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DIS AUST-AGDERS MØTEPLAN - VÅREN
2001
Kommer du langveis fra bør du sjekke med noen i
styret på forhånd for å finne ut om det er
endringer i programmet.
Møtene avholdes 3. mandag i måneden,
på Kilden i «Salongen» (2. etasje), Arendal.
 19.02.01 kl 19:00 - omvisning og orientering på
Agderposten i Arendal (Østergate 3)
 19.03.01 kl 19:00 - Årsmøte.
 23. april (4.mandag pga Påske)
 21.05.01 kl 19.00
 Ikke møte i juni & juli
 20.08.01 kl 19.00
 Myramessa - 1/9 - 2/9

STYRET
Leder/ PC-veileder: Jan Eivind Braaten, 4980
Gjerstad (: 37 15 72 08 / 9082 1352)

<jabraate@c2i.net>.
Nestleder/ Redaktør av "Linken": Berit Vik
Hansen, Postboks 61, 4889 Fevik (: 90 63 26 54)
<beezee@aa.telia.no>.
Styremedlem/ Koordinator og kontaktperson i
styret for "brukergrupper": Tharald Moen, Nyli
Ringv 21, 4844 Arendal (: 3702 3289)
<hobbyas@online.no>.
Styremedlem/ Sekretær/ Vedlikeholder av
medlemsliste: Tore Gryting Andersen, Brekke,
4818 Færvik (: 3708 6450)
<tore.g.andersen@c2i.net>.
Styremedlem/ Koordinator og kontaktperson i
styret for kilderegistrering *) : Jan Fredrik Steine,
Husefjellvn 4, 4810 Eydehavn (: 3703 1498)
<sniffi@c2i.net>.
1. Varamedlem/ Kasserer/ Web-ansvarlig: Rune
Landsverk, Mjølhusmoen, 4820 Froland (: 3703
8771) <rlandsve@online.no>.
2. Varamedlem/ Koordinator og kontaktperson i
styret for kilderegistrering *) : Gunnar Danielsen,
Gml Songev 115B, 4842 Arendal (: 3701 6993)
<bagheia@online.no>.
3. Varamedlem/ Medarbeider i "Linken" : Tom
Svennevig, Eide, 4887 Grimstad (: 3704 6285)
<tom.svennevig@agderposten.no>.
Revisor: Svein Erik Bjartheim, Rørkil/ Krokvåg,
4900 Tvedestrand (: 3716 5294)
<sbjarthe@online.no>.
Valgkomite, leder: Karin Johannessen, Røed, 4823
Nedenes (: 3709 5826) <ejohanne@online.no>.
Valgkomite, medlem: Jarl V Erichsen, Barlinda 40,
4889 Fevik (: 3704 7785) <jarlve@aa.telia.no>.
Valgkomite, medlem: Unni Bjørnå Ingebrigtsen
<uingebri@online.no>.
FAST SPALTE - INTERNET ADRESSER
I Danmark har man nå åpnet et "Anbytarforum"
her, noe av det samme som svenske Anbytarforum.
http://www.anetavlen.dk/
NRK Rogaland kåret ukens blinktreff i "Netttoppen". I uke 3/2001 ble DIS-Rogaland internett
side http://www.disnorge.no/rogaland/ vinneren!
Denne er virkelig verd et besøk!
Nordmenn i Amerika
http://www.nb.no/baser/tma/english.html
Dette er en flott resurs til å ta bookmark på. Du kan
søke i mange varianter. Dette er de bibliografiske
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kolleksjoner av Thor M. Andersen (TMA)
Og så en liten bit på engelsk;
FAMILY NEWS LETTER REGISTRY
I wanted to let you know of a genealogical resource I
am compiling on the web. It is a searchable database
of family newsletters and the family surnames they
represent. If you would like to register your family's
publication and surnames so that others in your family
can find you, or if you would like to search for family
names, please drop by Family Newsletter Registry at
http://familynewsletterregistry.homestead.com/index.
html
Come back often and let other genealogists know
about it, as there are additions to the database daily.
Best regards, Jeanne Nelson
SLEKTSBIBLIOTEKET
"Slektsbiblioteket" er ikke et vanlig bibliotek hvor du
får låne bøker. Denne tjenesten kom på internett i mai
1998. Den gang var formålet med tjenesten kun å
være et arkiv over internett-brukere som eier enkelte
slektsbøker, gårds og ættesoger, og folketellinger. I
dag er tjenesten utvidet til å omfatte mye mer, og er i
ferd med å etablere seg blandt de mest besøkte
nettstedene for slektsgranskere:
Våren 1998 var det noen på en av nyhetsgruppene
som etterlyste en oversikt over hvilke slektshistoriske
kilder den enkelte leser var i besittelse av og som de
var villig til å gjøre oppslag i for andre. Jeg gikk
straks i gang med å etablere Slektsbiblioteket på min
private hjemmeside, og det kom raskt til mange
brukere som sendte meg lister over hvilke kilder de
hadde. Siden var lenge godt besøkt, og det kom stadig
nye lister med oversikt over hvilke kilder den enkelte
hadde tilgjengelig. Etter et halvt års tid var det
registrert 8-900 kilder i databasen. Etterhvert ble det
tungvindt å vedlikeholde nettstedet, og med lange
mellomrom mellom hver oppdatering mistet brukerne
interessen. Sommeren 2000 bestemte jeg meg for å
blåse nytt liv i Slektsbiblioteket og bygget nettstedet
opp på nytt. Kildedatabasen ble opprettet på nytt, og
flere nye tjenester ble etablert: en søkbar database
over slektshistoriske nettsteder, bildedatabase,
database over etterlysninger, forum, kjøp/salg av
slektshistoriske hjelpemidler m.m. De nye tjenestene
og den nye utformingen av nettstedet ble svært godt
mottatt, og siden da har brukerne bare strømmet til.
Men det er fortsatt mange som ikke vet om
Slektsbiblioteket da jeg ikke har drevet annen form
for markedsføring enn å legge inn en liten melding
om nettstedet på en av nyhetsgruppene en gang i
blandt.
Det er nå 8-9 måneder siden omleggingen og siden da
har antall registrerte medlemmer økt fra ca. 200 til
over 1400. Antall kilder øker jevnt og trutt og det er
nå over 1700 registrerte kilder i kildearkivet.

Etterlysninger har blitt en viktig del av
Slektsbiblioteket, og til nå er det blitt lagt igjen over
900 etterlysninger, ca. 150 etterlysninger kommer til
hver måned. Flere av brukerne er svært ivrige med å
svare, og det er mange som til nå har fått hjelp. Jeg
skulle likevell ønske at det var flere som leste
etterlysningene som blir lagt inn. Det er nå mellom
600 og 1000 personer innom Slektsbiblioteket hver
dag, og i forhold til de høye besøkstallene har det
ikke tatt helt av ennå, men jeg ser at flere og flere
kommer til ukentlig. Fordelen med denne databasen
fremfor andre etterlysningsforum jeg har sett er at
den er søkbar, og den kan deles inn pr fylke.
Jeg er også godt i gang med å bygge opp en
fotodatabase. Her har jeg tenkt å bygge opp et arkiv
over eldre fotografier av personer, steder,
gjenstander og fartøy, samt avtrykk av slektsvåpen
og andre "bilder" slektsgranskere kan ha interesse
av. Jeg er godt i gang, og har så langt mottatt
nærmere 100 bidrag til databasen. Spesielt
amerikanere har vært veldig flink til å bidra med
bilder av sine norske forfedre som kom til USA i
slutten av 1800-tallet og begynnelsen av 1900-tallet.
Det dukker også opp bilder av norske foreldre av
emigranter, og disse har gjerne mange etterkommere
i Norge, som ikke har vært klar over at disse bildene
eksisterer. På sikt tror jeg dette vil bli en svært
interessant samling.
Selv mottok jeg en kjempe flott julegave like før jul.
I postkassen lå det et brev og et flott fotografi av
min tipp-oldemor Anna Johanna Ålhus gift Hafstad
(1856-1928). Bildet var sendt til meg av en fjern
slektning av Anna, og i brevet sto det at det var en
takk for arbeidet med Slektsbiblioteket. Dette var et
bilde jeg ikke visste eksisterte, og det å få en slik
gave er en stor inspirasjon til videre utvikling av
nettstedet.
Jo, flere som bidrar med fotografier og avtrykk til
bildedatabasen, dess større sjangse er det for at
nettopp du en dag kan finne et bilde der av en av
dine forfedre eller andre slektninger. Jeg håper at
flere vil sende sine bidrag etterhvert.
Slektsbiblioteket skal være et møtested der
Slektsgranskere møtes for å utveksle informasjon
om slekt. Jeg ser ikke bort fra at det vil komme flere
nyttige tjenester etterhvert. Nettstedet finnes både i
en norsk og en engelsk utgave, og svært mange
norsk-amerikanere har derfor funnet veien hit. Selv
fikk jeg gjennom mitt aktive arbeid med Slektsbiblioteket kontakt med en amerikansk fetter av min
far, og vi har siden i fjor høst utvekslet informasjon
om våre felles aner og deres etterkommere.
Del informasjon med andre og få rikelig tilbake.
Slektsbiblioteket vil fortsette å vokse i tiden som
kommer. Det går ikke en dag uten at du finner noe
2

nytt på Slektsbiblioteket. Alle er velkommen. Det
kreves at du registrerer deg som medlem dersom du
ønsker å skrive i noen av forumene eller registrere
opplysninger i databasene. Medlemskapet er gratis.
Velkommen innom på
http://www.slektsbiblioteket.com
Stig Samuelsen stsamuel@online.no
SLEKTSFORSKERBASEN
DIS-Norge overtar Slektsforskerbasen
Slektsforskerbasen har i noe over et år prøvd å bidra
med svar på spørsmålet 'Hvem forsker i hvilke
kommuner?'. Her møtes slektsforskere som forsker i
samme kommune(r)!? Forsker du og slektsforskerne
X og Y i slektsdata fra samme kommune? Svaret kan
ligge i Slektsforskerbasen!
Dette nettstedet er fortsatt en elektronisk møteplass
for slektsforskere, et forum for utveksling av enkel
slektsforskingsinformasjon med tanke på gjensidig
kontakt og hjelp/bistand via privat e-post.
'Slektsforsker' er her definert som en person som av
egen interesse på fritidsbasis søker etter og registrerer
egen og andres slekt, bl.a. ved bruk av Internett!
Slektsforskerbasen har altså passert ettårsdagen! Og
det er på tide med en grunnleggende omstrukturering
til søkbar nett database og flytting til nettsted i Norge!
Det er nå avklart at DIS-Norge overtar
Slektsforskerbasen, med tilhørende it-teknisk
modernisering (bl.a. databaseløsning og brukerstyrt
ajourhold). Slektsforskerbasen er etablert og hittil
drevet av Torleif Haugødegård, Hamar,
haugoede@online.no
BOK OMTALE
Berit Vik Hansen anmodet meg om å skriv litt om
bøkene jeg har gitt ut. Det gjør jeg så gjerne.
Den første boka handler om Vestre Mjaavattenslekta
på Vegårshei. Den begynner med med Jon Mjaavatten
født om lag 1500. Vi følger slektene fram til mine
oldeforeldre Helje f. 1840 og Gjermund Mjaavatten f.
1841. Gjermund var en av stifterne av Guds Menighet
på Vegåtrshei i 1889.
Helje og Gjermund hadde 12 barn: Tarjer døde liten.
Knut og Marie (mine besteforeldre hadde 16 barn).
Gunnar er stamfar til Raudsandmoen-slekta, Ola er
stamfar til Ufsvatn-slekta. Tarjer gift med Tarjei
Tellevsen Tveit i Åmli. Signe, Knut, Kjersti og
Gunnar døde små. Severin ugift på Kil, Vegårshei.
Jørgen gift med Taarun Nordal, Nissedal. Knut Emil
til Espa. Helje og Gjermund har ca. 1200
etterkommere. 64 A4 sider. Boka utsolgt.
Bok nr 2 er en gårds og slektshistorie om østre
Mjaavatten (Der Ute) 80 A4 sider. Boka er bare
internt til familien. Ikke til salgs.
Bok nr 3 er om Ormshammer- slekten. Omhandler

Ormshammer - Lauve og Nedstaua på Espeland på
Vegårshei. 72 A4 sider.
Bok nr 4 er om Espeland Oppstaua – Næs og
Løvnes på Vegårshei. 80 A4 sider.
Bok nr 5 er om Olimstad og Bakken- slektene på
Vegårshei. 160 A4 sider. Boka utsolgt.
Bok nr 6 er om Eilivsmyr-slekta på Vegårshei.
Fortellinga om fire husmann-sønner som kjøpte seg
hver sin gård. Dessuten om Marte Eilivsmyr som
var en levende legende! 112 A4 sider.
Bok nr 7 er om Hegland-slekta i Tvedestrand. Min
kones slekt. 64 A4 sider.
Bok nr 8 er om slektene Engene, Finsrud og
Aasheim på Vegårshei. 152 A4 sider. 230 bilder !
Bok nr 9 er om slektene Aas og Mo på Vegårshei.
312 A4 sider.
Bok nr 10 er om Skollenborg-slekta på Vegårshei.
224 A4 sider.
Hefte om Øygarden-slekta på Vegårshei. 26 +
omslag A4 sider.
Hefte om Lensmenn på Vegårshei fra omkring
1580 til 1999. 18 A5 sider + omslag. Farver.
Jeg har ca 21.000 personer på BK 52.
Se ellers om priser og leveringsmuligheter på
http:// home.c2i.net/kmjaavatn
Knut N. Mjåvatn., 4985 Vegårshei.
Tel. 37 16 81 42.
HVOR REDNINGSSKØYTENE BLIR BYGD.
Ja det var faktisk hva Redningsselskapet skrev i en
av sine brosjyre rett før krigen om K. Christensen &
Co, Moens Båtbyggeri. De fleste med trebåt
mellom 30-90 fot har hørt om båtbyggeriet som
ligger innerst i Sørfjorden, som går inn ved Risør.
Sørfjorden var en periode virkelig stedet hvor det
ble bygget trebåter. Men denne historien skal bare
handle om K. Christensen & Co.
Allrede i 1875 begynte Christen Knutsen båtbygging
på Moen. Han begynte med ”skibsbaater”, eller
livbåter som vi ville kalle de i dag. Det gikk ikke
mange år før de første losbåtene og fiskebåtene ble
bygd. Christen bygde båter i 40 år før sønnen
overtok. I disse første 40 årene ble det bygd ca 140
båter, og jeg skulle gjerne ha vist mer om de. Etter
det som er skrevet om han var han en meget ansett
båtbygger. En svenske som hentet en av mange båter
han bygde for det svenske tollvesenet sa at han
trodde Christen måtte være Norges beste båtbygger.
I 1913 overtok Knut Christensen båtbyggeriet, han
var sønn til Christen. Samtidig ble hans fetter
medeier. Det var Tharald Moen. Knut var ingen
dårlig båtbygger han heller. Det fortelles at da
Bjarne Aas kom med en tegning på en båt som
skulle bygges på Moen sa Knut at vannlinjen var
satt feil på tegningen. Dette protesterte Aas på og sa
at Knut fikk sette vannlinjen som tegningen viste.
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Da båten kom på vannet var vannlinjen feil og Aas sa
at de fikk ta opp båten for å rette feilen. Knut sa da at
det var ikke nødvendig for han hadde merket av der
den skulle være.
Den første redningsskøyta ble bygget i 1930, det var
Andreas Aarø. Siden ble det 8 båter til. Utenom hos
Colin Achers båtbyggeri tror jeg ikke det er bygget så
mange redningsskøyter noe annet sted. Moens
Båtbyggeri som de nå kalte seg var pionerer på mange
områder når det gjaldt redningsskøyter, ja i
båtbygging generelt.
Andre kjente båter som er bygd hos oss er Rundø.
Carl Emil Pettersen har skrevet to bøker fra sine
opplevelser med den. Polstjerna er museum i
Tromsø. Og båtene til Strøm i firmaet Sten og Strøm.
De er vel ikke så kjente i dag, men før krigen var de
Norges største lystbåter.
I 1930 bygde Strøm Tipp-Topp. Den ble for liten, og i
1936 ble Kvitørn I bygd. Den var da Norges største
lystbåt. Det varte ikke så lenge, for i 1938 ble Kvitørn
II bygd for at Strøm fortsatt skulle ha den største
lystbåten.
Ellers er det mest trauste arbeidsbåter båter som seiler
år etter år, som Loke som var bygg nr 13 etter at Knut
og Tharald overtok. Den kan feire sin 85 års dag i år
(2000).
I 1968 ble den siste trebåten bygd, og vanlig drift
avsluttet. Men historien slutter ikke her. ”Den nye
tiden” har også vært innom det tradisjonsrike
trebåtbyggeriet. Etter ”nedleggelsen” er lokalene leid
ut blant annet for støyping av mindre plastbåter, og
noen på over 20`. Det er også bygd 2 stålbåter der,
men i mange år nå har det kun vært vinteropplag av
mindre båter.
Fortsatt eksisterer det tradisjonsriket firmaet, som i år
feirer 125 år.
Tharald Moen
DIS-ROGALAND
I samarbeid med Smart Agora
http://www.smartagora.no/ kårer NRK Rogaland
ukens blinktreff i "Nett-toppen". I uke 3/2001 ble
DIS-Rogaland internett side
http://www.disnorge.no/rogaland/ vinneren!
I følge Smart Agora er DIS-Rogalands sider et meget
godt utgangspunkt for slektsforskning. Interessant og
omfattende for dem som vil forske i sine aner.
Innslaget på NRK Rogaland kan du høre på Smart
Agora Nett-toppen siden http://www.smartagora.no/
Sender en stor takk til Ket Henriksen som
kontinuerlig utvikler og oppdaterer våre internettsider
på en ypperlig måte.
Hilsen for DIS-Rogaland, Vidar Øverlie (Leder)
E-mail: oeverlie@online.no 16. januar 2001.

ETTERLYSNINGER
Denne spalten er din. Dette er ditt forum for å finne
andre som forsker på det samme som deg.
Vennligst svar direkte til redaktøren, som vil
videresende dine opplysninger, da vil vi kunne gi en
kort tilbakemedling om resultatet i LINKEN.
Nr. 1/2001 Min tip-oldefar var Christian
Markussen (født ca. 1831 i Fjære til Marchus Olsen1795, Landvik, og Anne Christiandatter) han ble gift
med Ingeborg Johannesdatter. Jeg prøver å tilpasse
Ingeborg til hennes foreldre. FT 1865 sier at
Ingeborg var født i 1832 i Fjære. FT 1875 sies det
at hun er født i 1831 i Øyestad Sogn Pg. I “The
Family Search International Genealogical Index”,
finner jeg Ingeborg Johansen døbt 1 Jul 1832,
Øyestad, Aust-Agder og hennes foreldre er Johannes
Andersen (født 23 Apr 1792 i Refsnes, Øyestad,
Aust-Agder til Anders Arnesen og Katrine
Andersdatter) og gift med Ingeborg Larsdatter.
Jeg fant 2 stk Ingeborg Larsdatters i FT 1801. Den
første er 7 år og bor i Øyestad Prestegjeld, Øyestad
Sogn, Bråstad Gård og hennes foreldre er Lars
Persen og Karen Andersdatter. Den andre er
Ingeborg Larsdatter, hun er 12 år og bor i Øyestad
på Kolbjørnsvig Gård, og hennes foreldre er Lars
Olsen og Johanne Olsdatter. Mvh Karen
Christianson-Rapone
Nr. 2/2001 Min oldefar hadde en slags kokkeskole i
Arendal ca 1890-1910. Jeg forstod det slik at det var
for å lære servitører og kokker som skulle jobbe på
skip eller lignende. Søker også etter slekt i Arendal
som heter Sørensen og Jørgensen. Håper noen har
opplysninger om denne skolen. Takk for hjelpen.
Eric.
Nr. 3/2001 Jeg søker slekt etter Rosenkrantz i
Øyestad hvor min slekt kommer fra - Aust Agder
fylke (gamle Nedenes amt). Niels Rosenkrantz (3
Sep 1757-1824), født i Øyestad (han ble
statsminister i Danmark var født 9.9.1757) Far:
Otto Christian ROSENKRANTZ Mor: Karen
Johanne RONNING. Michael VanBaaren
Nr. 4/2001 Jeg funnet ut at min oldemor het Agnes.
Jeg vet veldig lite om denne familien. Min bestemor
er datter av Charles eller Karl Arvid Engström og
Agnes. Men hun ble adoptert bort. Det er det som
gjør hele saken veldig vanskelig. I New York får
man ikke vite noe når man er adoptert. Vi har
adopsjonspapirene, derfor vet vi hva hennes far het.
Min bestemors navn var Alice Muriel Engström ved
adopsjon. (Da hun ble adoptert av et norsk ektepar
skiftet navnet til Ingrid Alice Magnusdal). Hun ble
født 11. februar 1918 i New York. Det er ingen
opplysninger om Agnes i adopsjonspapirene. Det
eneste de skriver om biologisk mor, er navnet Agnes
og født i Lillesand, dessuten at hun døde i juli 1918
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i USA. Agnes var gift med Charles A. Engstrom eller
Karl Arvid Engström. Sannsynligvis giftet de seg i
USA. Han er født 16. aug. 1882, Kalmar, Sverige.
Charles A. Engstrom bodde i Mount Vernon, NY,
USA. De hadde 2 barn til: Grace, f. 20. jan. 1911, Mt.
Vernon, NY og Anna, f. 28. jan. 1913, Brooklyn. Er
det noen måte å finne ut hvem Agnes, født i Lillesand
var. Kan noen i Lillesand hjelpe meg? Gro Anita
Kåsa Poulsen
Nr. 5/2001 Jeg søker sIekten etter en Nils Severin
Olsen, født i Moland, Norge, døde i Chicago 29/31931. Gift med Inger Marie Olsen, de hadde 6 barn
(Alice, Inga, Gerty, Olga, Nils & Peter). Nils og hans
bror (min bestefar) hadde I mange år et firma som het
Olson Conveyor Company i Chicago. Min bestefar
var Søren Samuel Olson. Roger Olson
Nr. 6/2001 Min bestefar var Herman Larsen, født i
Sande i 1878. Iflg. FT 1900 bodde han i Barbu. Hans
far var Ole Larsen og hans mor het Marie Berqvist
Larsen. FT 1900 sier han hadde 2 brødre; Alfred og
Adolf og en niese Georgine Walther. Fra annen info
som jeg har hadde han også en bror, (må være en
søster) Johanne og en søster, Josephine (hun og
Georgine reiste ca. 1910 til New York). Min bestefar
er ikke lista som emigrant, da han rømte i land og var
en såkalt "deserting seaman" fra skipet SS Norge i
December 1899. FT sier gårdens navn var Bjonnes
Nepen og hans fars yrke oppført som
Graastensmurer. David Larsen
Nr. 7/2001 Vi har ikke greid å finne verken bryllup
eller hvor Lena Knutsen ble født 30. januar 1857.
Hennes barndomshjem skal ha vært ved Pollen i
Arendal. Det skal ha vært et hus som ble brukt av
tyskerne under krigen, og det skal være brent ned
etterpå. Lena skal ha hatt en bror som het Nawis.
Minst en søster, Mina som ble gift Rogness, bodde i
USA. Lena giftet seg 25 juli 1881 i Arendal med
Torjus Olsen, Fevik (senere Thomas O. Fawick), født
3 mars 1853, sjømann, så murer, senere eide han en
farvehandel i USA. De emigrerte 15 okt. 1883 til
Hudson, South Dakota, USA, siden 1886 bosatt i
Sioux Falls, S.Dakota. Gullbryllup ble feiret i 1931.
Barnas navn var; 1) Martha Serine Fawick, f. 13. sept.
1885, i Hudson, S.D. 2) Nawis Oscar Fawick, f. 6/61887 i Sioux Falls, S.D. 3) Thomas L. Fawick, f. 14/1889 i Minnehaha County. 4) Esther Tonette Fawick,
f. 23/-1891 i Minnehaha County. 5) Agnes Kardena
eller Constance Fawick, f. 1/3-1894 i Minnehaha
County. Berit Vik Hansen
Nr. 8/2001 Jeg søker alle opplysninger om
FOSSNES og FOSSNESSLEKTA ved Simonstad i
Åmli. Er også innteresert i å komme i kontakt med
etterkommere etter Ole Torbjørnsen Fossnes f.1837
d.1913 og Siri Hansdtr. Fossnes f.1839 d.1918, alle
opplysninger er av interesse. Etterlyser aner til Ole

Nilsen Trålum (Trålien) f.1753 g.m. Ingebor Nilsdtr.
f.1761 d.1797, de kom fra Trålum i Fjære. Alle
opplysninger er av innteresse. Jan Fredrik Steine
"LINKEN" TILSENDT VIA E-POST ?
Dersom du ønsker "LINKEN" tilsendt via E-mail
istedenfor som vanlig post, kan du gi oss din e-mail
adresse og fortelle oss hvilken Word-versjon du
bruker.
LITT HUMOR:
SLEKTSFORSKERENS MARERITT

Du har sendt en forespørsel til en fetter om å få kopi
av all den slektsinformasjonen du vet at onkelen din
har samlet på. Og nå når onkelen din er død kan
sikkert fetteren din sende deg dette. Men så kommer
brevet som blir ditt livs mareritt.... [Les mer]
Slektsforskerens mareritt
Dette er brevet du håper at du aldri får....
Kjære fetter.
Som svar på ditt brev må jeg
dessverre fortelle deg at bestefar
døde for en stund siden og at det
materialet du ber om ikke er
tilgjengelig. Bestefars personlige
eiendeler som ingen i familien
ønsket å ha ga vi til loppemarkedet
som musikkorpset hadde nå i vår.
Men disse boksene med skrot var det
jo selvfølgelig få som var
interessert i, så jeg tror ikke
korpset fikk så mye penger for det.
En familiebibel fra 1840 fikk de 10
kroner for, mens bibelen fra 1870
fikk de ikke solgt i det hele tatt.
Vi beholdt selv noen ringpermer,
slik at ungene har noe å ha
skoleoppgavene i. Papiret som var
in permene leverte vi til
papirinnsamlingen. Ungene var
ganske sure fordi de selv måtte ta
alle notatene og de gamle bildene
ut av permene, men som belønning
fikk de bestefars disketter. Etter
at de hadde formattert diskettene
på nytt har de fått mye plass til å
lagre spill og annet de henter ned
fra internett.
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De to tantene som du spurte om er
også døde. De var så hyggelige, og
de kunne snakke i timevis om det som
bestefar hadde skrevet ned.
Jeg husker at de sa noe om noen
papirer som var kopiert fra noen
dokumenter som forsvant da
lensmannskontoret brant for en del
år siden. Ingen av tantene skrev så
vidt jeg vet ned noe av det de
fortalte meg. Og jeg husker ikke noe
mer av det heller, fordi det var jo
så gammelt og lite nyttig det de
fortalte.

Alstadsæter

Kopiert fra Slekt Norge, 29. jan. 2001

TIL NAVN OG ADRESSE:
Medlems navn
Adresse
Postnr. & Sted

Jeg skulle ønske jeg kunne huske noe
slik at jeg kunne hjelpe deg, men
jeg syntes det var så kjedelig det
de fortalte om døde familiemedlemmer
som hadde flyttet til andre steder.
Jeg skjønner heller ikke hvorfor de
var så stolte av de gamle papirene
de alltid måtte vise meg. Det eneste
jeg husker er at disse papirene
hadde gamle lakksegl og at de
visstnok handlet om noen eiendommer.
Etter at bestefar ble syk var det en
mann som ringte og spurte om han
kunne få kopier av alle papirene
bestefar hadde. Bestefar sa at han
skulle ringe tilbake når han ble
friskere igjen. Bestefar sa at han
gjerne ville gi mannen og den
foreningen han tilhørte alle
papirene, siden det tydeligvis ikke
var noen i familien som brydde seg
om disse menneskene som levde for
flere hundre år siden. Bestefar døde
uken etterpå.
Jeg beklager at både bestefar og far
kastet bort så mye av livene sine på
en så håpløs hobby som dette. Jeg
håper du og familien din har bedre
hobbier enn dette. Vi liker bingo og
bowling, og der treffer vi mange
spennende mennesker.
Det var hyggelig å få brev fra deg
og jeg vil gjerne høre fra deg
igjen. Nå må jeg slutte fordi ungene
skal bruke PCen til å spille.
Dessuten må jeg se kveldens episode
av "Hotell Cæsar".
Med vennlig hilsen
din fetter
Fred.

Dette "brevet" er fritt oversatt fra engelsk. Det har i
den engelske versjonen de siste månedene blitt sendt
som e-post blant amerikanske slektsforskere.
2001 SLEKT NORGE / Redaktør: Lars Harald
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