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Budstikka nr. 1 — 2012
Styret i Grenland Ættehistorielag fram til valget:
Leder: Terje Rehn Holm-Johnsen
Nestleder, kasserer: Kari Aabelvik
Sekretær: Audhild Dahl
Arkivar: Kersti Sorter
Web-redaktør, regnskapsfører: Tore Granly
Arkivarassistent: Berit Thorsberg
PR--ansvarlig: Jørn Olsen
Varamedlem: Harald Valstø Eikland
Varamedlem: Sven Erik Langseid
Kontaktinformasjon Grenland Ættehistorielag:
Postadresse: Postboks 169, 3901 Porsgrunn
E-post: lagskontakt@grenlandslekt.no
Konto: 0540 08 73048
Nettside: www.grenlandsslekt.no
Besøk vår nettside for mer informasjon, slektsforum, kildemateriale, medlemsmøter m.v.
Bli medlem i Grenland Ættehistorielag
Medlemskontingent for 2011:
Enkeltmedlem:
125 kr.
Medlemmer, ektefeller/par
150 kr.
Medlemmer fra Norden
200 kr.
Medlemmer fra verden ellers 250 kr.
Det tas forehold om at årsmøtet kan endre denne kontingenten for 2012.
Redaksjonskomiteen i Ætt og Annet:
Terje Rehn Holm-Johnsen, tlf. 479 04 225, e-post: tr.holmjohnsen@gmail.com
Jan Christensen, tlf. 35 52 47 08, e-post: jan@slekt.org
Gard Strøm, tlf. 957 89 494, e-post: post@gamlegjerpen.no
Ivar Kokkersvold, tlf. 476 33 307, e-post: ivar@kokkersvold.net
Stoff til Ætt og Annet
Vi har stadig behov for stoff til bladet vårt. Intet er for lite eller ubetydelig. Så skulle du/dere ha noe så
kontakt en av oss i redaksjonskomiteen. Send oss en e-post, bruk postadressa eller avtal å møtes på
et medlemsmøte.
I forrige og dette nummeret har vi prøvd oss med en ”ny vri” med temaet om Amerikautvandringen.
For neste nummer kunne vi tenke oss et nytt tema med Litt om livet i gamle dager. Litt på siden av
tradisjonelt slektstoff, men et viktig bidrag til bedre å forstå livet til våre forfedre og –mødre.
En oppfordring til våre medlemmer om å bidra slik vi får et blad for og av våre medlemmer.
Videre har vi et jubileumsnummer i juni 2013 som vi trenger artikler til; jfr. lederens spalte.

Husk å melde adresseforandring!
Vi sliter med et antall medlemsblader som kommer i retur til oss ved hver utsending. Som oftest er
det at dere har flyttet, men glemt å melde fra til oss. Dette fører til at dere får medlemsbladet forsinket
samt at vi får ekstra kostnader til utsending. Glem ikke oss når du melder adresseforandring
- Fortsettelse på side 39

2

Leders spalte
Så har vi kommet til år 2012, og vi nærmer oss med stormskritt nok et jubileum. I juni 2013 er
Grenland Ættehistorielag 40 år! For snart 10 år siden, da vi var 30 år, ga vi ut en bok. Den er
fortsatt å få kjøpt, og innholdsmessig like aktuell som da. Ta kontakt med en av oss i styret,
dersom du vil ha en kopi.
I 2013 blir det nok ikke noen bok, men heller et utvidet jubileumsnummer. Allerede nå har vi 2-3
spennende navn på blokka, alle har lovet, eller nær lovet, å levere noe til vårt jubileumsnummer,
som vi regner med skal komme i jubileumsmåneden, juni 2013. Dersom du er interessert i å
bidra, enten med stoff, eller med arbeid rundt heftet, så ta kontakt med Ivar Kokkersvold, eller
meg.
I 2012 har vi en ny giv i Ættehistorielaget. Utvidede møter i andre etasje, med åpningstider fra
17-20, gir brukerne nye måter å arbeide på. Vi ser at vår funksjon er endret. Før var det hyppig
utlån i vårt fyldige arkiv, men nå er det PC og internett som råder. I stedet for våre kilder, er det
vår kunnskap folk søker. Derfor skal vi «utdanne» våre styremedlemmer i 2013. Vi skal alle
lære for eksempel Ancestry, de svenske kildene, og med dette gi dere som brukere enda mer
hjelp i framtiden.
I 2011 hadde vi et kurs i gotisk skrift, og basert på tilbakemeldinger som jeg har mottatt, så tror
jeg at dette var så stor suksess, at vi vil fortsette med dette også i 2012. Om det blir et videregående kurs, eller om nye kan hekte seg på, er litt tidlig å si noe om. I tillegg har det kommet
ønsker om for eksempel kurs i bildebehandling. I begynnelsen av februar tok vi det første steget
i den retningen, ved at Ivar Kokkersvold ga en introduksjon til dette. Hvilke programmer kan
man bruke? Hvilke verktøy brukes for eksempel for å retusjere et skadet foto?
Årsmøtet i år blir avholdt i Skien. Grunnet ulike årsaker har vi i år valgt å legge møtet til Hauges
Minde, ved siden av Skien bibliotek. Foredragsholder og program kan du se mer om på siste
side i dette nummeret av Ætt og Annet.
Dere finner også en innkallelse til et foredrag om Olav den Hellige, i regi av Skien historiske forum. Grenland Ættehistorielag er medlem der, og vår representant er for tiden Sven Erik
Langseid.
Jeg håper dere finner stor glede i bladet. Vi fortsetter temaet om amerikautvandringen også i
dette nummeret.
Vi har fått skryt for at vi har forandret litt på bladet, og dere skal ikke se bort fra at det kan tilkomme ytterligere endringer, for eksempel i form av bedre bilde-gjengivelse. Vi er i endring.
Da vil jeg med dette ønske dere alle sammen en fortsatt god vinter, og en deilig vår (som vi vet
kommer etter hvert).
Hilsen

Terje Rehn Holm-Johnsen
leder Grenland Ættehistorielag

Forsidebilde: foto Kersti Sorter
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Med første del i forrige nummer av bladet og
denne delen regner vi med å ha fått en god
spennvidde om temaet. Stoff om utvandringen fra
Telemark, de første pionerne i USA, fra den store
utvandringsbølgen på slutten av 1800-tallet, noen
som vendte hjem igjen og noe om utvandringsetterkommere på besøk for å finne sine røtter.
Likeledes et slektshistorisk tillegg for historien til
Sophie Hanson ”The Farm of my Memory”;
supplerende slektsopplysninger og korrigering av
feil som ofte kan forekomme i slike familieberetninger. Et sammendrag av en debatt på
forumet som var en hyggelig tilbakemelding for
oss i redaksjonskomiteen om at vi tar med stoff i
bladet som engasjerer.

Selvsagt vil ikke dette dekke alt. For å nevne
noe:
- religiøse grupper som dro, da de ble forfulgt her
i landet
- kvinner som ikke fant seg til rette i datidens
kjønnsrollemønster
- eventyrere; gullgravere m.v.
- sjøfolk som enten stakk av eller ble akterutseilt i
USA.
Videre har vi de som ikke greidde seg så bra i
Amerika; ikke hadde penger til billetten hjem
igjen eller hadde noe å vende tilbake til, og gikk
til grunne der.
På vegne av redaksjonskomiteen
Ivar Kokkersvold

Et frimerke fra 1975 med Cleng Peerson som regnes for den som
startet den norske utvandringen i 1825.
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The Farm of My Memory - del 2
“The Farm of My Memory” er historien Sophie Olea Hanson Halverson
skrev rundt 1950. Hun ble født 12. mars 1881 og døde 12. mai 1956.
Hennes bestefar var Isak Hansen Findal fra Solum som emigrerte til
Amerika i 1848. Hun forteller om livet til de som kom over fra Solum og
om de som vokste opp i et nytt fedreland.
- oversatt av Jan Christensen
Her er hennes historie — del 2 fra kapitel 3:

Kapittel 3. Jeg drar til Chicago.
En gang da tante Martha besøkte oss, foreslo
hun for foreldrene mine, at hun skulle ta med en
av oss piker hjem til seg. De hadde et pent hjem
med nok av rom, og det ville også være en fordel
med hensyn til utdannelse. Hennes hovedgrunn
var, tror jeg, å gjøre det litt lettere for mor, ettersom det andre tvillingparet hadde ankommet den
våren, og mor hadde hendene fulle selv med
Nelia og Idas hjelp.
Planen ble diskutert og til slutt ble det enighet, og
jeg, kun knapt 7 år gammel ble valgt ut til å dra.
Jeg var veldig begeistret for ideen og søstrene
mine syntes jeg var heldig siden vi alle likte tante
og onkel og dessuten hadde ingen av oss vært i
en stor by eller reist med båt eller tog.
Så kom tiden da vi skulle reise og siden tante og
kusinene mine var med meg, tenkte jeg ikke på
at jeg nå forlot hjemmet for en lang tid. Etterpå
var det tider hvor jeg hadde veldig hjemlengsel,
men det gikk snart over. Vi dro fra Manitowoc
med tog og det var alt sammen nytt og spennende for meg.

etter at jeg ankom den store byen. Tante hadde
kjøpt en pen kjole til meg med puff-ermer og jeg
følte med veldig fin oppdresset. Selskapet var
moro til å begynne med. Vi lekte noen leker jeg
kjente fra før og alle guttene og jentene var på
min egen alder. Så startet de å leke en kysse-lek
og da jeg ble valgt av en av guttene til å være
hans partner og jeg fikk forklart at jeg skulle legge hodet på puta og la gutten kysse meg, ble jeg
sjenert og forlegen og nektet å leke. En eldre
søster som passet på oss som lekte klarte å roe
mine forvirrede følelser og fikk meg til å bli med å
leke igjen. Det første selskapet da jeg var 7 år
står fremdeles klart i mitt minne og jeg passet
alltid på deretter å vite hvordan en lek var før jeg
ble med.
Huset som tante og onkel bodde i på Fullerton
Avenue var en tre-etasjes bygning. De hadde
den nederste leiligheten over 2 etasjer. Spise-

Helt fra starten av følte jeg meg som et medlem
av familien og etter hvert anså jeg meg som det
også. Kusine Edna var omtrent et år yngre enn
meg og vi delte rom sammen. Ofte når kusinene
spurte onkel om lommepenger heiv jeg meg også
frampå for å få min del. Da ville han mumle godmodig, men det endte med at han stakk handa i
lomma og fant fram alle sølvmyntene han hadde
og valgte da ut en nickel, dime eller hva det var vi
ba om.
Jeg ble snart kjent i gatene i nabolaget og fant
lett fram. Da skolen startet, var Edna og jeg i forskjellige klasser og vi fikk etter hvert våre egne
venner som vi gikk til og fra skolen med.
Huset i Fullerton Avenue

Min første invitasjon til et selskap kom kort tid
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stua, kjøkkenet, vaskerommet og tjenestejentas
rom var i den nederste etasjen og dagligstua,
oppholdsrom og soverom i andre etasje. I leiligheten i tredje etasje bodde familien Edwards. De
hadde to jenter på Ednas og min alder, så vi
lekte ofte sammen. Spesielt likte vi å skli nedover
det lange, glatte gelenderet. Sammen med
familien Edwards bodde også Hr. Edwards yngre
bror, Knut, en ung mann som nylig hadde kommet fra Iowa for å starte forretning sammen med
sin bror. På denne tiden bodde tante Inanda, den
yngste av Findall søstrene, der sammen med sin
søster tante Martha. Hun var da ca 23 år gammel
og arbeidet i en av de store butikkene nede i
byen i Chicago.

hun og hentet meg og tante Martha skulle hente
meg på lørdag. De få dagene var nok de mest
ensomme dagene i hele livet mitt, tror jeg. Det
var ingen å leke med, ingen barnebøker å lese,
ikke noe i det hele tatt som kunne interessere et
barn på min alder, og jeg visste ikke hva jeg
skulle finne på. Hun prøvde på sin egen måte å
få meg i aktivitet, men hun var så annerledes enn
mine andre tanter og jeg lengtet så etter mine
kusiners hus at jeg er redd jeg ikke forsøkte særlig på å føle meg hjemme.

Til slutt kom lørdagen og det var bare den dagen
igjen. Jeg lurte på om tante Martha ville komme
siden det regnet så voldsomt hele dagen. Tante
Hannah forsøkte å lære meg å sy. Vi hadde forDe bodde i forskjellige leiligheter, men i samme
søkt på symaskin dagen i forveien og nå skulle
bygning, så unge Knut og Inanda møttes ofte og jeg lære å legge opp en fald på et handkle for
snart var en romanse i gang. Da hun bodde hos hånd. Jeg forsøkte men jeg la ikke sjelen min i
bestefar i Manitowoc og også når hun tilbrakte
det; alt jeg kunne tenke på var – ville tante
som rene hos oss på gården, var det mange
Martha komme? Etter lunsj tok jeg med sytøyet
unge menn som ville ha vært lykkelig over å gå
bort til vinduet, så ut i regnet og sydde på samme
opp til alteret med henne, men hun tok motet fra tid. Jeg stakk meg i fingeren, nåla ble bøyd og
dem alle. Det var til slutt Knut Edwards som ble
falden jeg skulle legge opp så veldig ujevn ut, så
vår onkel og en skikkelig god onkel ble han, også den praktiske tante Hannah må ha blitt veldig
et velkomment tilskudd til Findal klanen.
skuffet over min sying.
Den første sommeren etter at jeg reiste hjemmefra, dro vi alle sammen på ferie til Jefferson,
Wisconsin, siden noen av onkel Johnson’s slektninger bodde på en gård der. Selv om det var
hyggelig å være ute på landet igjen, så var det
allikevel ikke den gamle Findall-gården som jeg
kjente ut og inn. Vi ble der noen uker og så dro vi
tilbake til byen.

Endelig så jeg tante Martha komme i regnet med
vann rennende ned fra silke paraplyen og med
en gang så alt lyst ut. Hun ble bare lenge nok til
en kopp kaffe, så dro vi. Mens jeg hoppet lykkelig
ved siden av henne på vei til trikken, betrodde
jeg meg til henne over hvor bekymret jeg hadde
vært for at hun ikke skulle komme på grunn av
regnet. Hun bare smilte og forsikret meg at hun
ville ha kommet uansett hvor mye det hadde
Rett etter at vi kom tilbake, lekte Edna og jeg ute regnet. Hun kjente sin søster Hannah ganske
på gata en varm kveld da onkel ropte oss inn til
godt og følte at jeg kom til å bli ensom der. Ikke
kveldsmat. Vi sprang inn i huset for å se hvem
det at tante Hannah var annet enn snill, men hun
som kunne komme først inn, og idet jeg raste inn, hadde ikke så mye kjennskap til barn. Hun var
dunket jeg borti min eldre kusine Akma, som var den mest nøysomme av Findal søstrene og var
på vei inn i stua med en kanne varm te. Det glo- alltid travelt opptatt, hadde ingen tålmodighet
varme vannet sprutet utover armen min og da de med dem som ikke gjorde noe som ikke var
tok av meg den tynne kjolen fulgte huden på
nyttig.
armen med. En eller annen ble sendt avgårde
etter doktor. I mellomtiden gjorde Alma og tante
Onkel Jake arbeidet i en herre-ekviperings
Marthe, som var ”Christian Scientists”(note 1) den
forretning da de giftet seg, men snart, med hjelp
gangen, sitt ytterste med å be for meg. Doktoren og forsiktig styring, kjøpte de forretningen og
kom, behandlet armen og pakket den inn i bomull senere utvidet de til andre virkefelt og la seg opp
og jeg måtte gå med den innpakket i bomull i
en ganske stor formue. Tante Hannah døde først
lang tid. Til slutt var det tilfredsstillende leget.
og siden de ikke hadde barn, gikk mesteparten
Min tante Hannah og onkel Jake bodde på vestsiden av Chicago i Warren Avenue. De hadde
ingen barn, så det var ingen kusiner å besøke
der og jeg traff dem bare en gang iblant. En dag
kom hun over til oss og spurte om jeg vill tilbringe
noen dager hos dem. Det ble bestemt at jeg
skulle dra dit en torsdag ettermiddag og tilbake
lørdag ettermiddag. Dagen jeg skulle dra kom

av pengene til onkel Jake’s del av familien da
han døde.
Min andre vinter i Chicago gikk raskt og snart var
det sommer igjen, og vi skulle dra tilbake til mitt
hjem på gården. Selv om jeg aldri hadde vært
særlig bevisst på at jeg savnet mine foreldre,
søstre og brødre, var jeg allikevel veldig glad
over å dra hjem igjen.
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Sophie, kusiner og fettere

Vi dro alle sammen til Manitowoc det året og det
var en helt ny opplevelse for meg. Reisen tok
over et døgn, så vi tilbrakte en natt på båten. Det
var veldig moro å stå på dekk og se fastlandet
forsvinne, for så å finne at vi pløyde gjennom
bølgene med ikke annet enn vann rundt oss. De
små soverommene var nok en overraskelse, med
en køyer over hverandre og nesten ikke plass til
å snu seg. Vi utforsket så mye av båten som vi
fikk lov til den første ettermiddagen og for noen
av oss, var det den eneste utforskingen vi gjorde.
Dagen etter kom med en forferdelig opplevelse,
sjøsyke, og min varte helt til vi gikk i land i
Manitowoc.
Tilbake på mitt gamle tilholdssted på gården og
noen få år eldre enn da jeg dro, begynte jeg å
innse hvor hyggelig den gamle Findal gården var
og hvor moro det var med søstre og brødre igjen.
Tante Martha og kusinene skulle bare bli noen få
uker den sommeren og da det var tid for dem å
reise, var jeg ikke veldig ivrig etter å dra tilbake
med dem. Mor foreslo at jeg ventet til tante
Inanda, som også skulle besøke oss, dro til
Chicago, så kunne jeg dra sammen med henne.
Dette var tante Martha enig i ettersom det fremdeles var tid før skolen skulle starte på høsten.
Ettersom tiden gikk og avreisen min nærmet seg,
visste jeg at det ville bli vanskelig for meg å si
farvel til alle sammen, men jeg la de tankene
raskt vekk og nevnte det ikke til noen. De siste få
dagen før jeg skulle reise, var virkelig travle. Alle
klærne mine måtte vaskes og kjolene stives og
strykes, klare til å bli pakket ned. Å vaske den
gangen, betydde å skrubbe hvert plagg på
vaskebrettet. Strykingen var en ennå kjedeligere

jobb, fordi uansett hvor varm dagen var, måtte vi
ha skikkelig fyr i kjøkkenovnen så strykejernet ble
varmt. Så tok vi tak i håndtaket med en tykk klut i
handa, gikk bort til strykebrettet og brukte jernet
til det var kjølig, og så tilbake til ovnen igjen for å
bytte det ut med et varmt et. Denne fremgangsmåten var ikke så ille på en kald dag, men om
sommeren – puh! Søsteren min, Ida, gjorde en
god jobb med å få mine skrukkete og sammenbrettede kjoler i orden uten en rynke.
Så kom dagen jeg skulle reise og ettersom tante
Inanda besøkte venner i Manitowoc, skulle vi
møte henne på kaia. Den morgenen var kofferten
min pakket og lastet på tømmervogna og jeg sa
farvel uten noe tegn på å være lei for å dra. Far
kjørte hestevogna og søsteren min, Christine, ble
med for å se at jeg dro. Da vi kom til kaia, lastet
far ned kofferten min, og vi fant at det var fremdeles tid før båten skulle gå. Siden tante Inanda
ikke hadde kommet ennå, ventet vi på henne og
brukte tiden til å sitte og prate. Det var da jeg
plutselig innså at jeg nå forlot hjemmet for en
lang tid og begynte å gråte. Far så tårene mine
og sa at dersom jeg ikke ville reise, så kunne jeg
komme hjem igjen sammen med dem, for de var
alltid glad for å ha meg hjemme. De ville, derimot, ikke stå i veien for at jeg skulle få en god
utdannelse, hvis jeg ønsket å reise. Hadde tante
Inanda vært med meg, hadde jeg nok ikke følt
det så fryktelig å skulle dra, men sånn som det
var, så sa jeg at jeg heller vill dra hjem igjen, så
far tok kofferten min, lastet den opp på vogna på
nytt og la igjen beskjed til tante Inanda at jeg ikke
kom til å dra til Chicago med henne. Så dro vi
hjem.
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Mor sa da vi kom hjem at hun ikke var overrasket
over å se meg komme tilbake siden hun hadde
lagt merke til at jeg ikke hadde lyst til å reise den
morgenen. Tante Inanda var skuffet da hun kom
til kaia og så at vi hadde reist. Hun var sikker på
at hadde vi ventet, hadde jeg reist sammen med
henne. Tante Martha skrev også at de var lei seg
for at jeg ikke kom tilbake og spurte om jeg ville
tenke på det og komme senere ettersom hun
hadde ordnet det så at Edna og jeg kunne ta
musikk-undervisning den vinteren. Foreldrene
mine overlot all avgjørelse til meg og siden jeg
var for ung til å innse fordelen jeg hadde hatt, lot
jeg muligheten passere. Det tok 8 år før jeg så
Chicago igjen, og kom jeg som syttenåring for
tjene egne penger.
Kapittel 4. Hjemme igjen på gården.
Da skolen startet igjen den høsten, var jeg tilbake
i det ett-roms skolehuset som lå rett over veien
for gården. Det var en velbrukt sti som gikk fra
vår nabo Christensen’s gjerde, over jordene våre
og opp til huset. Denne stien ble brukt av
Christensen-barna og andre som bodde ved veikrysset på østsiden, som en snarvei til skolen. Vi
ventet ofte på dem og gikk sammen til skolen. De
fleste elevene hadde med seg skolemat, men vi,
som bodde så nær skolen, dro hjem til lunsj. Mor
hadde alltid middagen ferdig når vi kom løpende
hjem siden vi hadde sånt hastverk med å komme
tilbake. Det var absolutt nødvendig for oss å
komme tilbake innen de andre ble ferdige med
lunsjen, så vi kunne leke sammen.

sukker som familien brukte. Et år hadde vi en
stor skogbrann og mange trær brant ned. Vi sto
sammen med andre barn i nabolaget og så med
forskrekkelse på hvordan ilden blafret og det ene
treet etter det andre falt sammen, mens mennene arbeidet med å slukke.
En nabogutt, Oscar K., var sammen med oss
bestandig. Han tilbrakte mesteparten av tida hos
oss, siden han var yngstemann i familien og hadde ingen hjemme å leke med. Vi pleide å erte
ham ganske mye, men han tok det bestandig
med godt humør, og selv om han var mye hos
oss, passet han alltid på å springe hjem når han
skulle spise. Dette var noe moren hans, Kari,
insisterte på og hun kunne være steng med
barna dersom de var ulydige.
Når et barn ble født, noe som skjedde hos oss
ganske ofte, kom naboer, venner og familie
innom med masse godt å spise – fløtegrøt, rispudding, fruktsuppe og kanskje en tykk glasert
kake. Dette var ment å være for mor, men vi
barna fikk vanligvis mesteparten og åh, så godt
det var.
Mor hadde det alltid travelt, men hun fant alltid tid
en gang iblant til knyte et hvitt forkle rundt livet og
spasere opp til Kari eller over til Petria for besøk
og en kopp kaffe på ettermiddagen. Hun hadde
en fin sans for humor og var lett å snakke med.
Ofte satt noen av oss omkring og pratet og lo
sammen med henne om alt mulig.

Far var mer streng og vi drev ikke med så mye
fnising når han var omkring. Han likte å synge og
ville ofte synge noen av de gamle norske sangene som vi barna likte å høre på og mange av
disse husker vi den dag i dag, skjønt det var få
av oss hadde arvet sangstemmen hans. Nå og
da sang han babyen i søvn mens han beveget
Ved enkelte anledninger laget lærerne et provogga med foten. Han var også flink til å lese.
gram med replikker og opplesninger til oss barna. Hver søndag morgen, dersom det ikke var gudsVi pleide å kalle disse programmene for
tjeneste i kirken, satt han seg ned og sang en
”presentasjoner”. På presentasjonsdagen bygde salme og fulgte opp med å lese høyt for hele
noen av naboene en scene for oss og vi hang
familien.
noen tepper i et hjørne for å danne et omkledningsrom. Midt på dagen dro de eldre elevene
Først leste han et kapittel fra en norsk bibel og så
ned til sedertre-sumpen og kom med armene
en preken fra en bok som het ”Huspostillen”.
fulle av sederkvister som vi brukte til å lage
Denne boka, bibelen og salmeboka lå alltid
kranser og dekorasjoner. Disse presentasjonene innenfor rekkevidde. Ettersom vi kun hadde
trakk alltid mange folk og på kvelden ville skole- gudstjeneste hver annen søndag, var dette en
huset med den lange salen være så fullpakket at fast rutine på de andre søndagene.
det ikke var plass til de som kom sent.
Utendørslekene vi drev med var: ”Prisoner’s
goal”(note 2), ”Aunty-over”(note 3) og vi slo baseball
med en gummiball. Vi hadde en time frikvarter til
lunsj og 15 minutter på formiddagen og ettermiddagen.

Når våren kom likte vi barna å dra inn i skogen
når far tappet lønnetrærne. Saften rant ned i
bøtter som hang under kuttet som var laget i
barken og siden det smakte søtt, likte vi å drikke
noe av det. Resten ble kokt til lønnesirup og

Når far dro til byen for å handle, tok han hestene
og tømmervogna. Vi hadde ingen ”buggy”(note 4),
men hadde en ”buckboard”(note 5). Denne var lettere enn en stor vogn og kunne bli trukket av en
hest. Det tok ham en hel dag å dra til byen og
tilbake siden hestene måtte stalles opp og gis
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vannet og dradd opp igjen for hånd og tømt opp i
et kar. På denne måten holdt vi på med bøtte
etter bøtte inntil kyra var fornøyd. Det tok to eller
flere av oss for å gjøre jobben, ettersom en måtte
holde de tørste dyra vekk fra karet og den åpne
brønnen mens andre drakk. Vi pleide å bytte på
med bøttene da det var et kjedelig arbeid. Når vi
var ferdig, dekte vi hullet til med planker.
En gang drev Christine kuene hjem fra beite. De
gikk etter hverandre med oksen bakerst. Hun
gikk etter ham med en kjepp i handa og ga ham
små rapp med den etter som de gikk. Oksen ble
tydeligvis lei av den konstante daskinga, for plutselig med et brøl, snudde den seg mot henne,
stanget henne over ende og var i ferd med å
tråkke på henne da hun klarte å rulle i sikkerhet
under et gjerde. Hun kom opp til huset med
skrubbsår og var redd, men ingen varige mén.
Når nevøen vår, Walter, besøkte oss, fant han
hele tiden på måter for oss å hjelpe ham til å få
mest mulig moro ut av oppholdet. Han var omtrent på Nelia’s alder og når han lekte med de
yngre torde han aldri å være for uvøren siden far
ikke tolererte det. En sommer han kom, hadde
han et gevær(note 6) med. Han hadde blitt advart
mat midt på dagen. Han handlet alltid i butikken
aldri å skyte når det var barn til stede, så han var
til O. Torrison, og det var vanligvis flere bønder i veldig forsiktig med våpenet, men en dag hendte
byen så det stod ofte og pratet en time eller mer. det at han skjøt i tuppen på den ene fingeren
Det var en grei måte å få nyheter fra området på. min. Da han skjønte hva som hadde skjedd, ble
han veldig redd og gjemte seg så far ikke skulle
Det var vanlig den gangen å putte en pakke med finne ham. Det var delvis min skyld, og det
hendte på denne måten.
sukkertøy inn blant kolonialvarene gratis, så vi
barna ventet i spenning på at han skulle komme
Amanda og jeg hadde det moro i låven med å
tilbake.
hoppe i høyet. Vi klatret opp på en høy bjelke
eller tømmerstokk nær toppen av låven, og
På stille dager kunne vi høre tømmervognene
komme skranglende nedover Calumet-veien, og hoppet så ned i det bløte høyet. For å klare å stå
når far var i byen, lyttet vi alltid etter at han skulle på den smale bjelken, stakk vi fingrene ut gjennom sprekkene mellom borda i veggen og holdt
returnere. Dersom vi hørte en vogn svinge ved
oss fast. Etter at jeg hadde klatret opp på
kirkehjørnet var vi ganske sikker på at det var
bjelken, kikket jeg ut gjennom sprekken og så
han og vi gjorde oss klar til å løpe opp til porten
Walter ute i gårdsplassen med børsa. Noen få
og møte ham. Når vi så han komme, løp alle
skritt fra der hvor jeg sto, var det et bord borte fra
ungene opp til porten for å møte ham; de eldste
bar de små som ikke kunne løpe så fort. Når han veggen, så jeg krabbet over, stakk hodet ut og
ropte til Walter for å erte ham, ”Ikke skyt meg,
stoppet for oss, krabbet vi alle sammen opp på
skyt han bak treet”. Så dro jeg fort hodet inn
vogna for kjøre med ham opp til huset og noen
igjen. Han sendte et skudd i låveveggen lenger
av oss ville leite rundt i varene inntil vi fant
sukkertøyet. Noen ganger var det en pakke med nede. Snart stakk jeg hodet ut igjen og ropte det
samme. Jeg gjorde dette flere ganger og til slutt
søte kjeks, noe som var spesielt godt.
ropte jeg, ”Du kan ikke skyte meg, kan du skyte
et tre?”. Akkurat da jeg dro hodet inn igjen, ping!
Vi hadde ingen borebrønn den gangen, så det
var bare nok vann i den til husholdningen. Kyrne Et skudd traff en av fingrene mine som jeg holdt
drakk fra bekken så lenge det var vann i den. Når meg fast i veggen med. Det var ikke med hensikt,
men i det minste hadde han siktet høyt nok til å
den gikk tørr; noe som noen ganger hendte i et
tørt år, måtte vi gi vann til dyra fra dype dammer skremme meg. Jeg skrek ut da skuddet traff og
trakk handa inn, mistet balansen og falt ned i
eller brønner som far gravde på lave steder ute
høyet. Amanda løp inn i huset for å fortelle det til
på jordene. For å få vannet opp, ble det bundet
mor med meg etter. Walter gjemte seg, og en
et sterkt tau til ei bøtte som ble senket ned i
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stund var han redd for å komme i nærheten av
far. Det han ikke visste, var at vi aldri hadde fortalt noe til far.

frøs de så at da de var halvveis, stoppet han hos
Elias Hoem, venner av familien vår, slik at de
kunne varme seg og få mere klær.

En annen gang mens Walter var der, vevde mor
et teppe og hadde den store veven satt opp i
stua. Noen av oss fikk ideen at veven så ut som
orgelet i kirken og vi fant ut at vi skulle bruke det
og ha en egen gudstjeneste. Det må ha vært fem
eller seks av oss barna samlet i stua for gudstjeneste den dagen. En av oss satt ved veven og
spilte som om det var et orgel og vi sang alle
sammen. En annen (muligens meg selv) holdt en
preken – Jeg kan fremdeles huske teksten – og
midt opp i det hele ble døra plutselig åpnet og vi
ble bombardert med puter. Walter hadde lyttet
utenfor døra og da han ikke kunne holde ut
lenger, hadde han fått et par av de andre barna
med og samlet sammen puter for å kaste på oss.
Så fort vi hadde fått en pute i hodet, heiv vi den
rett tilbake, så det hele endte opp med en putekrig.

Hjemme ventet vi med spenning på at de skulle
komme. Siden alt var klart til jul. Endelig hørte vi
lyden av bjellene på sleden og kikket ut av
vinduet og så sleden bli trukket opp til inngangen.
Døra føyk opp og med hilsenen ”Gledelig Jul”,
klatret alle ut av sleden og kom inn i varmen og i
hjemmets varme og gjestfrihet, glemte de snart
den kalde turen. Før middag fikk alle et glass vin
og fattigmanns bakkels. Det var norsk skikk og
ble praktisert i området vårt. Ingen kom inn i et
hus i løpet av jula uten å bli hilset med ”Gledelig
Jul” og tilbudt et glass hjemmebrygget øl, vin,
eller noen ganger et glass brandy til mennene,
sammen med norsk bakkels eller småkaker.
Julematen besto vanligvis av norsk lefse og lutefisk som måtte spises med masse smeltet smør
for å gi det rett smak. Når vi hadde gjester, måtte
vi også ha fløtegrøt og rullepølse, og den vanlige
fruktkaka og småkaker. Jula varte fram til nyttår,
så det var nok av tid til å spise opp den gode maten som hadde blitt bakt og gjort ferdig på forhånd. Primost og geitost var oster mor laget og
nesten alltid hadde for hånden. Den sistnevnte
måtte lagres på et varmt sted til den var moden.
Denne spesielle jula var det besøk og festing
gjennom hele uka.

Til den store middagen på første juledag, var vi
alle sammen invitert til tante Helena og onkel
Oles hjem. Etter at vi hadde vært i kirken den
morgenen, satte vi oss alle sammen opp i sleden
og ringing i bjeller og glade forventninger, reiste
vi i vei. Middagen var nesten klar da vi kom inn i
det varme kjøkkenet med fristende lukter og det
Wittenberg Findall barna
lange bordet var fullt av god mat av alle slag.
Hovedretten var kylling og ”spare ribs” med alle
de vanlige birettene. Da paien ble brakt inn hadKapittel 5. Gjester til jul.
de jeg min tvil vedrørende smaken. Det var en ny
slags pai og kusinen min Laura fortalte oss barna
På den tiden hadde veldig få folk i vårt område
at det var kjøtt i den. Vi lurte på hvordan en pai
juletre i hjemmet sitt til jul, men det var alltid et
stort tre i kirken. Der fikk alle barna en godtepose med kjøtt i kunne være en god dessert. Derimot,
den så god ut og etter et par biter, fant vi ut at
etter å ha sunget og lest opp. Hjemme hang vi
den smakte veldig godt. Siden den gang har
opp strømper på julekvelden og om morgenen
skikkelig hjemmelaget ”mincepie”(note 7) vært en av
fant vi nøtter og sukkertøy i dem. Det var ingen
gaver, men mor hadde alltid laget god mat til jul. mine favoritter.
Typisk norsk mat var vanlig på den tiden.
Etter juleferien dro gjestene hjem og vi var tilbake
Mors bror, onkel Nels Findall, hadde giftet seg og i den vanlige rutinen. Vintersporten vår var å gå
han og tante Carrie bodde på gården Wittenberg. på ski, skli og skøyte. Far laget ski og sleder og
Det var sjelden vi hadde gjester i huset i løpet av siden det var mange bakker på gården var det
ikke langt for oss å gå for å ha det moro. For å
vinter månedene, men et år kom de til jul sammen med tante Carrie’s bror, Ephraim, og kone. skøyte, dro vi vanligvis ned til tante Helena, da
De kom til Manitowoc med tog, og far møtte dem de bodde nærmere elva og noen av kusinene
våre ble ofte med. Noen steder langs elva, var
der med hest og slede. Det var veldig kaldt den
dagen og selv om far hadde frakk og teppe med, det åpne hull og vi måtte passe oss så vi ikke
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kom for nærme dem.
En gang da vi skøytet sent på ettermiddagen,
gikk fetteren vår, Oscar, gjennom isen med et
ben. Det begynte å bli mørkt og han løp hjem
uten å fortelle oss om det. Vi fortsatte å skøyte
og snart gikk jeg også gjennom samme hullet.
Våt og kald som jeg var, skyndte vi oss tilbake til

huset. Etter å ha fått på tørre strømper og blitt
varm, så vi Oscar komme ned fra annen etasje.
Da moren hans var utenfor hørevidde, fortalte
han oss at han også hadde gått igjennom, men
han var redd for at moren skulle skjenne på ham,
så han hadde løpt fort hjem og skiftet på rommet
sitt uten at noen så ham. Han hadde ikke tenkt
på å advare oss andre om at det var et hull i isen.

Sluttnoter:
1) Christian Science. Kristen Vitenskap, religiøst samfunn av amerikansk protestantisk opprinnelse.
Grunnlagt i 1879 av Mary Baker Eddy (1821–1910). På sin søken etter helbredelse for sine psykiske
og fysiske plager ble hun overbevist om at disse hadde en mental opprinnelse, og at dette gjaldt all
sykdom. Dette førte til en ny tolkning av Det nye testamente.
2) Prisoner’s goal. To lag som sender ut løpere og forsøker å fange hverandre for å sette dem i fengsel.
3) Aunty-over. To lag på hver side av en bygning. En ball blir kastet over mens man roper ”Aunty-over”.
Det andre laget som fanger ballen, skal løpe rundt huset og forsøke å treffe en av motspillerne. Den
som blir truffet, går over på det andre laget.
4) Buggy. Liten vogn (med to el. fire hjul)
5) Buckboard. En åpen vogn trukket av hester. Den hadde 4 hjul og sete som var festet til en planke som
gikk mellom front og bak-akslene.
6) Walters gevær. Sophie’s sønn, Chester, sier at det bare var et luftgevær.
7) Mincepie. Liten rund pai fylt med en blanding av oppskårne epler, rosiner, kjøttdeig.

Kart: USA — Manitowoc

Manitowoc
Kilde: Wikipedia

Manitowoc County er et fylke i den amerikanske delstaten Wisconsin. Det ligger øst i staten ved
Michigansjøen. Det totale areal er 3.869 km 2 hvorav 2.337 km2 er vann.
I år 2000 hadde fylket 82.887 innbyggere, og administrasjonssenteret ligger i byen med samme
navn Manitowoc som også er fylkets største by.
Navnet er etter det Ojibwe-indianske ordet Manidoowag.
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The Farm of My Memory – noen kommentarer
Av Leif Biberg Kristensen

I oktober nummeret (nr. 85) av Ætt og Annet sto
første del av artikkelen «The Farm of My
Memory» av Sophie Olea Hanson Halverson. I
denne artikkelen er hennes norske bestefar
«Isaac Hanson Findal» og hans nærmeste
familie omtalt på en måte som formelig roper
etter dokumentasjon.
Rundt nyttår satte Per Arne Rødh i gang en
diskusjon på Grenland Ættehistorielags Slektsforum på Internett, kalt «Isaac Hanson Findal»,
med spørsmål om det var mulig å finne fram til
hans norske opphav. Diskusjonen har vært både
god og fruktbar, og etter ønske fra redaksjonen i
Ætt og Annet har jeg skrevet et sammendrag av
de opplysningene og konklusjonene som har
kommet fram underveis. Andre deltakere i
diskusjonen har vært Tore Granly, meg selv og
en «JT» fra USA som ønsker å være anonym,
men har en blogg kalt «Filioagnostic»(note 1) og er
en slektning av Sophie.
Jeg har valgt å ikke ta med så mange kildehenvisninger, da de fleste av disse vil utgjøre
lenker til nettressurser. Disse lenkene ligger allerede tilgjengelige i diskusjonstråden på forumet,
og de som er interessert i å sette seg videre inn i
saken henvises dit. Diskusjonen er også en god
demonstrasjon på hvor mye som nå er tilgjengelig på Internett, og hvordan det plutselig kan
komme innspill og nye momenter fra helt uventet
hold.
Forfatterinnen (Sophie) har hatt fokus på å
skildre det miljøet hun vokste opp i, ikke på å
skrive en nøyaktig og detaljert genealogisk
rapport. Det er selvsagt ikke noe å utsette på
dette. Beskrivelsen av slektsforhold som ligger et
stykke bakover i tid ser imidlertid ut til å være
bygget på «familie-tradisjon» eller muntlige overleveringer, og er følgelig ikke alltid i overensstemmelse med det vi finner i skriftlige kilder fra
1800-tallet.

Hennes bestefar Isaac Hanson Findal (18211908) er nå sikkert identifisert. Han er sønn av
Hans Abrahamsen(note 2) født på søndre Bjørntvet
i 1770 og hans kone Margit Gunnuldsdatter
(ukjent opphav). Paret ble gift i Eidanger 10. november 1799, og teksten i kirkeboka ved giftermålet lyder som følger: «Ungkarl Hans Abrahamsen Bjørntved i Solum herred og Pige Margit
Gunnulsdatter Herøen. Forlovere Anders Hansen
og Ingebret Isachsen Herøen.» Margit ser ikke ut
til å være født på Herøya eller noe annet sted i
Grenland, og navnet kan vel tyde på at hun
kommer fra et sted lenger opp i fylket. I henhold
til de opplysninger som foreligger ser det ut til at
hun er født ca. 1772-75. Hans og Margit bodde
på søndre Bjørntvet-området i Solum, for det
meste trolig på Tollnes, inntil de flyttet til Findal i
Bamble i 1833. Her har de knapt rukket å flytte
inn før Hans satte livet til.
I skifteregistreringsprotokoll fra Bamble sorenskriverembete 1823-1841 finner vi den triste
historien på side 87: Den 29. oktober 1833 blir
det foretatt registrering på Findal etter Hans
Abrahamsen som forsvant på hjemtur fra Brevik i
september, «der ei [...] har været at opspørge og
saaledes formenes at være faldt overbord af
prammen og druknet. Han skal have været alene
paa prammen, der [...] fandtes inddreven paa
pladsen Sahlen under gaarden Gjømble.» Han
etterlot seg enka Margit (som nå blir kalt
Gundersdatter) og seks barn: Niels født 1803
som sies å være «hendømt til slaveriet» for en
tre års tid siden, Gunder født 1806 som befinner
seg ved Ålborg i Danmark, Andreas Peter født
1812, Isak født 1821, Ingeborg Maria født 1810
og Marthe Gurine født 1815.
I tillegg hadde paret barna Abraham (18001818), Marthe Gurine (1801-1802) og Isak (18081809). Jeg må ta med en liten kuriositet. Ved
dåpen til Isak i Solum 1821 er foreldrene ført som
«Hans Abrahamsen og Birgitte Bjørntvedejet».
Her er navnet på mora positivt feil, noe som vises
både av skiftet etter faren referert over, ved
konfirmasjonen til Isak i Bamble 7. august 1836
hvor foreldrene er ført som Hans Abrahamsen og
Margit Gunuldsdatter, og ved utreisen i 1848.

Derfor må det være på sin plass, i et blad med
hovedvekt på slektshistorie, å komme med
supplerende opplysninger og korrigere der hvor
det er åpenbart at historien hennes inneholder
feil. Det er vel også av allmenn interesse å kunne
knytte familien hennes entydig til slekt i
Den eldste sønnen Niels drukner på Findalbukta i
Grenlandsområdet, slik vi har klart å gjøre, og
1847. Året etter pakker Margit kofferten og reiser
som var utgangspunktet for diskusjonen.
til Amerika med de to yngste barna Isak og
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Marthe Gurine. Sophie forteller at Isaks mor
(altså Margit) døde under overfarten, 80 år gammel. Alderen er nok noe i overkant, ved utreisen
er hun ført som 76 år.

- Hannah, født 14. mars 1856, død 16. desember
1928, gift med Jacob Mayer Schollenberger,
- Inanda Marie, født 22. juni 1866, død 1. juli
1946, gift med Knut Edwards.

Nå kan vi begynne å sammenholde Sophies
historie med det vi finner av kildene. I første avsnitt av artikkelen står det at Isak kom sammen
med sin svoger Søren Ballestad. Senere skriver
hun at «Sørens kone, Ingeborg Findal, var bestefars søster og han hadde ennå to søstre, Gunhild
og ?» Her er det relativt stort avvik mellom hennes historie og kildene. Søren Larsen Ballestad
emigrerte i 1843, og ble gift med Marthe Gurine
Hansdatter (altså ikke Ingeborg) i Manitowoc i
1849. Den andre av søstrene, Ingeborg Maria,
ble gift med Isak Hansen Høen i Bamble 22. november 1833. Dette paret flyttet til Findal ca.1836.
De reiste til Amerika i 1849 med barna Marthe
Pernille f. 1834, Hanna Maria f. 1835, Maren
Andrea f. 1839, Magdalena f. 1842 og Hans
f. 1844. Isak døde allerede samme året eller året
etter. Denne Isak Hansen er sønn av Hans
Abrahamsen Høen og Pernille Simonsdatter (fra
Trosby), født på Høen 1805.

Så kommer vi til en ypperlig ressurs som vi ble
tipset om av vår anonyme amerikanske venn:
Norsk-amerikaneren Robert A. Bjerke har skrevet
en bok kalt «Manitowoc-skogen» som inneholder
biografier om et stort antall nordmenn som flyttet
til området Manitowoc i Wisconsin på 1800-tallet.
En stor del av disse kommer fra Grenland, først
og fremst Bamble og Gjerpen.
Boka er fritt tilgjengelig på nettet(note 3) som en
PDF-fil. Bjerke har benyttet seg av kirkebøker og
folketellinger, og boka virker svært grundig og
gjennomarbeidet. Den vil sikkert kunne gi grunnlag til flere artikler i Ætt og Annet etterhvert for
den som vil gi seg i kast med det. Teksten er på
enkel engelsk, her oversatt til norsk av meg.

Jeg gjengir først biografien til «vår» Isak Hansen,
side 93. Stjernene foran enkelte av navnene indikerer at disse har sine egne biografier. Merk at
når begravelsesstedet står oppgitt som
Her har vi altså to forskjellige Isak Hansen som
«Gjerpen» viser det til Gjerpen cemetery,
begge skrev seg til Findal, den eldste ble gift
Manitowoc County, Winsconsin. Denne kirkegårmed søstera til den yngste. Begge utvandret til
den er registrert og finnes på nett(note 4). Ellers kan
Amerika sist i 1840-årene og endte i Manitowoc,
«Gjerpen» vise til både Gjerpen i Telemark og
og begge hadde en far ved navn Hans Abraham- Gjerpen i Manitowoc. Det vil som regel framgå av
sen. Til overmål døde begge Hans Abrahamsen kronologien og den øvrige sammenhengen hva
høsten 1833. Dette gir naturligvis lett opphav til
som er hva.
forvirring.
«Isak Hansen Findal, sønn av Hans Abrahamsen og Margit Gundersdatter, søster Ingeborg
Maria gift med *Isak Hansen Findal, født 10. mai
1821 Tolnæs i Solum, død 11. sept. 1908 bgr.
Gjerpen. Immigrert 1848 fra Bamble med hans
mor og søster Marthe Gurine. Kjøpte land i Cato
1848. Jordbruker der i 1860; Manitowoc 1870;
ISAK HANSON FINDAL
Cato 1875-. Gift 2. juni 1852 i Manitowoc Rapids
From Der Nord Westen, 17 Sept. 1908:
Death in Town Cato Friday of Isaac Hanson Fin- med Oline Marie, datter av *Gullik Nilsen og
Oline Marie Paulsdatter, født 21. mai 1826, død
dal at the advanced age of 87.
He had been a resident of our county since 1848. 26. januar 1879 bgr. Gjerpen. Hun første gang
gift med *Bertel Pedersen. Barn: Marthe født
3 sisters survive.
1. mai 1851; Caroline født 3. mars 1854, gift med
*Ole Hansen; Hanna født 14. mars 1856; Hans
Det står at Isak har tre søstre som overlever
født 28. mai 1858; *Nils Andreas født 2. juli 1861;
ham, noe som må være rent oppspinn. De to
Inanda Marie født 22. juni 1866.»
identifiserte søstrene døde tidligere: Marthe
Gurine den 16. februar 1861 og Ingeborg Maria
På samme side finnes biografien til den andre
den 19. august 1884. Det kan heller ikke være
hans egne barn det er snakk om, vi vet at i hvert Isak Hansen Findal som var gift med den forriges
søster:
fall fire av døtrene levde ved hans bortgang:
Det er bortimot utelukket at Isak kan ha hatt ei
tredje søster slik Sophie skriver, men det har
åpenbart vært noe usikkerhet rundt dette.
Kanskje stammer denne usikkerheten fra dødsannonsen etter Isak i 1908:

- Martha, født 1. mai 1851, død 20. september
1931, gift med Nels Johnson,
- Caroline, født 3. mars 1854, død 31. oktober
1929, gift med Ole Hanson,

«Isak Hansen Findal, sønn av Hans Abrahamsen og Pemille Simensdatter, født 29. april 1805 i
Norge, død 1849 eller 1850, 11 måneder etter
familiens ankomst i Amerika. Immigrert 1849 fra

13

Bamble, viljeserklæring for statsborgerskap
(declaration of intent) samme år. Jordbruker på
Høen i Bamble 1829-1836, på Findal i Bamble
1836-1849. Gift med Ingeborg Maria (Emily),
datter av Hans Abrahamsen og Margit Gundersdatter, bror *Isak, født mai 1810 i Porsgrunn, død
19. august 1884 bgr. Evergreen. Newton 1850,
Manitowoc 1860-. Barn: Marthe Pemille født 2.
desember 1834, gift med *O. Torrison; Hanna
Marie født 1. november 1836, gift første gang
med *Lars (John) Sørensen, annen gang med
*Lars Larsen; Maren Andrea født 11. oktober
1839, gift med *Christen Olsen; Magdalene født
17. mars 1842, gift med *Anton Hansen; Hans
født 25. september 1844, død 9. august 1865 i
Chicago bgr. Evergreen, sjømann på damperen
Red Rover, USN; Ingeborg Andrea født 22.
august 1847, død 25. januar 1849; Henrikke født
31. juli 1849 på Hudson-elva, gift med *Hans
Jørgen Andersen.»
Biografien til Søren Larsen Ballestad, side 216:

eller 1868. Jordbruker i Cato. Gift 8. januar 1875 i
Cato med Caroline, datter av *Isak Hansen
Findal og Marie Gulliksdatter, født 3. mars 1854 i
Gjerpen, død 31. oktober 1929. Barn: Nelie Marie
født 29. juli 1875, gift med *Peter Mason; Ida
Henriette født 16. mai 1877, død 3. september
1924; Hanna Christine født 4. desember 1878,
død 29. juli 1963, gift 1. november 1910 i
Gjerpen med Albert sønn av *And. Larson;
Sophia Olea født 12. mars 1881, gift 25. juni
1908 i Gjerpen med Lawrence Monroe sønn av
*Chr. Halvorsen; Amanda Josefine født 9. mai
1883, død 9. mai 1896; Olga Nikoline født 3.
februar 1885, død 8. oktober 1942, gift 1. august
1914 i Gjerpen med Hiram Donald sønn av
*Halvor Peterson; Mabel Caroline født 3. februar
1885, gift 5. april 1915 i Gjerpen med Albert Palmer sønn av *O. P. Hanson; Inga Othelia født 25.
november 1886, død 9. september 1972, gift 1.
september 1909 i Gjerpen med Oscar sønn av
*Ole Larson; Isak Edwin født 14. mars 1888, død
10. januar 1971, gift 20. november 1928 i Gjerpen med Gertrude Ann Wiegert født 1908; Helmer Edward født 14. mars 1888, død 12. juli
1904; Norman Gerhard født 12. mars 1891, død
16. oktober 1967; Waldemar Toliver født 21.
mars 1895.»

«Søren Larsen Ballestad, sønn av Lars Thorsen og Karen Gurine Sørensdatter, født 10.
februar 1817 Ballestad i Gjerpen, død 21. april
1901 bgr. Gjerpen. Immigrert 1843. Jordbruker i
Cato 1848-. Gift 1849 med Martha Gurine Hansdatter, født 1. april 1816, død 16. februar 1861,
En stor takk til «JT» som med sin bloggpost
bgr. 14. april 1861 Gjerpen. (Foto i Ristad p. 4)». «Norway: the Promised Land of Internet
Genealogy»(note 5) har hjulpet til mye med å klare
Endelig biografien til Ole Hansen, Sophies far,
opp rundt denne familien, og i tillegg har bidratt
side 174:
med gode innspill i diskusjonen. Takk også til Per
Arne Rødh og Tore Granly som begge har lett
«Ole Hansen, sønn av Hans Olsen og Nelia
etter og funnet gode og interessante ledetråder,
Korneliusdatter, født 4. oktober 1847 Gonø i
og dermed har gjort en betydelig del av jobben
Brunlanes, død 2. august 1925. Immigrert 1865
med å sette sammen denne artikkelen.
Sluttnoter:
1) <http://filioagnostic.blogspot.com>
2) Se Solumslekt: <http://solumslekt.org/slekta/famark.php?person=1128>
3) <http://www.rbjerke.net/wp-content/files/Manitowoc-skogen.pdf>
4) <http://www.2manitowoc.com/2.html>
5) <http://filioagnostic.blogspot.com/2010/08/norway-promised-land-of-internet.html>
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Amerikaslekt av Torbjørn Aasetre
Abraham Nilsen Tangen (Skjelsvik i Eidanger) og kone Sara
Marine Pedersdatter utvandret våren 1861 til Amerika med sine
barn. Torbjørn Aasetre forteller her om den første kontakten, besøk av etterkommere, sin rundtur der ”over” og om slekt.
- skrevet av Ivar Kokkersvold

Etter avtale var jeg på besøk hos Torbjørn
Aasetre på Bassebo den 13.01.2011 da han
tidligere hadde nevnt for meg at han hadde noe
om Amerikautvandringen han også.

noen gjenlevende slektninger i Norge. Min bestemors navn var Amalie Sophie Abrahamson, født
9. februar 1859. Hennes far het Abraham Tangen
(Nelson), og var født i 1820 og døde i 1896." Videre om at bestemorens fødested var i Eidanger.

Et besøk hos en sprek og oppegående kar; 86 år
gammel (fyller snart 87). Kona Gunnlaug døde
Kona som het Doris Satterness var sterkt slektshøsten 2006, Ekteparet Aasetre ble tildelt lagets interessert, og ekteparet skulle på en rundtur i
hederspris i 2004 for sitt store arbeid med slekt
Norge sommeren 1985. De var derfor svært
og laget.
interessert i kontakt med
slektninger i Norge.
I løpet av vår samtale om
denne saken slo det meg
Gunnlaug og Torbjørn
at denne utvandrerAasetre fant ut at disse
familien nok kunne være
utvandrerne var i begges
nær opptil min egen slekt
slekt. Gunnlaug nærmest
og aner. Det første jeg
skulle det vise seg, som
derfor gjorde da jeg kom
firmenning til den nevnte
hjem, var derfor å slå opp
Doris Satterness. Vanligi min egen slektsdatavis regner vi vel firmenbase. Riktignok, kona
ninger som mer fjern
Sara Marine Pedersslekt, men for norske utdatter er et barnebarn til
vandrere på 1800-tallet er
min ane på morssida
nok slike slektsledd det
nemlig Ole Pedersen
nærmeste en kan komme
Skavraker som min stami slekt med etterkommere.
far på gården Skavraker i
Eidanger. Ekstra hyggelig
Gunnlaug kontaktet så
blir det derfor å kunne
avisa Varden som igjen
videreformidle noe fra
videreformidlet kontakten
denne historien.
til fru Satterness. Hun
skrev så til familien AaseTorbjørn hadde flere fulle
tre, og det endte opp med
ringpermer om denne
avtale om besøk på
saken; slektsnotater fra
Bassebo og Eidanger.
sine amerikanske venner
og slektninger, masse
Besøk på Bassebo og
bilder, dagboknotater fra
Eidanger
sitt besøk i USA samt
På sin rundtur i Norge
avisartikler o.l.
avbrøt Doris og Ed
(Edward) Satterness
Den første kontakten
denne i Trondheim, tok toget til Oslo og deretter
Det hele startet forteller Torbjørn, med en notis i til Larvik. Torbjørn husker godt at han og Gunnavisa Varden 1984 som vist. Kort fortalt handlet
laug hentet dem der og fant fram til dem utfra et
denne notisen om en norsk-amerikaner som lette foto tilsendt på forhånd.
etter slekt i Eidanger. Fru Ed Satterness skrev
bl.a. følgende: ”Jeg prøver å finne ut om jeg har Kona kunne noen få ord norsk og mannen Ed
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gaver til våre amerikanske venner/slekt. Kona
Doris Satternes var svært overveldet den kvelden
husker Torbjørn, over møtet med alle sine nye
slektninger i Norge. Men dagen etter måtte de
dra videre.
Vel tilbake til USA, fortalte hun mange av sine
slektninger der om denne Norgesturen og besøket i Eidanger; ikke minst om alle nye slektninger der. Det endte opp med nye besøk på
Bassebu fra andre slektninger.
Først et på forsommeren 1985, av ei dame som
het Lois (datter til et søskenbarn til Doris),
hennes sønn og hans ”girlfiend” fra California. De
var her i noen dager, hadde leiebil og fartet en
del omkring; bl.a. til slekt i Skien som de også
hadde. Hun var datter av Walter Abrahamson jfr. etterslekt 3.4.4, og Torbjørn har fortsatt
kontakt med henne.
Senere på sommeren 1985 et nytt besøk av to
eldre ektepar; deriblant Charles Andersen og
kone Helene fra Wisconsin. De var på besøk
Doris og Ed Satterness, norskamerikanere på besøk bare en dag, og ble tatt med ut til Skjelsvikpå Bassebo og Eidanger
tangen; jfr. foto. I 1990 var Ed og Doris Satternes
igjen var på besøk i Norge og Bassebo. Undernoe mer. Etternavnet er en amerikansk versjon
veis hadde Gunnlaug og Torbjørn undersøkt
av Seternes(et), fra Romsdalen.
nærmere hvor Stormo-navnet kom fra i Norge, og
kommet til at det gjaldt Stormo i Holt ved
Resten av denne fredag ettermiddagen gikk med Tvedestrand. Det ble da et besøk dit og hilse på
til prat og vise rundt. Neste dag ble de tatt med ut Stormo-slekt der.
til Skjelsvikstangen, traff slektninger som bodde
der, vist rundt og fortalt om plassen/bruket. Ingen Neste skritt i 1985 ble så invitasjon til å komme
bygninger igjen der hvor husene i sin tid hadde
over for å besøke denne norsk-amerikanske
ligget.
slekta og som ble berammet til våren 1986.
Siden jeg nok ante at det være så som så med
Søndag var det stor slektsammenkomst på
engelskkunnskapene for de som gikk på skolen
Auen-gårdene, samlet 60-70 personer med stort før 2. verdenskrig, spurte jeg om det. Svaret var
og smått. Mye mat, prat og fotografering samt
da at han og Gunnlaug hadde forberedt seg godt
med diverse engelsk kurs.
Videre hadde vi underveis med denne artikkelen
mang en prat om lengden etter hvert som han
kom med mer og mer bilder og annet stoff om
saken. Det kunne nok bli ei hel bok som han sa,
og hvor jeg mer spøkefullt mente at det heller ble
2. Men da han ved siste besøk vi hadde om
saken, kom med et ferdig håndskrevet manuskript som kortversjon av dagbok fra USAbesøket, ”lot jeg meg overtale” til ennå noen nye
sider.

Besøk på Skjelsviktangen, Eidanger
Amerikanerne Helene og Charles Anderson, familien
Aasetre og noen fra Tangen-familien.

USA tur
Amerikabesøket var nærmest en rundtur over
nesten hele USA, forteller Torbjørn; hele 9 stater
og varte i 28 dager. Lois hadde lagt opp turen på
forhånd og hadde flybilletter på alle innlandsrutene i USA klare.
- fortsettelse side 24
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Abraham Nilsen Tangen (1820-1896)

Utvandrerfamilien
Abraham Nilsen Tangen, født 18.02.1820 på Tangen-Skjelsvik. gift 25.06.1841 med
Sara Marine Pedersdatter født 28.02.1822 på Søndre Ås (hjemmedøpt og stadfestet i
kirken 24.03.1822)
Barn:
1. Nikoline, født 08.07.1841.
2. Karen Marie, født 24.11.1843, død 10.02.1845.
3. Nils, født 11.11.1845.
4. Peder Martin, født 27.01.1849.
5. Carl, født 05.02.1852, død 28.01.1860.
6. Ina Mathilde, født 04.08.1854.
7. Amund Olavus, født 27.08.1856, død 22.09.1860.
8. Anders Jørgen, født 27.09.1858, tvilling.
9. Amalie Sophie, født 27.09.1858, tvilling.
10. Carl, født 1861 på båten over til Amerika.
11. Emma, født 1865 i Amerika.
(Kilde: Kirkebøkene for Eidanger, og for de to siste barna opplysninger fra USA)
Familien eide og brukte underbruket Tangen av Skjelsvik i Eidanger. I 1861 solgte han
bruket for 1250 spesiedaler. Etter salget tok Abraham Nilsen med seg sin kone og deres
6 gjenlevende barn og dro våren 1861 til USA, Nelsonville – Wisconsin.
(Kilde: Gårds- og slektshistorien for Eidanger, bind 3 – side 374)
Anm. Vi ser at det ble født et barn på båten over. Med så tett mellom barna det var den gang, var
nok det ingen sjeldenhet for Amerikautvandrerne.
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Aner
for Abraham Nilsen Tangen (1820-1896) og Sara M. (Pedersdatter) Tangen (1821-1877)
En enkel aneopplisting basert på opplysninger fra Torbjørn og min egen slektsdatabase (og etterpå
sjekket med Jørn Olsens mer omfattende slektsdatabase for Eidanger).
Av plasshensyn utelates kildehenvisninger og begrenses til deres tippoldeforeldre. Mer utfyllende
opplysninger kan oppgis til interesserte.

Abraham Nielsen Tangen
født 18.02.1820 på Tangen-Skjelsvik, Eidanger,
død i Wisconsin 25.08.1896 og begravet på New
Hope kirkegård nær Nelsonville, Wisconsin.

19. Aaste Larsdatter (ca.1695-1763).
Familien bosatt på Vierdalen i Eidanger.
11 barn sammen.
20. Aasold Jacobsen Rennesund (ca.16901770), gift 1712 med:
21. Anne Andersdatter (ca.1691-1761).
Familien bosatt på Rennesund, Kilebygda i
Solum. 16 barn.
22. Ole Larsen Hvalen (ca.1700-1783), gift
1732 med:
23. Mette Tostensdatter (1708-1765).
Familien bosatt på Hvalen, Eidanger. 2 barn.
24. Knud Amundsen Flaatten (ca.1703-1785).
Gift 1724 med:
25. Marte Andersdatter (ca.1702-1795).
Familien bosatt på flere steder i steder i Eidanger. 9 barn.
26. Iver Jensen (Qvist) Grave (ca.1696-1748),
født på Stokke, Vestfold. Gift med:
27. Berte Ouensdatter, (f.ca.1698-1764), fra
Aasgaarden, Borre.
Familien bosatt flere steder, Vestfold og Eidanger. 5 barn sammen, og et fra hennes
første ekteskap.
28-31. som nr. 20-23

Foreldre:
2. Niels Hansen Tangen (1791-1833). Han
var frakteskipper, smittet av kolera I Drammen og døde i Moss 1833. Gift 1819 med:
3. Marte Marie Iversdatter (1791-1855).
Familien bosatt på underbruket Tangen av
Skjelsvik i Eidanger. 4 barn hvorav sønnen
Abraham eldst.
Besteforeldre:
4. Hans Jacobsen (f.1750), gift 1778 med:
5. Anne Abrahamsdatter (f.1757).
Familien bosatt på Skjelsvik og Hvalen i
Eidanger, senere Asdalstranden i Bamble.
8 barn.
6. Iver Abrahamsen Schielsvig (1759-1854),
gift 1783 med:
7. Mette Kristine Abrahamsdatter (17641846).
Familien bosatt på Skjelsvik, Eidanger.
11 barn.

************
Oldeforeldre
8. Jacob Olsen Grave (ca.1711-1763), gift
1743 med:
9. Anne Nielsdatter (1724-1814).
Familien bosatt på Søndre Grava, Eidanger.
9 barn.
10. Abraham Aasoldsen Hvalen (1728-1794),
gift 1755 med:
11. Maren Olsdatter (1733-1783).
Familien bosatt på Hvalen i Eidanger.
5 barn.
12. Abraham Knudsen Schielsvig (17321796), gift med
13. Anne Iversdatter.
Familien bosatt på Skjelsvik, Eidanger.
3 barn.
14. Abraham Aasoldsen Hvalen, (jfr.nr.10).
15. Maren Olsdatter, (jfr.nr.11).
Tippoldeforeldre
18. Niels Olsen Wiersdalen (ca.1693-1763),
gift 1721 med:

Sara Marine Pedersdatter Tangen
født 28.02.1822 på Søndre Ås i Eidanger, gift
25.06.1841 i Eidanger kirke, død 08.04.1877 og
begravet på New Hope kirkegård, Wisconsin.
Foreldre
2. Peder Amundsen Aas (1796-1866). Gårdbruker og selveier. Gift 1.g. 1819 med Margrethe Olsdatter, gift 2.g. 1846 med Oline
Marie Pedersdatter (8 barn med henne).
3. Margrethe Olsdatter (1796-1844).
Familien bosatt på Søndre Ås, Eidanger.
8 barn sammen hvorav datteren Sara
Marine som nest eldst.
Besteforeldre
4. Amund Pedersen Sundsaasen/Aas (17691843). Gift 1795 med
5. Maren Erichsdatter (1780-1857).
Familien bosatt på Sundsåsen og Søndre
Ås i Eidanger, 12 barn.
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6.

Ole Pedersen Skavrager (1766-1832).
Tippoldeforeldre
Gift 1.g. 1790 med Sara Olsdatter, 2.g.1814 16. Niels Amundsen Sundsaasen (ca.1671med enke Birthe Marie Jacobsdatter (1 barn
1736). Gift med:
sammen, hun 5 fra før).
17. Anne Pedersdatter (ca.1690-1769). Gift
7. Sara Olsdatter (1769-1814).
1.g. Niels Amundsen Sundsaasen, 2.g. 1739
Familien bosatt på Skavraker, Eidanger. 5
med Cornelius Hansen Sundsaasen (ingen
barn sammen.
barn).
Familien bosatt på Sundsåsen i Eidanger.
Oldeforeldre
10 barn.
8. Peder Nielsen Sundsaasen (1718-1791).
18. Ole Proesen Nøchlegaard (ca.1707-1766).
Gift 1749 med
Gift 1729 med:
9. Margrete Olsdatter (1730-1794).
19. Ingeborg Hansdatter (ca.1703-1785).
Familien bosatt på Sundsåsen i Eidanger.
Familien bosatt på Nøklegård, Eidanger. 7
10 barn.
barn.
10. Erich Sørensen Langangen (1754-1838).
20. Søren Olsen Qvelle (ca.1710-1773). Gift
Gift 1.g. 1780 med Sara Christophersdatter,
med
2.g. 1794 med Maren Andersdatter (2 barn), 21. Maren Iversdatter (ca.1713-1799).
3.g.1802 med Anne Hansdatter (4 barn).
Familien bosatt på Kvelde i Hedrum. 7 barn.
11. Sara Christophersdatter (ca.1754-1795).
22. Christopher Steffensen Haugane (ca.1703
på Langangseter, Eidanger. Gift 1.g. 1778
-1772). Gift med
med Ole Sørensen Langangen (ingen barn), 23. Kirsti Pedersdatter (død 1785).
2. g. 1780 med Erich Sørensen Langangen.
Familien på Østre Haugane, Brunlanes. 8
Familien bosatt på Langangseter, Eidanger.
barn.
7 barn.
24-27 som nr.16-19
12. Peder Nielsen Sundsaasen, jfr. nr. 8.
28. Søren Amundsen Lunde (ca.1710-1777).
13. Margrete Olsdatter, jfr. nr. 9.
Gift 1735 med
14. Ole Sørensen Langangen (1737-1779).
29. Sara Christensdatter (1715-1783).
Giftet 1.g. 1757 med Karen Christensdatter,
Familien bosatt på Øvre Lunde, Eidanger. 9
2.g. 1778 med Sara Christophersdatter
barn.
(ingen barn)
30. Christen Nielsen Sletholt (ca.1700-1769).
15. Karen Christensdatter (ca.1735-1777). Fra
Gift 1.g. ca.1726 med Anne Olsdatter, 2.g.
Sletholt i Kjose, Vestfold. Hun var enke da
med Aase Rasmusdatter (5 barn).
hun giftet seg med Ole Sørensen
31. Anne Olsdatter.
Langangen, ingen kjente barn fra før.
Familien bosatt på Sletholt i Kjose, BrunlaFamilien bosatt på Langangen, Eidanger.
nes. 4 barn.
3 barn.

Fra familiegravstedet på
kirkegården New Hope,
Wisconsin.
Merk norsk tekst på
gravsteinen.
På gravsteinen er oppgitt
fødselsdato 27. jan. 1822 for
Sarah M. Tangen
som ifølge kirkeboka for
Eidanger skal være
28. feb. 1822.
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Tresketid på Abraham N. Tangens farm
Abraham Tangen foran til venstre på bildet, og kona Sarah M. i midten med noen av deres barn.
Hestene gikk i sirkel for å drive treskemaskinen, og mange menn hjalp til med korn og halm.
Kvinnene i sin fineste stas ser det ut til for sammenkomsten, men hjalp nok til med matlagingen.

Dette bildet er også med i boka ”From The Indian
Land” av Malcom Rosholt. Den beskriver de
første farmernes forhold og liv i den sentrale del
av Wisconsin; mange norske utvandrere og en
god del navn fra vårt distrikt. Torbjørn hadde
denne boka som også finnes i lagets arkiv til utlån for interesserte.
Malcom Rosholt (1907-2005) var journalist, forfatter og historiker; etternavnet kan tyde på at han
er norskættet han også. Med et ”google-søk” på
nettet fant jeg en digitalisert samling foto og
skrifter av denne forfatteren på nettstedet:
<http://www.mcmillanlibrary.org/rosholt>
Vel vært en titt både for boka og nettstedet.

Fotosamlingen inneholder også dette bildet, og
tida blir her anslått til 1885. Det kan nok ikke
stemme; kona død 1877 og deres små barn på
bildet. Jeg vil da heller tippe om lag 20 år før —
d.v.s. ikke så mange årene etter at familien utvandret fra Norge og Eidanger.
Bildet under er fra besøket til Gunnlaug og
Torbjørn, og viser et uthus som den eneste
bygning igjen i 1986 fra Abraham og Sarah
Tangens farm.
Heggen blomstret ved uthusveggen her den 12.
mai 1986, skreiv Gunnlaug som tilleggstekst til
dette bildet som minne fra besøket der.

Dette uthuset var den
eneste gjenværende
bygning på farmen i
1986 fra Abraham og
Sarah M. Tangens tid.
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ETTERSLEKT
etter Abraham og Sarah M. Tangen
Bakgrunnsmaterialet her er fra før data-alderens tid med maskinskrevne og håndskrevne slektsnotater som
ekteparet Aasetre har fra sitt USA-besøk. Likeledes mange bilder (gravsteder) og artikler på amerikansk. Det å
få seg alt her ville gå langt utover rammen for denne artikkelen i bladet. I samråd med Torbjørn tas derfor med
noen data om barna, og derifra etterkommere etter sønnen Nils Abrahamson og for datteren A. Sophie Stormo
(f. Abrahamson) fram til den generasjon som nevnte Doris Satterness representerer.
Slektsnotater som i en slektsgransker-sammenheng må regnes som sekundærkilder.

BARN
1. Nikoline, født 08.07.1841 i Eidanger, Norge. Gift med John Treu. Begge gravlagt
på kirkegården i New Hope, Wisconsin.
2. Karen Marie (1843- 1845), født og død 2 år gammel i Eidanger, Norge.
3. Nils, født 11.11.1845 i Eidanger, Norge, død 11.09.1924. Jfr. etterslekt.
4. Peder Martin, født 27.01.1849, d. 1892. Gift med Gina Iversen, norsk (1851-1915).
5. Carl, (1852-1860) født og død 8 år gammel i Eidanger, Norge.
6. Ina Mathilde, født 04.08.1854, død 1917, gift 02.07.1875 med Albert Olsen (18511937).
7. Amund Olavus (1856-1860), født og død 4 år gammel i Eidanger, Norge.
8. Anders Jørgen, født 27.09.1858 i Eidanger, Norge, tvilling. Han døde i Wisconsin
17 år gammel.
9. Amalie Sophie, født 27.09.1858 i Eidanger, Norge, tvilling. Død 06.06.1934. Jfr.
etterslekt.
10. Carl, født 1861 på båten over til Amerika. Død som ugift i Sør-Dakota.
11. Emma, født 02.01.1865 i Amerika, død 22.06.1948. Gift med Lars Thostensen
(1864-1922).

Barn nr. 3 - Nils Abrahamson
Nils Abrahamson, am. Nels, født 11/11-1845
(Eidanger, Norge), død 11/9-1924. Han overtok
farmen etter sine foreldre, og denne er fortsatt i
etterslekta her. Gift 1. g. 11/6-1868 med Marie
Linnia Lunde og med følgende barn:
1. Oscar, 1869-1941, gift med Olina Konkrud.
Flyttet til Plaza, Nord-Dakota. Barn:
1.1 Melvin, ugift, død.
1.2 Helen, bosatt 1986 i Plaza, Nord-Dakota.
1.3 Oluf, gift med Marie Couty, bosatt i Plaza,
Nord-Dakota.
Barn fra 2. ekteskap 7/10-1872 med Maren Holt
(1851-1916):
2. Martin, 1872-1926, gift med Hannah Lee. Bosatt i Elderon, Wisconsin. Barn:
2.1 Norman.
2.2 Evelyn, bosatt i Stockton, California.
2,3 Ruby.
2.4 Mae.
3. Oluf, 1874-1905.
4. William, 1875-1952, gift med Inonda Foss.
Farm ved Heimdal, Nord-Dakota. Barn:
4.1 Myrtle, f. 8/4-1908, d. 9/5-1965 gift 7/101925 med Gilford Ring (1901-1967).
4.2 Norin, f. 26/10-1902, d. 5/4-1980, gift 1/91926 med Matina Hermanson (f.1902).
Bosatt i Washington.
4.3 Laura, f. 22/6-1903, gift 4/6-1930 med
Alvin Olstad. Bosatt Nelsonville,
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Wisconsin inntil 1947, overtok etter hvert
foreldrenes farm og flyttet dit.
4.4 Walter, f. 16/8-1908, gift 6/5-1933 med
Mildred Anderson (f.1910). Bosatt i Minot,
så i Mesa, Arizona.
4.5 Inez, f. 19/9-1910, gift 14/8-1940 med

Nils Abrahamson (sr.) og kone Maren
med sønnen Calmar

Maurice Ellingsen (f.1912). Bosatt ved
Dickinson, Nord-Dakota.
4.6 Clifford, f. 11/9-1913, gift 21/9-1935 med
Rebecca Johnson (f.1913) Bosatt i Minot,
Nord-Dakota.
5. Nils jr., am. Nels, f. 8/4-1878, d. 11/2-1959,
gift 30/7-1903 med Emma Kankrud (18841967). Bosatt nær Amherst, Wisconsin. Barn:
5.1 Norin Joseph, f. 6/12-1905, d. 1/5-1970,
gift 4/12-1935 med Mabel Tronsen
(f.1910).
5.2 Morris, f.1908 d.1908.
5.3 Morris Bernard, f. 22/11-1909, d.1983,
gift 12/6-1937 med Olina Isacson
(f.1910).
5.4 Harold Sanford, f.1912 d.1922.
5.5 Mabel Bernice, f. 16/5-1915, gift 29/111941 med Irving Howen (f.1910).
5.6 Carla Judith, f. 11/10-1917, gift 29/111941 med Harold W. Johnson (f.1914).
5.7 Arthur Oliver, f. 26/4-1919, d.1968, ugift.
5.8 Harvey Sylvester, f. 26/4-1923, gift med
Dorithy Erickson (f.1926).
6. Severin, 1881-1946, gift 25/7-1904 med Ella
Stormo – datter av Hans og Sophie Stormo.
Se denne familien nr. 9-1.
7. Adolph, 1883-1962, gift med Clara Melum.
Bosatt i Wisconsin, Nord-Dakota og Oregon.
Barn:
7.1 Norval (bl.a. en sønn James; som
senere omtalt).
7.2 Marion.
7.3 Leona, gift Noss, bosatt Milwaukee,
Oregon.
7.4 Vernon.
7.5 Raymond.
7.6 Arnold.
7.7 Richard.
7.8 Floyd.
7.9 Vivian, gift Schumacher, bosatt Eugene,
Oregon.
7.10 Joyce. Gift Phelps, bosatt Salem,

Oregon.
8. John N., f. 29/3-1885, d. 14/12-1969, gift
17/11-1921 med Alma Lider (1898-1980).
Barn:
8.1 Doris Lavonne, f. 20/2-1925, gift 26/51946 med Bob G. Anderson.
8.2 Jean Millicent, f. 10/9-1925, gift 23/61946 med Bradford C. Sleight.
8.3 Betty Lovise, f. 30/3-1928, gift 7/1-1950
med Charles R. Quinn.
8.4 Leroy, døde ved fødselen 1929.
8.5 John Randall, f. 18/11-1930. d. 10/121930.
9. Calmar, 1889-1953, gift med Rosie Gladoski.
Bosatt i Amherst, Wisconsin. Barn:
9.1 Margaret.
9.2 Neuman.
9.3 Betty.
***************
Barn nr. 9 - Amalie Sophie f. Abrahamson gift
Stormo
(Amalie) Sophie, født 27/9-1858 (Eidanger,
Norge), gift 9/4-1881 i Wisconsin med Hans
Stormo. Han er av slekt fra Stormo i Holt, AustAgder.
De flyttet til Hayti, Sør-Dakota. Ved denne
flyttingen ble alle deres eiendeler ødelagt i en
jernbanevogn på en bro som brant, og de hadde
bare 40 dollar igjen for å begynne sitt nye liv der.
Hun døde 6/6-1934 og han 23/12-1919.
Barn:
1. Ella, f. 15/11-1882, d. 31/5-1949, gift 25/71904 med Severin Abrahamson (1881-1946).
Bosatt i Washington. Barn:
1.1 Opal, f. 17/3-1905, gift med Dale
Gundersen (f.1900).
1.2 Harold, f. 1/3-1906
1.3 Ruby, f. 25/9-1907, død 14/5-1964, gift
15/1-1927 med Ford Waite.
1.4 Ethel, f. 5/10-1908, gift 4/6-med Arthur
Langman (f.1904).

Familien Stormo.
Foreldrene Sophie og
Hans sittende foran
med yngstegutten i
mellom seg.
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5.

6.

4 generasjoner kvinner av Stormo og Tangen-slekt.
Sophie sittende til høyre, bak henne datteren
Josephine, hennes datter igjen Clara ved siden og
foran til venstre tippoldebarnet Jeannette.

7.
1.5 Viola, f. 5/4-1910, gift med Ernest
Schaefer (f.1909).
1.6 Margaret, f. 16/12-1915, gift 1/9-1940
med Ford McKinney (f.1915).
1.7 Ernest, f. 4/9-1918, død 26/6-1980, gift
23/2-1947 med Bernice Helmig (19251967), skilt.
1.8 Lois, f. 19/7-1921.
1.9 Dolores, f. 11/11-1925, gift 1944 med
Waine Mulkey.
2. Josephine, f. 26/2-1884, d. 11/10-1961, gift
2/10-1901 med John Stemwedal (1879-1941). 8.
Bosatt i California. Barn:
2.1 Clara, f. 1/10-1902, gift med 12/10-1921
med Francis Hurley (f.1893).
2.2 Burdette, f. 26/4-1913, gift 26/6-1938
med Willabelle Baker (f.1917).
3. Clara, f. 13/9-1885, d. 10/3-1954, gift 18/11918 med Orville Hill (1886-1950). Bosatt i
Hayti, Sør-Dakota. Ingen barn.
4. Anna, f. 29/8-1887, d. 17/8-1964, gift 17/109.
1908 med Harold Opdahl (1882-1950). Bosatt
nær Hayti, Sør-Dakota. Barn:
4.1 Howard, f. 20/7-1909, gift 26/4-1935 med
Agnes Coplan (f.1911).
4.2 Milo, f. 1/12-1912, gift med Lois Davis
(f.1915).
4.3 Violet, f. 24/8-1916, gift 10/4-1936 med
Leonard Roe (f.1910).
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4.4 Shirley, f. 23/11-1918, gift 4/3-1941 med
Arnold Stensgaard (f.1916).
4.5 Hazel Mathilda, f. 7/7-1929, gift 7/101948 med Howard Kjellsen (f.1927).
Henry, f. 23/12-1889, d.19/4-19/4-1980, gift
18/12-1918 med Emma Larson (1897-1944).
Bosatt i Hayti, Sør-Dakota. Barn:
5.1 Hanley, f. 29/12-1919, d. 2/1-1976, gift
18/1-1946 med Doris Brown (f.1926).
5.2 Virgil, f. 6/6-1921, gift 9/11-1944 med
Margorie Allred (f.1924).
Emma, f. 14/7-1892, d. 11/11-1954, gift
18/10-1916 med Selmer Larson (1891-1964).
Bosatt nær Hayti, Sør-Dakota. Barn:
6.1 Oral, f. 9/9-1917, gift 3/7-1942 med Roy
Cooper (f.1912).
6.2 Bernice, f. 11/10-1918, gift 2/2-1946
med Lloyd Kucker (f.1922).
6.3 Hans Christ, f. 17/7-1920, gift 1/12-1947
med Arlene Pierson (f.1925).
6.4 Mildred, f. 27/2-1922, gift 18/9-1941
med Lorang Severson (f.1916).
6.5 Sherman, f. 13/9-1924, gift 29/6-1945
med Ruby Falce (f.1921).
6.6 Elaine, f. 18/7-1926, gift 14/12-1947
med Clifton Corey (f.1923).
6.7 Clayton, f. 21/3-1932, gift 21/6-1954
med Charlotte Danielson (f.1932).
6.8 Robert, f. 3/3-1936, gift 23/10 med
Patrica Walraven (f.1940).
Eddie, f. 21/2-1894, d. 24/2-1966, gift 2/111917 med Agnes Arneson (f.1897). Bosatt
nær Hayti, Sør-Dakota. Barn:
7.1 Evelyn, f. 2/1-1919, gift med Donald
Gullickson (f.1922).
7.2 Doris, f. 28/12-1920, gift 5/3-1944 med
Edward Satterness (f.1920). Farm ved
Bryant, Sør-Dakota.
7.3 Wayne, f. 28/11-1924, gift 3/7-1976 med
Genevive Apple Namken (f.1929).
7.4 Roselyn, f. 20/12-1931, gift 16/2-1952
med Willis Frederick (f.1930).
Peter, f. 25/5-1896, d. 30/4-1969, gift 10/21920 med Lucy Larson (f.1903). Bosatt i
Vienna, Sør-Dakota. Barn:
8.1 Harry, f. 28/5-1920, gift 9/4-1946 med
Viola Doebert (f.1924).
8.2 Marvin, f. 20/11-1922, gift 31/1-1953
med Bonitta Chipmann (f.1930).
8.3 Delbert, f. 23/5-1925, gift 31/1-1953
med Barbara Krauscher (f.1932).
Willie, f. 28/8-1898, d. 19/3-1960, gift 17/21926 med Mae Hanson (f.1903). Bosatt i
Hayti, Sør-Dakota. Barn:
9.1 Clair, f. 12/4-1927, gift 2/2-1973 med
Geraldine Poppen Haughton (f.1936).
9.2 Benita, f. 9/10-1934, gift 20/2-1954 med
Milton Lakness (f.1934).
**********************

Doris Satterness med 3 av sine søsken
som Gunnlaug og Torbjørn Aasetre besøkte på sin
Amerikatur.

- fortsettelse fra side 16
Dagbok fra USA-besøket 1986
Dag 1:
Fly fra gamle Gardermoen til Kennedy Airport,
New York. Deretter til Minneapolis og hotellovernatting.
Dag 2 — søndag 27.april 86:
Fly til San Fransisco. En fantastisk tur i sol og
klarvær. Lois tok imot oss på flyplassen. (Lois
datter av Walter Abrahamson, jfr. etterslekt
3.4.4). Deretter biltur rundt i San Fransisco og
over Golden Gate, og så en times tur til hennes
hjem i Santa Rosa; en liten by nord for San
Fransisco.
Dag 3
Biltur med Lois til slekt i Stockton, California som
igjen tok oss med til Jamestown, en gammel gullgraverlandsby oppe i fjellområdet. Var i Stockton
resten av dagen.
Dag 4
Tilbake til Santa Rosa. En stopp i Sacramento,
hovedstaden i California der vi var innom gamlebyen med jernbanemuseet. Deretter Capitol, regjeringsbygget i staten, vel den største og fineste
i hele USA med søyler og mosaikk-kuppel.
Dag 5
En stille dag.
Dag 6
En rundtur med Lois og Lowell i området med
besøk i Colonell Armstrong Redwood Park.
Kjempetrær, det største ca. 100 m høyt, 4,3 m i
diameter og ca 1400 år gammelt. Imponerende
hjemtur langs Stillehavskysten.
Dag 7
Ut på tur, i dag til vinmarkene i Napa Valley med
bl.a. Beringer og Falcon Crest hvor vi fikk prøvesmake vin.
Dag 8 – lørdag 24/4
Tok farvel med Lowell og reiste med Lois på fly til
Seattle hvor vi bl.a. skulle besøke sønnen Dennis
som vi kjente fra Norgesbesøket. Ham møtte vi

på flyplassen. Han var ingeniør og jobbet på flyfabrikken Boeing der.
Dag 9
Søndag og familiedag på flyfabrikken hvor vi ble
vist rundt; store forhold. Senere på dagen en stor
slektsamling med Abraham N. Tangens slekt fra
store deler av USA; fra Texas, Colorado, California, Oregon og Washington. Søskenbarn og tremenninger som så hverandre for første gang..
Dag 10:
På byen i Seattle, norske flagg og norske varer i
de skandinaviske strøkene. Vi endte opp i Space
Needle, et ca. 200 m høyt tårn med en restaurant
på toppen. Her spiste vi middag og feiret
Gunnlaugs gebursdag dagen etter og tok farvel
med Lois som skulle hjem med fly kl.21.
Dag 11:
Videre med fly som etter 3 timer landet i Las
Vegas. Her var Lois sine foreldre Walter og Mildred som tok imot oss på flyplassen, og sammen
tok vi på Royal Casino hotell. Det kan fortelles
mye om Las Vegas men utgår her.
Dag 12:
Tidlig opp kl.7 om morgen for en lang biltur gjennom Nevadaørkenen. En stopp ved Hoover Dam,
USA’s største kraftanlegg. Veien videre nå til Arizona, og et stopp i Grand Canyon, vel et av verdens underverker. Et fantastisk landskap, vanskelig å beskrive. Men vi skulle videre og kom utpå kvelden fram til Payson hvor sønn og svigerdatter bodde.
Dag 13
Dagen ble spesiell da Gary, vår vert og sønn av
Walter, kom med morgenavisen hvor det var et
stort oppslag om Tsjernobyl-ulykken. Det så ut
som nesten hele Europa var innhyllet i en atomsky. Etter at vi fikk telefonforbindelse hjem, linjene over Atlanteren var sprengt, ble vi beroliget
med at alt var som normalt hjemme og at oppslaget her var sterk overdrevet. Russerne hadde
jo også fortiet ulykken i flere døgn.
Senere på dagen kjørte vi ned til Mesa hvor
Walter og Mildred bodde. Mesa er en liten forstadsby til Phoenix, hovedstaden i Arizona.
Dag 14
Hjemme hos Walter og Mildred, stille og rolig, og
svært varmt ca. 40 g C ute. Inne med aircondition
var det levelig. Her kom Walter fram med den
gamle kista etter hans bestefar fra Norge som
han var meget stolt av. Han kjente nok ikke hele
historien (jfr. slutten av artikkelen).
Dag 15
Vi skulle videre. Walter kjørte oss til flyplassen i
Phoenix. Fly først i 2 timer til Denver hvor vi
ventet i 3 timer på fly videre i 3 timer til Sioux
Falls i Sør-Dakota, hvor Ed og Doris ventet. (Alle
disse flyturene innenlands der borte var booket
inn av Lois før vi dro til Amerika. Lowell var jo
flykaptein og vel kjent i systemet).
Etter en kjøretur på 2 timer var vi på Satterness-
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Ekteparet Lois og Lowell (bak) med 5 barn

farmen til Ed og Doris. Det var et sørgelig syn vi
så her, hele Sør-Dakota sto nærmest under
vann. Avlingen med mais og korn fra året før sto
fremdeles under vann på åkrene, og årets våronn
var det bare å glemme.
Dag 16 – søndag
Først gudstjeneste og konfirmasjon i kirken i
Hayti. Her på kirkegården er Doris sine forfedre
og –mødre av Stormo-slekt begravet.
Etter gudstjenesten var det et stort slektsstevne i
et lokale like ved, og til ære for oss med kaker og
gaver. Her var det også mange som snakket
norsk, bl.a. Clifford og Laura, søsken til Walter,
samt Alma Flisrand som jeg har hatt mye kontakt
med seinere.
Dag 17
Mest rolig dag hjemme med prat. Om ettermiddagen en tur til Watertown, nærmeste store
by, og hvor vi traff deres datter Dee Ann og som
jobbet i bank.
Dag 18
Min 61 års dag som ble forbigått i stillhet. Surt og
kaldt ute.
Dag 19
Besøkte den eldste datteren Joan og hennes
mann og deres døtre Sara og Trudi, og på
farmen til Bobby, eldste sønn som var en ung kar
med egen farm.
Det ble et forferdelig tordenvær om natten, og det
er kraftig vær ute på den flate prærien.
Dag 20
Tur til Bryant med Ed og Doris, var hos ei dame
som dreiv med rosemaling. Hun drev profesjonelt
og var av norsk herkomst.
Om kvelden var vi hos Elaine, en kusine til Doris,
og hennes mann. Gunnlaug hadde kokt rømmegrøt og den skulle smakes og fortæres. – Det
gikk bra!

Dag 21
På besøk hos presten i Bryant, han het Arthur
Larsen og var av norsk ætt. Det var også kona.
Om ettermiddagen hos eldste søster til Doris,
Evelyn og hennes mann Donald. Han var av
dansk herkomst.
Dag 22
Vi skulle forflytte oss, og Ed og Doris kjørte oss til
Watertown flyplass. Der skulle vi på fly, først til
Minneapolis og derifra til Wisconsin Airport i
Stivens Point. Vi hadde tatt farvel med Ed og Doris, og nå var det nye folk som ventet – Charles
og Helene som hadde vært hos oss i Norge.
Hentet oss på flyplassen og til deres hjem i
Wausau. Charles viste oss mange gamle bilder
og foto. Ellers var han nokså redusert av
Parkinsons.
Dag 23
Kjøretur i Wausau, bl.a. banken hvor Charles
hadde vært direktør for i mange år. Seinere hos
Carla og Harold som bodde ved Lake Helen i
nærheten av Rosholt. Her traff vi også Olinda,
hun snakket flytende norsk.
Dag 24
Var med Charles og Helene en rundtur bl.a. til
den gamle farmen til Abraham Nilsen Tangen,
bare et dårlig uthus igjen på farmen. Var også på
kirkegården hvor Abraham og Sara var gravlagt,
og mange av slekta etter dem. Også en tur til
Iola, En liten by hvor jeg kjøpte boka ”From The
Indian Land” (av Malcom Rosholt) og som var
basert på notater til Thor Helgesen, bestefar til
Helene. (Anm. IK: ei eldre bok av Thor Helgesen
som de hadde fått og som Torbjørn viste meg utgitt på norsk i USA).
Dag 25
En kjøretur med Carla og Harold til området hvor
Amis-folket holdt til. De lever på enkleste måte,
på gammelt vis; med hester, vedkomfyr og bærer
vann.
Dag 26
Var hos Olinda i Nelsonville. Hun fortalte på godt
norsk, trakterte med kjøttkaker og poteter samt
bløtkake. Hun sang gamle norske sanger til
hammondorgel.
Dag 27
Siste dag i Wisconsin, var hos Herbert og Evelyn
Wolding i deres vakre hjem. Traff der ekteparet
Leppen og Ester Løberg fra Norge som var på
besøk hos dem. Kl. 11 sto Herbert klar med bilen
for å kjøre oss opp gjennom Minnesota til
Minneapolis; en kjøretur på 7 timer med stopp
underveis. Kl. 18 passerte vi Mississippi som
deler St. Paul og Minneapolis til to bydeler. Tok
inn på hotell sammen med Herbert og Evelyn.
Dag 28
Tidlig oppe og pakket ferdig, spiste frokost. Vi
traff et søskenpar som var godt reisevant i USA,
som også skulle hjem til Norge. Kom oss ned på
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flyplassen og fikk booket inn. Først til New York
hvor det var kø for flyet videre til Norge.
Så en liten episode skriver Torbjørn, fra da vi
nettopp hadde satt på flyet til Norge. På motsatt
side av midtgangen for meg som satt ytterst, kom
det ei ung pike av koreansk opprinnelse, ei lita
brunøyd snelle og som strevet med å få en stor
bag på plass i hylla over flysetet. Jeg spurte
høflig på engelsk ”Can I help You” - vi var jo
ennå i New York og hun var tydeligvis ikke norsk.
Jeg fikk bag’en på plass og vel ferdig, så hun på
meg med sine brune mandeløyne og sa: ”Du kan
godt snakke norsk til meg. Jeg er norsk!” Det
hender at man får seg en på trynet. Hun hadde
vært utvekslingsstudent, og skulle hjem til sine
adoptivforeldre i Oslo.
(Anm. IK. Torbjørn har fortellergleden i seg han).
Så – vårt fly sto som nr. 24 for avgang, og med 2
minutters avganger tok det nesten 1 time i køen
på flyplassen i New York. I lufta så vi sola som
en rød glorie forsvinne over prærien i vest for så
etter 7 timer dukke opp igjen i øst. Over Norge i
solskinn, grønne lier, norske flagg og 17.mai.
***************

3 tanter av James A. Abrahamson som nevnt.
Fra venstre: Leona Noss, Vivian Schumacher,
Joyce Phelps - jfr. etterslekt 3.7.3, 3.7.9 og 3.7.10

denne gangen i Winsconsin og Sør-Dakota.
Gunnlaug hadde klippet ut denne avisartikkelen
og viste den til 3 av hans tanter under besøket
da. Akkurat det med farslekta irriterte dem
ganske mye - de skulle nok få fortalt ham hvor
den kom fra!

Torbjørn kunne ellers fortelle om sitt generelle
inntrykk av et mer religiøst og mannsdominert
samfunn; i alle fall i farmer-land. I Wisconsin var
det en del norsktalende, ellers svært sjeldent.
Videre om et mer karrierefokusert samfunn.

Vel tilbake i Norge 1986, begynte Torbjørn å
undersøke mer om den norske kista som de
hadde sett hos Walter i USA. Det sto et navn
”Bringsrud” på kista, og som nåværende eier
hadde etter sin bestefar. Det var en historie
bakom denne som Walter visste litt om, men som
han ikke hadde villet grave for mye i mens faren
Generalløytnant Abrahamson hadde lang sivil og levde.
militær utdannelse. Lang erfaring fra flyvåpenet
og rom– og rakettprogrammet og som førte ham Med flere opplysninger fra USA, kontaktet
helt til topp i Reagan-administrasjonen. President Torbjørn sin slektsgransker-venn Per
Ronald Reagan’s høyre hånd i det nye såkalte
Aasmundstad i Ringebu og sammen nøstet de
stjernekrig-programmet. Mye omtalt i amerikopp i saken.
anske medier på den tida. Han hadde besøkt
Norge en rekke ganger i forbindelse med at han Kort fortalt – til en farm kom det en norskættet
hadde vært sjef for utvikling av F-16-flyene.
tjenestegutt. Han fikk etter hvert et forhold til en
av døtrene (Walters farmor) på farmen og som
I en omtale av ham i avisa Varden 29/7-1985 sto det ble barn av. Men da tjenestegutten fikk høre
det bl.a. at han nevnte sin norske herkomst. Hvor om graviditeten stakk han fort av, tydeligvis uten
farslekta kom fra visste han ikke. Men moras
å ha fått med seg kista si.
slekt stammet fra Stavanger-kanten og familieFra gården Bringsrud i Ringebu og det sannnavnet Helle.
synlige navnet på Walters bestefar.
Et eksempel på det siste var en kar i denne
Tangen-etterslekta ved navn James A.
Abrahamson som ”alle” nevnte de var i slekt
med. Han var sønn av Noval Abrahamson; jfr.
etterslekt 3.7.1.

Ekteparet Aasetre var på nytt USA-besøk i 1990;

***************

Avslutningsvis - en takk til Torbjørn for velvillig bidrag med stoff til bladet og temaet Amerikautvandringen. Det skulle ikke til noen overtalelse til heller — han kom sjøl inn på det i en tidligere
slektsprat vi hadde. Men så har han da god erfaring med å få inn stoff til bladet fra tidligere.
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ET AMERIKABESØK I 2011

- Kirby Gilbert
ved Gard Strøm

Denne artikkelen handler om en av de mange
etterkommerne etter utvandra Gjerpens-folk, som
har vært på Gjerpens-besøk. Denne gangen
dreier det seg om Kirby Gilbert som er bosatt i
byen Bellevue i staten Washington i USA.
Kirby stammer fra lensmannslekta på Berberg,
Lund og Limi på den ene siden, og Wendelboslekta, som hadde tilhold i distriktet i mange
generasjoner, på den andre siden. Disse var i sin
tid av Gjerpen prestegjelds mer prominente slekter.
På forhånd hadde jeg lovet ham en rundtur i min
bil til de gårdene han mente at hans slekt stammet fra. Det var ikke få. Men det ble en hyggelig
søndag jeg ikke ville vært foruten!

28.12.1847 og Hilda Mathilde Hansdatter f.
21.02.1870. Se Hyni(13) - Gamle Gjerpen. Der vil
det komme fram at Peter Wendelbo Pedersen
kjøpte denne gården i 1878, etter at han hadde
forpaktet Gjerpen prestegård i årene 1875-1878.
Wendelbo Pedersen bodde på Hyni helt til han
flyttet til Kristiania i 1893.
Turen gikk videre og siden vi var like ved Fossum
gård dro vi dit opp, for i hans planer var det viktig
for ham å fotografere hovedbygningen på
Fossum. Han klatret opp i den låste porten og
knipset vekk (klikk-klikk).
Videre gikk ferden over Petersborgveien til
Luksefjellveien og vi kjørte litt nordover til Tufte.
Der var det Tufte søndre som skulle avfotograferes (klikk-klikk).

I god tid på forhånd, hadde mr. Gilbert sendt meg
godt gjennomarbeidede planer for besøket, som
ikke skulle vare mer enn et par timer. Hans
planer besto i å besøke hele 13 gårder! Og det
rakk vi!
Den store dagen var en søndag og møtestedet
var Dag Bondeheim, hvor han hadde ankommet
tidlig samme morgen. Tidspunktet hadde jeg fått
utsatt til kl. 11. I hans planer skulle vi begynne kl.
09, men jeg fikk forklart, at ”i Norway” var nok det
litt i tidligste laget å dra rundt å ringe på dørklokker en søndag.

Det var ikke mer enn en liten kilometer opp til
Foss nordre. Siden dette var den gamle
Gasmann-gården, ble det selvsagt fotografert litt
der også (klikk-klikk). Kirby Gilbert ble mer og
mer entusiastisk for hver gård han så! Jeg kunne
lett se at han virkelig storkoste seg.

Vi kjørte først rundt og så på de gårdene han
ikke hadde andre ønsker om enn å fotografere.
Vi dro til Store Mæla i Mælagata (klikk-klikk),
over jordet til Århus (klikk-klikk). Det bar nordover
Århusveien til nr. 300, som er den opprinnelige
Hyni nordre (7/13).
Der ringte vi på. Kirby Gilbert hadde på forhånd
tatt kontakt med eieren av gården, Kristen Hyni,
gjennom Internett. Kristen Hyni var vennligheten
selv, og fortalte at han var fjerde generasjons
selveier av gården, som har tilhørt familien siden
hans oldefar Johannes Christensen Bøe kjøpte
gården av Adam Høyer i 1901.
Grunnen han hadde til å besøke Hyni nordre, var
at hans bestemor ble født der. Hans oldeforeldre
på den siden het Peter Wendelbo Pedersen f.
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Gard Strøm og Kirby Gilbert

Limi søndre (56/3)
var i sin tid Gjerpens
lensmannsgård

Søndre Jønnevald, i nabolaget, ble også behørig
fotografert, enda jeg fortalte ham at det var
nordre Jønnevald hans forfedre hadde bodd på.
Siden nordre var revet, var det søndre som gjaldt
(klikk-klikk).
Dermed kjørte vi sydover igjen og inn på Holmsveien hvor han fikk fotografert Holm, Berberg og
Lund, som alle var gårder, som en gang i tiden,
hadde vært bebodd av hans aner.
Limi søndre (56/3) var i sin tid Gjerpens
Lensmannsgård og Kirby Gilbert er direkte etterkommer av denne gamle lensmanns-slekta.

kl. 12 og gi oss en omvisning.
Mye av det gamle var bevart og dette betydde
mye for Kirby. Han tok en mengde bilder og jeg
tok noen bilder, på vegne av ”Gamle Gjerpen”. Vi
var over alt i huset! Vi var på loftet og vi var i
kjelleren. I kjelleren var fremdeles fengselscella
nesten intakt. Den gamle celle-døra var hvertfall
intakt og vi knipset i vei (klikk-klikk). Dermed ble
vi servert kaffe og hjemmebakte skoleboller! Det
ble en riktig høystemt søndags-visitt.
Plutselig var klokka blitt 13 og vi ”tøffet” ned til
nedre Sem ved Siljanveien for å ta noen bilder
(klikk-klikk). Dermed bar det til Skien sentrum
igjen for å slippe av Kirby på Dag Bondeheim.

Jeg forstod tidlig på denne turen, at Limi søndre
var Gjerpen-besøkets høydepunkt for Kirby. Han
hadde gjort avtale med to hyggelige unge damer Han var meget takknemlig for en sight-seeing,
fra Limi Velforening, Reidun Sagli Tveten og den høyt over hans egne forventninger, som han sa
danskfødte Eva Lyholm Limi, om at de skulle
og tok enda et bilde av meg (klikk-klikk).
komme dit og låse opp for oss, denne søndagen,

3 besøkende i den gamle
lensmannsstua anno 2011:
Reidun Sagli Tveten, Eva
Lyholm Limi og Kirby
Gilbert.
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CHRONICLING AMERICA
– AMERIKANSKE AVISER PÅ NETT
Av Terje Rehn Holm-Johnsen

Fra en amerikansk slektning, som bedriver
slektsforskning på de samme slekter som meg,
mottok jeg for noen uker siden en oversikt mine
amerikanske slektninger. En av kildene han oppga, var Chronicling America. Jeg var nysgjerrig,
og logget meg inn på denne siden, som jeg fant
på chroniclingamerica.loc.gov.

Ved et søk på broren Peter Tofte, finner jeg dette
i «Desert Evening News» 16. mars 1900.

Dette er et samarbeid mellom flere organisasjoner; National Endowment for the Humanities
(NEH) og Library of Congress (LC) – National
Digital Newspaper Program (NDNP). Det er ikke
alle aviser som skannes inn, men det velges og
digitaliseres ca. 100 000 avissider som representerer statenes regionale historie og geografisk
dekning. Foreløpig dekker dette tidsrommet 1836 Der står følgende: Peter Tofte petitioned the pro-1922.
bate court today to appoint him administrator of
the estate of Karter Tofte, petitioners brother,
Det er søkemuligheter på denne hjemmesiden.
who died in this city on December 24, 1897. The
Du kan velge stat, tidsrom (år), og søketekst.
estate consists of personal property represented
Jeg gjør noen forsøk på noen fra min egen slekt. by a note against P.A.H. Franklin for $600. The
heirs are petioner, a brother and two sisters.
March 31st was set for hearing the petition”
Seinere ser vi i en annen utgave av The Salt
Lake Herald at en John Tofte har blitt utpekt til
administrator over boet etter Karter. Jeg vet ikke
hvem John er, en teori er at man her har blandet i
kortene og kaller Peter for John?
Her forstår vi dermed at: 1) Peter Tofte var i Salt
Lake City ved århundreskiftet. 2) Det var ikke
bare Karter som ved den tiden var død, og i og
med at jeg også vet at Ole Petter Tofte levde opp
og fikk barn, så må det være Otto som er død
ved århundreskiftet. 3) 2 søstre lever, det er
Anna Marie og Ida Martine, begge boende i
Karter (Cart Ausin) Tofte var bror av min tippPorsgrunn. 4) En nøtt er at vi nå må lete etter
oldemor, Anna Marie Jensdatter Tufte. Han dro
John Tofte, er det en skrivefeil, eller er det en
over til Amerika sammen med sine brødre, Peder annen slektning som jeg hittil ikke vet om? Det
Cornelius, Otto Martinius og Ole Petter Tofte.
kan jo for eksempel være utvandrede søskenMed et søk på Karter Tofte kan jeg i «The Salt
barn fra Holla?
Lake Herald, 23. april 1892» leser jeg at Karter
Tofte eier 100 aksjer i «The Tintic Mining comDette er en flott kilde som gir en del historier
pany». I samme avis leser jeg 27. desember
rundt våre utvandrede slektninger. Riktignok
1897 at Karter Tofte, «a native of Norway, aged
ligger ikke alle aviser der, men det er et flott
35 years» dør 21. desember.
supplement. I tillegg vet vi at det finnes aviser i
Det er for øvrig 10 treff på Karter Tofte i Utah.
Ancestry.com. Lykke til med søket.
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INNVANDRERE TIL WISCONSIN, USA
– de første pionerene, noen navn fra vårt område.
Av Ivar Kokkersvold
 Thomas Knoph (1811-78) fra Kragero og kone
Petronelle Romkeld (d.1859).
 Hans Jacob Eliason (1810-78) fra Eidanger og
kone Anne Kristine (1813-81). Han muligens
fra Oxum.
 Hans Olson Lee (1831-1920) fra Gjerpen og
kone Inger Knutson Lee.
 Ole Jorgenson og Thor Jorgenson. Begge
sønner av Jorgen Leruldson Postmyr og Juri
Ottersdatter Bergone. Opplyst kan være fra
Den nevnte boka bygger på opplysninger fra
Torrisdal, Drangedal.
Thor Helgeson og hans bok ”I Indianernes
 Ole Torgerson, trolig kalt Kragero.
Lande”. Ei bok utgitt på norsk i USA.
 Nils Anderson (1828-87) fra Kragero.
 Ole, Peter og Jacob Christiansen. Indikasjoner
Jeg tar her med navn fra den første bølgen av
på at etternavnet ikke var Christianson men
pionerer på indiansk land fortløpende som jeg
Gurholt fra Slemdal/Siljan sies det.
fant dem nevnt og med den skrivemåte som der
 Ole Jacobson Kjendal og kone Lena. Han nok
står:
sønn av før nevnte Jacob Person Kjendal.
 Halvor Rollefson (1823-86) g.m. Maren
 Mr. og Mrs. Rasmus Bestul.
Kjendalen, hun fra Eidanger.
 Lars Ericson Tveitan (1827-1908) fra Slemdal.
 Isaac Nelson Toldness (1827-1915) g.m. Anne
 Ole Anderson Solverud (1796-1881) og kone
Petronilla Tveitan fra Slemdal.
Kari Isaksdatter (1797-1880) begge fra
 Thomas Gundersen Loberg (1823-96) g.m.
Slemdal.
Anne (1819-81).
 Sønnen Isaac Olsen Solverud.
 Rasmus Johnson Bestul (1799-1883) g.m.
 Ingegert Erickson Tveitan (1819-96) fra SlemDorthe Hogstad (1802-?).
dal og kone Ingeborg Solverud (1830-87).
 Nils Rasmussen Bestul g.m. Gurine Brekke.
 Lars Larson, også kalt Hasler (1837-1921),
 Amund Amundson Brekke (1822-1908) og
Eidanger eller nær Oslo.
kone Ingeborg (1827-1901). Hun datter av
 Mathias Anderson Flattero (1817-98) fra
ovennevnte.
Porsgrunn.
 Hans Anderson Houen fra Gjerpen og kone

Ole Nottleson (Nottolson) (1816-88), fra
Edel Sophie Larsdatter.
Vaagsland, Tordal, Telemark.
 Christopher Olson (Saetre eller Sather) (1815
Christian Olson Oxum og Christian Olsen Lien.
1902) fra Gjerpen og kone Gunhild Listul.
 Jacob Person Kjendalen (1790-1869) fra
Så kjære lesere, skulle dere finne noen
Eidanger og kone Kari.
interessante navn her så sett i gang med videre
 Harold Evenson Gulset fra Skien (d.1907) og
undersøkelser. Bruk vårt forum på nettet, lån
kone Karen Gurine Eriksdatter.
boka, sjekk med lagets tilgang på amerikanske
 Andrew Halverson (1827-1904) og kone Maren kilder eller utforsk på egen hånd.
Evensdatter (1829-72). Han trulig fra Lunde –
hun fra Holden sogn.
Kanskje kunne bli en artikkel i bladet også.
 Brynjulf Thorson (1814-82) fra Tordal,
Telemark – og kone Marie (1818-?).
 George Olson Wrolstad, fra Drangedal,
Telemark – og kone Asberg Johanne Naas
PS. Personene fra Kjendalen i Eidanger finner du noe
(1813-87).
om i Eidanger bygdehistorie, bind 2, digitalisert av
Porsgrunn bibliotek:
 Hans Anderson Tveitan (1825-1900) fra
http://www.porsgrunn.folkebibl.no/bok/eidanger-1984/
Lunde, Telemark – og kone Ragnild Marie
b2/brn-16-04.html
Kjendalen (1834-1916).
Jeg kom til å bla litt mer i boka ”From The Indian
Land” av Malcom Rosholt som nevnt i artikkelen
Amerikaslekt av Torbjørn Aasetre. Og jeg fant
her mange navn fra vårt område eller trolig herifra. Dette er nok navn som kan være godt kjent
for en del av våre lesere, mens det også kan
være nye opplysninger for andre. Om norske utvandrere fra distriktet som dere kanskje ikke vet
hvor havnet.
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WISCONSIN
Kilde: Wikipedia

Hovedstad: Madison
Største by: Wilwaukee
Befolkning 2010: 5.686.926
Areal totalt: 169.639 km 2
Landareal: 140.663 km 2
Vannareal: 28.976 km 2
Innlemmet i USA 1848 som stat nr. 30.

NORD-DAKOTA

AMERIKAINNVANDRINGEN
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Hedersprisen 2011 til Gard Strøm

Fra hedersprisutdelingen ved Thor Wølner Gundersen
Foto: Kersti Sorter

Utdeling av lagets hederspris for 2011 ble foretatt
på høstmøtet 3. nov. 2011. Lagets hederspriskomite består av:
- Thor Wølner Gundersen
- Torbjørn Aasetre
- Jan Christensen
- Kersti Sorter, repr. fra styret
Thor Wølner Gundersen foretok på vegne av
komiteen denne utdelingen med følgende
begrunnelse:
- Hedersprisvinneren for 2011 er en allsidig kar
som driver på både som musiker og bygdebokforfatter. Han startet opp i 1989 med å registrere
folk og gårder i Gjerpen, med tanke på å gi ut en
skikkelig bygdebok. Vi hadde allerede en bygdebok som tok for seg den historiske delen, men

det som dreide seg om slektshistorie, manglet
fullstendig. Så han satte i gang og har pr. i dag
gjort seg ferdig med godt over halvparten av alle
gårdene og plassene. I tillegg har han skrevet av
og gjort tilgjengelig et utall kilder fra ikke bare
Gjerpen, men flere andre områder i Telemark. Alt
dette ligger til gratis bruk på hans hjemmeside.
Han har også bidratt med stoff til Ætt og Annet i
en årrekke, ved siden av å ha vært medlem av
styret.
- Årets prisvinner er Gard Strøm.
Deretter utdeling av pris, fat og blomster til en
velfortjent vinner.
- Gratulerer Gard !
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HØSTMØTET 3. NOV. 2011

FOREDRAG AV OLE BJØRN DARRUD

MYLLARGUTEN
- HANS FØDSEL OG EN KONFIRMASJONSPROTOKOLL TIL
BESVÆR
- et kort sammendrag ved Ivar Kokkersvold

Foredragsholder Ole Bjørn Darrud (t.v.) og lagets Tore Granlly (t.h.)
Foto: Kersti Sorter

På lagets høstmøte i østre Porsgrunn kirkestue
holdt Ole Bjørn Darrud et foredrag om dette
temaet med ca. 25 tilhørere.

Sauherad:
1. Konfirmasjonsprotokoll fra 1816 hvor Torger
Ougensen (senere mer kjent som Myllarguten)
oppføres konfirmert, og hvor hans far oppgis til
Ougen Torgersen og at han er født 3/5-1799.
2. Protokoll den 1/11-1801 hvor Ougen Torgersen og Gunnild Sigurdsdatter døper en sønn
Torger.
3. Protokoll den 8/10-1801 med vielse for nevnte
Ougen Torgersen og Gunnild Sigurdsdatter.
Jfr. sluttnoter.

Foredragsholderen har tidligere skrevet en
artikkel om dette i Genealogen, medlemsbladet
for Norsk Slektshistorisk Forening. For nærmere
opplysninger om hans undersøkelser, vurderinger og konklusjoner vises til denne artikkelen i
nr. 1/2011 av dette bladet.
Hans undersøkelser om den velkjente felespilleren var foretatt utfra en slektsgranskers ståsted og det historiske kildematerialet som finnes.
Videre understreket han at slektskoplinger ofte er
basert på sannsynligheter.

Det kan på dette grunnlaget se ut som om han er
døpt omkring 2½ år etter sin fødsel, og det har
opp gjennom tidene ført til ulike teorier og spekulasjoner om at han var et uekte barn, hans biologiske foreldre m.v.

3 viktige hendelser i saken fra kirkeboka for
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Foredragsholder hadde i sine grundige undersøkelser gått igjennom denne konfirmasjonsprotokollen med øvrige konfirmanter og oppgitte
fødselsdatoer, og kommet til at her måtte det
være mange feiloppføringer. Videre gått igjennom dåp av barn i Sauherad – både barn født i
ekteskap og utenfor - på tida for se om det kunne
bli døpt barn lenge etter sin fødsel; evnt. om
presten lot skjule barn født utenfor ekteskap med
å døpe dem lenge etter fødselen. En slik hypotese fant han ikke grunnlag for.

Ougen Torgersen og Gunnild Sigurdsdatter;
sannsynligvis født på Kåsa under Ryntveit i
Sauherad.

Faren Ougen Torgersen (1769-1842), født på
Moen u/Sauar, oppvokst til dels på Rinde, han
var enkemann da han giftet seg pånytt i 1801.
Mora Gunnild Sigurdsdatter har det til nå ikke
vært mulig å si med sikkerhet hvor kom fra. Hun
kan muligens være den som ble født 1772 på
husmannsplassen Bukkåsen under øvre Låvell
med foreldrene Sigurd Gundersen og Anne OlsHans konklusjon var derfor at Myllarguten Torger datter.
Ougensen mest sannsynlig var et «ekte» barn av

Sluttnoter:
1. Sauherad ministerialbok nr. I 5 (1815-1829) side 238, konfirmerte år 1816
2. Sauherad ministerialbok nr. I 4 (1767-1814) sidetall mangler, kronologisk liste – år 1801 dåp
3. Sauherad ministerialbok nr. I 4 (1767-1814) sidetall mangler, kronologisk liste – år 1801 vielse

PS
Foredragsholder har tidligere hatt en presentasjon av saken i Sauherad Historielag 2010, og en
oppsummering derifra finnes på nettet:
<http://www.sauherad.historielag.org/start/images/dokumenter/mllarguten-oppsummering_18.11.2010.pdf>

Myllarguten
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SLEKTSFORSKERDAGEN 2011
av Terje Rehn Holm-Johnsen (tekst og bilder)

Den siste lørdagen i oktober er som vanlig dato
for Slektsforskerdagen, som i Telemark er et
samarbeid mellom Grenland Ættehistorielag og
DIS-Telemark. Slektsforskerdagen som sådan er
et arrangement i DIS-regi regionalt, og det er
også de som for hvert år definerer et tema for
dagen. Deretter er det fritt fram for de lokale
avdelingene av DIS til å arrangere denne dagen,
med å finne både foredragsholdere, samarbeidspartnere og egnet lokale.
I de siste årene har Slektsforskerdagen blitt arrangert i lokaler ved Høyskolen i Telemark på
Kjølnes. Også i år var arrangementet lagt dit, og
et overaskende stort antall besøkende avla
arrangementet besøk denne vakre oktoberlørdagen.
Både DIS-Telemark og Grenland Ættehistorielag
hadde egen stand hvor man kunne få hjelp til å
finne slekt. I tillegg hadde vi invitert Vita Veritas
til å være med. Vita Veritas er et kommersielt
selskap som hjelper folk med å skrive sin egen
livshistorie. Det var også gratis kaffe og vafler til
de besøkende, noe som ble veldig positivt
mottatt.
Trekkplasteret på årets Slektsforskerdag, hvor
temaet var Kilder, var Anette Clausen fra Digitalarkivet i Bergen. Hun har tidligere vært foredragsholder for Grenland Ættehistorielag, og har
mye kunnskaper om digitalarkivet. Spesielt viktig
var det å ha henne her nå grunnet den påbegynte omleggingen av digitalarkivet, samt
lanseringen av folketellingen 1910 året før. Om
lag 50 tilhørere fikk med seg et spennende og
interessant foredrag.
Anette Holt Bratsberg fra Vita Veritas slapp til
som nestemann, og presenterte mer om dette å
skrive livshistorien. Med lyd og bilder fikk vi se og
høre hvordan intervjuene i forkant av skrivingen
pågikk. Vita Veritas holder til på Klosterøya i
Skien.
Eva Erntzen fra DIS-Telemark var sist inn i foredragssalen og fortalte blant annet om DIS gravminner, en unik kilde som gir oss mulighet til å
finne begravede slektninger rundt om i Norge.
DIS samarbeider med menighetskontorene og
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Foto fra Slektsforskerdagen 2011

får tilgang til deres registre.

register, og våre lister fra Grenland, utfyller hverandre.

Noen husker kanskje at Grenland Ættehistorielag
for om lag 15 år siden hadde et lignende
prosjekt? Det som da ble gjort, var å gå rundt på
kirkegårdene med skjemaer, og fylle ut disse for
hånd. Deretter ble de lagt inn i en database, eller
rett inn i Excel før det ble presentert lister.
Disse ligger fortsatt tilgjengelig på Ættehistorielages sider, men er ikke oppdatert. DIS sitt

Personlig var jeg veldig fornøyd med lokalet i år.
Vi fikk vårt eget bygg, noe som gjorde det ekstra
intimt. Jeg ser allerede fram til neste arrangement, og ber alle medlemmer om å notere seg at
de den siste lørdagen i oktober 2012 besøker
Slektsforskerdagen i Telemark. Det vil seinere bli
informert om temaet for årets arrangement.

36

KURS I GOTISK SKRIFT I 2011

Laget avholdt kurs i gotisk skrift høsten 2011 i
perioden 7.sept. til 5. okt. på møterommet i
Porsgrunn bibliotek, 4 kvelder kl.17-20. Det var
10 kursdeltakere og med Jan Christensen som
godt forberedt kursleder.

ofte med god hjelp fra kursleder. Hjemmelekser
hadde vi også. Etter hvert kom vi fram til en
arbeidsform på kurskveldene hvor vi i felleskap
prøvde å tyde skriften og dokumentene. Noe alle
tydeligvis satte pris på, da gikk det så seint at de
fleste hang med.

Etter en innledning om de gotiske bokstavene
startet vi med den gotiske skriften på 1800-tallet,
deretter 1700-tallet og til sist noe fra 1600-tallet.
Det meste som dokumenter og brev, så litt fra
kirkebøker og skifter.

På slutten av siste kurskvelden hadde vi en oppsummering rundt bordet hvor alle sluttet seg til at
vi hadde hatt stort utbytte av kurset. Det er ikke
enkelt å ta inn over seg andre skrivemåter av
bl.a. bokstavene s og h, gamle skrive- og
Selv om de fleste av kursdeltakerne hadde noe
uttrykksmåter. Håndskrift som varierte fra
erfaring med å tyde kirkebøker m.v., var det en
skribent til skribent inklusiv at enkelte hadde utstor overgang til å tyde sammenhengende skrift i viklet sine egne kruseduller som forbokstaver.
dokumenter. Spesielt snirklede uttrykksmåter før Men det handler om trening og atter trening som
i tida hvor setningene ble vanskelige å forstå i
kurs-leder sa.
tillegg til å tyde skriften og bokstavene.
Det ble også framhevet arbeidsformen vår med
Et godt råd fra kursleder var å trene på å skrive
tyding i felleskap som før nevnt. Noen nydisse gotiske bokstavene for derved å få de ”inn i begynnere blant oss syntes også at de hadde
blodet” som han sa. Vi snakket litt om det under- hatt stort utbytte av kurset, men så hadde de nok
veis, og kom til at det også en vanskelig overgjort hjemmeleksa si og hjemmetreningen langt
gang som nå nærmest begynne å lære lese igjen bedre enn de fleste av oss andre.
med å ta bokstav for bokstav og deretter ord og
setninger; ikke som vi var vant til nærmest lese
En takk til Jan Christensen som kursleder for vel
hele setninger i ett.
avholdt kurs.
Vi stoltret oss igjennom disse dokumentene –

Referent (og foto) Ivar Kokkersvold
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UTVIDEDE MEDLEMSMØTER OG TEMA
Høsten 2011
Møtet 22. sept. 2011
Tema: Svenske kilder på nettet

Møtet 24. nov. 2011
Tema: Amerikanske kilder på nettet

Kari Aabelvik informerte om svenske nettsteder
med digitaliserte kirkebøker, folketellinger m.v
Om søk i disse og viste mange praktiske
eksempler på oppslag.

Terje Rehn Holm-Johnsen informerte om
amerikanske kilder, nettsteder med kirkebøker
og tellinger m.v. Også mannskapslister for skip
med anløp i USA. Likeledes eksempler på oppslag.

Laget har abonnement på noen slike nettsteder som betalingstjenester hvor en er behjelpelig med
oppslag; jfr. Budstikka.

LAGETS INNTEKTER OG GRASROTANDELEN
Grasrotandelen er en ordning fra Norsk Tipping, hvor en registrert
spiller kan velge ett lag eller én forening som en ønsker å støtte - din
Grasrotmottaker. Vi oppfordrer deg til å støtte oss i GRENLAND
ÆTTEHISTORIELAG!
Ved spill hos Norsk Tipping vil 5 % av innsatsen kunne gå direkte til ditt lag eller forening (gjelder
ikke Extra og Flax). Merk at Grasrotandelen ikke på noen måte går ut over innsatsen eller premien
din - du blir ikke belastet noe for å være grasrotgiver. Du trenger Norsk Tipping Spillerkort for å
knytte deg til Grasrotandelen. Spillerkort fås kjøpt hos kommisjonær, eller du kan bestille det på
www.norsk-tipping.no.
Vi oppfordrer deg til å knytte deg til ordningen allerede i dag, og du gjør det på en av følgende måter:
1. Hos Kommisjonær: Ta med deg strekkoden og ditt spillerkort til en av Norsk Tippings mange
kommisjonærer.
2. SMS: GRASROTANDELEN 982939178 til 2020 (tjenesten er gratis).
3. Internett: grasrotandelen.no eller norsk-tipping.no.
4. Norsk Tipping Mobilspill.
Mer informasjon finnes på www.grasrotandelen.no. Her vil du også kunne følge med på hvor mye
Grasrotandelene genererer for de enkelte Grasrotmottakerne.
Personvernet er også godt ivaretatt ved at mottakeren bare får vite samlet sum overført pr. spilleomgang; ikke noe om den enkelte spiller eller innsats.

GRENLAND ÆTTEHISTORIELAG
Organisasjonsnummer: 982939178

32774982939178
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Budstikka nr. 1 — 2012,
fortsettelse fra side 2

Møtekalender for våren 2012:
8.
22.
29.
12.
26.
10.

mars ................... Åpent møte
mars ................... Utvidet møte
mars ................... Årsmøte
april .................... Åpent møte
april .................... Åpent møte
mai ..................... Utvidet møte

Program for utvidede møter blir annonsert på foregående medlemsmøte og på lagets hjemmeside.
Alle medlemsmøtene blir kunngjort i avisene TA (på plakaten) og Varden (hva skjer).
Styret har en vaktordning/kontaktpersoner på møtene, jfr. nettsiden vår.
Møtetider og lokaler
Vårt vanlige møterom i Porsgrunn bibliotek, 1. etasje hvor vi har utlån fra laget arkiv er åpningstiden
kl.17-19. På møterommet i 2. etasje samme sted er åpningstiden kl. 17-20. Her kan vi sitte med våre
PC’er og jobbe med slekt hver for oss, sammen eller be om bistand.
De utvidede medlemsmøtene har vi på møterommet i tiden kl.19-21.
Husk biblioteket stenger kl. 19, så kom i god tid før det.
Svenske og amerikanske kilder:
Laget har abonnement hos noen svenske og amerikanske nettsteder (betalingstjenester) med kirkebøker, folketellinger m.v., og på medlemsmøtene er vi behjelpelig med oppslag her så langt tida
strekker til.
Æresmedlemmer
Følgende personer er pr. 01.01.2011 æresmedlemmer av laget:
Åse Boman-Larsen, Hans Cappelen, Rutt E. Greve, Thor Wølner Gundersen, Steinar Larsen, Hans
Paul Madsen, Inger-Grethe Solstad, Dag Straume, Olav Vasbø, Torbjørn Aasetre.
Hedersprisvinnere
Følgende har fått Grenland Ættehistorielags hederspris:
2003: Reidar Ballestad
2004: Gunnlaug og Torbjørn Aasetre
2005: Jan Christensen
2006: Statsarkivet på Kongsberg
2007: Per Stian Bjørnø Kjendal
2008: Thor Wølner Gundersen
2009: Leif Biberg Kristensen
2010: Nils Buverud
2011: Gard Strøm
Kilder til salgs:
Grenland Ættehistorielag har fortsatt noen nr. av Skien byleksikon til salgs.
Boka koster fortsatt 400 kr., og dere kan bestille den ved å kontakte arkivar
Kersti Sorter.
Samme sted kan dere også få kjøpt gamle nummer av Ætt og Annet, samt
vår egen jubileumsbok fra 2003.
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Grenland Ættehistorielag
kaller inn til årsmøte
Sted: Hauges Minde, Lundegata 15, Skien
Tid: Torsdag 29. mars 2012 kl 19:00
Saker til årsmøtet må være styret i hende innen 15. mars 2012.

Etter årsmøtet blir det et foredrag kalt:
«En eksotisk blomst i den hjemlige flora»
Dette er historien om Ingeborg Akeleye som var gift med
Herman Løvenskiold på Fossum, og hennes skjebne.
Foredragsholder er forfatter og statsviter Jon Gunnar Arntzen,
tidligere forlagsredaktør i Kunnskapsforlaget,
nå styreleder i Norsk Utvandrermuseum på Hamar
samt daglig leder i Romanifolket/taternes Kulturfond.

Det blir også servering av påsmurte rundtstykker, kake og kaffe.
Utlodning.
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