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DIS AUST-AGDERS MØTEPLAN - 2002
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 Kløckers hus, Tyholmen, Arendal.

 15.april - Hvilke programmer som er for
slektsforskning, Kløckers hus
 27.mai - Besøk på Eydehavn museum
 19.aug. Vi har åpent møte, og får besøk
av Fjære hist.lag, Kløckers hus
 Myramessa - 1/9 - 2/9
 16.sep. Besøk på Brattekleiv (Sørensens
museum)
 21.okt. Besøk av foredragsholder om
gamle dager Kløckers hus
 18.nov. Jonas Line om sine bøker fra
Arendal,
Kløckers hus
 20.jan. Årets første møte er åpent.

Froland/Mykland historie lag, Kløckers hus
 17.feb. Årsmøte, Kløckers hus.
STYRET valgt for år 2002
LEDER / koordinator og kontaktperson for kilderegistrering: Jan Fredrik Steine, Husefjellvn 4,
4810 Eydehavn ((: 3703 1498) <sniffi@c2i.net>.
NESTLEDER/Redaktør av "Linken": Berit Vik
Hansen, Postboks 61, 4889 Fevik ((: 90 63 26 54)
<beezee@c2i.net>.
STYREMEDLEM/Sekretær: Karin Johannessen,
Røed, 4823 Nedenes ((: 3709 5826)
<karinjohannessen@hotmail.com>.
STYREMEDLEM/Koordinator og kontaktperson i
styret for "brukergrupper": Tharald Moen, Nyli Ringv
21, 4844 Arendal ((: 3702 3289)
<tharald@hobbyas.no>
STYREMEDLEM/Kasserer/Web-ansvarlig: Rune
Landsverk, Mjølhusmoen, 4820 Froland ((: 3703
8771) < rlandsve@start.no >
1. VARAMEDLEM: Margaret Schønning Skorpen,
Temsevn. 80, 4885 Grimstad ((: 370-40964)
<marga-sk@frisurf.no>
2. VARAMEDLEM: Henry Dønnestad, Gamle
Songevei 112, 4842 Arendal ((: 3701 5299)
<henry.donnestad@c2i.net>
3. VARAMEDLEM: Yngvar Pharm, Hammenevn. ,
4870 Fevik, ((: 3704 7407) <ypharm@online.no>
REVISOR: Oddvar Løvdahl, Vesterv. 79, 4900
Tvedestrand, ((: 3716 3138)
<o.lovdahl@online.no>
VALGKOMMITEE
MEDLEM: Tore Gryting Andersen, Brekke, 4818
Færvik ((: 3708 6450) <tore.g.andersen@c2i.net>.
MEDLEM: Jan Eivind Braaten, 4980 Gjerstad
((: 3715 7208 / 9082 1352) <jabraate@c2i.net>.
MEDLEM: Tore Bjøn Syvertsen, Boks 1757, 4858
Arendal ((: 37 09 66 93) <torebsyv@yahoo.no>
eller <syvto@hotmail.com>
VEDTEKTSKOMITTEE
Styret i DIS Aust-Agder og
Heidi Arild <heijan@start.no>

Årsmøte i DIS Aust-Agder
18.02.02 på Kløckers Hus.
Vi var 25 stk. til stede, og formann Jan Fredrik
Steine ønsket alle velkommen.
Og vi hadde besøk fra DIS-Norge (få navnet
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og skriv inn i LINKEN)
1. Valg av møteleder – Tore Gryting
Andersen og referent Vigdis Støylen
Andersen velges og godkjennes.
2. Styrets beretning leses av Tharald Moen.
Det ble kommentert at også Alf
Christophersen har arbeidet for DIS
Norge. Registreringen av gravsteinene er
ennå ikke tilgjengelig. Årsberetningen er
fra 01.01.01 til 31.12.01. Det bør stå i
beretningen. Beretningen ble vedtatt.
3. Regnskapet ble opplest av møteleder.
Forslag om å sette opp budsjett.
4. Regnskapet anbefales godkjent av
revisor.
5. Ingen innkomne forslag .
Det ble oppfordret til å komme med stoff
til tidsskriftet vårt Linken.
Vi bør ta kontakt med historielag rundt
forbi i fylket. Mange historielag vet lite om
DIS, og dette bør kunne gjøres noe med.
Der er mange som sitter med verdifulle
kunnskaper til gårder og steder. Vi må
også fortsette å møte representanter fra
andre lokallag. Vedtektene som er lagt
fram kan ikke endres uten at det står på
dagsorden. Derfor bør det settes ned en
gruppe for eventuelt å endre disse til
neste år. Det ble besluttet å gi styret
denne oppgave. Vedtektene av i dag bør
sendes ut til medlemmene.
6. Valg av nytt styre for 2002:
Leder: Jan Fredrik Steine (Gjenvalgt)
Styremedlem:
Berit Vik Hansen (2
år)
Styremedlem:
Karin Johannessen
(2år)
Styremedlem:
Tharald Moen (1år)
Styremedlem:
Rune Landsverk
(ikke
på valg i år)
1.
varamann: Margaret Skorpen (1
år)
2.
varamann: Henry Dønnestad (1
år)
3.
varamann: Yngvar Pharm (1 år)
Revisor:
Oddvar Løvdal (gjenvalgt)
Valgkomité: Tore Gryting Andersen,
(gjenvalgt)
Jan Eivind Bråten, (gjenvalgt)

Tore Bjørn Syvertsen (ny)
Utsending til landsmøte på Lillehammer 21.april:
Rune Landsverk + 1 observatør. Vara for Rune:
Jan Fredrik Steine.
Underskrift av: Vigdis Støylen Andersen &
Jan Fredrik Steine

DIS Aust-Agder Arkiv
Den gang jeg var leder av DIS Aust-Agder,
lovet jeg meg selv at jeg skulle opprette et
arkiv for lokallaget med en fortegnelse over
blader, informasjonsskriv og lignende som
laget har mottatt og brukt på ulike messer. For
materiellet tilhørte laget – likesom det som er
blitt kjøpt inn av programvare og bøker i
forbindelse med f eks kilderegistrering.
Dessuten hadde jeg fått ”tigget” inn en nesten
komplett samling av ”Slekt og Data”, samt noe
materiell fra Norsk Slektshistorisk Forening
(NSF) som også er lagt i dette arkivet.
Jeg har tro på at arkivet vårt kan vokse uten å
måtte bli en utgiftspost for DIS Aust-Agder.
Blant annet kan det tilføres lister over hva de
enkelte medlemmene våre har av litteratur og
avisutklipp som har relevans for
slektsforskning. (Det er utarbeidet en
dokument mal for å gjøre det lettere å skrive
slike lister.) Det vil kunne bli en stor ressurs
for medlemmene å kunne se hva andre har,
hva de kan gjøre oppslag i, og hva som faktisk
finnes. Man må også være åpne for at enkelte
historielag vil ønske å donere materiell (eller
lister over materiell) til laget for å markedsføre
sine egne produkter i et dertil egnet marked –
muligens med noen restriksjoner i benyttelsen
av dette. NSF har som sagt donert materiell til
oss. Vi utgjør jo en interessegruppe for
historielagene på ca 150 personer. DIS AustAgder kan vel heller vurdere om de ønsker å
bekoste avkopiering for medlemmer som
ønsker å gi en kopi av det de måtte inneha
primært av private (gjerne nedarvede)
slektsbøker. Da vil arkivet tilføres virkelig
uvurderlig og interessant materiell.
Jeg håper at DIS Aust-Agder kan slå
boksamling, boklister og ”hvem-forskerhva”-lister sammen til en felles arkivtjeneste –
altså vår samling av våre felles ressurser. Ved
at vi kan beholde dette som vår egen samling
og ikke donere eller deponere det til andre
boksamlinger, kan vi skape et skille på hva
man får som medlem, kontra ikke-medlem.
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Det burde vi kunne trekke noen nye
medlemmer på, og du får nok et argument
for hvorfor dine venner burde melde seg inn i
DIS. Ved å sette materiellet bort til andre,
gjøres det mindre tilgjengelig for medlemmer
som ikke bor i sentrale strøk av Aust-Agder,
som f eks våre kontakter i andre fylker og i
USA. Med opprettelsen av vårt eget arkiv
kan vi peke på hva vi selv har av informasjon
– ikke bare fortelle hvor du kan lete på
internett som ikke er ”vårt” materiell. Verdien
av dette kan måles i det som tradisjonelt har
vært en av NSF sine motforestillinger mot
DIS – og nå yter vi vår skjerv for å
imøtekomme dette. Flere referanser i arkivet
vil komme til å vise litteratur som DIS AustAgders egne medlemmer har produsert.
Det er egentlig opprettet tre arkiver. Foruten
det som er omtalt, har jeg opprettet et
"dublett-arkiv" og et "gi-bort-arkiv". Ved å ha
dubletter, kan man gjerne bruke ”arkivet” til
utlån - siden det ikke er så farlig om
materiellet blir ødelagt/ kommer bort. Det
foreligger ikke dubletter av alt, men
dublettene som foreligger har jeg hjemme i
Gjerstad - delvis avkopiert på egen
kopimaskin, delvis som eget privat
abonnement. Dersom både arkiv og dublett
forefinnes, kan gjerne de resterende
eksemplarene gis bort (mye kan være
interessant, selv om informasjonen er opptil
3-4 år gammel) eller brukes som
messemateriell, dersom informasjonen er
aktuell uansett tidsforløp.
Hva har andre gjort?
Jeg har sett litt på hvordan andre lokallag har
organisert de tjenestene jeg foreslår samlet i
arkivet. De få lokallagene som har gitt seg i
kast med noe slikt, ser ut til å gjøre dette på
forskjellig måte. F eks har DIS
Oslo/Akershus en del litteratur som lånes ut
til sine medlemmer. Biblioteket deres er
omtalt blant annet i deres lokalblad
DISputten på side 18 nr 1/2000. DIS-Salten
Slektshistorielag, derimot, har valgt å kjøpe
inn slektshistoriske bøker og deponere dette
i Bodø biblioteks samlinger for allment utlån.
Så er da også 75% av deres medlemmer fra
Bodø-området. De har ”faglitteratur” som en
egen utgiftspost på regnskapet. Når det
gjelder boklister over hva som finnes av lokal
litteratur, er bygdeboklisten som DIS Vest-

Agder har bygget opp på sitt nettsted et godt
eksempel. Her er det gitt en kort vurdering av
de ulike bygdebøkene i deres
dekningsområde. DIS Sør-Trøndelag har gjort
en stor jobb i forbindelse med ”hvem forsker
hvor” – hvor inndelingen går helt ned til
gårdsnivå med matrikkelgårdene som
utgangspunkt. Alt dette finner du mer ut om ved
å se på de andre lokallagenes websider, hvor
<http://www.disnorge.no/disnorge.htm> er portalen
for disse. Det ble dagens anbefaling for ”tur på
nettet”.
Jan Eivind Braaten
Ekteskapeleg ”føljetong” gjenom 130 år

Det var svært mange av forfedrene våre som
gifta seg oppatt når den første ektefellen fall
burt.
Å gifte seg både tri og fire gonger hende ofte
– om ein levde og hadde helsa, men vanlegast var
nok berre to gonger. Når ein då tidleg fall ifrå
i det nye ekteskapet, blei det for den
etterlevande å gifte seg att. Var det då med
ein yngre make, kunne det straks bli ein liten
serie av slike ”lekk”.
I ein slik ekteskapserie finn me Trollmanne,
Eivind Ramse, - i den mest seigliva lekken.
Det var kring år 1600 (eller litt før?) at serien
starta opp, og det skulle bli ein ”føljetong” ut av
det som varde i 130 år.
Serien kan stutt setjast opp slik:
1. Ca. 1600.
Telleiv Telleivson frå Aneland i Evje, f. i
1570-åra, d. ca. 1608, til Håkedal truleg
kring 1600, g.m. Targjerd Hyljesdtr.
Håkedal.
2. Før 1610.
Targjerd Hyljesdtr. Gift oppatt med Eivind
Telleivson Valebjør, til Håkedal og Ramse.
Kring 1630 er Eivind enkemann og giftar seg
att med Signe Folkesdtr. Brottveit.
Kring 1640 er Eivind gift tridje gong. Kva
den kona heitte veit me ikkje.
Kring 1650 giftar Trollmannen seg med Anna
Knutsdtr. Håbesland. Blei enke truleg i
1671.
3. Før 1680.
Anna Knutsdtr. Giftar seg meg Håver
Ljølson, Ås i Vegusdal, til Repstad i
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Birkenes.
4. Før 1690.
Håver Ljølson Repstad, giftar seg att med
Karen Beintsdtr. (Svaland?) Ho enke 1701.
5. Før 1705.
Karen Beintsdtr. Giftar seg med Knut
Torjusson, Haugland i Vegusdal.
6. 1730.
Knut Torjusson Repstad, giftar seg att
med Asgjerd Torjesdtr. (Frå Birkeland?)
Ho var enke etter Kristen Ljølson,
Tjøremonen, som der nett var skifte etter
i 1729.
Knut fall ifrå i 1739, og der var skifte
etter han på Haugland. Me kan ikkje finne
at Asgjerd gifta seg att. Og ho fekk
dermed gjort ein slutt på føljetongen.
Torgils Hodne
Hvor landet immigrantene i New York?

Bicentennial rengjøring av Ellis Island
1983 – Oppussing av hovedbygningen begynner.
1990- Det koster nesten $170 million før Ellis Island
Immigration Museum åpner.

Før august 1855 - kaiene på Manhattan
1/8.1855 – 18/4.1890: Castle Garden
19/4.1890 – 31/12.1891: Old Barge kontoret
1/1.1892 – 13/6.1897: Ellis Island
14/6.1897 – 16.12.1900: Old Barge kontoret
17/12.1900 – 1924: Ellis Island

Før Ellis Island kom immigrantene via Castle
Garden på sørvestsiden av Manhattan Island
(NY). Indeksen var ikke helt oppdaterte her. Toll
listene fra Castle Garden over passasjerer er fra
ca 1820 til ca 1892 men er ufullstendige. Vi har
søkt på en dame som skal ha ankommet i august
1868, siden det var før Ellis Island antok vi at hun
kom igjennom Castle Garden, men har ikke funnet
henne. De fleste på den tiden reiste via Buffalo,
NY hvor det var tog slik at en kunne komme videre
vestover.
Barge kontoret var på enden av
Whitehall Street nær The Battery på sørøst siden
av Manhattan.

Ellis Island Tidslinjer
************************
1886 – “Frihetsstatuen” blir innviet
1890 – FBI blir opprettet og velger Ellis Island som
første immigrasjonssenter, de brukte ballasten fra
innkomne skip som landfyll, arbeidet ble gjort for å
doble øyas størrelse.
1892 – Annie Moore (15 år) fra Irland ledet de første
immigrantene gjennom Ellis Island.
1897 – Den originale trebebyggelsen ble ødelagt av
brann.
1900 – 17/12 åpner Ellis Island immigrasjons-senter til
en pris av mer enn $1 million.
1901 – Det første året behandles 389,000 immigranter
på Ellis Island.
1907 – Mer enn 1 million immigranter passerer
gjennom Ellis Island, rekorden er 11.747 på en dag.
1917 – Kongressen forlanger at alle immigranter over
16 år skal kunne lese og skrive.
1921 – De første føderale immigrasjonskvotene
oppstår.
1924 – “National Origins Law” strammer inn antall
immigranter fra hvert land og flytter prossessen
oversjøisk til U.S.A.’s Konsulater.
1943 – Ellis Island er brukt som oppholds senter for
fiendens aliens.
1954 – Ellis Island stenger og blir lagt ut til salgs som
en føderal eiendom.
1965 – ”The National Park Service overtar Ellis Island.
1974- Den federale regjering yter $1 million for

Ellis Island Records databasen

<http://www.ellisislandrecords.org>
En ny plass hvor en kan søke på indeksen som er
skrevet av medlemmer av LDS kirken. Det ble
åpnet i April 2001. Også brukere har notert at det
kan være mange feil, så vær varsom. Denne
indeksen dekker kun årene 1892 – 1924 og de
fleste av disse årene (utenom 1892 – 1897) er
allerede soundexed av LDS kirken.
Det er lettere å finne fram på Ellis Island ved å
bruke denne adressen:

<http://home.pacbell.net/spmorse/ellis/ellis.ht
ml>
Før opprettelsen av Castle Garden i 1855 fikk
passasjerene lov til å gå i land direkte fra skipet til
kaiene på Manhattan. Ellis Island har indeks fra
1829 til ca. 1924 for folk som kom til New York.

Hvis du leser at Castle Garden skulle være en øy
på sørvest siden av Manhattan, så er det både
sant og usant. Castle Garden begynte som en
bygning på en øy noen hundre meter sørvest for
Manhattan. Men, Manhattan vokste! Den sørlige
enden ble fylt igjen og innen den ble brukt som
immigrasjons kontor var øya blitt en del av
Mahattan
Tony Hansen
Bok forslag ønskes

Historie om norsk
båtbyggings tradisjoner
søkes av
"Anne Marie" norsk@optonline.net
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Da hun var på besøk fra
USA hos sine slektninger i
Øyestad/Grimstad området,
kunne de peke ut båter som
var
karakteristiske
for
Arendal og nærliggende
områder.
Hun ønsker å
kjøpe en bok som kan
forklare historien om design
og båt bygging spesielt for
Norge.
Svar kan sendes direkte til
Anne Marie eller til
redaktøren som vil formidle
videre.
ETTERLYSNINGER
Denne spalten er din. Dette er ditt forum for å
finne andre som forsker på det samme som deg.
Vennligst svar med kopi til redaktøren, da vil
vi kunne gi tilbakemedling om resultatet i
neste utgave av LINKEN.
Noen av disse etterlysningene står på vår
hjemmeside, enkelte er blitt oversatt til
norsk.
Nr. 1/2002
Johannes (Johannesen) Sørhelle (f. ca. 1835)
var gift 2 ganger. Første hustru døde i 1887, de
hadde 3 sønner, Johannes (John Johnson) (f.
1857), Willem (f. 1858) og Abraham Elias
(Johnson) (f. 1859). John og Abraham emigrerte
til U.S. Vi hvet ikke hva som skjedde med
Willem. Johannes giftet seg deretter med
Gunvor Tomine Fredriksdatter (f. 1865) fra
Fjotland/Eiken. Hun var 30 år yngre enn sin
ektefelle. De fikk datteren, Alida Sørhelle, født
1892 i Fjære, Grimstad. I 1900 bodde Johannes,
Gunvor og Alida på Rudjord i Lyngdal. Vi vet ikke
når Johannes (Johannesen) Sørhelle døde. Det
er mulig at hans hustru og datter flyttet til
Grimstad? Fra en eldre søster sies det at Alida’s

barn kan ha hatt navnet Emelia J. Endrieson og
hun skal ha eid en butikk i Grimstad. Håper noen
kan hjelpe henne, enten på engelsk direkte til
Pauline via email eller til redaktøren som kan
oversette til engelsk. Pauline Salmon, San Diego.
E-mail : lordsalmon@aol.com
Nr. 2/2002
Johannes Johannessen født på Sørhelle i 1835,
hadde 2 sønner; Johannes Johannessen, født 17
januar 1857 og Villum Andreas Johannessen født
15 oktober 1858 begge født på Sørhelle. I 1875
var begge guttene i arbeid borte fra hjemmet.
Johannes var jongman i Christiansand. William
Andreas jobbet i Farsund på Dampbåten
“Lyngdal”. Innen 1878 var Johannes blitt til John
Johnsen og jobbet i U.S.A. på en Revenue Cutter i
Charleston, South Carolina. Familie-historien sier
at han mistet en ung hustru og et barn vinteren før
han reiste til Amerika. I Amerika sa han at han
kom fra Farsund. Hva skjedde med Villum? Vi
finner ikke Villum etter 1875 folketellingen. Hvis
han ble boende i Farsund, er der en bygdebok
som kan innholde hans navn? Takknemlig for all
hjelp. Pauline Salmon, San Diego. E-mail :

lordsalmon@aol.com
Nr. 3/2002
Jeg søker opplysninger om Rudolf August
Møglestuen, fødd 1806 på Merdø utenfor Arendal.
Jeg har funnet en Nils Andersen Møglestuen f.
1757 og 'Trine Cristophersdtr. Kan disse være
Rudolfs foreldre? Nils var oppført i bygdeboken fra
Nedenes i Vester Moland. Håper på hjelp. På
forhånd, takk. Hans Ree, Roald Amundsensvei
11, 4340 Bryne E-mail : ree@netpower.no
Nr. 4/2002
Søker opplysninger om min tippoldefar. Etter
opplysninger eg har fått så er han f. i Holt nedre i
Arendal i 1835. Han fekk navnet Kristian
(Andreas) Olsen, men skifter navn til Holsen då
han flytta til Bergen. Hvem var foreldrene hans?
Hvor kan eg finne mer om hans aner bakover i
tid? Har prøvd på DA og div.andre plasser, men
finner ingenting. Noen som kan hjelpe?
Vennligst Solveig Aga Hevrøy E-mail :

hevroey@world-online.no
Nr. 5/2002
Jeg søker røttene til Aase Jørgensdatter fra
Arendal, død før 1747. Hun var først gift med
skipper Ellef Larsen (1681 - 1721), deretter med
kjøpmann Peter Mathiasson Bøeg, født på Jylland
1695, død i Arendal 1742. Jeg jakter også på
hennes første svigerfar Lars Nielssen (ca 1646 1712). I 1701-tellingen for Arendal er Lars omtalt
som en fattig husmann på Langsævnesset, som
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ernærer seg med å skrive for folk. Lars var gift
med Marthe Thomasdatter, datter av skipper
Thomas Jørgensen Mæsel og Bigitte Ellefsdatter
Havsøen. Lars og Marthes øvrige barn var Niels
Larsen, begr 11/3/1709, 29 år, gm. Kari Olufsdtr,
Holt Johanne Larsdatter, gm. Peder Jacobsen
Rægevig. Med vennlig hilsen Per Holte
Rosenkilde
E-mail : per.rosenkilde@hands.no
Nr. 6/2002
Forskande for opplysning av den foreldre (min
2xtippoldeforeldre) av Johanne Marie Taraldsdatter f..1797, Øyestad Præstegjeld. Hennes
foreldre er Tarald Olsen f.1759 og Johanne
Toraldsdatter f.1753, 1801 folketellinga nevner
bolig på Neersten. Jeg ha søkt Øyestad
bygdebøker og ikke finne noe nevne av dem.
Tarald og Johanne hadde 3 andre barn Ole
F.1788, Brite f.1786, Tørborg f. 1792. Takk for
noe hjelpe. Med vennilg hilsen Bob Irons, USA
E-mail : birons@cfl.rr.com
Nr. 7/2002
Har mottatt følgende mail.
Jeg har min tipoldemors lille norske Bibel og i
den er det skrivet med gammeldags skrift,
"Thonette Edvardssen Arendal 1877" og på
venstre side (snudd slik at en leser fra nederst til
øverst) "Math 11, 28.29". Det var foreslått for
meg at dette kan være en referanse til en
konfirmasjonseremony som vanligvis skjer ved
14 – 15 års alderen. Men jeg tror hun was
allerede i 20 åra innen 1877. Hvis der er en
referanse i kirkeboken for Arendal i 1877, vil det
kanskje forklare hva det betyr det som står i
hennes Bibel. Sist sommer fikk jeg kopi av mine
oldeforeldres ekteskapspapirer fra Stillwater,
Washington County, Minnesota hvor de giftet
seg 17 April, 1884. Hennes navn står oppført
som Anete Peterson og hans som James P.
Hansen. Han var født Jens Peter Hanson i
Danmark, 14 September 1858 men forandret
stavingen til HANSON da han emigrerte til
Minnesota. Han døde 16 Juli 1944 i Lincoln
Township, Washington County, Minnesota, og
dødssertifikatet gir ingen indikasjon på hvem
som var hans foreldre. Jeg har et avisutklipp
med minneord for min oldemor, som ble kalt for
Anna og der sies det at hun var født 18
September 1855 i Norge. Hun er begravd i
Fairview Cemetery in Stillwater, Minnesota og
hennes datter fikk gravert inn Annette Hanson på
gravsteinen hennes. Men, jeg har 2 spørsmål
om hennes fødselsår, pga forskjellige ledetråder
på Thonette Edvardsen. En er fra Digitalarkivet:
Emigranter fra Oslo, har oppført en Thonette
Edvardsen, alder 28, med adresse Arendal og
hun skulle til Glencoe (som er i Minnesota) med

skipet ”Rollo” som seilte fra Oslo havn 27 Mai
1881. Min oldemore gav Arendal som mellom
navn på sine 3 barn alle født i Stillwater: Arthur
Arendal Hanson f. 1885, Robert Arendal Hanson f.
1886 (min bestefar) og Elizabeth Arendal Hanson
(også kalt Bessie) f.1889. Jeg har og sett
folketellingen for 1865 som har en Thonette
Edvardsdatter f. 1852 i Flekkefjord Praestegjeld,
med foreldre Edvard Pedersen og Rakel M.
Oldsdatter. Dette kan være min Thonette, men
trenge ytterligre bekreftelser siden dette ikke er
nær Arendal. Selfølgelig vet jeg ikke nøyaktig hvor
hun var født. All hjelp mottas med takk, Bobbi
Harrison, Puyallup, WA USA (Pacific Northwest
Coast - about an hour southeast of Seattle). Er
det noen som kan hjelp ? Mvh Agnar Merkesnes.
E-mail : agnar@merkesnes.no
Nr. 8/2002
Hei. Er der noen som har adgang til kirkebøker fra
Fjære som kunne tenke seg å hjelpe meg å finne
opplysninger om Lars Larsen Berge, født
26.2.1896, angivelig i Fjære, og hvem hans
foreldre og søsken var? Han må senere ha flyttet
til Fredrikstad, for har flyttet fra Fredrikstad og til
Narvik. Han var gift med min fars søster. Han
døde også i Narvik. Jeg har hørt at slekten hans
muligens kom fra Aust Agder, men har ingen
indikasjoner på om det er korrekt. Mvh Birger
Forsmo, Tlf: 38 01 61 04, Mobil: 988 56 667
E-mail : birgerfo@online.no

Nr. 9/2002
Larssøn og Merdøgaard
Jeg søker etter opplysninger om familien Larssøn
og Merdøgaard, som i generasjoner var i Larssønfamiliens eie.
Mvh, Petter Jacob Larssøn
E-mail: petter.larsson@citi.com

Nr. 10/2002
Hei. Jeg er medlem i DIS Vestfold. Min kone
kommer fra Risør, og jeg har etter hvert fått
mange opplysninger om hennes slekt der. Men jeg
mangler opplysninger om Sigbjørn Simensen og
hustru Martha (pikenavn ikke kjent av oss). De
skal ha flyttet med hele huset fra Gjerstad til Risør.
Jeg har navnet på en datter: Inger Gurine
Simensdatter, f. 06.10.1860, død 13.02.1913. Hun
var gift med Christen Andreas Jacobsen, f. 1860
d. 16.05.1913. Disse to var min kones
besteforeldre(på morssiden). Min kones navn:
Ellen Inger Skoglund, datter av Elisabeth, f.
Jacobsen og Olaf Skoglund. Har alle opplysninger
om disse. Vennlig hilsen Lars Gunnar Røed,
Krabbegata,
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3295 Helgeroa - Tlf. 33 18 80 47.
E-mail : lars-gr@online.no

Nr. 11/2002
1. Anna Olsdatter har ukjent fødselsdato og
fødested. Hun giftet seg 23 juni 1755 med Svend
Syversen (ca.1730-1774) fra Hånes /
Glytingsvåg, Høvåg i Aust-Agder. Hun døde i
Glytingsvåg, Høvåg i 1780. De hadde barna Ole
f.1756, Karen f.1758, Anders f.1760, Guri f.1762,
Sivert f.1763, Guri f.1767, Ole f.1769, Ellen
Cathrine f.1771. Hvem var Anna's foreldre?
2. Syver Askildsen Glytingsvåg, Høvåg er
overnevnte Anna Olsdatter's svigerfar. Han ble
trolig født ca. 1700, fødested ukjent. Han giftet
seg med Guri Svendsdatter Hånes, Randesund.
De flyttet fra Hånes til Glyingsvåg i 1753. Av
barna kjenner jeg bare Svend Syversen (17301774 ). Hvem var Syver's foreldre?
3. Peder Gammelsen Eidjord, Høvåg ble født på
Eidjord, Høvåg i Vestre Moland mellom 1710 og
1740. Han hadde en sønn Sven Pedersen født i
1763, gift med Ellen Cathrine Svendsdatter.
Hvem var Peders foreldre og hvem var han gift
med?
Hilsen Petter Langeland.
E-mail: jplange@online.no

Nr. 12/2002
MØRLANDSFAMILIEN Jeg har nettopp lånt Ivar
Weierholts bok om Mørlands-familien (Austre
Moland). Det er min kones slekt. Jeg ser fort at
jeg må bruke veldig lang tid på å få lagt inn alle
data fra denne boka, som er aktuelle for oss.
Derfor undres jeg på om det er noen som har
denne boka å selge meg. Videre er jeg
interessert i å komme i kontakt med evt. andre
som jobber med denne familien. Vennlig hilsen
Lars Gunnar Røed Krabbegata 3295
HELGEROA tlf. 33188047 E-mail: lars-

gr@online.no
Nr. 13/2002
Iflg. et familehefte er "den legendariske" skipper
Berg fra Risør min tipp-oldefar. Hans datter,
Kaspara Kaspersen, er min oldemor, men født i
Kristiania. Hun er født i 1858, så følgelig må
hennes foreldre ha bodd i Risør før den tid.
Finnes det noen som kan gi meg et spor? Lasse
Rudi, Lillehammer. E- mail: lasse-ru@online.no
Nr. 14/2002
Jeg er interressert i opplysninger om min
tippoldermor, hun er i følge kirkeboken for
Øyestad født Marte Gundersdatter Furre (eie)

omkring 1806. I 1865 er hun i riksarkivet oppført
som boende på en eiendom som heter
Stokkedalen. Hun var gift med Anders Osluldsen
født i landvik. Han har jeg heller ingen
opplysninger om. Er takknemlig for hjelp med
dette. Meldemsnr 5700 B. Syvertsen

torebsyv@yahoo.no
Nr. 15/2002
Jeg søger en Norsk halvsøster til min far, -som er
norsk af fødsel Min farfar ,- Anders Antoni sejlede
som matros på Norske handelsskibe langs Norges
kyst i tidsrummet ca. 1914 - til ca. 1922 Han blev,
- uden for ægteskab, far til en pige omkring år
1919, - muligvis omkring Arendal i Sør Norge.
Pigens navn er Inge eller Inger. Min farfar betalte
børnepenge til pigen. Min farfar hed Anders Antoni
Rasmussen, født den 7.maj 1893 i Odense
Danmark, og han døde den 12 oktober 1933. Jeg
vil gerne i kontakt med min far's søster eller
eventuellle efter-kommere af hende Hilsen Finn
Rasmussen finnras@mail1.stofanet.dk
Nr. 16/2002
Thomas fra Lillesand, f.ca. 1842
En austrialier prøver å finne sitt norske opphav og
har foreløpig havnet i Lillesand! Hennes norske
stamfar kom til Australia på 1860-tallet og tok der
navnet THOMAS CHRISTIAN (Christian som
etternavn). Han var født ca. 1842. I Norge har vel
Thomas kanskje hett Thomas Christian-sen eller
evt. Christensen. Kjenner noen til noen slik
Thomas som ble født i Vestre Moland om-kring
1842? En annen mulighet er han har vært døpt
Thomas Christian og rett og slett tok
mellomnavnet til etternavn. Hvis dette er
forklaringen på hans australske navn, passer han
best med Thomas Christian Thomassen som ble
døpt i Vestre Moland 12. des. 1842 som sønn av
Thomas Guttormsen og Karen Dorthea Tollefsdatter. I FT 1865 finner vi ham sammen med
moren og broren Lorentz Christian Thomassen
(f.1836) på Ålebekk like utenfor Lillesand. Han er
ført som sjømann, og det kan jo passe godt med
at han bosatte seg i Australia! Er det noen som
kjenner til denne familien? Vennlig hilsen fra Knut
Bryn, H.Aamots vei 4, 6414 MOLDE E-mail:

knbryn@online.no
Nr. 17/2002
Hei! Hvem kjenner til etterkommere etter: Johanne
Aanonsdtr. f. 1859 og Gjeruld Torsen f. 1862, de
bodde på Nebba, Holt i 1900, Johanne er søster til
min oldefar Elling Anonsen, det var flere søsken
der, Jon Aanonsen f. 1853 gift med Ingeborg
Martine Aanonsen de bodde på Grønland,
Dypvåg, Helene Aanonsdtr f. 1857 gift med Lars
Salvesen, de bodde på Epleviktangen Holt, Ole
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Aanonsen f. 1855 gift med Kristine Anonsen,
Skottevik, de bodde på Solvik, Holt. Hvis noen
kjenner disse navnene, vennligst send meg en
melding: e-mail adr: bjorn.eriksen@chello.no
da jeg gjerne vil ha kontakt med etterkommerne
til disse. Marion Erichsen
Nr. 18/2002
Albert Svennungsen (1832-1900+) var gift med
Aase Matea Jensdatter Gjæsøen. Han hadde 5
barn jeg vet om: Albert Aaselius Albertsen (1865), Jens Albertsen (1857-), Syverin Albertsen
(1862- ), Anna Albertsdatter (1859- ), Hilda
Albertsdatter (1876- ). Hilda giftet seg med Lars
Jakob Eide, f. 1870 i Arendal og bodde i 1900 på
Gjesøen sammen med hennes far og deres 2
barn Jenny Mathilde Eide (1897- ) og Arthur
Marineus Eide (1899- ). Er det noen som
kjenner til etterkommere av disse menneskene?
Den eneste jeg vet hvor ble av var Albert
Aaselius, han reiste med kone og 2 barn til USA.
Mvh Charlotte Korsnes, Lørenskog.
Email: korsnes123@yahoo.com
LITT HUMOR:
Bunnlinjer om slektsforskning
En bunnlinje er en tekstlinje som settes sammen med
signaturen din i e-postmeldinger. Noen slektsforskere
bruker bunnlinjen for å skrive om hvilke familier de
forsker på. Andre derimot er langt mer kreative. Her er
noen eksempler (og du må være kreativ for å følge
med på alle resonnementene her):
















Er jeg den eneste personen i mitt slektstre?
Aner var kun mennesker....
Tante Annas etternavn var ikke Gedcom.
Dokumentasjon - den verste siden ved
slektsforskning.
Har du funnet en ane hengende i ditt
slektstre?
Slektsforskning - får jeg noensinne tid til å
klippe plenen igjen?
Hvordan kan en ane forårsake så mange
problemer?
Jeg forsker på mitt slektstre. Det virker som
om det ikke eksisterer.
Jeg hadde et liv, så startet jeg med
slektsforskning.
Jeg vil finne alle, foreløpig har jeg bare noen
tusen.
Er ikke slektsforskning morsomt? Du løser ett
problem og får to nye.
Det er vanskelig å forstå at en dag blir jeg en
ane.
Bare slektsforskere mener et skritt bakover er
et framskritt.
Slektninger - folk som kommer til middag uten
å være venner.

 Da jeg søkte etter aner, fant jeg venner!
Kopiert fra SLEKT NORGE 29. januar 2001

FAST SPALTE - INTERNET ADRESSER
Bruk alltid hele understreket linje inni <klammer>

Svenske Emigranten CD (dekker ikke alle sogn,
men har mange opplysninger:

<http://www.rootsweb.com/~swewgw/thEmiGu
iCD.htm#INFORMATION>
Naturalization Records
<http://www.nara.gov/genealogy/natural.html>
Guide to Immigration Records and Ship's
Passenger Lists-Section 8.0

http://home.att.net/~arnielang/ship08.html
INS History, Genealogy, and Education <http://www.ins.usdoj.gov/graphics/aboutins/hi

story/index.htm>
1860 census at Castle Garden transcribed &
online

<http://freepages.genealogy.rootsweb.com/~bl
kyn/Census/1860.CastleGarden.html>
Danmarks emigrantprotokoller:
<http://emiarch.dk/search.php3?l=en>
Danmarks folketellinger:
<http://ddd.sa.dk/DDD_EN.HTM>
Informasjon om forskjellige danske lister:
<http://lists.rootsweb.com/index/intl/DNK/>
"LINKEN" TILSENDT VIA E-POST
Denne gang sender vi ”Linken” ut som en RTF-fil
via email til de som har email adresse. De som
ikke har email vil få den tilsendt som vanlig post.

TIL NAVN OG ADRESSE:
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