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Etter en lengre sommerferie begyn-
ner aktivitetene å ta seg opp igjen 
rundt om i fylket. Vi har nå fått på 
plass det meste av møter i kalen-
deren på de nye nettsidene våre. 
Håpet er at det skal være lettere 
å få oversikten over det som skjer 
både i eget fylke og andre steder. 
Det gjelder både for de lokale grup-
penes møter og for distriktslaget. 
Og selvsagt er høstens kurs også på 
plass i samme kalender.

Den nye kalenderen er i realiteten 
en nettside per møte eller kursdag, 
og ikke bare en opplisting som vi 
var vant til fra før. En stor fordel er 
at vi nå har samlet nyheter, artikler 
og kalender på et og samme sted. 
Dette gir jobben betydelig enklere 
for de som skal legge ut og oppdat-
ere kalenderen. Det betyr også at vi 
kan legge til bilder og relaterte len-
ker på en mye mer smidig måte enn 
vi har vært vant til de siste årene. 

Nå er det ikke alle som har tatt så 
lang ferie fra jobbing med Slekt og 
Data, for det har i sommer kom-
met inn store mengder bilder av 
gravminner. Dette er spesielt fra 
kirkene i Sandefjord og Larvik, hvor 
det var mye ugjort tidligere. Nå er 
bilder og data for mange av disse 
stedene ferdig bearbeidet og sendt 
inn for siste steget som er publi-
sering på nettet. Det er ikke bare 
Vestfold som har jobbet bra i som-
mer, så det ligger en solid kø som 
skal på nett.  Dette får vi ta som et 
luksusproblem, og heller glede oss 
over all den fine jobben som er gjort 
med fotografering og forbedring av 
data. Følger man med på forsiden 
av Gravminner, ser man hva som til 
enhver tid dukker opp av nytt.

Lokale markeder gir oss muligheter 
for åvære mer synlige. Vi begynte 
før sommeren, med Moa-dagen 
i Stokke i juni. I august var vi hos 
Borre Historielag på Bruserud gård, 
og i august-september besøkte vi 
tre steder i Re; Vivestad Høstmarked,  
Åpen gård på Brår og Våle Sensom-

merfestival på prestegården. Det 
er moro å være der folk er. Vi treffer 
alltid hyggelige folk som gjerne slår 
av en prat. Om de også blir nysgjer-
rig på slektsforskning og får lyst til 
å bli med i foreningen vår, er det jo 
ekstra hyggelig.

Hva vil så denne høsten bringe oss 
av nytt? Til glede for nye og gamle 
medlemmer drar vi i gang enda et 
nytt grunnkurs nå i høst. Det som 
er enda mer spennende, er at vi 
nå også har fått til et kurs i gotisk 
håndskrift. Dette er noe som har 
stått høyt på ønskelisten til styret i 
flere år, men vi har bare ikke funnet 
noen som kunne holde et slikt kurs 
før nå. Vi har vært så heldige å få tak 
i en dyktig lærer, som har holdt det 
samme kurset både i Østfold og for 
Oslo/Akershus. Dette kommer til å 
bli veldig bra!

Egentlig hadde det vært flott å 
få flere til å holde kurs rundt om i 
fylket, for dette vet vi at medlem-
mene setter stor pris på.  Det er 
moro å holde kurs, men det bør 
helst være noen som ikke allerede 
gjør mange andre jobber med 
kilderegistrering eller annet.

Enda en nyhet er at vår koordinator 
for registrering av kirkebøker, Rune 
Helland, håper på å få til en liten 
gruppe som kan møtes og hjelpe 
hverandre i jobben med å tolke og 
skrive av kirkebøker. Vi har lenge 
hatt en flott og veldig produktiv 
gjeng i Sande, og det er med dette 
i tankene at Rune nå prøver å dra 
i gang noe tilsvarende i Tønsberg. 
Planen er å bruke kveldene hvor 
Slekt og Data Tønsberg møtes på 
biblioteket. Da har vi et etablert mø-
tested og et tidspunkt hver måned. 
Om nødvendig kan vi sikkert dele 
oss på to rom også. 

Stor aktivitet 
Nettsider, kurs, kilderegistering og lokale markeder
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andre fire finalistene ble bi-
draget ”Trollkaaven” av Andrea 
Kaaven Utklev trukket ut og er 
gjengitt her i DIZ. 

Dette bidraget inneholder 
også en video på YouTube om 
”Trollkaaven”. Med  dagens 
enkle tilgang til å gjøre video- 
opptak kan familiehistorien 
dokumenteres på en ypper-
lig måte ved å kombinere en 
skriftlig artikkel med en video.  

Vi planlegger å fortsette med 
tilsvarende opplegg også 
neste skoleår og håper at flere 
distrikt- og lokallag vil gjøre 
tilsvarende. 

Det er trivelig å møte og vei-
lede engasjert ungdom med 
interesse for slektsforskning. 
Vi tror også at dette kan skape 
tidlig interesse hos fremtidige 
slektsforskere og bevare mye 
familiehistorie før det er blitt 
for sent. 

Vidar Øverlie

Mange unge slektsforskere i Larvik
Deltakerrekord på Thor Heyerdahl vgs.

For tredje år på rad har Slekt og 
Data Larvik i samarbeid med 
Thor Heyerdahl videregående 
skole arrangert slektsforsker-
konkurranse for ungdom. Det 
ble ny deltakerrekord med hele 
37 bidrag. 

Fem veiledere fra foreningen 
var med i evalueringsgrup-
pen,  som til slutt kom fram til 
fem finalister med svært gode 
bidrag. Som i de foregående 
årene var det mye slektshistorie 
som ble samlet inn og doku-
mentert, basert på samtaler 
med de eldste i familien.

I så måte representerer de 37 
bidragene en skattkiste for 
slektsforskere. Tenk om vi som 
driver slektsforskning i voksen 
alder hadde vært like flinke til å 
samle informasjon om slekten i 
vår ungdom! 

Vinner av konkurransen, som 
mottar kr. 2000, ble Oda Lud-
vigsen med historien ”Hans 

Jørgen Pedersen Huseby – En 
historie fra glemmeboken”. 
Du kan lese vinnerhistorien på 
Slekt og Datas nettside:

https://slektogdata.no/en-histo-
rie-fra-glemmeboken 

Dette er en historie om et 
familiebilde, som resulterte i 
en fortelling om en kortvokst 
sirkusartist og NS-medlem fra 
Tjølling. 

Østlands-Posten hadde 12. juli 
en helsides artikkel om Oda og 
hennes vinneroppgave. Histo-
rien er åpenbart av interesse 
for hele distriktet, for dette har 
vært omtalt også i flere andre 
aviser. 

Interessen for konkurransen og 
de flotte bidragene har vært 
stor også blant medlemmene 
i foreningen. På Slekt og Data 
Vestfold Facebook-side har det 
kommet ønsker om at flere 
bidrag publiseres. Blant de 

Foran f.v. rektor Robert Rognli og finalistene Andrea Kaaven Utklev, Hanna Bårnes Hansen, Oda Ludvigsen (vinner), 
Mads Bråten Eliassen og Rade Novakovic, bak f.v. veilederne Thore Stordalen, Lars Brathagen, Toven Jensen Hansen, 
Ragnhild Andersen og Vidar Øverlie, og lærerne Monica Kjennvold og Anita Norli. (Foto: Christine Winther)
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«En kvinne ble sinnsyk, og mannen 
hennes kjørte henne til Kaaven. Hek-
sedoktoren bandt et tau om livet på 
kvinnen og dro henne med til fjæra. 
Han gikk i småbåten og rodde utover 
med kvinnen bundet bak – så hu 
måtte følge med ut i vannet. Han 
rodde et stykke – og eksperimentet ble 
gjentatt flere ganger. Etter siste turen 
kunne en våt og forpjusket kvinne er-
klæres frisk.»  (Note 1)

Mine samiske aner
Som liten jente var det alltid gøy å 
høre historier om min samiske slekt. 
Jeg kan huske pappa lærte meg å 
telle på samisk. Okta, Guokte, Gol-
bma, Njealje, Vihtta, Guhtta … Jeg 
syntes at det var kjempegøy å vise 
alle hva jeg hadde lært, og jeg lærte 
det videre til vennene mine. Da jeg 
gikk på barneskolen hadde ei ven-
ninne og jeg framføring på samisk. 
Vår nysgjerrighet gjorde at vi ville 
lære klassen mer om den samiske 
kulturen og språket. Siden vi begge 
har samisk slekt var dette selvsagt 
naturlig for oss. Vi tok på oss stjerne-
luer, framførte en dialog og delte 
ut biter av reinsdyrhjerte til klassen. 
Klassen syntes dette selvsagt var vel-
dig gøy, og det vekket stor interesse. 

Min nysgjerrighet om bakgrunnen 
min har økt for hvert år som har 
gått. Jeg tenker stadig vekk på hva 
som gjorde min tipp, tipp oldefar 
så spesiell. Hva gjorde at han tok 
de valgene han tok? Jeg synes det 
er utrolig interessant med samenes 
tro og kristningen av dem, hvor-
dan påvirket dette min tipp, tipp 
oldefar, Johan Kaaven? Det å ha 
navnet «Kaaven» har både positive 
og negative sider ved seg. En positiv 
side er at navnet er velkjent i Nord-
Norge, men samtidig er det negativt. 
Mange har hørt om «Kaaven» og 
relaterer navnet med noe skummelt 
og ukjent. Hvorfor tenker folk slik 
om han den dag i dag? 

Sagn og mytedannelse
På den tiden som Johan Kaaven 
levde var det en stor interesse i 

Norge for å ivareta sagn, myter og 
folkefortellinger. Asbjørnsen og Moe 
reiste Norge rundt og samlet fortel-
linger. Ser vi tilbake på fortellingene 
de samlet inn, vil vi ikke høre noe 
om den «trollkaaven». Hvorfor er 
det slik? I Norge på 1800-tallet så 
var det lite veier, mye fjell og skog, 
samt at Norge er et langstrakt land.  
Dette kan være en av grunnen til 
at Asbjørnsen og Moe ikke reiste 
så langt nord, og det resulterte i at 
mange ikke fikk med seg historiene 

om «trollkaaven».  Johan Kaaven og 
hans evner ble aldri kjent for resten 
av Norge, eller ble de det?

Er alt myter?
Det er mange historier om Johan 
Kaaven, men er de troverdige? Kan 
vi med sikkerhet si at alle fortel-
lingene om Johan Kaaven faktisk er 
sanne? Med tanke på at historiene 
har blitt fortalt gjennom generas-
joner, kan vi da med sikkerhet si 
at alt er sant? Jeg vil påstå at flere 

Trollkaaven
Andrea Kaaven Utklevs finaleoppgave

Trollkaaven, illustrert av Edith Flåten, Lakselv.



vil nekte for at historiene er sanne, 
samtidig så har vi de personene som 
hevder å ha blitt helbredet eller som 
å ha sett det med egne øyne. Det er 
flere grunner til at jeg velger å tro at 
en del av historiene er sanne. Den 
første grunnen er at det ville vært 
rart om alle sagnene og historiene 
som er fortalt om han er usanne, 
med tanke på antallet som finnes, 
og i Finnmark var det mye overtro 
før. Den andre grunnen er at han 
var fisker, bonde og kvakksalver. En 
person som driver med kvakksalveri 
driver med legevirksomhet uten 
faglig utdanning eller autorisasjon. 
(Note 2)  Det er også skrevet flere 
bøker i ettertid hvor bekjente av han 
har fortalt om livet og evnene hans. 

Samenes tro
I dagens samfunn har den samiske 
religionen et kristent særpreg, men 
leter vi tilbake noen hundre år så 
kan vi se en sterk naturreligion. En 
naturreligion hvor guder og ånder 
hadde en sentral plass. Det var un-
derjordiske guder, guder som holdt 
til på jorden, himmelske guder og 
overhimmelske guder. Noaiden er 
som en sjaman, dette er en person 
som har oppgavene som en prest i 
kristendommen ville hatt. Som en 
noaide var oppgavene mange. Det 
var noaidens oppgave å ha en kon-
takt med åndeverdenen, helbrede 
sykdom og sette seg selv i transe, en 
dyp meditasjon, for å spå fremtiden. 
Noaidens viktigste verktøy var rune-
bommen. Runebommen er en trom-
me laget av reinskinn, tre og bein 
og den ble dekorert med tegninger 
som forestilte legender og sagn, 
ofte om samiske guder og liknende 
(Bilde 2). Som en noaide hadde Jo-
han Kaaven en sentral rolle innenfor 
den samiske naturreligionen. Hans 
jobb var å helbrede mennesker som 
trengte det.

Nordmenn og samene
Det var store forskjeller mellom livet 
som same og livet som nordmann. 
Å leve som en same for 200 år siden 

besto av å leve i ett med naturen, 
å leve av fangst og jakt. (Note 3) 
Den tradisjonelle samiske troen 
på guder og sjamanens rolle, sto 
i stor kontrast til resten av Norge. 
Det kristne Norge på 1800-tallet 
var i stor utvikling. Det ble dannet 
flere lekmannsbevegelser og mi-
sjoneringsarbeidet vokste. Leger, 
handelsmenn og andre øvrige folk i 
Finnmark bodde i hus, mens det var 
smått med resten, spesielt samene. 
Det var karrige forhold og en kamp 
mot naturkreftene. Samene bodde i 
små hus, for eksempel laget av torv, 
men de var under god utvikling til 
en bedre byggestil. (Note 4)  Kon-
stant skifte i årstidene fra mørketid 
til lyse sommernetter var også en 
del av hverdagen. Livet var kummer-
lig. Samfunnet utviklet seg mer og 
mer, til fordel for menneskene som 
bodde der. 

Kristen tro
Den samiske naturreligionen ble 
sterkt preget av kristendommen 
i Norge allerede på 1700-tallet. 
Mange av de tradisjonelle samiske 
gudene ble mer og mer overtatt 
av Jesus, Gud og den Hellige Ånd. 

Kristningen av samene gikk hardt 
for seg. Mange av de som nektet 
å la seg konvertere til kristendom-
men ble enten straffet, eller rett 
og slett drept på utenkelige måter. 
På 1800-tallet var den samiske 
kulturen sterkere preget av kristnin-
gen og fornorskingen. Samfunnet 
rundt i området hvor Johan Kaaven 
levde var blitt ganske kristent, dette 
gjorde det naturlig å la seg døpe. 
Jeg vil anta at han hadde en oppve-
kst med sterk tilknytning til kirka og 
den kristne troen. 

Hvem var Johan Kaaven?
Men hvem var egentlig Johan 
Kaaven? Hva gjorde at han beteg-
nes som en av Norges største 
trollmenn i 19. århundre? Johan 
Martin Andreassen Kaaven ble 
født den 16. november 1835 i Rep-
parfjord i Kvalsund, Finnmark. Han 
var sønn av Andreas Johnsen og 
Inger Mosesdatter. Inger var same, i 
motsetning til mannen hennes, An-
dreas, som var nordmann. At faren 
ikke var same gjorde det også mer 
naturlig at Johan Martin ble døpt. 
Den 7. februar 1836 i Hammer-
fest Prestegjeld sto familien ved 
døpefonten og Johan Martin ble et 
Guds barn. Han hadde nok en litt 
mer uvanlig oppvekst enn mange 
andre, et liv med både norske og 
samiske tradisjoner. 

I 1864 giftet Johan Kaaven seg med 
sin finske kone, Marit Mortensdat-
ter, og sammen fikk de 9 barn, 3 
sønner og 6 døtre. Ekteparet opp-
levde dessverre at flere av barna 
døde i ung alder. Pernille Helene, 
Inger Serine, Elvira Benoni, Magda-
lene Amalie, Anius Juliatte, Maluma 
Saviar, Endre Levi og Mademadille 
Adine. Jeg er etterkommer av Malu-
ma Saviar.  (Note 5)

Johan Kaaven og kona Marit hadde 
et stort hjerterom for folk som 
trengte en familie og et sted å bo. 
(Note 6) De valgte derfor å være 
fosterforeldre for flere barn. Ett av 

Samisk runebomme (Wikipedia)
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disse fosterbarna var Isak Johnsen.  
Han er en viktig historisk kilde for 
flere av fortellingene i boken «Man-
nen som stoppet Hurtigruta» til 
Richard Bergh (Bergh, Mannen som 
stoppet Hurtigruta, 1990). Huset 
hvor Johan Kaaven bodde var midt 
i Indre Billefjord og lå nede ved van-
net. Selv med mange mennesker i 
huset var det også rom for dyr. Jo-
han Kaaven hadde nemlig en ravn 
som kjæledyr. Ravnen var tam og 
bodde sammen med familien i hus-
et deres.

Mannen som stoppet              
hurtigruta
«En dag sitter Kaaven i salongen på 
hurtigruta. Han spytter stadig på 
gulvet. Til slutt klager betjeningen. 
Kapteinen kommer og jager den uflid-
de karen i mudd og komager på dekk. 
Der får han ordre om å oppholde seg 
til skipet legger til kaien. Det er om 
natten og mørkt, men været er pent. 

Kapteinen går på broen. Da oppdager 
han at skipet står stille. Mannskapet 
blir satt i gang med å finne feilen. 
Maskinen går som den skal, men 
båten står stille! De undersøker det 
som er å undersøke, men alt synes å 
være i orden. Det er bare den mangel 
at skipet ikke går! 

Det er pålandsvind, og skipet driver 
mot land. Da begynner kapteinen å 
forstå at dette går ikke helt naturlig 
for seg. Han sender en av matrosene 
ut på dekk for å si til Kaaven at kan 
vil snakke med ham. Men det er som 
Kaaven ikke hører. Han bare står der i 
mørket og spytter. 

Så må kapteinen sende styrmann. 
Men Kaaven nekter å bli med kaptein-
en. Han har fått ordre om å stå på 
dekk helt til båten legger til kai. Det 
har kapteinen sagt! Så Kaaven står der 
han står. 

Så må kapteinen selv gå på dekket 
til Kaaven. Skipet er nå drevet nesten 
inn i fjæra. Kapteinen trygler og ber! 

Kaaven må være så snill og la skipet 
gå!

Men Kaaven svarer: «Æ e’ ikke 
maskinkyndig.» Kapteinen trygler! 
Kaaven må være barmhjertig. Han må 
ikke la dem forulykke! Da sier Kaaven: 
«Ja, nu går båten!» Og ganske riktig, 
langsomt glir skipet utover og bort fra 
fjæresteinene.»  (Note 7)

Johan Kaaven som helbreder
Som nevnt tidligere var han fisker 
og bonde som de fleste andre 

samer, men han var også kvakksal-
ver som det står oppført i kirke-
bøkene.  (Note 8) Samfunnet rundt 
så på yrket hans, kvakksalver, som 
noe negativt. Den korrekt beteg-
nelsen for hva han egentlig var, er 
en noaide. 

Johan Kaaven hadde ikke alltid 
visst om sine kunnskaper. Under en 
fisketur sammen med en kamerat 
fikk de en hval etter seg. I redsel 
rodde de til land for å ikke bli slukt 
eller druknet av hvalen.  (Note 9)

Johan Kaaven som spytter på gulvet, (Flåten, Johan Kaaven spytter på gulvet 
på Hurtigruta, 2014).
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Kaaven og kameraten kom seg 
trygt i land. På grunn av hendelsen 
mente Kaaven at dette var et tegn 
på at han kunne gjøre store ting, og 
denne opplevelsen er en del av det 
store vendepunktet for han.

Noaidekunster
For å være en noaide må man ha 
nerver av stål. Ved å være en noaide 
så har man egenskaper til å plage 
eller gjøre fienden syk i sinnet, og 
fienden kan også dø. Som en noaide 
hadde man flere samfunnsopp-
gaver, alt fra å være en offerprest, 
magiker, divinator og medisinmann. 

Johan Kaaven var en snillere noaide, 
fordi han brukte evnene sine fjerne 
dauingene fra folk. Dette foregikk 
gjennom forskjellige ritualer, eller 
bare ved kraften av makten han 
hadde over dauingene. Johan 
Kaaven ble etter hvert ganske kjent 
for evnene sine blant befolkningen i 
nord. (Note 10) En dauing er en per-
son som er død, det er åndene som 
er igjen i den døde det er hoved-
sakelig snakk om.  

En av metodene for å hjelpe de 
syke som Kaaven brukte flittig, var 
å ro pasienten ut eller benytte seg 
av lavvannet for å komme seg ut til 
«Kaavensteinen». En stor hvit stein 
et stykke ute i fjæra i Indre Billefjord. 
Her lot han den syke være til det var 
sterk flo. Den syke skulle da komme 
seg til land igjen. Dauingene og 
åndene ble igjen på steinen. Bilde 
1 på forsiden viser dette. Når den 
syke var kommet til land igjen ble 
han/hun erklært frisk. Det var viktig 
at det var nok vann som de vasset i 
fordi vannet vasket bort åndene, og 
vannet var velsignet av Jesus gjen-
nom dåpen. (Note 11) Som noaide 
hadde Johan Kaaven flere metoder 
for å helbrede sine pasienter. Han 
hadde spesialisert seg på noen 
sykdommer som han helbredet 
oftest: en del utslettssykdommer, 
nervesykdommer, leddfeil og gikt. 
Her ble hans kunnskaper med urter 
mye brukt. 

Hvordan bli en noaide?
Det å være en noaide er ikke noe 
man blir over natta. Å bli en noaide 
måtte skje i jula og helst julaften, da 
ble frelseren født og åndene vil da 

vende tilbake til jorda. Det er viktig 
at man sitter godt kledd fordi det 
er kaldt i Finnmark om vinteren, og 
man må sette seg i et veikryss. På 
hodet skal man ha en bøtte. Dette 
er fordi at når raiden av ånder og 
dauinger fyker forbi så vil bøtta 
snurre rundt, og ikke hodet. I løpet 
av natten skal dauingene fly forbi 
3 ganger, men raiden om morg-
ningen skal være den verste. Det var 
utrolig viktig å sitte helt stille og ha 
nervene under kontroll. Hvis man 
hadde klart dette så var man blitt 
en noaide. Dauingene og åndene 
hadde nå blitt personens tjenerne. 

Ganfolk
Folkene som kom til han var ofte 
utsatt for «ganfolk». Det å være 
ganfolk vil si at man vil ta makten 
over de døde. Det var kun en måte 
å gjøre dette på: Man må gå til en 
kirkegård og grave opp en hodes-
kalle fra en av gravene, og bære den 
med seg i sekken overalt hvor man 
går. Ved å gjøre dette hadde man 
tatt makten over de døde. (Note 12) 
Man skulle ikke tulle med en som 
var «ganna», da kunne dauingene 
ta hevn. Det var derfor viktig ikke 

Johan Kaaven 
kommer i land 

etter roturen fra 
hvalen. (Flåten, 
Johan Kaaven i 

vannet, 2014)

DIZ 03-2017, SIDE: 8



å vise redsel ovenfor ganfolket, da 
hadde dauingene ingen makt over 
deg. Hvis det kom ei gankone eller 
en gankar til gården var det best å 
ikke nekte dem husrom, og det var 
stor frykt blant folket. Hvis man var 
så uheldig at man hadde hatt en 
dårlig møte med ganfolket oppsøk-
te man gjerne Johan Kaaven. Han 
hadde evnene til å fjerne dauingene. 

Hvis man var ute etter naboen, eller 
hadde en annen fiende, var det mu-
lig å drive med trollkunster på egen-
hånd, hvis man ikke ville oppsøke 
ganfolk eller en noaide. Det var 
ganske enkelt. Alt man trengte å 
gjøre var å hente en klump jord fra 
kirkegården og legge den oppi en 
flaske brennevin. Flasken skulle man 
servere fienden. Fienden fikk nå 
dauinger på seg. 

Kaaven ble frelst
Da Johan Kaaven var nær sin død 
bestemte han seg for å leve som 
kristen. Hvorfor valgte han dette? 
Ryktet om at Johan Kaaven ble 
«frest på dødsleiet» gikk i Lakselv-
området. Kaaven mente at men-
nesket ble frelst av gode gjerninger, 
noe han hadde gjort hele livet sitt. 
Han hadde hjulpet mange med syk-
dommer og utdrivelse av ånder. 

Vi kan tenke oss at han døde med 
god samvittighet for alt han hadde 
oppnådd i livet. Han så kanskje på 
seg selv som kristen, selv om sam-
funnet rundt han nok ikke gjorde 
det. Dette syntes han sikkert var litt 
leit. Johan Kaaven gikk bort sankt-
hansaften 1918 etter lengre tids syk-
dom. Han ble gravlagt på Kistrand 
kirkegård. Et forblåst sted rett ved 
Billefjord. Bildene nedenfor er ett 
par år gamle, tatt av min søster. I 
dag er gravplassen til Kaaven godt 
gjemt av naturen, men det er kan-
skje Kaaven også?

Onkel Odd forteller
Min onkel, Odd Kaaven Andersen, 
og jeg har samarbeidet om en liten 

filmsnutt, som en del av denne opp-
gaven. Her forteller han tre fortel-
linger som han har hørt fra han var 
liten. Disse har blitt gjenfortalt av 
hans foreldre, besteforeldre og olde-
foreldre. Det er fortellinger som går 
fra generasjon til generasjon. Jeg 
anbefaler å se den lille filmsnutten 
med en lengde på 4 minutter og 36 
sekunder. Den ligger på Youtube og 
er tilgjengelig for alle som vil se den. 

Linken er: 
https://www.youtube.com/watch?v=d
ik9k2o0wZI&feature=youtu.be  

Bildene underveis i filmsnutten er 
fra bildeserien til Edith Flåten.  For-
tellingen om Hurtigruta som Onkel 
Odd forteller er litt annerledes enn 
den som står på side 4 og 5. Dette 
er et resultat av gjenfortelling gjen-
nom generasjoner, hvor det er 
naturlig at den vil bli husket litt for-
skjellig fra person til person. 

Kaaven i mine øyne
Som tipp, tipp oldebarn av Johan 
Kaaven føler jeg en plikt til i å for-
telle framtidig slekt om han. Jeg 
mener han er en viktig person i 

Julenatten, noaidekunster. (Flåten, Johan Kaaven Trolldomskunskaper, 2014)
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historiebøkene innenfor natur-
vitenskaplig medisin, men også for 
å forstå samfunnet de levde i. Jeg 
tenker at i det samiske samfunnet 
på den tiden var det mye mer åpent 
for trollkunster og helbreding, enn 
det er i dagens samfunn. Jeg ser 
også flere likheter mellom Kaaven 
sin praktisering og kristendommen. 
I den kristne troen er det mange 
som hevder å oppleve helbredelse 
gjennom tro og bønn, og men-
nesker blir helbredet, slik som 
Kaaven helbredet syke på sin tid. 
Bilde 8 er av meg da jeg var i Finn-
mark og besøkte «Kaavensteinen» 
med familien min i 2001.  Bildet er 
tatt rett på nedsiden av tuftene til 
Johan Kaavens hus. Jeg tenker at Jo-
han Kaaven må ha vært en frimodig 
og hyggelig mann. Han må ha vært 
en åpen mann som takket ja til det 
meste. I løpet av livet sitt opplevde 
han mer enn de fleste av oss kan 
forestille seg. 

Hvorfor har mange negative            
relasjoner til «Trollkaaven»? 
Jeg forstår godt hvorfor mange i 
dagens samfunn tenker negativt 
om han, og synes det er vanskelig 
å tro på fortellingene om han, selv 

om historiene om han lever blant 
folk den dag i dag. I filmsnutten 
«Trollkaaven»  er det en fortelling 
om Kaaven som satte fyr på senga 
til en kone. Denne fortellingen hørte 
jeg først av ei venninne. Jeg synes 
det er kult at jeg som bor i andre en-
den av landet, 100 år etter at Johan 
Kaaven døde, hører fortellingene 
om min tipp, tipp oldefar. Dette er 
et eksempel på hvordan sagn og 
fortellinger lever i folk den dag i dag. 

Jeg tenker at mange av de negative 
holdningene til hans virksomheter 
er fordi det er noe vi vet lite om. Han 
var en litt spesiell person og mange 
var redde for han. Hvis han hadde 
levd i dag ville hans handlinger vært 
lite akseptert. Hvis jeg hadde møtt 
han på gata i en dag så ville jeg også 
vært veldig skeptisk til hans han-
dlinger og han som person. Ifølge 
beskrivelser og malerier av han så 
hadde en jeg møtt en dårlig kledd 
mann med bustete hår og mye 
skjegg. Hadde han sagt: «Skal jeg 
fjerne de negative åndene dine?», 
ville jeg blitt redd. Vi forbinder dette 
med overtro, men samtida som han 
levde i og samfunnet rundt han ak-
septerte dette på en annen måte. 

Hvis jeg hadde spurt «mannen i 
gata» om hva ordene ganfolk, no-
aide eller kvakksalveri betyr, tør 
jeg å påstå at personen ikke hadde 
visst det. Jeg tror også at personen 
hadde hatt negative tanker om hva 
ordene betydde. 

Jeg tror at samfunnet nå ville ha 
vanskeligheter med å tro på Kaaven, 
og det gjør at mange har et mer 
negativt syn på «Trollkaaven». Jeg 
må innrømme at jeg hadde det i 
starten også, men etter å ha sam-
menliknet det med min samtid så 
har jeg endret mening. Jeg tenker 
at han var en hjelper og en som 
gjorde samfunnet en tjeneste. Vi 
finner slike hjelpende personer i vår 
tid også. 

NOTER
1) S. 49. (Kaspersen, 1990)
2) Kvakksalver, sml.snl.no (Braut, 
2014)
3) Samenes Historie, snl.no (Gaski, 
2016)
4) Mannen som Stoppet Hurtigruta, 
s. 10. (Bergh, Mannen som stoppet 
Hurtigruta, 1990)

Johan Kaaven sin grav Kistrand Kirke (Foto: Privat) Johan Kaaven sin grav.  (Foto: Privat)
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5) Digitalarkivet Folketelling 1900, 
(2020 Kistrand Herred , 2014)
6)  (Andersen, Hvem var Johan 
Kaaven for deg?, 2017) (Bergh, Man-
nen som stoppet Hurtigruta, 1990)
7) S. 48-49. Fortelling 3 i filmsnutten 
«Trollkaaven», (Utklev, Trollkaaven, 
2017) 
8) Kvakksalver (Braut, 2014)
9)  Trollhvalen utenfor Veines, s. 29-
38  (Bergh, Mannen som stoppet 
Hurtigruta, 1990)
10)  S. 22. (Bergh, Mannen som stop-
pet Hurtigruta, 1990)
11) S. 75. (Bergh, Mannen som stop-
pet Hurtigruta, 1990)
12) S. 12-14. (Bergh, Mannen som 
stoppet Hurtigruta, 1990)
13)  Filmen «Trollkaaven» (Utklev, 
Trollkaaven, 2017)
14) (Flåten, Johan Kaaven med 
Kaavensteinen, 2014)
15) (Utklev, Trollkaaven, 2017)
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Det var visst en sånn “veldig fin” familie...
Vinhandleren, livsslaven og oldemor

Johan Friedrich Dohler var fra Tysk-
land og slo seg til i Kristiansand, 
etter alt å dømme som vinhandler. 
Sånn sett var han godt mulig en 
aktet mann, men blant etterkom-
merne var det fattiglemmer, diverse 
«uekte» barn og en livsslave dømt i 
Høyesterett.

Agtbare og Velforstandige      
Presten var raus med innføringen i 
kirkeboka, da Johan Friedrich Dohler 
(1730-1785) og Aschier Evensdat-
ter (1756-1797) giftet seg i Krist-
iansand domkirke i 1776: «Agtbare 
og Velforstandige Unge-Karl og 

Vin-Forleder fra Nedre CuurPfaltz 
ved Marheim i Tyskland og af den 
Calvinske Religion ved Navn Johan 
Friedrich Dohler og Dydrige og Gu-
delskende Pige Aschier Evensdtr.»

Dette fant jeg lett, bare et person-
søk i Digitalarkivet og deretter et 
målrettet oppslag i den skannede 
kirkeboka. 

Allerede i utgangspunktet tok jeg 
det nesten for gitt at denne Johan 
Friedrich Dohler måtte være stam-
far til min mors mormors “veldig 
fine” familie, selv om mor sa at de 

het Duller. Ikke fant jeg konkurrer-
ende kandidater. Johan Friedrich 
Dohler kom i det minste fra utland-
et. Det var jo også litt ekstra “løft” 
over prestens innføring i kirkeboka. 

Jeg skulle få rett, men det  ble en 
tidkrevende prosess, som endte opp 
med et mørkt kapittel av familiehis-
torien.   

Fra Mannheim i Tyskland       
Marheim er en feilskriving eller mis-
tolkning for Mannheim. Det også 
gikk greit med et raskt Google-søk.

Kristiansand har hatt flere domkirker, denne fra 1738 gikk tapt ved bybrannen i 1880.

Min mors mormor var visstnok av så «veldig fin» familie, med en stamfar fra Skottland. 
Eller kanskje var det Frankrike? Måtte jobbe litt med dette! 



Pikenavnet Aschier forekommer i 
forskjellige varianter. Det er syno-
nymt med Asgerd. Her var jeg 
usikker. Først trodde jeg det var 
feiltolkning av utydelig skrift i kirke-
boka, men rundt om på Sørlandet 
fant jeg stadig flere enn min Aschier 
som ble skrevet slik, eller i hvert fall 
sånn omtrent. 

Facebook kom meg til hjelp, nok en 
gang. I gruppen “Vi som driver med 
slektsforskning” fant jeg folk som 
kunne mer om dette, eller kanskje 
var det i “Slektshjørnet”. 

Der fikk jeg også en forklaring 
på dette med Vin-Forleder. Dette 
forekom i en gammel, dansk ord-
bok. Det bekreftes av Dansk Sprog-
nævn, og forklares som en som tap-
per eller skjenker ut vin. 

Jeg har valgt å lande det som vin-
handler, men er ikke skråsikker. 
Da burde vel denne denne tyske 
innvandreren fått utstedt et borg-
erbrev for å kunne drive næring, 
dersom han drev egen virksomhet? 
Noe borgerbrev har jeg imidlertid 
ikke funnet. Jeg kan heller ikke se 
at byhistorikerne Sverre Steen eller 
Carl Leewy har omtalt Johan Frid-
erich Dohler.

Af Reformeret Religion               
Johan Friedrich Dohler var av den 
calvinske religion, en retning innen 
protestantisk kristendom vi ikke 
ofte møter i Norge. Den har navn 
etter den fransk-sveitsiske reforma-
toren Jean Calvin, og er kjent som 
den reformerte tradisjon. Her var 
det mer enn nok å hente på Wikipe-
dia.

Ettersom Johan Friedrich Dohler 
var «af Reformeret Religion», ble 
han gravlagt uten jordpåkastelse 
og seremoni på Domkirkegårdens 
nordvestre side. Aschier Evensdat-
ter ble begravet som fattiglem. Søk 
i Digitalarkivet ledet meg til kirke-
bøkene, både i transkribert og skan-
net versjon. 

Gjennom Google-søk fant jeg ellers 
en interessant artikkel om krypten 
under Kristiansand domkirke, der 
det sto mer om lokale gravferd-
stradisjoner, til og med noen linjer 
om denne Johan Friederich Dohler.

Måtte  finne ut av etterslekten     
Så langt hadde jeg funnet en spen-
nende fyr, men var han virkelig den 
jeg lette etter? For å få det bekreftet, 
måtte jeg finne ut av etterslekten. 
Sett i ettertid var det rimelig enkelt, 
men slik var det i virkeligheten slett 
ikke! 

Stykkevis og delt ga søk i kirkebøker 
og folketellingen 1801 noen løse 
ledetråder. Jeg prøvde både framov-
er og bakover i tid, på kryss og tvers,  
uten helt å finne sammenhengen. 

Gang på gang la jeg det fra meg. 
Etterlysninger både på Facebook og 
på egen nettside www.torgervin.no 
kom det ikke noe ut av. Jeg var til 
og med innom  en avstikker til New 
York! 

Det løsnet først da jeg enda en 
gang prøvde FamilySearch. Siden 
sist var det noen som hadde strevd 
seg gjennom noen av Kristiansands 

Tor Gervin 
Nøtterøy

kirkebøker på 1700-tallet. Også jeg 
hadde jo selvfølgelig  prøvd meg på 
det, flere ganger. Nå hadde jeg flaks!

I originalversjon var ikke dette akku-
rat lettlest, men slett ikke umulig når 
jeg nå hadde funn på FamilySearch i 
bakhånd. Da visste jeg hva jeg lette 
etter; at den tyske vinhandleren og 
hans unge kone fikk seks barn, hva 
de het og når de var født. Den første 
kom til verden bare tre dager etter 
at den Agtbare og Velforstandige 
Unge-Karl og den Dydrige og Gu-
delskende Pige ble ekteviet i Krist-
iansand domkirke.

Smått om senn falt brikkene på 
plass. Jeg kunne stoppet der. En-
delig hadde jeg funnet en direkte 
anelinje fra min mors mormor, og 
fått på plass denne veldig fine stam-
faren. 

Livsslave og Ungekarl                          
Det dukket imidlertid opp enda 
en utfordring. I letingen måtte jeg 
forholde meg til at navnet Dohler i 
ulike sammenhenger også forekom-

Monogrammet til Carl 14. Johan  
over inngangen til Artillerigården 
på Fredrikstad festning (i Norge var 
han egentlig bare Carl 3. Johan).
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akkurat det. Begge var de født 
“uekte”.

Lars Larsen Doller var stadig på kant 
med loven. Allerede ved konfirma-
sjon var han tukthusfange, etter å ha 
begått tyveri. Flere ganger ble han 
arrestert i hjembyen Kristiansand. To 
ganger ble han dømt i Høyesterett 
til festningsarbeid i Fredrikstad.

I 1832 slapp han med tre måneder 
for «Deltagelse i Opløb». I 1837 ble 
det livstidsdom for å ha «begaaet 
Inbrud og Tyverie». Ikke bra, men 
livsslave – det var en barsk dom! 

Som festningsslave måtte han gå 
med lenker døgnet rundt. I 1844 ble 
han «naadigst forundt Opreisning 
paa Æren». Det satte ham ikke på 

frifot, men ga noe lettere sonings-
vilkår. Samme år omkom Lars Larsen 
Doller under festningsarbeid. 

Rettergangsmateriale              
Lars Larsen Doller skulle komme 
til å gi meg mye undring over levd 
liv, innsikt i tidligere tiders straf-
feregime og utfordringer med å lete 
fram og ikke minst tyde rettergangs-
materiale.

Rettergangsmateriale hadde jeg 
som slektsgransker aldri vært borti 
før. Jeg startet med en henvendelse 
til Statsakivet i Kristiansand. Der var 
det ingen respons. Både fra Statsar-
kivet i Oslo og Riksarkivet fikk jeg 
“Fredrikstad festnings slaveri og 
arbeidsanstalt, Fanger 1808-1848”, 
med Lars Larsen Doller som num-

mer som Doller, Daller og ikke 
minst Duller. 

Ved mine søk i Digitalarkivet snub-
let jeg over Livsslave og Ungekarl 
Lars Larsen Doller fra Christiansand, 
som i 1844 ble «Slaaet ihiel med en 
Murnedstyrtning under sit Arbeide 
med at oprydde Brandtomten efter 
Ildebranden den 28de Decbr», 
mens han var på festningen i 
Fredrikstad. 

Kunne Lars Larsen Doller være av 
samme slekt som vinhandleren og 
min oldemor?

Joda, det forekommer i de beste 
familier! Livsslaven var vinhandle-
rens barnebarn, og min tippolde-
fars bror eller halvbror - litt uklart 

Gamle slaveri 
1734-1825
(Hovedvakten) 

Nye slaveri 1825-1848
(Artillerigården)

Arbeidsanstalten 1826  

Marketenteriet 1838

Nye slaveri 1825-1848
(Artillerigården)

Arbeidsanstalten 1826

Den som rusler rundt i Gamlebyen, vil se flere minner fra den gang det var slaveri på Fredrikstad festning. De første 
festningsslavene er omtalt i 1718. Etter hvert ble dette et av de største festningsslaveriene, med omkring 250 fanger like 
før det ble nedlagt i 1848. Marketenteriet var en slags butikk, der slavene blant annet kunne kjøpe seg en tår brennevin.

Gamle slaveri 1734-1825
(Hovedvakten)

Marketenteriet 1838 

Fredrikstad festnings slaveri 1718-1848
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er det mye rettergangsmateriale å 
finne, og mer kommer.

Stadig støtte jeg på tekster som 
var vanskelige å lese. I Facebook-
gruppen “Vi som driver med slekts-
forskning” kom Aud Sandbu meg til 
unnsetning, slik at jeg fikk klarhet i 
det viktigste. Fortsatt er det imidler-
tid mye som gjenstår.

Alt dette ble opptakten til å lese mer 
både om Christiansand Tugthus og 
om festningsslavenes ynkelige liv i 
Fredrikstad. Her er det diverse, ulike 
kilder tilgjengelige med noen enkle 
tastetrykk. 

Josephine Frederikke                
Min oldemor, Josephine Frederikke 
Johansdatter (1841-1922), vokste 
opp hos den velstående Balchen-
familien i Kristiansand. Hennes mor 
hadde fått barn utenfor ekteskap 
med en matros. Riktignok ble forel-
drene gift senere samme år, men 
etter hva mor fortalte var det ikke 
så greit.  Hos Balchen var det desto Slavejern brukt på Fredriksten.

Stambok 
2:23 etter 

Fredrikstad 
festnings 

slaveri og ar-
beidsanstalt.

mer 213.  Den var det ikke helt lett å 
lese, men jeg hadde en god historie 
og la den på Facebook. Det var lurt.

Lars Ove Wangensteen i Norsk 
Slektshistorisk Forening var i gang 
med å avfotografere en protokoll fra 
politiarresten i Christiansand. I en 
sen kveldstime fant han Lars Larsen 
Duller, som var arrestert opptil flere 
ganger. Else Berit Rustad, tidligere 
ansatt i Arkivverket og aktiv bl.a. på 
Slekt og Datas Slektsforum, hjalp 
meg nok en gang med å tyde gam-
mel håndskrift. 

Riksarkivet ga meg lenker til Høy-
esteretts voteringsprotokoller, og 
hjalp meg senere med  med doms-
akter, fangetransporter, oppreisning 
på ære mv. samlet i en mappe fra 
“Fredrikstads Archiv”.

Alle fangeprotokollene fra Chris-
tiansand Tugthus er bevart. Ved et 
Google-søk fant jeg ved et lykketreff 
at de er avfotografert av Torleif Od-
land, som stiller dette til disposisjon 
for publisering på nettsidene til 
Norsk Slektshistorisk Forening. Der 

bedre. Noen familietilknytning til 
Balchen-familien og dermed fly-
pioneren Bernt Balchen har jeg           
imidlertid ikke funnet.

En sånn veldig fin familie?  
Gjennom 240 år hadde det gått en 
tradisjon i familien om en Duller 
i Kristiansand. Han var visst fra 
Skottland eller kanskje Frankrike.

Johan Friderich Dohler viste seg å 
være fra Tyskland. Vi må tro han var 
vinhandler og en aktet mann, men 
etter ham fulgte det flere fattiglem-
mer og diverse barn født «uekte» 
- også oldemors onkel, som var 
livsslave og gikk med lenker… 
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Har laget populære slektshefter
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Hellik Furuheim

Hellik Furuheim har deltatt aktivt 
med gravminneregistrering og 
transkribering av kirkebøker i Slekt og 
Data på Lillehammer. For to år siden 
flyttet han tilbake til Vestfold.

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

Mangel på kunnskap om min fars 
slektsbakgrunn fikk meg til å starte. 
Jeg visste at de kom fra Rauland i 
Telemark og at farfar kom fra Bø og 
farmor fra Åmotsdal (Seljord) og 
at hele familien flyttet til Andebu i 
1921. Noe mer visste jeg ikke. 

Sommeren 2003 reiste jeg til 
Telemark og fant den nedlagte 
husmannsplassen der farfar kom fra 
og gården der min farmor kom fra. 
Dermed var jeg i gang.

Hvilket utbytte har du av            
slektsgranskingen, ut over å til-
fredsstille egen nysgjerrighet?

Jeg har blant annet funnet ut at 
farfar hadde kun en søster og at 
hennes etterkommere stort sett 
befinner seg i Skiens-området. 

Flere av disse er jeg blitt kjent med. 
Slektsgranskingen gjør at du er blir 

kjent med mange nye mennesker, 
både fjern familie og andre.

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

Jeg skulle svært gjerne snakket med 
min far eller andre av hans søsken. 
Men de var alle borte da jeg ble 
interessert i slekta. 

Kan du fortelle litt om det du har 
funnet?

Litt tilfeldig fant jeg ut at jeg er et-
terkommer etter Andres Fredlaus 

Steinbua «Plassen» der Andres og Margith bodde midt på 1700-tallet.



Hellik Furuheim                           
Andebu

Født i Høyjord i 1947 og utdan-
net bygningsingeniør. Arbeidet i 
Ringsaker kommune de siste 30 
år fram til han pensjonerte seg i 
2010. Flyttet tilbake til Andebu 
i 2016.

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. 

og Margith Juvik. De er mine 4 x 
tippoldeforeldre og levde midt på 
1700-tallet. Han var gift gårdbruker 
i Rauland og fikk barn med tjeneste-
jenta Margit. For det ble de begge 
dømt til 2 års tvangsarbeid. De 
rømte fra soningen og slo seg ned 
inne på Hardangervidda (nord for 
Møsvatn). Her levde de som fredløse 
i 25 år. De fikk 6 barn hvorav 3 
vokste opp. De ryddet etter hvert 
det som i dag er gården Argehovd i 
nordenden av Møsvatn.

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

Det er vel de vanlige – kirkebøker, 
folketellinger, bygdebøker og 
gravminneregistreringer. Ellers har 
jeg vært i Statsarkivet på Kongsberg 
for å se i gamle grunnboksblad. 

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

Bildet jeg vil dele er ikke gam-
melt. Det viser steinbua «Plassen», 
der Andres og Margith bodde på 
1750/60-tallet. I 2010 hadde vi slekt-
streff på stedet. 

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

Jeg er ikke på sosiale medier.

Hvordan tar du vare på det du 
finner?

Jeg har flere slektsprogrammer på 
PC’n og registrerer de «vitale» data 
der. Jeg har dessuten laget to ca. 
40-siders slektshefter (fars og mors 
slekt) for å ha en del av arbeidet mitt 
på papir. 

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

Jeg opplever stor interesse og de 
nevnte slektsheftene ble populære. 

Jeg tror alle fettere og kusiner har 
skaffet seg disse til seg og sine barn.

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

Jeg ble med i 2003 og har de se-
nere år deltatt aktivt i Slekt og Data 
på Lillehammer. Jeg har deltatt i 
dugnadsarbeid med både gravmin-
neregistrering og transkribering av 
kirkebøker. Det er lærerikt og er en 
trivelig pensjonistaktivitet.
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Direktoratet for sjøfolk
Hovedkort og registreringskort

DIZ 03-2017, SIDE: 18

Direktoratet for sjømenn var statens 
hånd for utbetaling av pensjon til 
sjøfolk, både alder og forskjellige 
typer uførepensjoner og etterlat-
tepensjon. 

«Før i tida» hadde man etterlatte-
pensjon som skulle ta seg av 
kjernefamilien, hvis hovedforsørger 
døde. Før 2. verdenskrig var sjøfolk 
dekket av disse ordningene. Statens 
sjømannsforbund var også et ledd 
i dette nettverket for å få denne 

delen av samfunnet til å fungere. 
De virket fra 1909, og brukte rente-
avkastningen av innbetalte skatter 
til alderspensjon for sjømenn bo-
satt i Norge. 

Ulykkestrygden for sjømenn som 
også eksisterte, sikret invaliderente. 
Den sikret også deres etterlatte, og 
barnerente ved yrkesskade. 

Av sosiale trygder var det alder-
strygden fra 1936, som var av størst 

betydning, da den sikret norske 
statsborgere pensjon fra 70 år.

Disse hovedkortene, som de kalles, 
er en god kilde, for her finner 
man  mange opplysninger om 
våre sjøfolk. Man kan ved hjelp av 
disse   opplysningene også finne            
personene i for eksempel kommu-
nale arkiver. Slike arkiver henger på 
mange måter sammen. Utfordrin-
gen er at man må bruke fødselsdato 
for å finne riktig person.

Under 2. verdenskrig kom 
spørsmålet om egen offentlig pen-
sjonsordning for sjømenn opp. Det 
frie Norge hadde den gang tilhold 
utenfor landegrensene, og besto 
særlig av den norske regjering, og 
sjøfartens sammenslutning av rede-
re og sjøfolk, også kaldt Nortraship 
(på det tids-punktet verdens største 
rederi). Et utvalg utredet saken 
med de berørte parter. I 1946 ble 
det avsatt 186 millioner fra «Nortra-
shipsoppgjøret» til dette formålet. 
En lov ble vedtatt 3.12.1948, og fra 
1.7. 1949 var disse pengene klare til 
bruk.

Nortraship som er arkivskaper for 
denne kilden, ble opprettet i starten 
av krigen. Som operativt rederi ble 
det avviklet i 1945,  men som arkiv-
skaper var det i virksomhet til langt 
ut på 1950-tallet, pga. mye etterar-
beid.  

Direktoratet for sjømenn var i gang 
før krigsutbruddet, og ble nedlagt 
først i 1992. Det kan likevel se ut til 
å være flere tidspunkter for oppstart 
og avslutning. 

Under 2. verdenskrig ble også 
sjømenn trukket i skatt og trygd. 
Både tvungent og frivillig skatte-
trekk, men også sparing gikk inn på 
konto i en avdeling av Nortraship, 
som hadde en slags bankfunksjon. 
Denne banken het Norsk innskudd 
og trekk-kontor.  Starten var i 1940, 
men etter krigens slutt ble ordnin-
gen videreført fram til 1961.

Et flott bilde fra siste krig, om bord i et skip. Stedet må være ved et repa-
rasjonsverksted, ikke en stor utskipningshavn. Arbeidstøyet ser ut til å 
være produsert både i USA og England, og temperaturen «sånn passe». 
De var alle krigsseilere som overlevde, men da freden kom gikk det galt.



Rolf Dahl 
Føynland

Disse arkivene er ført med navn, 
som man kan lete i. Man vil også 
se at mange utlendinger var an-
satt i vår handelsmarine,  svært 
ofte engelske personer. Man kan 
likevel undre seg over at man ikke 
får opp mer enn ca. 2000 navn i det 
skannede materialet, når man vet 
at Norge hadde rundt regnet 30 
000 sjøfolk ansatt gjennom de fem   
krigsårene.  Disse arkivene har også, 
for en slektsforsker, andre store 
mangler. Personlistene inneholder 
kun navn på sjømannen. Årsaken er 
personvern. Enkelte av våre beste-
foreldre lever jo fortsatt i beste vel-
gående.

Nå er det også slik at hvis man 
finner sin sjømann, så kan man ta 
en tur til Riksarkivet. Der ligger de 
originale papirene, og dem får man 
se. Som regel kan man finne både 
seilingslister, og de båter sjøman-
nen har hyret på. De ligger arkivert 
sammen med arkivet etter Nortra-
ship.

Nortraships arkiver er på tilsam-
men 1750 hyllemeter, eller sagt på 
en annen måte; nesten 2 kilometer 
med dokumenter. Da er det ganske 
sikkert at der finnes mange andre 
opplysninger som er interessante, så 
husk å ta med pc og en minnepinne.  

Uklare motiver i en krisetid. Skrev man feil ved utfylling av kortene?  Ville 
man unndra seg skatt ved å være singel (lavere trekk)?  Gjemte man seg 
bort for familien hjemme, eller for Nortraship? Her har man mysterier i 
fleng.
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Anenummer
Nyheter og rariteter

Hvorfor bry seg om anenummer-
ering – det er jo noe datamaskinen 
tar seg av? 

Allikevel kan det jo være greit å vite 
hvilke systemer som har blitt brukt, 
og som brukes i dag.

Den første kjente anetavlen ble lag-
et allerede i 1590 av den østerrikske 
historikeren og friherren Michael 
Eytzinger (1530-1598). Han beskrev 
prinsippene for et genealogisk num-
mersystem kalt «Ahnentafel». Hans 
metoder ble brukt av den spansk-
frankiske teologen og genealogen 

Jerónimo de Sousa i «Noticisa de la 
gran cas de los marqueses de Villa-
franca» i 1676. 

Englenderen Sir Francis Galton 
beskrev dette systemet i 1883 i 
tidsskriftet Nature. Men, det var ikke 
før den tyske juristen og genealo-
gen Stephan Kekuleé von Stradonitz 
gjenga og beskrev systemet i sitt 
verk «Ahnentafel-atlas» i 1898, at 
det ble populært å bruke blant     
slektsforskere. Systemet er frem-
deles det mest brukte i dag og går 
under navnet Sosa-Stradonitz.

Den østerriksk-tyske historiker 
og slektsforsker Ottokar Lorenz 
(1832-1904) anses imidlertid å være 
grunnleggeren av “den moderne 
vitenskapelige  slektsforskningen”. 

De har alle til felles at proband alltid 
tildeles tallet 1, og foreldreparene 
i anetavlene alltid står med far til 
venstre og mor til høyre. 

Proband er den personen (uan-
sett kjønn) eller det kullet med 
helsøsken som man starter med, 
men aldri et par. Videre har som 
kjent hver generasjon i utgangs-

Den østerisk-tyske 
historikere og        
slektsforskeren          
Ottokar Lorenz 
(1832-1904) anses 
å være grunnleg-
geren av “moderne        
vitenskapelig           
slektsforskning». 

Forsiden til Sosas 
genelaogiske arbeid,  

utgitt i 1676 .

Forskjellen mellom Sosa-Stradonitz og Binære tall (http://eiriksaner.weebly.com/anenummerering.html)



Nina Hestem Berggren
Sandefjord

punktet samme antall mulige aner, 
hvor antallet fordobler seg i hver 
generasjon. Slik at proband har 2 
foreldre, 4 besteforeldre, 8 olde-
foreldre, 16 tippoldeforeldre osv.

Anebrøken av Ottokar Lorenz
Systemet til Lorenz beskrives ved 
hjelp av en brøk, hvor telleren (tal-
let over) angir antall personer i 
generasjonen og nevneren (tallet 
under) fortløpende starter med 1 
ytterst til venstre for hver generas-
jon. Mennene får alltid et oddetall, 
og kvinnene et partall. Det med-
fører at far får tildelt brøken 2/1 og 
mor 2/2, mens farfar får 4/1, farmor 
4/2, morfar 4/3 og mormor 4/4. 
Videre at farfars far blir 8/1, farfars 
mor 8/2 osv.

Fordelen med anebrøk er at man 
kan se hvor mange aner det er i 
slektsleddet ved hjelp av telleren. 
Dersom nevnerne er mindre enn 
halvdelen av telleren, er man på 
farens side. Hvis nevneren er større 
enn halvdelen av telleren, er man 
på moren side.

Flere har kanskje opplevd at en 
kusine gifter seg med en fetter, og 
man får anesammenføyninger i se-
nere generasjoner. Det er da viktig 
at man fremdeles opprettholder 
nummereringen, for hvis ikke blir 
det uorden i systemet. Spesielt blir 
det vanskelig dersom en person 
gifter seg med sin kusines/fet-

ters barn, får da blir det i tillegg en 
forskyv-ning i slektsledd.

Ole Plannthins system
Det er vanskeligere å benytte brøker 
i dataverdenen.  Ole Plannthin, og 
sikkert flere med ham, benytter der-
for en variant av Lorenz’ system.

Mennene har i likhet med Lorenz 
her alltid oddetall og kvinnene par-
tall. Moren får alltid det dobbelte 
nummer av datteren. I motsetning 
til Lorenz benytter han punktum i 
stedet for brøk, og hver generasjon 
blir nummerert fortøpende (1, 2, 3, 
osv.). 

Anenummerering etter           
Sosa-Stradonitz
Dette systemet kan kort beskrives 
ved at hver enkelt ane blir nummer-
ert fortløpende. Proband er alltid nr. 
1, mens far får nr. 2, mor nr. 3, farfar 
nr. 4, farmor nr. 5, mormor nr. 6 osv. 

Mennene får her i motsetning til 
Lorenz alltid partall og kvinnene 
oddetall. Faren til en ane vil alltid  få 
det dobbelte nr. av sitt barn, mens 
moren får det dobbelte pluss 1.

Det kan være greit å vite at det 
første nummeret i en anegenerasjon 
(2,4,8,16,32,64,128 osv.) både angir 
antall aner i den generasjonen, samt 
at personen også alltid tilhører den 
rett nedadgående linjen på farslin-
jen. 

Det siste nummeret i alle anegene-
rasjoner (3,7,15,31, 63, 127 osv.) til-
hører den rett nedadgående linjen 
på morslinjen. 

Problemet er at man selv må regne 
ut hvilken generasjon man er i, ved 
å huske hvor mange aner det er i de 
ulike generasjonene.

Anenummering med         
binære tall
I dataverdenen finnes det også 
en anenummerering ved hjelp av 
binære tall som kun består av tal-
lene 0 og 1. 

Ved å benytte samme prinsipp som 
Sosa-Stradonitz, kan man nummere 
anene ved hjelp av disse to tallene. 
For hver generasjon legger man til 
et tall til høyre, hvor 0 står for mann 
og 1 for kvinne. Proband er alltid 1 
og står alltid først til venstre. Det vil 
si at faren får tallet 10, mor 11, farfar 
100, farmor 101, morfar 110, mor-
mor 111, farfars far 1000, farfars mor 
1001 etc.

Ole Plannthins nummering, delvis basert på Lorentz system  
(http://oleplannthin.dk/Dokumenter/Anenummer.pdf)
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Fordelen med dette systemet er at 
man øyeblikkelig kan se hvilken re-
lasjon en person har til proband. For 
eksempel forteller ane nr. 11101 oss 
at det her er snakk om 5. genera-
sjon, ved å telle antall tall - altså en 
av tippoldeforeldrene til proband. 
Ser man bort fra det første 1-tallet 
som henviser til proband, og husker 
at tallet 1 alltid er en kvinne og 0 en 
mann, blir dette mormors farmor.

Konvertering mellom Sosa-
Stradonitz og det binære      
systemet
Det er vel de færreste av oss som 
benytter anenummerering ved 

binære tall, selv om den raskt gir 
svar på hvilken ane vi snakker om. 
Men hvilken ane er for eksempel nr. 
156 i Sosa-Stradonitz systemet i det 
binære systemet? 

Ved hjelp av en enkel omregning 
er dette lett å finne ut. Det eneste 
man trenger er papir og blyant, og 
kunne dele et tall i to ved hjelp av 
denne metoden; 

Dersom anen er et partall, set-
ter man 0 i margen. Hvis det er et    
oddetall, setter man 1 i margen. 
Der-etter deler man tallet i 2, og 
ser bort i fra tallene man får et-

ter komma. Dersom dette tallet er 
et partall, setter man 0 i margen, i 
motsatt fall 1. Slik fortsetter man til 
man står igjen til telleren er mindre 
enn 2. For eksempel blir ane nr. 156 
til 10011100, som raskt forteller oss 
at det gjelder en ane i 8. generasjon, 
og at det gjelder farfars mormors 
morfars far – dvs. probands 4x      
tippoldefar.

En annen lettere måte å gjøre det på 
er selvsagt å finne en omregnings-
kalkulator på nettet:
http://acc6.its.brooklyn.cuny.
edu/~gurwitz/core5/nav2tool.html

Prøv da vel!

Omregningskalkulator (http://acc6.its.brooklyn.cuny.edu/~gurwitz/core5/nav2tool.html

Omregning av ane nr. 156 i Sosa-Stradonitz systemet til binære tall, dvs. probands 4 x tippoldefar
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Slekt og Data Vestfold har en lang 
rekke trofaste bidragsytere til kilder 
som legges ut på Digitalarkivet og 
på våre egne nettsider. 

Ikke minste gjelder dette de som 
jobber med de tre store satsingsom-
rådene våre: Gravminneprosjektet, 
kirkebokregistreringen og digitali-
sering av kilder. 

Flere har jobbet i mange år, og har 
opparbeidet seg solid kompetanse. 
Det er også veldig hyggelig å kunne 
ønske nye deltakere velkommen i 
de teamene som jobber med regis-
trering av kilder. Det er alltid plass 
til flere! 

Gravminnebasen for Undersbo
Data for Undersbo har nå fått et be-
tydelig løft, takket være innsatsen 
fra Roar Danielsen. 

Undersbo er en stor gravplass, hvor 
vi hadde omlag 12 400 navn fra 

Nye søkbare Vestfold-kilder
Gravminner fra Undersbo og konfirmanter fra Larvik

Skannet kirkebok  for Larvik, konfirmerte 1920.

før. Roar Danielsen har fotografert 
hele Undersbo. Resultatet av det 
var altså 4 600 bilder. Ved hjelp av 
bildene hans, har vi nå fått på plass 
store mengder manglende data og 
mange blanke felt har fått innhold. 

Konfirmanter fra Larvik
Lars Brathagen har igjen levert et 
stort bidrag til Digitalarkivet. Denne 
gangen er det en protokoll med 
nær 4 600 konfirmanter i Larvik fra 

perioden 1902 til 1922, som er gjort 
søkbar. Lars Brathagen har også her 
hatt god hjelp med korrekturlesing 
fra Jon Erik Berg-Hansen. 

Det er verdt å merke seg at alt som 
legges ut i regi av Slekt og Data 
Vestfold på Digitalarkivet er kor-
rekturlest og sjekket, slik at det skal 
holde god kvalitet.

  John Ludvigsen

Lars Brathagen Roar Danielsen

To gode 
eksempler på 
vel utført jobb, 
som mange vil 
ha nytte av

Omregningskalkulator (http://acc6.its.brooklyn.cuny.edu/~gurwitz/core5/nav2tool.html
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SvenskeTipset
Historisk geografisk inndeling

Sveriges stormaktstid med landsområder (Ritbolaget illustrationer) 
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I utgangspunktet var Sverige 
svært lite og bestod bare av 
Nordanskogs og Sunnanskogs 
(Sveland og Götaland), hvor 
Sveerna og Götarna bodde. 
Men med tiden la de under seg 
større områder og vokste til 
de bestod av 4 landsområder; 
Götaland, Svealand, Norrland 
og Österland. 

De fire landsområdene var 
inndelt i landskaper bestående 
av hertugdømmer eller grev-
skap med egne lover. Kon-
stitusjonen i 1634 medførte 
imidlertid et skifte hvor landet 
også ble inndelt i 17 län, som 
fra da av overtok den offisielle 
administrative og politiske 
styringen. I årene som kom ble 
noen av länene oppdelt i andre 
län igjen. Selv om landskapene 
i dag bare har en historisk og 
kulturell interesse med geo-
grafiske særtrekk, så er bl.a. 
enkelte forbund, idrettslag og 
offisielle titler fremdeles inndelt 
per landskap. Forvirrende nok 
har noen av länene likelydende 
navn som landskapene. 

Länene ble igjen inndelt i 
sockn, som hovedsakelig 
var inndelt etter plasserin-
gen av kirkene. For å finne 
de ulike socknene, med til-
hørende landskaper anbefales              
nettstedet www.socknar.se

Sverige fortsatte å ekspandere, 
og i 1661, etter at Bohus fest-
ning falt for svenskene i 1658, 
ble også hele dagens Bohuslän 
svensk og innlemmet i lands-
området Götaland med eget 
län. Ekspanderingen førte til at 
Gøteborg, som tidligere hadde 
vært en grenseby i stadige 
stridigheter, nå også kunne 
begynne å vokse.

Den nåværende grenselinjen 
mellom Norge og Sverige, som 

for øvrig er den lengste mel-
lom to land i Europa, har ikke 
endret seg siden 1751, selv 
om den ble noe utvisket under 
unionen i perioden fra 1814 
til 1905. Sverige ser imidlertid 
annerledes ut i dag enn i 1751, 
noe som bl.a. skyldes at lands-
området Österland og deler av 
Norrland ble fraskilt Sverige i 
1809 og overført til Finland. I 
tillegg ble Värmland i 1815 inn-

lemmet som en del av lands-
området Svealand.

I 1862 kom kommunerefor-
men, hvor landet ble inndelt på 
nytt på bakgrunn av de gamle 
socknene - til 2453 kommuner, 
2358 landkommuner, 88 byer 
og 7 kjøpsteder. Länene, land-
skapene og landsområdene 
fortsatte for øvrig fremdeles å 
eksistere.



Under:                         
Västre Götalands län 
(1998), med tidligere 

länsinndelinger og 
dagens kommuner 

(Wikipedia)

Over:                             
Landskap i Götaland. 

Mørkere grønt marker-
er utvidelsen 1645-1719 

(Wikipedia)
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I ettertid har flere mindre 
sockn, kommuner, län og land-
skaper igjen slått seg sammen 
til større enheter. I dag består 
Sverige av 21 län (www.lans-
styrelsen.se). Västre Götalands 
län, som ligger i den sørvest-
lige delen, og inngår i Göta-
land, er en av dem. Det nye 
länet ble opprettet så sent som 
i 1998, og har administrativt 
senter i Gøteborg. Den utgjør 
tidligere Göteborg og Bohus-
län, Älvsborgs län og største-
delen av Skaraborgs län, med 
totalt 49 kommuner, som igjen 
historisk består av flere mindre 
kommuner og sockn.  

Slik jeg har forstått det kan  
landsområdene sammenlignes 
med Østlandet, Vestlandet etc., 
mens landskapene kan sides-
tilles med Østafjells etc., og län 
med våre fylker, samt at sockn 
og kommuner er sogn og kom-
muner. 

Nina Hestem Berggren
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Slekt og Data Vestfold har nå holdt 
nybegynnerkurs hvert år siden 
2013, opp til så mye som 4 ganger 
i året. Vi har lenge snakket om å 
få til et kurs for de som er litt mer 
viderekommende – men det er van-
skelig å velge hva man skal fokusere 
på. Dersom du har et ønske eller 
tips til temaer du trenger å fordype 
deg i, send en e-post til kurs@
vf.slektogdata.no. 

I år har vi endelig fått til et kurs i Go-
tisk håndskrift. Christiane Hunsbedt 
fra Slekt og Data Oslo/Akershus 
har tatt på seg oppgaven med å 
lære oss å tolke snirklene og kro-
kene – og faktisk forstå systemet i 
den gotiske skriften. Kursene vil bli 
avholdt over 3 lørdager, den første 
16. september. Vi holder kurset på 
Bakkenteigen, Høgskolen i Sørøst-
Norge. Kurset koster 500 for medle-
mmer og 1000 for ikke-medlemmer 
av Slekt og Data. 

To kurs på Bakkenteigen i høst
Gotisk håndskrift og begynneropplæring

Også denne høsten kjører vi nybeg-
ynnerkurs. Med nytt digitalarkiv og 
nye hjemmesider for Slekt og Data 
er det sikkert mange som trenger å 
finne ut av hvordan man bruker de 
nye løsningene. Kurset vil dermed 
også passe for de som har holdt på 
en stund, men ikke har blitt helt for-
trolige med hvordan vi finner fram 

på nye sider. Nybegynnerkurset hol-
des også denne gang på Bakkentei-
gen, denne gang 3 torsdager, med 
start 26. oktober.

Påmelding eller temaønsker til vi-
deregående kurs sendes til kurs@
vf.slektogdata.no eller på telefon 922 
50 740.

Lars Jørgen Ormestad

Illustrasjonsfoto: Daniel Syvertsen
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Slektsforskerdagen 28. oktober

Lokale markedsdager
Stokke, Borre, Vivestad, Ramnes og Våle

Vårt hovedarrangement på Slekts-
forskerdagen, lørdag 28. oktober, 
er på Slottsfjellsmuseet i Tønsberg. 
Museet åpner klokken 11, og det 
gjør også vårt arrangement. 

I år er vårt hovedtema sjøfart. 
Det blir foredrag om «Hvordan du 
kan komme i gang med slektsfor-
skning», Odd Roar Sulutvedt vil gi 
oss «Et eksempel på hvordan man 
finner sjøfolk i kildene» og Erik Ja-
cobsen vil fortelle om «Hvalfangst 
og Vestfold». 

Slekt og Data Vestfold har i år vært 
tilstede på fem ulike arrangementer 
rundt om i fylket. 

Rolf Dahl har i lang tid har ivret for 
at vi må bli mer synlige, og i år har 
vi virkelig fulgt det opp. 

Vi begynte før sommeren, med 
Moa-dagen i Stokke i juni. I au-
gust var vi hos Borre historielag på 
Bruserud gård, og i august-septem-
ber besøkte vi tre steder i Re – Høst-
markedet i Vivestad, Åpen gård på 
Brår og Sensommerfestival på Våle 
prestegård. 

Rolf deltok alle åtte dager! Ellers har 
Ann Christin Eri, Gunnar Eri, Irene 
Plathan, John Ludvigsen, Frank 
Nordberg, Rune Helland, Odd Roar 
Sulutvedt, Henning Halvorsen, Jan 
Arild Johnsen, Tor Gervin og Lars 
Jørgen Ormestad deltatt på en eller 
flere av dagene. 

Vi er storfornøyd med å ha fått 
vist oss fram, delt ut brosjyrer og 
reklamert for møter og kurs. Se-
nere i år deltar vi også på kultur-
minnedagene på Bakke mølle og 
på julemarkedet på Våle prestegård, 
begge deler i Re. 

I tillegg vil det være stands hvor 
man kan få hjelp til å søke etter sle-
kta, til å søke i Sverige og hvordan 
man slektsforsker med DNA, i tillegg 
til at vi får besøk av en mengde his-
torielag og foreninger som forteller 
om hva de gjør. 

Vi trenger frivillige som kan sitte 
på stand og hjelpe med slektsfor-
skning, som kan ønske velkommen 
til museet, og kan hjelpe med prak-
tiske ting. 

Slekt og Data Vestfold på Vivestad Høstmarked, f.v. Gunnar Eri, Rolf Dahl, 
Jan Arild Johnsen og Irene Plathan.

Erik Jacobsen forteller om 
hvalfangsten på Slektsforskerdagen.
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