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Ukjent bilde
får sin forklaring
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AAvv  HHeennnniinngg  PPyytttteerruudd..

MMiinn  ggaammllee  ttaannttee  bbllee  hheellee  110044  åårr,,
hhuunn  vvaarr  fføøddtt  ii  11990033  oogg  ddøøddee  ii
22000077..  DDaa  ddeett  sskkuullllee  rryyddddeess  ii
sskkuuffffeerr  oogg  sskkaapp  dduukkkkeett  ddeett  oopppp  ttoo
bbiillddeerr  ssoomm  bbaarr  aallllee  tteeggnn  ppåå  åå
vvæærree  ggaammllee..  

Fotografering ble vanlig først rundt
1870 og da begynte det å dukke
opp fotografer med forretninger
der man kunne få sitt utseende
foreviget. Det dukket også opp fo-
tografer som reiste rundt og tok
bilder. Teknikken gjorde det
umulig å fotografere innendørs og

selv ute i vanlig dagslys, måtte
motivet være i ro for at bildene
skulle bli skarpe.
Det ene av de to bildene kunne vi
kjenne igjen folk på selv om ingen
nålevende hadde sett huset i bak-
grunnen, var personene og al-
deren på barna nok til å si ganske
sikkert at dette var oldefar Erik
Christiansen med frue Marie og
hele barneflokken bortsett fra
eldstemann. Jentene var eldst og
siden gutta ser ut som de kunne
være omtrent 10 år gjettet vi på at
bildet var fra midt på 1870-tallet.
Det skulle vise seg å stemme da vi
senere fant notat om hvem det
var. Men det andre bildet, var det

like gammelt og hvor i alle dager
var det.
Vi reiste rundt og vurderte eks-
isterende aktuelle steder uten å
komme på sporet. Egentlig ikke så
overaskende siden mye er bygget
om og endret på 140 år. Vi var
etter hvert klar for å la mysteriet
forbli en gåte, men det var flere
skuffer med bilder i. På et av dem
kjente vi igjen to tanter. Den
yngste av dem (helt til høyre på
bilde 3) ser ut til å vare rundt 20
og dermed er vi tidsmessig rundt
1935. Siden huset er stort sett
uendret bortsett fra at det har
dukket opp en lysstolpe, må dette
være ganske nær slekt. Vi får en
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Henning Pytterud ledet årsmøte på
en grei måte, årsberetning og regn-
skap ble gjennomgått punkt for punkt
slik at medlemmene kunne stille
spørsmål eller kommentere. Års-
beretning og regnskap ble en-
stemmig vedtatt. Det var ingen
forslag innkommet. 
Valgkomiteen har gjort en god jobb.

Valgene viser at tre gikk ut av styret,
- nestformann Cathrine Apelset-Aa-
nensen, sekretær Kari Markrud
Schiøtz og varamedlem Jorunn
Thoresen. De ble takket av med en
blomst. Tre nye som ble valgt inn er
Morten Edvardsen fra Moss, Viola
Johansen fra Mysen og Kari Stum-
berg Omholt fra Halden.

Anne Marie Sandhaug ble så kalt
fram for å bli hedret med Lille Bjørn.
Denne hedersprisen er ny av året og
det var da fint å kunne hedre Anne
Marie. Her er begrunnelsen:

Anne Marie Sandhaug som gjen-
nom mange år har gjort en spesielt
stor innsats til fordel for DIS-Østfold. 
Hun har vært med i styret siden stift-
elsen i 1998 og fram til 2014 og mer
enn ti år som leder. 
Hun har gjennom dette arbeid in-
spirert og hjulpet andre til å arbeide 
med slektsforskning. Hun har også
drevet utstrakt opplæring av slekts-
forskere ved å drive kurs og holde
foredrag i forskjellige fora.
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Årsmøte 
i DIS-Østfold

mistanke og at dette er Enger på
Rømskog der oldemor var fra.  

I haugen med bilder var det ett
som var tatt av min onkel og han
var flink til å notere på hvor det
var.  På et av dem sto anført
«Enger sett fra syd». Bildet var tatt
på ganske lang avstand og det var
mye åpen åker, men det var
tydelig nok til at det kunne for-
størres og da var det ikke tvil om
at dette var stedet.
Så dukket det opp enda et bilde
som min onkel hadde tatt (bilde
4). Her har han skrevet på hvem vi
ser på bildet og da kjenner vi greit
igjen et par fra det gamle mys-
teriet også. Rasmus Halvorsen
Enger døde i 1937 så bildet må
være tatt en god stund før den tid.
Han sitter på begge bildene og var
trolig skrøpelig lenge. Han var født
i 1841 og var dermed godt voksen
på begge bildene. Jeg kan bare
gjette på at herren i bowlerhatt på
det eldste bildet er sønnen Ole:
Rasmus og Lisa hadde 8 barn og
bare to var gutter. Uansett er
neppe bildet så gammelt som  det
første bildet vi hadde fra 1875.
Ole var født i 1878 og da er vi
rundt 1900, kanskje på 1890-
tallet en gang. Siden han sitter i
stolen skulle man tro han var
sykelig allerede, men vi vet ikke
noe om når det inntraff. Det kan
godt være hustruen Lise i stolen
ved siden av. Hun døde i 1911 og
bildet er høyst sannsynlig  tatt før
det, men det var gamle damer i
huset etter det også, så sikre kan
vi ikke være. Jeg holder det likevel
for mest sannsynlig siden de sitter
ved siden av hverandre som gode
ektefolk.

DDIISS--ØØssttffoollddss  nnyyee  ssttyyrree,,  --  ffrraa  vveennssttrree  OOdddd  MMaarrtthhiinnsseenn,,  KKaarrii  SSttuummbbeerrgg  OOmmhhoolltt,,
MMoorrtteenn  EEddvvaarrddsseenn,,  HHeennnniinngg  PPyytttteerruudd..  FFoorraann  LLaaiillaa  SSttoorrllii  oogg  RRaannddii  SSkkjjeellttoorrpp
AAnnddrreesseenn..  ((LLiivv  BBeerrggeerr  oogg  VViioollaa  JJoohhaannsseenn  vvaarr  iikkkkee  ttiill  sstteeddee))..

AAnnnnee  MMaarriiee  SSaannddhhaauugg  mmeedd  ddiipplloomm
oogg  kkrryyssttaallllbbjjøørrnn,,  oovveerrlleevveerrtt  aavv  llaaggeettss
lleeddeerr,,  OOdddd  MMaarrtthhiinnsseenn..



II  MMoossss,,  ii  KKaannaallppaarrkkeenn,,  oogg  mmeedd
bblliikkkkeett  rreetttteett  mmoott  hhaavveett,,  ssttåårr  eenn
nnii  ffoott  hhøøyy  ssttaattuuee  aavv  eenn
kkvviinnnneesskkiikkkkeellssee..    EEnn  iinnsskkrriippssjjoonn
ffoorrtteelllleerr  aatt  ddeettttee  eerr  tthhee
NNoorrwweeggiiaann  LLaaddyy,,  oogg  aatt  ddeett  ssttåårr  eenn
mmaakkeenn  ssttaattuuee  ii  bbaaddeebbyyeenn  VViirrggiinniiaa
BBeeaacchh,,  ppåå  ddeenn  aannddrree  ssiiddeenn  aavv
AAttllaanntteerrhhaavveett,,  ii  UUSSAA..    DDeett  ssttåårr
vviiddeerree  aatt  ssttaattuueennee  bbllee  rreeiisstt  ddeenn
2222..  sseepptteemmbbeerr  11996622,,  oogg  eerr  eett
mmiinnnneessmmeerrkkee  oovveerr  bbaarrkkeenn
««DDiiccttaattoorr»»  aavv  MMoossss  ssoomm  ffoorrlliissttee  ii
11889911  vveedd  VViirrggiinniiaa  BBeeaacchh  ii  eenn
nnoorrddøøssttlliigg  ssttoorrmm  oogg  mmeennnneesskkeennee
ssoomm  mmiisstteett  lliivveett  ddeenn  ggaannggeenn..

Fullriggeren «Connemara» ble
bygget i tre i Canada, ved James
Nevins verft i St John på Østkysten
i 1867. Skipet hadde en regis-
tertonnasje på 1292, lengde 191
fot, bredde 38 fot, og det stakk 23
fot.  Skipet var egentlig bygget for
den lukrative «jute-farten» på
India. 
Handelsflåten i Moss besto på den
tiden (1882) av 93 seilfartøyer og
seks dampskip, fordelt på åtte
rederier, av disse seilte  75 skuter
og fire dampskip i utenriksfart.
Fullriggeren ble kjøpt av Mosse-
rederiet Chr Monrad Holst i 1884,
rigget om til en bark, fikk så
navnet «Dictator» og gikk siden
1890 i den såkalte pitch pine-
farten  mellom Pensacola i Florida,
USA, og West Hartlepool i Nordøst-
England (Vogt J H 1946. Fra
småbylivet i Moss, Moss Bok-
trykkeri). «Pitch pine» var en nord-
amerikansk furutype som egnet
seg godt til skipsbygging, sviller og
oppstiving av gruvetak.

Skipsfører på Dictator var Jørgen
Martinius Jørgensen fra Kragerø.
Kaptein Jørgensen reiste med sin
kone og barn om bord; Johanne
Pauline, og sønnen Carl Zealand
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Barken «Dictator» av Moss,
forliset og livet etter 

TThhee  NNoorrwweeggiiaann  LLaaddyy  ii  MMoossss..  FFoottoo::  FFoorrffaatttteerreenn..
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på ca. 4 år (født på New Zealand,
derav navnet). 

Langfredag 27. mars 1891 sto
barken i hardt vær inn mot
Chesapeake Bay og Hampton
Roads på USAs østkyst.  
Barken «Dictator» hadde kjempet
med mot tre stormer på tre uker,
etter at de forlot Pensacola i
Florida.  Uværet hadde slått inn
skansekledningen, knust to av liv-
båtene, og slått skipet lekk.
Pumpene sviktet gang på gang, og
mannskapet på fjorten mann var
utmattet. Kaptein Jørgensen ville
snarest mulig til England, og så
hjem til Norge med kone og barn,

han ville ikke lenger utsette
familien for farene med sjølivet.
Mannskapet, inklusiv de to
styrmennene, bad han derimot
søke nødhavn i Hampton Roads.
Det var dét han tilslutt også be-
sluttet, da de sto inn mot land
med stormen rett akter.
De hadde ikke vært i stand til å ta
solhøyden på mange dager, og sto
på feil kurs inn mot kysten, de var
nærmere 20 nautiske mil for langt
mot sør. For sent oppdaget de
brenninger forut, skipet stevnet
mot urent farvann og en strand,
ikke den åpne fjorden.
Kursen ble straks lagt om mot
nord, men sjø og vind var

imot dem, og de gikk hardt på en
sandbanke, rett utenfor det lille
tettstedet som senere ble kalt
Virginia Beach. 

Kaptein Jørgensen gjorde hva han
kunne for å redde mannskap og
familie, stormasten ble kuttet for å
gjøre skipet lettere, men da ble
ytterligere to livbåter smadret. De
sto fast om lag 300 meter av land,
men så at redningsmannskaper
på stranda forsøkte å hjelpe.
Uværet ble stadig verre, en line
ble sluppet med sjøen inn til
stranda, og det ble således etab-
lert en redningsline fra land til
vraket. Fem av mannskapet klarte

BBaarrkkeenn  ««DDiiccttaattoorr»»  aavv  MMoossss..  DDaa  sskkiippeett  bbllee  rriiggggeett  oomm  ffrraa  ffuullllrriiggggeerr,,  bbllee  aakktteerrmmaasstteenn  rriiggggeett  mmeedd  ggaaffffeellsseeggll  ii  sstteeddeett  ffoorr
rrååsseeggll..  BBiillddeett  eerr  mmaalltt  aavv  ssjjøøkkaapptteeiinn  LLaarrss  EEkkeelluunndd  ((11992222--22001144)),,  MMoossss,,  ffoottooggrraaffeerrtt  aavv  ffoorrffaatttteerreenn  oogg  ggjjeennggiitttt  mmeedd  kkuunnsstt--
nneerreennss  ttiillllaatteellssee..



å redde seg i land. Da ville
Jørgensen også prøve å redde
kone og barn. Han surret gutten
Carl fast til seg selv og ville forsøke
å nå land sammen med kone
Johanne Pauline drivende på en
solid lukelem, men kona kviet seg,
og en bråttsjø kastet kaptein og
sønnen i sjøen. De tok seg mot
land, men en ny sjø dro begge
under, og da Jørgensen igjen kom
opp, var sønnen borte. Kaptein
Jørgensen ble funnet bevisstløs på
stranda. En av matrosene forsøkte
å redde Pauline Jørgensen, men
begge druknet i forsøket.  Vraket
ble langsomt mast i stykker av sjø
og vind. Ytterligere tre mann klarte
å karre seg til land, mens resten
druknet.

Der sto skipsfører Jørgensen igjen
på den forblåste stranda, han
hadde tapt sin kone og eneste
sønn, fem av mannskapet, skipet
og lasten. Et tragisk forlis, men
dessverre ett blant svært mange
forlis i de mest aktive hundre år i
Norges seilskutetid. 
Historien hadde i dag vært kjent
kun blant noen svært få, om det
ikke hadde vært for «The
Norwegian Lady». 

Det hadde vært mange hjelpeløse
tilskuere til tragedien på stranda i
Virginia Beach. Tilskuerne kriti-
serte leder og mannskap i det
lokale redningskorpset som
hadde en stasjon på stranda like
ved, Seatack Life Saving Station,
fordi de gjorde for lite for å redde
menneskene på vraket, denne
stormfulle langfredagen. Lederen
av korpset fikk også sparken
senere samme år.
De omkomne ble alle funnet de
neste dagene og ble senere be-
gravet på  Elmwood Cemetery i
Norfolk. 

NNoorrwweeggiiaann  LLaaddyy

Noen dager etter forliset ble
«Dictators» gallionsfigur funnet på
stranda. Innbyggere tok vare på
den og etter noe tid, ble den reist
som en statue på stranda til
minne om forliset, med fronten
vendt mot det åpne havet. Den ble
tidlig kalt «The Norwegian Lady».

Statuen sto der i mange år, helt til
en, av mange nye stormer ødela
restene av trefiguren i 1953. Så
ble den fjernet og glemt, inntil
lokale krefter tok opp ideen om å
erstatte den gamle gallionsfiguren
med en ny. 

Riktig fart i sakene ble det etter at
NRKs kjente medarbeider Erik Bye
engasjerte seg, tok kontakt med
Moss bys ordfører, laget TV-pro
gram, og fikk mange interesserte
krefter til å forene seg i 1962. I til-

legg dukket det opp samme året
vrakrester fra et treskip i sanden
ved Virginia Beach, som lokale
eksperter fastslo var deler av
skroget til «Dictator». 
Det ble besluttet å lage to nye
bronsestatuer som kan reises i
begge byer samtidig, med støtte
fra næringslivet, kommunene og
marinen. 
Billedhugger Ørnulf Bast model-
lerte en litt fri kopi av gallions-
figuren, det ble så støpt  to like
utgaver av statuen i bronse. De ble
reist i begge byer under høy-
tidelige seremonier samme dag,
22. september 1962. 
NNRRKK  AArrkkiivveett,,  11996622..  LLiinnkk  ttiill  BByyeess  TTVV--
iinnnnssllaagg  ssoomm  bbllee  sseennddtt  sseenneerree::
hhttttpp::////wwwwww..nnrrkk..nnoo//vviiddeeoo//PPSS**4422002233

Flere kilder, herunder Moss kom-
munes websider, refererer denne
historien, og forteller om barken
«Dictator» av Moss, om mann-
skapets og skipets skjebne, og år-
lige markeringer ved statuene i
begge byer, med ambassadørene
og andre digniteter. 

Se for eksempel i:
hhttttpp::////wwwwww..nnrrkk..nnoo//kkuullttuurr//tthhee--
nnoorrwweeggiiaann--llaaddyy--11..990055445588  oogg
hhttttpp::////wwwwww..mmoossss..kkoommmmuunnee..nnoo//oomm--
mmoossss//oomm--tthhee--nnoorrwweeggiiaann--
llaaddyy..661133660022..aassppxx  ..

LLiivveett  eetttteerr  ttrraaggeeddiieenn

Men hvordan gikk det så med
skipsfører Jørgen Martinius Jør-
gensen etter forliset? Det sto det i
de nevnte kildene ikke noe om.
Som slektsforsker var det rimelig
å starte det videre søket etter
Jørgensen med kirkebøker og
folketellinger. 
Hva visste vi?  Erik Byes TV-innslag
ga oss mest; Jørgen Jørgensen var
fra Skåtøy utenfor Kragerø, kona
het Johanne Pauline og gutten
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GGrraavvssttøøtttteenn  ttiill  JJøørrggeennsseennss  kkoonnee  oogg
ssøønnnn  ii  NNoorrffoollkk..  FFuunnnneett  vviiaa  FFaammiillyy--
SSeeaarrcchh  oogg  FFiinnddaaggrraavvee::
hhttttpp::////wwwwww..ffiinnddaaggrraavvee..ccoomm
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Carl Zealand, det var i grunnen det
hele.

Jeg startet med FamilySearch, det
er ofte lurt, men denne gangen
hjalp ikke denne mye. Det var
overraskende mange som het
Jørgen Martinius Jørgensen, ingen
«treff» ved å kople Jørgen og
Johanne sammen i søket. Som
skipsfører i 1891 var det all grunn
til å tro han var å finne i folketel-
lingen 1865, men ingen entydige
treff der heller. Jeg begynte å se
etter giftemålet mellom Johanne
og Jørgen i kirkebøker rundt
Kragerø fra 1880 og fremover. 
I Ministerialbok nr 13 for Skåtøy,
Telemark, fant jeg dem; inntraadte
ægteskab; 13. juli 1886 for Jørgen
Martinius Jørgensen, skibsfører,
fra Dønnevik, født 20. juni 1859,
og Johanne Pauline Nilsen, fra
Dønnevik, født 20. september
1862. Begges fedre, Ketil Bjørn
Jørgensen, og Knud Nilsen, står
oppført som «skibsfører».

Nå kunne jeg fortsette letingen
etter Jørgensen. Med fødselsår på
plass fant jeg han greit i folketel-
lingen 1865; «Kragerø prestegjeld,
Sannidal Sokn og Skåtøy Sokn».
Her bodde Jørgen M. Jørgensen, 7
år, på gården Dønneviktangen,
sammen med åtte personer, in-
klusiv sin far Kittel B. Jørgensen,
«Gardbruger, Selveier og Skibs-
fører», sin mor Karen A. Gus-
tensen, 46 år, og fire halvsøsken
som er hans mors barn fra et tid-
ligere ekteskap, morfaren Ole
Gustensen og «en tjenestepige».

Derimot fant jeg ikke skipsfører
Jørgensen i tilgjengelige folketel-
linger for 1875, 1885 eller 1891
(året for forliset), noe sted i Norge.
Da jeg heller ikke fant han i
folketellingene for 1900 og 1910,
ble jeg bekymret. Hva har skjedd? 

Jeg forsøkte DIS-Norges register
for gravminner, men uten resultat!
Så forsøkte jeg på nytt folketel-
lingene 1900 og 1910 med ulike
kombinasjoner av navn, fødselsår
og fødested, uten resultat. Så
endelig, på kombinasjonen av for-
navn og fødselsdag (!), fikk jeg et
svar, om enn litt overraskende.  I
FT 1910 dukket han opp i Håland
herred, Rogaland, som «Jørgen M
Dønvig, 20.06.1859, fødested
Kragerø, husfar, gift, Fyrvogter på
Fladholmen»!  
Kaptein Jørgensen hadde skiftet
navn, tatt etternavn fra  hjem-
stedet Dønnevik ved Kragerø, og
hadde giftet seg på nytt.
Med denne kunnskapen, fant jeg
etterhvert mye ny informasjon (en
hel bok forfattet av en amerikaner
fra Virginia Beach i 1977, en stort
oppslått artikkel i Aftenposten i
2008, et slektstre i GENi, osv),
herunder at han bodde i Kristiania
i 1900, at han gjorde oppfinnelser,
prøvde seg som fyrvokter, dro så
igjen til sjøs, til dels i gamle, kjente
farvann og ble gjentatte ganger

redningsmann og helt!
Det viste seg at kaptein Jørgensen
etter forliset i påsken 1891 dro fra
New York tilbake til Norge allerede
3. april (Foss:42).  Han oppholdt
seg en tid på hjemgården ved
Kragerø, tynget av tapene.
Rederen i Moss tilbød kapteinen å
føre et nytt fartøy, men Jørgensen
takket nei (Foss:62).

NNyyee  ttookktteerr,,  rreeddnniinnggssddåådd  
oogg  nnyytttt  ggiifftteemmååll

Han tok, som vi nå vet, navnet
Dønvig etter hjemstedet på
Skåtøy. Tanken på forliset og
tragedien opptok han resten av
livet. 
Kaptein Jørgen Martinius Dønvig
fortsatte sitt liv som sjømann, han
måtte ut igjen på havet. 

Den 26. november 1892 finner vi
en notis i Handels- og Sjøfarts-
tidende om at «Bark Sophie
ankom Sapelo Sound 24. no-

TThhee  NNoorrwweeggiiaann  LLaaddyy..  PPoossttkkoorrtt  ffrraa  VViirrggiinniiaa  BBeeaacchh,,  11991188..  ((WWiikkiippeeddiiaa..  PPuubblliicc
ddoommaaiinn,,  hhttttppss::////eenn..wwiikkiippeeddiiaa..oorrgg//wwiikkii//NNoorrwweeggiiaann__LLaaddyy__SSttaattuueess##//mmeeddiiaa//
FFiillee::NNoorrwweeggiiaann__LLaaddyy__ffiigguurreehheeaadd__ppoossttccaarrdd..jjppgg
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vember etter avgang fra London
23. september. Kapt Dønvig.».
Det var nok en typisk overfart i
Nord-Atlanteren med seilskip; ca
en måned i sjøen. Sapelo-sundet
ligger sør for Savannah i Georgia,
USA.
«Sophie» var en fullrigger på 1287
bruttotonn i tre, bygget i Quincy,
Massachusetts, USA, i 1867,
senere rigget om til bark, tidligere
i tysk eie, men kjøpt av Rederiet T
Bassøe i 1889. Jørgen Dønvig
førte skipet fra 1891 til 1897.
((NNoorrsskk  mmaarriittiimmtt  mmuusseeuumm..
hhttttpp::////wwwwww..mmaarrmmuusseeuumm..nnoo//nnoo//
bbiibblliiootteekk//sskkiippssrreeggiissttrree//))..  

Den typiske lasten var igjen pitch
pine fra Florida og Georgia på den
amerikanske østkyst til Stor-
britannia.

Den 28. februar 1893 kunne
Handels- og Sjøfartstidende
melde om en redningsbragd i
amerikanske farvann: «Norsk Skib
reddet besætningen paa et
synkefærdigt amerikansk Skib».
Det var kaptein Jørgen Dønvig på
«Sophie»  som oppdaget et skip i
havsnød utenfor Hatteras i Nord-

Carolina, ikke så langt sør for
Virginia Beach. De var vel 250
sjømil av land, datoen var 27.
januar. Det var igjen full storm og
opprørt hav. Det var skonnerten
«Emma Louise»  fra Calais i staten
Maine som med ødelagt rigg og
knuste livbåter, etter 17 dager ut
fra Calais var sprunget lekk og
holdt på å synke. Dønvig beordret
ut en båt, som under ledelse av 2.
styrmannen kom seg opp til
havaristen og berget skipsfører og
hele mannskapet på fire. Dønvig
fortsatte så  mot England og
ankom Bristol «efter 29 stormfulle
dages reise», hvor så de bergede
kom i land.

I 1889 (20. august) var Jørgen
Dønvig i New York og deltok i stift-
elsen av Norges Skibsførerfor-
bund, sammen tretten av hans
kolleger (Bakka, D 1999). Det må
ha vært på en av hans mange
seilaser med «Sophie». 

Jørgen Dønvig flyttet til Kristiania
omkring 1897. Han ble kjent med
enken Antoinette Davidsen,
muligens gjennom forretninger
med hennes sønn Thorvald.

Jørgen og Antoinette, begge
enkefolk, giftet seg ved Kristiania
Byfogdembete 20. april 1897.
Antoinette Tollissen var født i Au-
stad ved Farsund 9. august 1852
og døpt 22. august. Antoinette var
enke etter kjøpmann David Marius
Davidsen som døde i 1892.

I folketellingen 1900 finner vi han
boende i Kristiania i Keysersgate
1, sammen med sin kone
Antoinette og to av konas tidligere
barn; Thorvald og Sigrid.
Dønvig og stesønnen Thorvald
Davidsen på 24 år, gikk i kom-
paniskap det året og startet
rederiet Dønvig & Davidsen
Shipping Line, adresse Prinsens-
gate 21, 2. etasje. 

RReeddeerr

Sammen med stesønnen kjøpte
Dønvig først dampskipet «Bygdø»,
en stykkgodsbåt på 1215 brutto-
tonn. Den gikk i trampfart på det
Fjerne Østen.
Så ervervet de et nytt skip, damp-
skipet «Argo» på 1394 bruttotonn.
«Argo» gikk også på Østen. 

FFaammiilliieenn  JJøørrggeennsseenn  oommkkrriinngg  11889900..  HHeerr  kkooppiieerrtt  ffrraa  YYoouuttuubbee..  ((PPeerrssoonnddaattaa  ffrraa  uulliikkee  kkiillddeerr,,  iinnkkll..  FFoossss::1199))..



ØSTFOLDDIS -  1 / 2016 9

I 1904 avsluttet Dønvig og David-
sen kompaniskapet, Davidsen
dannet sitt eget selskap og for-
tsatte med D/S «Bygdø», mens
Dønvig fortsatte alene med D/S
«Argo» (Actieselskabet Argo). 
Skipet ble involvert i transport av
våpen og soldater under den
Russisk-japanske krig 1904-05. I
dagsavisen «Kysten» 25. mars
1904 står det «Dampskibet Argo»
tilhørende den bekjendte kaptein
Dønvig i Kristiania, har sluppet
klar af alle sine Gjenvordigheder
med Russerne i Port Arthur, - -
ankom i gaar Kobe i Japan  - - .
Fartøiet er efter Forlydende nu
sluttet i et meget fordelagtigt time-
charter for Japansk regning for 6
maaneder, hvori det formodentlig
skal bringe Tropper og Krigsfor-
nødenheder fra Japan til Asiens
Fastland - -. Den føres av kaptein
Eriksen fra Kragerø.
Det var imidlertid en risikabel og
ikke alltid lønnsom affære med
shipping i ufredstid. Dønvig måtte
selge fartøyet, og han avviklet sel-
skapet i 1905.

««CCaapptt  DDöönnvviiggss  LLiiffee  SSaavviinngg  
DDeevviiccee»»

Kaptein Dønvig  hadde helt siden
forliset og tapet i 1891 grublet

over løsninger som kunne ha
reddet kone, barn og mannskap
ved forliset med «Dictator» ved
Virginia Beach. Han utviklet hva
som etter hvert blir kalt «Døvigs
redningsbøye», «Life Saving
Device», eller «Life Saving Globe». I
1900 presenterte han rednings-
bøyen sin på Verdensutstillingen i
Paris og fikk bronsemedalje.
Dønvigs redningsbøye ble laget i
stål og var rund som en kule, med
en diameter på ca. 2,7 meter.
Likevel var den utstyrt med seil og
ror. Dønvig fik patent på bøyen i
USA som «J M Dönvig. Life Saving
Apparatus. U.S: Patent No
671185, April 2, 1901».

På grunn av sin robuste konstruk-
sjon og runde form kom den i
årene som fulgte, svært godt fra
flere tester som ble arrangert i Os-
lofjorden ved Horten, i Nordsjøen
utenfor Jyllands vestkyst, i den
engelske kanal (Dover, Ijmuyden,
Le Havre).  Bøyen hadde en svært
begrenset manøvreringsevne,
men tålte bra et dropp fra dekk ut
i sjøen  og stranding på steinsatte
kyster. Den hadde plass til inntil
femten personer, samt proviant og
vannrasjoner. Dønvig-bøyen ble
godkjent av norske sjøfarts-
myndigheter som erstatning for
tradisjonelle livbåter.  Men den ble

ikke godkjent i andre land, og bare
noen få bøyer ble produsert og tatt
i ordinær bruk i den norske
handelsflåten. 

Sven Elvestad (bedre kjent under
psevdonymet Stein Riverton)
skrev en humoristisk historie om
da han som  journalist for Kris-
tiania-avisen Ørebladet, var med
på en slik demonstrasjon og ble
dumpet i Nordsjøen utenfor
Nederland i bøyen sammen med
to andre personer i august 1904
(Elvestad, S, 1927. Mellom him-
mel og hav, Gyldendal).
Dønvig brukte mye krefter, tid og
penger på markedsføring, de-
monstrasjoner og  argumentasjon
for å få bøyen innført som
standard redningsmateriell på
norske og utenlandske fartøyer i
marine og handelsflåte, men uten
noen suksess. 

Stortinget diskuterte også bøyen i
1903. I Indst O X -1902/1903, §
47 står det bl a: «Komiteen er
bleven oversendt  - - - tegninger
med beskrivelse af et af kaptein I
M Dønvig, Kristiania, opfundet
redningsapparat. Dette apparat
har været underkastet forskjellige
prøver av sagkyndige, og af de
derved indvundne resultater at
dømme fortjener det den største

Så langt kan vi finne,  seilte Jørgen Dønvig som styrmann eller skipsfører på seks skip (ulike kilder, 
herunder skipslister i Norsk maritimt museum):

FFaarrttøøyy TTyyppee TToonnnnaassjjee BByyggggeeåårr RReeddeerrii PPoossiissjjoonn TTiiddssrroomm
SSmmaarraaggdd sskkoonnnneerrttbbrriigggg 225588 11888800 AA  TTeerrkkeellsseenn sskkiippssfføørreerr 11888844  --  11888899
DDiiccttaattoorr bbaarrkk 11229922 11886677 CChhrr  MM  HHoollsstt sskkiippssfføørreerr 11889900  --  11889911
SSoopphhiiee bbaarrkk 11225555 11886677 CChhrr  MMøølllleerr sskkiippssfføørreerr 11889922  --  11889999
UUnniivveerrssee ddaammppsskkiipp 11663355 11889988 RRøøeedd,,  MMccnnaaiirr  &&  CCoo  sskkiippssfføørreerr 11990055  --  11990077
FFllaatthhoollmmeenn  FFyyrr -- -- ffyyrrvvookktteerr 11990077  --  11991122
DDoorraaddee bbaarrkk  ((jjeerrnn)) 11223377 11888866 JJ  JJ  BBrroocchh sskkiippssfføørreerr 11991122  --  11991122
PPeennnnssyyllvvaanniiaa ddaammppsskkiipp 33770000 11990077 DDFFDDSS 11..  ssttyyrrmmaannnn 11991122  --  11991133



opmerksomhed. Komiteen gaar
ud fra, at departementet har sin
opmerksomhed henvendt paa
dette apparat - -».

I 1906 ble den siste demonst-
rasjonsturen arrangert, da var det
slutt på Dønvigs penger og krefter,
men så sent som i 1917 finner vi
annonser for bøyen i norske aviser
(Norges Handels- og Sjøfarts-
tidende 2. april 1917) . I dag har
det lenge vært standard løsning
med lukkede livbåter som slippes
fra dekk til havoverflate, såkalte
«fritt-fall-båter». Jørgen Dønvigs
patent fra 1901 må sies å være
det første praktiske steg i retning
av for dagens løsninger. Dessverre
var Dønvig alt for langt forut for sin
tid til å lykkes markedsmessig. 

I dag kjenner vi bare én
noenlunde bevart Dønvig-bøye.
Den sto i mange år utsatt for vær
og vind ved sjøkanten i Hvitsten i
Vestby kommune, men ble så
overdratt fra skipsreder Fred.
Olsen til Follo Museum. Deretter
sto den utstilt ved Sjøfartsmuseet
på Bygdøy, før den ble flyttet til
Skåtøy i 2009. Planen var at den
skulle restaureres og plasseres
som et minnesmerke ved Skåtøy
kirkegård (Kragerø Blad Vestmar,
26.11.2009).

NNyytttt  sskkiipp,,  ffoorrlliiss  nnrr  22  

Jørgen Dønvig hadde brukt mye
energi, tid og penger på konstruk-
sjon,  bygging og markedsføring av

redningsbøyen.  Drift av hans lille
rederi hadde også rimeligvis opp-
tatt han. Han tok skipsførerprøven
for dampskip, nå hadde han
anledning til igjen å dra til sjøs,
dessuten trengte familien inn-
tekter.
I Norges Sjøfartstidende for 16.
september 1905 sto det en liten
notis, med snirklede, gotiske bok-
staver: 
«Kapt. Dønvig afreiste igaar til
Amerika for at oo vv ee rr tt aa gg ee
Førerposen paa Dampskibet ”Uni-
verse», tilhørende Firmaet Røed 
McNair & Co, Glasgow».  

Det ble hans første kommando på
et dampskip.  

ØSTFOLDDIS -  1 / 201610

AAnnnnoonnssee  ((AAfftteennppoosstteenn  2200..0011..11990022))

PPrraakkttiisskk  ffoorrssøøkk  mmeedd  rreeddnniinnggssbbøøyyeenn..  DDøønnvviigg  eerr  ffoottooggrraaffeerrtt  oommbboorrddss  ii  bbøøyyeenn
mmeedd  sseeiill  oogg  aannkkeerr,,  ccaa  11990033..  ((hhttttpp::////wwwwww..llaarrddeexx..nneett))..
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D/S «Universe» var et frakteskip
på 1635 tonn, bygget i 1898 av
Priestman & Co i Sunderland,
Storbritannia for Hjalmar Røed i
Tønsberg. ”Universe” gikk under
Dønvigs kommando i 1906 og be-
gynnelsen av 1907, i fraktefart på
Karibien og opp langs Atlanter-
havskysten til Canada.
Den kanadiske østkysten er svært
forskjellig fra den amerikanske
lenger sør. Fra Florida til Maine er
det sandbanker, som er farlige
nok ved at de endrer seg over tid.
I Canada er det en forreven
klippekyst med holmer og skjær
som møter sjøfarerne, spesielt
rundt Nova Scotia. En oversikt,
laget av Maritime Museum of the
Atlantic i Canada, over forlis langs
Nova Scotias kyst  - bare i 1907  -
viser et antall på 70 ! 
((hhttttpp::////nnoovvaassccoottiiaa..ccaa//mmuusseeuumm//wwrreecckkss
//wwrreecckkss//yyeeaarr..aasspp??DDaattee==11990000))..

D/S «Universe» hadde ankommet
New York 12. april 1907 fra
Barbados, og gikk videre i ballast
mot Pictou i Canada. Pictou var en
havneby på nordkysten av Nova
Scotia, og normal-ruten gikk sør-
øst for Nova Scotia, rundet neset
ved  Canso og så gjennom Canso-
kanalen, som var et trangt sund,
men med god dybde, og som
sparte en seilas helt nord om
Cape Briton.  

Onsdag 24. april møtte skipet
skodde, deretter snøtykke og til-
takende vind på høyde med
Whitehead. Da det ble oppdaget
brenninger forut, gikk ordre til ma-
skinen om full fart akterover og
samtidig gitt roret hard babord.
Men skipet gikk likevel på en
klippe med baugen. Maskin-
telegrafen ble satt på full fart for-
over for  holde skipet mot land. Og
nødraketter ble skutt opp. Men
sjøen tvang skroget rundt, og

dermed ble både propell og ror
ødelagt. Skipet la seg etterhvert
over på siden i 45  graders  vinkel,
det var bare å redde seg  i land.
Det var umulig å sette ut livbåter,
og redningsbøyen ble låret for å
være stand-by. Det ble likevel ikke
nødvendig å bruke bøyen fordi alle
23 reddet seg direkte i land med
en line over baugen (Kysten
26.07.1907).
Den 12. juli 1907 kunne avisen
Kysten melde at «Universe» var i
slep til Halifax 8. juli. Om skipet
ble reparert eller kondemnert
vites ikke, men sannsynligvis det
første, for i samme avis den 16.
mars 1908 meldes det at  skipet
«er solgt til det Firma som
reparede det».

Forliset ble relativt detaljer be-
skrevet i Kysten, for fredag 26. juli
1907, da kaptein Dønvig var
kommet hjem til Norge og ble
intervjuet. Pressen var også inter-
essert å om høre erfaringen med
redningsbøyen, siden den var
kjent med at kaptein Dønvig
hadde om bord en av de fire
bøyene som til da var blitt
produsert. Dønvig kunne fortelle
at bøyen hadde slitt seg løs i
brenningen, var blitt kastet over
skjærene og drev i land innenfor,
helt intakt. Om det hadde vært

nødvendig for mannskapet å
bruke bøyen, hadde alle klart seg
fint.

FFyyrrvvookktteerr

Etter forliset med D/S Universe,
fikk Dønvig nok av seilas for en tid.
Han søkte og fikk stilling som
fyrvokter på Flatholmen fyr, uten-
for  Tananger i Rogaland.

I Folketellingen 1910 finner vi der-
for ett av de siste slektshistoriske
spor av kaptein Dønvig. Han
bodde med sin kone Antoinette på
fyrstasjonen, samt en tjenes-
tejente og hennes spebarn:
hhttttpp::////ddiiggiittaallaarrkkiivveett..aarrkkiivvvveerrkkeett..nnoo//fftt//
ppeerrssoonn//ppff0011003366663333000044336655    

Den fyrvokterstillingen hadde han
fra 4. september 1907 til 31.
januar 1912. 
Flatholmen fyr ligger ikke langt fra
fastlandet, vel 900 meter fra fast-
landet og Tananger i Rogaland.
Men i hardt vær er det ikke lett å
ta seg i land på holmen.  24.
januar 1894 skjedde det en
tragedie der som siden ble kjent
over hele Norge gjennom Nordahl
Rolfsens lesebok for folkeskolen.
((hhttttpp::////llookkhhiissttoorriiee..ssoollaa..kkoommmmuunnee..nnoo//
TTaannaannggeerrssMMiinnnnee//ffllaatthhoollmmeenn--
jjeenntteennee--pp%%EE55--ffllaatthhoollmmeenn..hhttmm  ))..    

KKuunnnnggjjøørriinngg  ii  SSttaavvaannggeerr  AAfftteennbbllaadd,,  66..  sseepptteemmbbeerr  11990077..
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Fyrvokteren bodde på fyrsta-
sjonen med kone og seks av deres
åtte barn. Den spesielle dagen i
januar seilte Olsen kona til land i
Tananger. Været var dårlig. Med
seg hadde han de to eldste av
sønnene, Thorvald og Ansgar. De
mellomste jentene Bertine på 11
og Ester på 9 år, var igjen på fyret
og passet de to minste guttene,
Ignatius på 5 og Lauritz på 21/2 .
På turen tilbake kullseilte fyr-
vokteren, båten kantret og alle tre
havnet i sjøen. Døtrene var urolige
og holdt utkikk etter båten med
kikkert. Da de så at båten kantret,
stengte de småguttene inne i
huset, løp ned til lettbåten, og
rodde ut for å hjelpe.  De klarte å
finne faren i sjøen som holdt den
yngste av brødrene, Ansgar.
Jentene fikk med store anstreng-
elser dratt broren ombord og ville
også dra faren om bord, men så
forsvant han. De lette etter den
eldste broren, men fant ingen. 

Det kunne se ut som Ansgar
pustet, og derfor dro de tilbake til
fyret, slet båten så langt opp på
holmen at de kunne rulle broren
ut, og bar han så opp de vel 700
meterne opp til fyrhuset. De fikk
av han det våte tøyet, pakket han
inn i tepper. Så måtte Bertine
tenne oljeveken i fyrlykten, før hun
kunne hjelpe Ester videre med
broren. Faren hadde tidligere vist
dem hvordan de kunne redde folk
fra drukning. De fikk Ansgar til å
brekke seg og fikk liv i han. De to
søstrene holdt liv i broren, melket
kua, passet fyrlykten og de to små
hele natten, og fikk neste dag
signalisert til et passerende
frakteskip om hjelp og kunne for-
telle folk hva som hadde skjedd.

Jørgen må ha hørt eller lest his-
torien, og tenkt sitt. Opprørt hav og
uvær og tragedier var ikke ukjent

for han. To forlis og en rednings-
dåd gjorde nok at han tenkte på
familien og syntes det var greit å
holde seg litt på land.

Kaptein Dønvig hadde stadig nye
ideer, tiden på fyrstasjonen ga han
god tid til å gruble over fortiden,
men også tid til å tenke framover.
I 1910 lanserte han ideen om en
«slett-topper (skonnert) med
hjelpemotor». I avisen «Kysten» 4.
januar 1910 inviterte Dønvig til
aktieinbydelse for å danne et sel-
skap som skulle bygge 4-mastete
motorskonnerter. Slike skip ville
være som skreddersydd til
trelastfarten på Cuba og Sør-
statene på den tiden. Dønvig
hadde selv stor erfaring nettopp
med den farten og de farvannene.
Det ble ingen suksess, igjen var
Dønvig forut for sin tid. Et tiår
senere ble det bygget mange slike
skonnerter. 
I 1912 var han imidlertid lei av det
ensidige og rolige livet som
fyrvokter på holmen, og søkte
igjen aktivt arbeid som sjømann.
Han ble skipsfører på jernbarken
«Dorade» av Kristiania det meste
av året 1912. Det var Antoinettes
svigersønn (og forlover ved ek-
teskapet med Jørgen Dønvig i
1897) John J Broch som eide
skipet. 
Da rederiet solgte «Dorade» videre
i 1913, gikk Jørgen igjen i land.
Det var vanskeligere å finne en
ledig skipsførerstilling, han fant en
ledig posisjon som førstestyrmann
på Det Forenede Dampskibs-Sels-
kabs «Pennsylvania» av Køben-
havn. Da flyttet ekteparet likeså
godt til København.

RReeddnniinnggssddåådd  nnrr  22

Hvor mange ganger sjømanns-
karrièren brakte Kaptein Dønvig til

farvannet rundt Chesapeake Bay,
vet vi ikke sikkert.  Men vi vet at
han var der 3. januar 1913,  da
som førstestyrmann på damp-
skipet «Pennsylvania», under
skipsfører J E Lessner.  
To skip hadde kollidert i tåke og en
tiltakende sterk vind nær Tangier
Island (amerikanske damper
«Julia Luchenbach» og britiske
damper «Indrakuala»). «Julia Lu-
chenbach» sank i løpet av to mi-
nutter. Seks personer ble plukket
opp av «Indrakula», som så bakket
vekk fra vraket fordi det tok inn
vann (det måtte senere
strandsettes for å berge skipet).
Flere av mannskapet på «Julia Lu-
chenbach» klamret seg til toppen
av en mast som stakk opp av
sjøen, og hang der for bare livet,
vinterstid i storm og sjøsprøyt.
Etter seks timer var det åtte igjen.
En kilde omtalte stormen til å
være den verste på 30 år. 
((KKiillddee::  MMaarriittiimmee  QQuueesstt,,
hhttttpp::////wwwwww..mmaarriittiimmeeqquueesstt..ccoomm//ddaaiillyy__
eevveenntt__aarrcchhiivvee//22001122//0011__jjaann//0033__jjuulliiaa
__lluucckkeennbbaacchh..hhttmm  ))..

Dønvig ble beordret av kaptein
Lessner til å ta en av livbåtene og
forsøke å redde de åtte.  Styrmann
Dønvig med seks av sine menn i
livbåten slet i to timer før alle de
åtte i masten ble reddet. 
Det var en ny bragd.  22 år etter at
han mislyktes i å redde kone og
barn og sine egne mannskaper på
«Dictator», så lyktes han i en
liknende aksjon, i det samme far-
vannet, i et liknende vær, og for
annen gang! D/S «Pennsylvania»
tok de overlevende inn til Newport,
og fortsatte deretter på reisen
hjem til København.
Vel et år senere fikk Dønvig en of-
fisiell takk fra den amerikanske
ambassadøren i Danmark og over-
rakt en førsteklasses kikkert med
inskripsjon fra USAs president:



”From the President of the United
States to Jorgen Jorgensen, First
Officer of the Danish Steamship
Pennsylvania in recognition of his
heroic services in affecting the
rescue at sea, January 3, 1913, of
eight members of the crew of the
American steamship Julia Lu-
chenbach» (Foss:71).

Jørgen Dønvig bodde to år i Kø-
benhavn med sin kone Antoinette,
mens han seilte for DFDS (Det Fo-
renede Dampskips-Selskab). Da
første verdenskrig brøt ut i 1914,
gikk Dønvig i land for godt. 

TTiillbbaakkee  ii  KKrriissttiiaanniiaa

Helsen var dårlig for begge
ektefeller, og i 1914 flyttet de
begge til Kristiania.
Dønvig sto oppført under konas
navn i Kristiania Adressebok for
1916 som «Dønnevig, Antonette,
fru, Herslebsgt. 2 D3», hvor Jørgen
M J Dønvig døde 21. desember
1917. 
Jørgen Martinius Jørgensen
Dønvig var en solid sjømann,
arbeidsom, modig og sterk, og
med gode ideer og visjoner som
siktet langt forut for sin tid.

I en omtale sto det blant annet
(Norges Handels- og Sjøfarts-
tidende 27. desember 1917): «(En
person) som i sin tid spillet en stor
rolle i skipsfartsverdenen er
avgaat ved døden, kaptein J M
Dønvig. Dønvigs navn er knyttet til
opfindelsen av hans berømte
bøie. Dette redningsmiddel har
vistnok ikke slaat igjennom og vil
maaske aldrig gjøre det. - - Den
iver, hvormed opfinderen forfegtet
saken, vakte imidlertid stor inter-
esse for redningsmateriellet, og
dette har utvilsomt faat sin store
betydning. - - Utviklingen er neppe

avsluttet endnu; men skulle den
være det, kan det fastlaaes, at
kaptein Dønvig i høi grad har
gavnet sine standsfæller. Norske
sjømænd skylder ham stor tak for
hans interesse». 

I Trondhejms Adresseavis sto det
samme dag: «En landskjendt
mand, kaptein J M Dønvig, avgik
ved døden fredag. Dønvig som var
født i 1859, for it mange aar til
sjøs og var kjendt som en
ualmindelig dygtig sjømand. Han
sluttet at fare for 3-4 aar siden,
tvunget dertil av tiltagnede
sykelighet. Særlig har Dønvig
vundet et navn for opfindelse av
«Dønvigs redningsbøie». Bøien
vakte ved sin fremkomst store for-
ventninger, og opfinderen ofret
saa at si alt han eiet paa dens
fuldkommengjørelse. Personlig
var kaptein Dønvig en meget
sympatisk og avholdt mand og
budskapet om hans død vil bli
mottat med vemod  i vide kredse.
Han var i sin tid en av stifterne av
Norsk Skibsførerforening».

EEppiilloogg

Søket etter kaptein Jørgen
Martinius Jørgensen Dønvig sin
videre historie – etter «Dictator»s
forlis, har vært en spennende
reise i en norsk og nær fortid.
Mange ulike  biter fra Dønvigs livs-
historie, ble funnet ved søk på Na-
sjonalbibliotekets netttjeneste
«Bokhylla». Bitene illustrerer et liv
med store tap, og noen små, men
viktige seiere.

Selv med etterlysing på ulike
slektsfora, har forfatteren ikke
klart å finne ut når og hvor
Antoinette Dønvig døde. En av
kildene (Foss:72) antyder at
Antoinette døde kort tid før Jørgen.

Det er mulig at fruen døde hos et
barn eller svigerbarn i Sverige.
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Lady and the Wreck of the
Dictator, The Donning Company, 
Publishers Inc, 

Kluge L og Chre Engh 2008,
Kapteinen som mistet alt, A-
Magasinet, Aftenposten, 10.
november 2008
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AAvv  MMoorrtteenn  EEddvvaarrddsseenn,,  
ssttyyrreemmeeddlleemm  ii
DDIISS--ØØssttffoolldd
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Det overnaturlige

EEnn  bbrroorr  aavv  mmiinn  bbeesstteeffaarr  ((fføøddtt  ii
11886622))  sskkrreevv  nneedd  nnooeenn  ssmmåå  eerr--
iinnddrriinnggeerr  fføørr  hhaann  ddøøddee  ii  11993355..
DDeerr  ffiinnnneerr  vvii  eenn  bbeesskkrriivveellssee  oomm
eenn  aavv  hhaannss  ffoorrffeeddrree  oogg  hhaannss  ttrroo
ppåå  ddeett  oovveerrnnaattuurrlliiggee..  NNoottaatteett
ggjjeennggiiss  hheerr  ii  oorriiggiinnaall  sspprrååkkddrraakktt..

Han hadde en apsolutt tro på at
der fantes nisser og huldrer. Jeg
erindrer nogen enkelt av hans
meddelelser, men det er des-
sverre lite der har sat sig fast i min
erindring om dette.

En sen nattetime han kom kjør-
ende hjemover Langlibakken,
standset hesten plutselig  og ville
ikke gå lengere.  Det var utover-
bakke. Han gikk så ut av sleden
for å se om det var noget i veien
med selen, men fant intet.  Da han
igjen satte seg i sleden for å kjøre,
var draget på hestens ene side
spent fra. Han satte draget i orden
og skulle til å kjøre da det viste
seg at draget var løst på hestens
anden side. Han kom således ikke
av flekken. Spant han fast på ene
siden, var det løsnet på den
andre. 
Etter meget strev og mange
funderinger, grep han til sist å
spenne hesten fra og la sleden stå
igjen. Han måtte tomkjøre hesten
hjem.  Han tilføyet at det var på
natten, men han var også aldeles
sikker på at det var nisserne som
var ute og holt ham for narr. Det
var å bemerke at det hente endog
i julen og antok at det var hevn
fordi han ikke ofret noget mat til
nisserne slik de hadde krav på.
Om han efter den dag ofret noget
på nisserne er mig ukjent.

VVaannnnhheennttiinngg
Både min far og alle søsknene
gikk på en grendeskole. Slike var
vanlige etter skolereformen i
1860. Skolehuset hadde to klas-

serom, ett i første og et i andre
etasje. Dessuten var det ofte en
liten leilighet for vaktmesteren og
kanskje en for en lærerinne/lærer.
Det var flere klasser sammen og
skole bare annenhver dag. Første
og andre klasse mandag, onsdag
og fredag og tredje og fjerde
klasse tirsdag, torsdag og lørdag.
Og tilsvarende for de høyere klas-
sene i det andre klasserommet.
Sløyd og handarbeid pågikk tre
uker i strekk før avslutning om
våren, jenter i det ene klas-
serommet og guttene i det andre.
Det var ikke innlagt vann og som
så mange andre steder sto vann-
bøtta med ausa hvis noen var
tørste. Selvfølgelig vedfyring og
parafinlys. Strøm kom ikke til
bygda før etter krigen som en av
de siste bygdene i Østfold. 

Elevene måtte hjelpe til med å
hente vann og bære inn ved.
Vannet måtte hentes fra en brønn
et lite stykke opp i veien til

Sandem. Det var vanlig at elevene
ble sendt av sted med bøtta.  I
kulda om vinteren kunne det bli
solide mengder med is rundt
brønnen. Med stadig påfyll av
vann som skvalpet over ved hver
eneste henting, var det lett å skli.
Var man uheldig kunne man skli
ut i brønnen. Thora syns det var
skummelt og fortalte om sin be-
kymring til far.  Faren hadde for-
ståelse for uroen og sa at Thora
bare kunne la vær å hente vann.
Det gikk ikke så veldig lenge før
myndige lærer Flydal ba Thora om
å gå etter vann, noe hun nektet.
Flydal morsknet til og truet med å
fortelle faren om at hun nektet.
Thora følte seg ikke truet av det og
sa glatt «det kan du godt, det var
han som sa at jeg ikke skulle gå».

Av Henning Pytterud,
DIS-Østfold

HHeesstteekkjjeerrrraa  tteeggnneett  aavv  JJoohhaannnneess  FFlliinnttooee  eenn  ggaanngg  ppåå  11880000--ttaalllleett..  
BBlloogggg::  SSøøssttrreennee  ppåå  VVæærrkkeett..  
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Avfotograferingen startet
med Ft Moss 1914

DIS-Østfold er registrert i Brønnøy-
sundregisteret og i Frivillighets-
registeret for organisasjoner og er
derfor med i ordning med Grasrot-
midler fra Norsk Tipping.
Nå kan alle være med på å støtte
vårt arbeid ved å registrere sitt
spillekort på DIS-Østfold. Det er
viktig at vi som forening benytter
denne muligheten.  
Neste gang du spiller er det bare
å koble kortet ditt til DIS-Østfold
eller til organisasjonsnummer
993536431.
Dette ordner kommisjonærene
raskt for deg.

Benytt GRASROTANDELEN 
i Norsk Tipping
55  pprroosseenntt  aavv  ttiippppeeiinnnnssaattsseenn  ddiinn  ggåårr  ddaa  ttiill  DDIISS--ØØssttffoolldd  --  

En artig melding
Anette Olsen skrev
til kommunen på
folketellingsskjema:
TTiill  MMoossss  KKoommmmuunnee
JJeegg  TTiillaaddeerr  mmiigg  hheerrvveedd  aatt  SSiiggee
nnooggeenn  oorrdd  aannddggaaaaeennddee
SSkkaatttteennee  ssoomm  jjeegg  BBeettaalleerr  eerr  aalltt
ffoorr  hhøøiiee  nnaaaarr  JJeegg  ttaarr  ii  bbeettrraakktt--
nniinngg  aatt  HHuusseett  ffoorr  nnooggeenn  AAaarr
ttiillbbaaggee  bblleevv  nneeddssaatt  eenn  hheell  DDeell
oogg  SSkkaatttteennee  eerr  ddee  ssaammmmee  mmeedd
UUnnddttaaggeellssee  aaff  BBrraannddsskkaatttteenn
ssoomm  bblleevv  nneeddssaatt  8800  øørree..  DDaa  vvii
nnuu  hhaarr  hhaafftt  ssttoorr  RRaappaarraattiioonn
ppaaaa  HHuusseett  oogg  TTaakksstteenn  eerr  ddeenn
ssaammmmee  oogg  HHaaaabbeerr  jjeegg  ddeettttee  bblliirr
oovveerrsseennddtt

ÆÆrrbbøøddiiggeesstt  AAnneettttee  OOllsseenn
PPeeddeerr  OOllsseennss  EEnnkkee..

TToorr  LLaauuvvssttaadd,,  VViiddaarr  LLøøkkkkeebbeerrgg  oogg  HHeennnniinngg  PPyytttteerruudd  eerr  kkllaarr  ffoorr  ffoottooggrraaffeerriinngg
aavv  FFoollkkeetteelllliinngg  11991144  ffoorr  MMoossss..  ((FFoottoo::  OOdddd  MMaarrtthhiinnsseenn))

Nå er «fotogruppa» i DIS-Østfold
godt i gang med arbeidet. Det er
den lokale folketellingen for Moss
1914 som var første prosjekt. Nå
er vi godt igang med folketellingen
i Moss 1930. 
Hver av oss navnsetter bildene
med gatenavn og nummer, videre
er det Henning som organiserer
bildene og legger det ut på nettet.
Vi er takknemlig for samarbeidet
vi har med Østfold interkom-
munale arkivselskap IKS. De er
behjelpelige med lokaliteter og de
finner fram forskjellige kilder i ar-
kivet som er av interesse for
slektsforskere.

IKA Østfold eies av 17 kommuner i
Østfold fylke. Arkivdepotet ligger i
Skjeberg og åpnet i 2014. Her er
det plass til 6000 hyllemeter ar-
kivmateriale. IKA-bygget har egen
lesesal der publikum selv kan
bruke arkivmateriale og få kyndig

veiledning. Arkivet har som mål å
bli senter i fylket for økt historie-

forståelse og dokumentasjon av
rettigheter.



AAvv  HHeennnniinngg  PPyytttteerruudd..

II  22001111  ggaa  MMaarrkkeerr  HHiissttoorriieellaagg  uutt
ddeennnnee  bbookkaa  ddeerr  pprreesstt  BBrroocchh--
mmaannnn  eerr  eenn  sseennttrraall  sskkiikkkkeellssee..
JJøørrggeenn  HHeennrriikk  HHeeggeerrmmaannnn  BBrroocchh--
mmaannnn  vvaarr  ssookknneepprreesstt  ii  RRøøddeenneess
oogg  RRøømmsskkoogg  ffrraa  11888844  ttiill  11889944..
EEtttteerr  ssiitttt  vviirrkkee  ddeerr,,  vvaarr  hhaann  ii  KKrriiss--
ttiiaannssaanndd  oogg  ii  RRiinnggssaakkeerr..    HHaann vvaarr
ggiifftt  ttrree  ggaannggeerr  oogg  rraakkkk  åå  ffåå  hheellee
1122  bbaarrnn  ttiill  ssaammmmeenn..  HHaann  vvaarr
ooggssåå  aakkttiivv  mmeedd  vviitteennsskkaappeelliigg  oogg
lliitttteerræærrtt  aarrbbeeiidd..  

Et av disse arbeidene var
revidering av Landstads salmebog
som han ferdigstilte i 1924.
Brochmann var sannsynligvis ikke
noen «svovelpredikant», men
streng var han nok. Han irriterte
seg over usedelighet og drukken-
skap. Dette finnes det spor av i
ministerialboka. Han noterte også
flittig i kallsboka om hendelser og
beskrivelser av geografi. 

I boka som er utgitt finnes det
meste av dette sammen med til-
svarende informasjon samlet i
ettertid fra en rekke andre kilder.
Beskrivelsene gir et godt bilde av
hverdagen på landsbygda rundt
1890. Vi får innblikk i det som for
en landsens prest er viktige hend-
elser. Det kan være bispevisitas
eller store hendelser som flom,
mord eller ulykker. Han omtaler
selvfølgelig også vekkelser og ut-
meldinger av statskirken.

En av de mer spesielle opptegn-
elser i kallsboka finnes i omtalen
av de forgjengere Brochmann
hadde i sin gjerning. Den 24.
august 1851 finnes innført dåpen
til et uekte barn der prest Rasch
selv er oppført som barnefar. Jeg
fant dette i ministerialboka før jeg
leste Brochmanns forklaring og
antok at den ulykkelige moren

hadde nektet å oppgi hvem som
var ansvarlig far og derfor brukte
prestens navn. I Brochmanns
krønike framgår det at presten ble
tvunget til å vedkjenne seg sitt
sidesprang. Som følge av side-
spranget søkte han avskjed og
unngikk dermed å få sparken.

Som eksempel på drukken-
skapens elendighet i bygden,
nevner Brochmann at en av byg-
dens ansette bønder faller om på
vei hjem fra helgebesøk på
nabogården og dør senere uten å
komme til bevissthet. Som døds-
årsak har han oppgitt beruselse
noe han neppe hadde medisinsk
grunnlag for. En av hans for-
gjengere har skrevet brev til den
samme sambygdingen. Peter Hei-
berg Lexow vikarierte i jobben i
1876 til 1877 og ble så sokne-
prest i Hjartdal i Telemark. I brev
fra Telemark ber han om hjelp til å
finne en bra hest siden han er
redd for å bli lurt. Han sammen-
ligner også arbeidsforholdene på
de to soknene og skryter av for-
holdene i Rødenes.  

Blant gamle papirer etter min bes-
tefar var det kvitteringer for inn-
kjøp til fest på skytterhuset. Etter
mengdene øl, cognac og akevitt å
dømme, kan man også få inntrykk
av at Brochmann har et poeng når
han påstår at drikkingen var
viktigere enn skytingen. Så spørs
det hvor mange som passet på å
etterfylle beholdningen hjemme i
samme slengen. Det var ikke ut-
salg noe nærmere enn Oslo. 

Prestene har notert viktige begiv-
enheter tidligere også. Det nevnes
at i 1743 var den største flommen
som er kjent. Det regnet så
voldsomt at det gikk bud til Tis-
tedalen slik at de kunne forberede
seg og redde sagbrukene der.

Andre ulykker omtales også.
Vinterstid ble isen brukt som
transportvei og det var ganske
vanlig med liten respekt for isens
bæreevne. En fortelling fra rundt
1930 illustrerer det. To «gubber»
hadde fast søndagsmøter. De
bodde på hver sin side av sjøen og
kunne se over til hverandre. En
ettermiddag sent på våren kom
den ene hjem etter besøket på
andre siden med kommentaren:
«Nå begynner isen å bli skral.
Kjeppen gikk gjennom isen to
ganger».

En annen kar i nabolaget hadde
rykte på seg for å være ganske
gjerrig.  Han var klar over at isen
kunne være tvilsom, men å betale
25 øre for å ta ferga var for drøyt.
Han leverte lommeboka til ferge-
skipperen og gikk over isen selv.
Da var i hvert fall pengene reddet
om han skulle gå gjennom.

Rødenes Prestegjelds
Kaldsbog 1885
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Endelig fant jeg dødsfallet
til min tippoldefar

FFaakkssiimmiillee  ffrraa  ««FFrreeddrriikkssssttaadd  TTiillsskkuueerr»»  33..  jjuullii  11990000..

AAvv  OOdddd  MMaarrtthhiinnsseenn..

SSiisstt  ssoommmmeerr  ffiikkkk  jjeegg  eett  eennddeelliigg  ggjjeennnnoommssllaagg  ii
lleettiinnggeenn  eetttteerr  ddøøddssffaalllleett  ttiill  mmiinn  ttiippppoollddeeffaarr  HHaannss
IIvveerrsseenn..  HHaann  vvaarr  mmiinn  ffaarrmmoorrss  mmoorrffaarr..

Hans Iversen var født på Vatvedt i Degernes 1850,
sønn av Ole Iversen og Bertha Larsdatter, familien
flyttet via Skiptvet i 1855 til Fredrikstad i 1864.
Hans hadde forskjelige småjobber som unggutt og
han tok Den kongelige norske Artilleri-Brigades
Underoffisersskole med gode karakterer.
Deretter reiste han til Christiania og jobbet som po-
litimann, her traff han Emma Mathilde Ruud og
giftet seg med henne i 1875, hun var da 20 år
gammel.
Min oldemor, Fredrikke, ble født året etter og de
flyttet til Fredrikstad. Før det hadde Hans Iversen
sluttet som politimann og var nå sjømann.
Han kom i store familieproblemer etter stridigheter
om arv etter sin svigerfar. 
I Fredrikstad starter han pantelånerforretning, han
drev den i noen år før han igjen gikk til sjøs. Han
var hjemme en tur i 1885, men over nyttår reisten
han ut igjen.
Jeg fant aldri ut når og hvor han døde, jeg regnet
med at han ble i Amerika og døde der.

Jeg søkte etter ham på mange nettsteder og
databaser, så endelig fikk jeg napp på NB - Bok-
hylla, da jeg søkte på «hans iversen». Fredrikstad-
avisa «Fredrikstad Tilskuer» av 3. juli 1900 ga treff.
- Endelig.

I avisartikkelen står nevnt at han forliste med
Skonnertskib «Stopstakbrits» som han hyret på i
Amerika.
Jeg synes navnet på skuta eller skibet er noe mer-
kelig. Var det seilskute eller dampskip, skonnert er
vel ei skute? Jeg har lett i flere arkiver, men uten
hell. Det var nok en amerikansk skute. Kanskje
finner jeg den en vakker dag?
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SSTTYYRREETT
Leder 
Odd Marthinsen,
Skonnertveien 4, 1659 Torp 
Tlf. 911 35 151
E-post: post@oddmarthinsen.no  

Sekretær 
Randi Skjeltorp Andresen
Sletteveien 3, 1617 Fredrikstad
Tlf. 950 36 303
Epost:
randi.s.andresen@gmail.com

Kasserer 
Liv Berger,
Svinndalveien 27, 1593 Svinndal
Tlf. 918 52 914
E-post: livoberger@gmail.com  

Styremedlem 
Henning Pytterud,
Kalfaret 10, 1832 Askim
Tlf. 906 43 391
Epost: 
henning.pytterud@gmail.com

Styremedlem 
Laila Synnøve Storli,
Trollvegen 27 d, 1535 Moss
Tlf. 932 11 563
Epost: l-storli@online.no

Styremedlem
Morten Edvardsen,
Bryggekanten 6, 1531 Moss
Tlf. 472 36 015
Epost: m-edvar2@online.no

Varamedlem 
Viola Johansen,
Smebyveien 23, 1850 Mysen
Tlf. 909 64 097
Epost: johansenviola@gmail.com

Varamedlem 
Kari Stumberg Omholt,
Danseberget 31, 1792 Halden
Tlf. 951 79 848
Epost:
karihannaomholt@gmail.com

Redaktør for Østfolddis:
Odd Marthinsen

DDIISS--ØØssttffoolldd,,  RRooaalldd  AAmmuunnddsseennss  MMiinnnnee::

Onsdag 20. april kl. 18.30:
Medlemsmøte: Tema er ««BBoorrttkkoommnnee  ssjjøømmeennnn»»
ved Rolf Dahl.
Blant dekksgutter, jungmenn, blankes og plett,
kan man ofte finne ut hvordan våre sjøfolk levde i
seilskutetida - ved å bruke tilgjengelige arkiver. 
Så vær med på en liten reise gjennom sjøinn-
rulleringa, mellom protokoller, drømmer og trage-
dier.
Vi har som vanlig kaffepause med vafler som inn-
går i inngangspenger kr. 50.-
Og vi har utlodning. Velkommen!

Mandag 25. april kl. 18.30:
Legacy brukergruppe. 

Onsdag 27. april kl 18.30:
MyHeritage brukergruppe.

Onsdag 25. mai kl. 18.30:
Medlemsmøte - Slektskafe på RAM.
Vi har som vanlig kaffepause med vafler som inn-
går i inngangspenger kr. 50.-
Og vi har utlodning. Velkommen!

DDIISS--MMyysseenn,,  KKuullttuurrttoorrggeett,,  
11..  eettgg..  mmøøtteerroomm  11::

Onsdag 6. april kl. 18.30:
Medlemsmøte: Vi får besøk av Eva Bjørnstad fra
Underhuset i Rakkestad som forteller om arbeidet
med nye gårds- og slektsbøker. 

DDIISS--ØØssttffoolldd,,  JJuussttuusshhuusseett,,  MMoossss::

Mandag 18. april kl. 18.30:
Legacy brukergruppe.

Mandag 9. mai kl. 18.30:
Legacy brukergruppe.

Møtekalender


