
gater og «smau» til Bryggen. 

Der fikk vi omvisning på Han-
seatisk museum, hvor man 
virkelig får se hvordan hanseat-
ene levde i perioden de var i 
Bergen. 
 
På kvelden var det 
landsmøtemiddag. Etter at ho-
tellsjefen kledd i bunad hadde 
fortalt oss om hotellets historie, 
fikk vi servert kremet fiskesup-
pe, kylling med rotgrønnsaker 

Landsmøte 2016 i Bergen
Nå heter vi Slekt og Data

Landmøtet 2016 på Hotel Terminus i Bergen. (Foto: Ida Bergitte Andersen Hundvebakke)



Rolf Dahl

Lars Jørgen Ormestad 
Undrumsdal
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og sjokoladefondant med 
hjemmelaget vaniljeis. 

Vi fikk informasjon om DIS-
Hordalands arbeid med å 
kartlegge hanseatene og de-
res etterkommere, før det ble 
utdeling av ærespriser. 

Renathe-Johanne Wågenes 
fikk hedersbevis for sitt arbeid 
med gravminner. DIS-bjørner 
gikk til Yngve Nedrebø og Jan 
Oldervold for arbeidet med 
digitalarkivet, Carl Birger van 
der Hagen og Heidi Sitara 
Fjeldvig for sitt arbeid med 
DNA i slektsforskningen og til 
Aina Johnsen Rønning for sin 
jobb som redaktør i «Slekt og 
Data». 
 
Søndagen startet med at 
generalsekretæren informerte 
om den nye profilen, hvordan 
logo og hjemmesiden kom-
mer til å se ut fremover. 

Regnskapet ble godkjent. 
Da årsmøtet skulle diskutere 
kontingenten, var årsmøtet 
derimot ikke like enige. Styret 
foreslo å øke kontingenten 
til kr. 500,-, men fikk mange 
kommentarer på at dette ble 
litt for dyrt. DIS-Oslo og Ak-
ershus kom med forslag om å 
utsette økningen til 2018.

Ved en prøvevotering var 
salen delt i saken. Etter en 
liten pause trakk de forslaget 
sitt, og kontingentøkningen 
ble vedtatt mot ti stemmer, 
hvorav tre fra Vestfold. Vi 
mente at økningen kunne føre 
til at vi mistet medlemmer. 
Styrets argumenter var at det 
var behov for økningen, for å 
kunne finansiere nye nettsider 
og forbedre gravminner.                 
 
Da budsjettene for 2016 og 
2017 skulle godkjennes, ble 

det stilt spørsmål fra Vestfold 
om hvorfor kostnaden for 
redaktør til «Slekt og Data» blir 
halvert i 2017? Svaret fra styret 
var  at redaktøransvaret skal gå 
til kontoret, slik at man får en 
helhetlig informasonsstrategi. 
Vi fulgte opp med en mening 
om at vi ikke håper at dette 
fører til et dårligere medlems-
blad, og vil følge dette opp når 
vi kommer til 2017. Budsjet-
tene ble godkjent uten andre 
forslag. 
 
Så var man kommet til 
den største saken på dette 
landsmøtet – vedtektsend-
ringene. Første punkt der var 
navnet. Skulle vi hete DIS-
Norge, Slekt og Data og bruke 
Slekt og Data som navn, eller 
skulle vi bare hete Slekt og 
Data?

Henning Halvorsen overbeviste 
mange med sitt innlegg om at 
“nå må vi dra plastret av med 
et stort vræl», fremfor å gjøre 
det forsiktig. Foreningen bør 
bytte navn og hete bare Slekt 
og Data. 

Siden det var tre alternativer, 
ble avstemmingen delt opp. 
Til slutt ble det et stort flertall 
for bare å hete Slekt og Data. 
DIS-Norge forsvinner altså ut i 
historiebøkene. Navnetbyttet 
kommer til å gjennomføres 
gjennom året.
 
Det ble også en del andre 
vedtektsendringer, og nok en 
gang var Vestfold-delegasjonen 
opptatt av medlemsbladet. 
Vedtektene endres fra «Det skal 
utgis et populærvitenskapelig 
tidsskrift fire ganger i året» til 
«Det skal utgis medlemsblad». 

Vestfold kom også med et 
endringsforslag om at de insti-
tusjonene som blir medlem av 

Slekt og Data, også skal motta 
en papirversjon av medlems-
bladet. Dette ble enstemmig 
vedtatt. 
 
Styrevalget gikk uten motkan-
didater, og hele styret ble valgt 
enstemmig. 

Delegasjonen fra Vestfold tok 
seg en koselig tur i Bergen i 
solskinn, før flyet gikk tilbake 
til Vestfold. 



Møtes på Re bibliotek på Brår

Brukergruppen Slekt og Data Re har 
holdt på siden februar 2014. Det 
har vært noe varierende besøk på      
møtene, men i det siste har vi vært 
ca. 10 stykker hver gang. 

Møtene holdes den andre tirsdagen 
i måneden, på Re bibliotek på Brår 
nær Revetal. Vi har et godt samar-
beid med biblioteket, og planlegger 
et felles arrangement til høsten. 
Det vil forhåpentligvis komme 
både  biblioteket og Slekt og Data 
til gode.

På møtene våre legger vi opp til at 
hver og en deltaker jobber med sin 
egen slekt på egen bærbar PC. Hvis 
man har problemer som man ikke 
klarer å løse, så hjelper vi til, en eller 
flere. 

Dersom det er ønske om det, tar vi 
opp aktuelle temaer i plenum. Det 
kan være endringer i søkemotorene, 
datatekniske utfordringer, tips og 
triks, foreningsnytt fra Slekt og Data 
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osv. Det hele er lagt opp på en 
uformell måte, slik at terskelen for å 
bli med skal være så lav som mulig.

Siste møte før sommerferien blir 
tirsdag 10. mai, og så starter vi igjen 
i september. Alle er hjertelig vel-

kommen! Har du slektsrøtter i Re 
eller indre Vestfold for øvrig, er det 
mye lokalkunnskap samlet på våre 
møter!

Hilsen oss i Slekt og Data Re                               
Lars Jørgen Ormestad og                                                             

Odd Roar Sulutvedt
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Slekt og Data Sande
Møtested: Sande bibliotek og 
prestegården
Leder: Anne-Grethe Syvertsen
agsyvertsen@gmail.com
95 92 34 56

Slekt og Data Sandefjord
Møtested: Lokalhistorisk 
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Slekt og Data Tønsberg
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Til salgs fra
Slekt og Data Vestfold

• “Våre røtter” bok (2012) kr. 300,00
• Det inndelte Norge gjennom tidene kr. 300,00
• Herreder og prestegjeld hefte kr. 225,00
• Slektsgranskerens guide til utvandringen 1825–1930 kr. 440,00
• Min slekt – nyttige notater og utfyllingsskjema i slektsgransking              

kr. 270,00
• Min slekt – skjemahefte kr. 220,00
• Pakke 1: 1 blokk med 30 slektstavler for ringperm                                          

(15 pers, 4 generasjoner per
       ark), 1 blokk med 50 person-skjemaer for 

ringperm (2 sidige), 1 halv- og 1 helsirkel kr. 290,00
• Pakke 2: 1 stk halv- + 1 stk helsirkel kr. 120,00
• Nordmændene i Amerika volum 1 kr. 250,00
• Nordmændene i Amerika volum 2 kr. 280,00
• Nordmændene i Amerika volum 3 kr. 310,00
• Pryd halvsirkel (8 generasjoner, 255 personer)                                                      

i 42x59 cm [NSF] kr. 80,00
• Pryd helsirkel (10 generasjoner, 1023 personer)                                                   

i 70x80 cm [NSF] kr. 160,00
• Anders Jahre bok (før kr 395,00) kr. 250,00
• “Amtskart” CD kr. 75,00 
• Sjømannsruller” DVD kr. 125,00

Kan kjøpes på medlemsmøter eller ved
henvendelse til: henning.halvorsen@gmail.com 

ISSN 1894-0684


