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Jeg må nok innrømme at det til 
tider blir for lite fokus på driften av 
Slekt og Data Vestfold fra min side. 
Det synes jeg er litt leit, for de siste 
årene har vi utviklet laget vårt til å 
bli et av de beste i landet med tanke 
på aktiviteter og medlemsvekst. 
Vi har jobbet veldig bra med net-
tsidene, som er den viktigste infor-
masjonskanalen vår, med å tilrettel-
egge kilder for alle våre medlemmer 
og engasjert oss på en lang rekke 
områder. 

Grunnen til manglende fokus er at 
jeg i tillegg til å være leder i Vestfold, 
er litt for mye engasjert i Slekt og 
Data sentralt. Det er først og fremst 
mye tid som går med til drift og 
vedlikehold av våre servere med alt 
som det innebærer. 

Da mangeårig IT-ansvarlig Jan Eri 
«pensjonerte» seg for et år siden, 
var jeg så heldig å overta den rol-
len. Heldig i den forstand at jeg fikk 
muligheten til å lære mer på den 
tekniske siden.

Det ble litt i overkant utfordrende å 
få dette ansvaret, samtidig som man 
valgte å innføre et helt nytt epost-
system for alle landets tillitsvalgte. 

Som om ikke det var nok, kjøpte 
vi ny server og byttet til et nytt 
serversenter, hvor maskinen vår 
ble plassert. Dette var ikke akkurat 
den beste starten på rollen som IT-
ansvarlig, men det har gått seg til 
etter hvert. Nytt postssystem sparer 
foreningen for mange kroner hver 
måned. 

Ny server ble innkjøpt som platt-
form for alle våre systemer, som nå 
skal oppdateres i tur og orden. Med 
ny server fikk vi mye større lagring-
skapasitet, noe som ikke minst vi 
i Vestfold nyter godt av. Nå kan vi 
produsere og publisere skannede 
kilder uten å bekymre oss om     
plassen. 

I fjor høst startet man med enda en 
stor jobb, nemlig å etablere helt nye 
nettsider. Det betyr at alt skulle lag-
es fra bunnen av igjen. Riktignok er 
det mulig å ta klipp og lim av gamle 
sider for bruk i de nye sidene, men 
dette fungerer bare til en viss grad. 
Våre gamle nettsider begynte å bli 
umoderne med tanke på bruk av 
nettbrett og mobil som plattformer. 
Med nyere verktøy har vi nå fått en 
helt annen måte å lenke sammen 
tekst og sider på. 

Jeg er helt sikker på to ting. Det 
første er at det kommer til å bli vel-
dig nytt og uvant for brukerne, som 
er vant til å gå til faste sider. Det 
andre er at her vil man kunne boltre 
seg i informative tekster og kilder på 
kryss og tvers. Et poeng her er også 
at vi visker ut skillet mellom lagene 
ved at alt nå ligger på ett nettsted. 
Det betyr at dersom man er opptatt 
av et bestemt tema, kan man følge 
sider fra alle de distriktslag som har 
skrevet noe om akkurat dette. 

Det er flere enn meg som jobber 
både lokalt og sentralt. Er det så 
noen positive ting ved at vi bruker 
mye tid sentralt? Ja, det betyr at de 
som er med her har mer mulighet 
til å utforme tjenester og innhold 
slik vi ønsker å ha det på brukernivå. 
De får også mye mer innsikt i hele 
flyten fram til ferdig publiserte data. 
Og det hele blir mye mer moro å 
jobbe med.

Slekt og Data er en landsdekkende 
forening, hvor vi har organisert oss 
i tre nivåer.  Altså må noen frivillige 
bidra med arbeid i det som faktisk 
er navet i organisasjonen vår. Uten 
at noen jobber med nettsider, pub-
lisering av gravminner, lager med-
lemsblad, utvikler programmer for 
medlemstjenestene osv. blir med-
lemstilbudet vårt dårlig. Det som 
vises utad, er summen av alt vi bi-
drar med. Det kan det noen ganger 
være greit å huske på. 

Helt sikker på to ting...
Leder

John Ludvigsen
Holmestrand
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Nå holder Byarkivet til i de 
gamle lokalene til Nora bryg-
gerier i Maridalsveien 3. Her 
finnes Oslo kommunes depo-
tarkiv med 21 000 hyllemeter 
med arkiv. I tillegg til å bevare 
kommunale arkiver, er Byarkiv-
et fylkeskoordinerende instans 
for privatarkivarbeidet i Oslo. 

Som depotarkiv tar Byarkivet 
vare på hele byens hukom-
melse, og har ansvar for å 
formidle Oslo-historien.

Bruk arkivene
Det aller meste av Byarkivets 
arkivmateriale finnes kun i 
original i arkivet, og ikke er ikke 
digitalisert. Alt som er fritt til-
gjengelig, kan bestilles direkte 
på lesesalen. 

På Byarkivets lesesal får pub-
likum hjelp og veiledning til å 

Kilder til slekt i Oslo byarkiv
Tar vare på byens hukommelse

Kommunale arkiver er verdi-
fulle personkilder over hele 
landet. I Oslo byarkiv finnes 
arkivene etter de to kommun-
ene Kristiania/Oslo og Aker, 
som i dag utgjør hovedstaden. 

I Byarkivet, som i andre kom-
munearkiv, finnes i hoved-
sak kilder fra 1837 grunnet 
formannskapsloven som ble 
innført da. De demokratiske 
prinsippene fra Grunnloven 
ble gjort gjeldende også i 
lokalt styre og stell, noe som la 
grunnlaget for utviklingen av 
den norske kommuneforvalt-
ningen og det lokale selvstyret. 

Dette førte til økte dokumen-
tasjonskrav og en stor mengde 
arkiv fra formannskap, råd-
menn, ulike etater og virksom-
heter i kommunen. 

Skoledrift, sosiale oppgaver, 
sykehus og kommunens øko-
nomi var fra starten sentrale 
oppgaver for kommunen, som 
har satt betydelige spor etter 
seg i form av omfattende arkiv. 

Kart, tegninger, planer og 
vedtak sammen med innbe-
retninger og forhør av enkelt-
personer gir muligheter for å 
skrive levende og rik lokal- og 
slektshistorie.   

Byarkivet 25 år
Oslo byarkiv fyller 25 år i år. 
Byarkivet ble etablert i 1992 
med vedtekter fra bystyret 
om å være utøvende fagorgan 
i arkivspørsmål og er faglig 
overordnet myndighet for 
kommunens samlede arkiv-
virksomhet. Men helt tilbake til 
1914 har det vært kommunear-
kiv i hovedstaden. 

Oslo er den store innflytterbyen. Folk kom fra fjern og nær, og mange vil 
derfor finne slekt i Oslo. I de kommunale arkivkildene kan du følge enkelt-
personer fra vugge til grav. 

Oslo 
byarkiv,  
(Arkiv  etter 
Plan og 
bygnings-
etaten )
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finne fram i arkivene tre dager 
i uka; tirsdag, onsdag og tors-
dag. 

Deler av Byarkivets arkivkata-
loger ligger søkbare på arkiv-
portalen.no, men fullstendige 
kataloger og bestilling skjer 
først ved oppmøte på lese-
salen. Her vil lesesalsbetjening-
en hjelpe til med veiledning og 
framfinning av relevante kilder 
i dialog med publikum. 

Mye brukte kilder er de kom-
munale folketellingene, 
skolearkiver, fattigvesenet, 
fødselsmeldinger og dødsfalls-
protokoller. 

På torsdager har Byarkivet et 
samarbeid med Slekt og Data 
Oslo/Akershus om hjelp og 
bistand til slektssøk. 

Byarkivet ønsker at materiale 
som er fritt tilgjengelig brukes 
av publikum selv, enten det 
gjelder slektsforskning, for-
skning eller bare nysgjerrighet. 

Innsyn
Mange har behov for skole-
papirer, barnevernsaker, do-
kumentasjon på pensjon eller 
helseopplysninger. Nyere 
personmateriale er ikke fritt til-
gjengelig, og hentes ikke fram 
på lesesalen. Alle har rett til å 
se det som gjelder seg selv og 
kan da søke om partsinnsyn i 
dette materialet. Forespørselen 
vil da bli besvart skriftlig og 
ikke ved personlig oppmøte. 
Det meste av personsensitivt 
materiale har en generell klau-
sul på 60 år, mens barnevern 
vil ha en klausul på 100 år.

Byen vokser fram
Søker du slekt i Oslo, er det 
viktig å huske på at det his-
torisk har vært to kommuner. 
Fra dannelsen av Christiania i 
kvadraturen i 1624 har byen 
stadig spist seg utover sine 
grenser. Først innlemmelse av 
forsteder i 1794, så byutvidels-
er 1859 og 1878 på grunn av 
den store befolkningsveksten. 
I 1948 ble den tidligere land-

Unn Hovhaugen (t.v.)
og Johanne Bergkvist

Oslo byarkiv

Under:
Folketelling Kristiania 1905, 
Slottet.

http://portalen.no/


kommunen Aker innlemmet i 
Oslo, og innbyggertallet økte 
fra 290 000 til 430 000 innbyg-
gere. 

Fram til 1948 er det derfor 
atskilte arkiver for Oslo og Aker. 
Aker kommune var delt i de 
fire rodene Ullern, Vestre Aker, 
Østre Aker og Nordstrand. 

Kommunale folketellinger 
1899-1954
Den største gullgruven for 
slektsforskere i Byarkivet er de 
kommunale folketellingene. 
Her skulle hele folket telles 
om det var så var kongen 
eller personer uten fast bopel. 
Tellingene ble ført av hus-
holdsoverhodet eller gårdeier, 
og inneholder smått og stort i 
husholdet.

Fødselsdato og fødested er 
viktige kolonner for de fleste 
av årene. Andre spørsmål folk 
måtte svare på var sivil status, 

erhverv og hvor de bodde året 
før. Slik kan man følge personer 
bakover i tellingene og til an-
dre kilder, som kirkebøker.

Folketellingene for Kristiania/
Oslo er bevart nesten hvert år 
fra 1899-1954. Noen unntak 
ved statlige tellinger og papir-
mangel noen av krigsårene. 
For Aker er det bare enkeltår 
som er bevart i perioden 1917-
1939. 

Innsyn av de kommunale 
folketellingene styres av for-
valtningsloven og ikke statis-
tikkloven, som de statlige 
tellingene. Alle de kommunale 
folketellingene er derfor fritt 
tilgjengelig. De kommunale 
folketellingene er ordnet etter 
gateadresse, og det er derfor 
nødvendig å vite hvor folk 
bodde for å gjøre søk her.

Adressebøker 1838-1991
Adressebøkene er en viktig 

kilde til å finne adresse på per-
soner bosatt i Oslo. 

I hovedsak baserer opplys-
ningene i adressebøkene 
seg på folketellingen året før. 
Adressekalendere eller ad-
ressebøker ble ført i Kristiania 
fra 1838, men først fra 1879 
ble de ført årlig og utvidet til 
å representere en større del av 
befolkning. 

Nå finnes også vanlige ar-
beidere ført, men fortsatt ble 
i hovedsak kun husholdsover-
hodet, og ikke kone eller andre 
voksne i husholdet ført her. Det 
finnes også adresser til ulike 
institusjoner og forretninger. 
Adressebøker for Kristiania/
Oslo og Aker finnes i en rekke 
årganger digitalisert og lesbare 
på Digitalarkivet:

http://www.arkivverket.no/
arkivverket/content/view/
full/9191

Slektsfor-
sker  Laila               
Christiansen     
og Byarkivets 
Unn Hovd-
haugen. (Foto: 
Sigrid Marvik)
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Byarkivet tilbyr bruk av ad-
ressebøker fra 1955-1991 i 
originalform. For andre årgang-
er henviser vi til Nasjonalbib-
lioteket eller Riksarkivet.

Arkiv etter Fattigvesenet
Arkivmateriale fra Kristiania- og 
Aker fattigvesen fra perioden 
1810-1930 er et rikt personhis-
torisk materiale, som belyser de 
fattiges livsvilkår og synet på 
fattigdom i en hundreårsperi-
ode da det norske samfunnet 
gjennomgikk store endringer. 

Arkivene etter fattigvesenet 
i Kristiania og Aker består av 
nærmere 200 000 person-
forhør med register 1881-1916, 
såkalte hjemstavnsforhør for å 
avklare hvem som skulle betale 
regninga. Det finnes manntall 
over fattighjelpsmottakere og 
personer på legd, samt proto-
koller over 20 000 barn, umyn-
dige, pleietrengende og sinns-
syke som ble satt bort til privat 
omsorg. 

Det er bevart slike protokoller 
over bortsatte barn for peri-
oden 1865-1926. Fram til 1910 
er disse fritt tilgjengelig i Digi-
talarkivet. For senere år må det 
søkes om innsyn. Protokoller 
over bortsatte barn og hjem-
stavnsregister finnes i Digi-
talarkivet: 

http://www.arkivverket.no/
arkivverket/Digitalarkivet/Om-
Digitalarkivet/Om-kjeldene/
Fattigvesenet-i-Kristiania

Fødsel og død
Arkivet etter Helserådet er et 
arkiv etter en omfattende kom-
munal virksomhet som omhan-
dler alt som gjelder befolkning-
ens helse med utgangspunkt 
i sunnhetsloven av 1860. Her 
finnes fødselsmeldinger fra 
1898 og dødsfallsprotokoller 
fra 1867. 

Fødselsmeldingene er til fri 
bruk på lesesalen fram til 1938, 
og dette året slutter dødsfalls-

protokollene. Dette er viktige 
kilder til barnefødsler, farskap, 
dødsårsak og bosted. 

I Helserådet finnes også proto-
koller over pleiebarn som ble 
satt bort mot privat betaling 
som Helserådet førte tilsyn 
med fra 1893. De er fritt til-
gjengelige til 1907.

Slekt og Data 
på Byarkivets             

lesesal.        
(Foto: Heidi 

Voss-Nilsen)
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Beboerne måtte redde sig ut i nattøiet...
Da kirkebøkene for Fjære gikk tapt

Grimstad Adressetidende ryddet 
plass for oppslag om brannen 
allerede samme dag. Det var dra-
matisk ikke bare for prestefamilien, 
som med nød og neppe fikk red-
det seg ut og som mistet alt de 
hadde. Uerstattelige kirkebøker 
og manuskriptet til en bok som 
sokneprest Alf Holstad hadde ar-
beidet med i tre år gikk tapt. Aviser 
landet rundt omtalte brannen på 
Fjære prestegård natt til 4. novem-
ber 1933, blant dem Arbeiderbladet 

i Oslo og Adresseavisen i Trond-
heim.

Mor min fortalte om og levde 
med denne brannen resten av 
sitt liv. Anna Sofie, bare kalt Lil-
lemor, var den eldste av Aashild 
og Alf Holstads sju barn. Også 
Haakon, Harald, Helga, Ella, Einar 
og Randi var hjemme natten da 
prestegården brant ned til grun-
nen. Den yngste var 13 år, min mor 
22 år. Flere måtte rømme over lofts-

etasjen for å komme seg ut. En hund 
og en katt brant inne.

En staselig bygning                      
Gamle Fjære prestegård fra 1862 
var en stor og staselig bygning med 
mye snekkerglede rundt vinduer, 
på vindskier og rekkverk. Dette var 
byggmester Johan Christian Gott-
lieb Heineckes første byggverk i dis-
triktet. Denne tyske byggmesteren 
kom til Grimstad i begynnelsen av 
1860-årene og satte preg på byens 

Gamle Fjære prestegård var en stor og staselig bygning pyntet med mye snekkerglede.

Idagmorges mellem 4 og ½5 opstod brand i Fjære prestegård. Det begyndte å brenne 
i 1ste etasje og da sogneprest Holstad og familie våknet hadde ilden allerede grepet 
så sterkt om sig at alle beboerne måtte redde sig ut i nattøiet fra 2nen etasje. Etpar av 
barna hoppet fra verandaen, mens de øvrige kom ned i en stige, som blev reist...



byggeskikk gjennom 50 år. Han om-
tales som en svært dyktig fagmann, 
som fikk ansvar for oppføring av en 
rekke offentlige og private bygn-
inger. 

Sokneprest Axel Christian Pharo 
møtte mye motbør, da han i 1852 
søkte om å få oppta et pantelån på 
1900 speciedaler til en hovedbygn-
ing på Fjære prestegård. Departe-
mentet mente dette var altfor mye 
penger. Denne første soknepresten 
i det nyopprettede Fjære og Grim-
stad prestegjeld var imidlertid ikke 
en mann som ga seg så lett. Han 
hadde evner og arbeidskraft ut over 
det alminnelige og «ret gode tale-
gaver». Dermed var man i gang med 
en strid som skulle vare i mange år, 
inntil det endelig ble innrømmet 
et lån på 1400 speciedaler slik at 
soknepresten kunne gå i gang med 
å bygge. Det hører med til historien 
at stiftsdireksjonen skriftlig meddel-
te at man var tilfreds, da prosjektet 
var fullført. 

Prestefamilien Holstad                   
Alf Holstad hadde vært resider-

ende kapellan i Lindås nord for 
Bergen, kallskapellan i Oddernes 
og sokneprest i Birkenes, før han i 
1924 ble sokneprest i Fjære. Han var 
opprinnelig fra Namdalseid, preste-
fruen Aashild var fra Tveit. 

Det var en musikalsk familie. De 
hadde en egen familiekvartett som 
underholdt på fester og basarer. 
Soknepresten selv spilte cello, en 
sønn spilte førstefiolin, en datter an-
nenfiolin og en annen datter piano 
og trøorgel, også kalt prestesykkel 
eller salmesykkel. I sin tid på Fjære 
startet Alf Holstad et guttemusik-
korps, der minst en av guttene hans 
var med og spilte trompet.

Jeg kan ikke selv huske min bestefar 
i aktiv prestetjeneste, men han skal 
ha vært kjent som en varmhjertet 
forkynner og sjelesørger. Hans 
prekener var lyrisk preget og ble 
framført med følsomt engasjement. 
Misjonen opptok ham sterkt, han 
var formann i Agder krets av Santa-
lmisjonen. Et gulnet avisutklipp fra 
Grimstad Adressetidende forteller 
hvordan han ved konfirmantunder-

Tor Gervin 
Nøtterøy

Denne artikkelen er i 
utgangspunktet skrevet 

for Fjære Historielags 
årsskrift Fjærefolk 2016

Gode dager på 
Fjære prestegård, 

med høyonn i 
Svinefløddhaven 
sommeren 1931.
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visningen ga sine formaninger til 
unge gutter som hadde tenkt seg 
til sjøs. Han fortalte om sjøfolk som 
hadde pådratt seg alvorlig sykdom 
etter besøk i utlandets havnebyer…

Alf Holstad var til sørlandsprest å 
være ganske liberal. Han spilte kort 
og tok seg gjerne en sigar. Mor min 
fortalte at hun som prestedatter 
både fikk kjøre bil, gå på kino og på 
dans. 

Men alt var ikke like greit. Mor syn-
tes ikke det var noe særlig at pre-
stefamilien måtte sitte på utstilling 
foran i koret under gudstjenestene 
i Fjære kirke. Ellers fortalte hun 
om hvordan hennes far ble stiv av 
skrekk en gang han låste seg inn i 
kirken i kveldsmørket. Før han fikk 

slått på lyset, så han en hvit skygge 
fram og tilbake oppe ved alterrin-
gen. Ikke vet jeg om soknepresten 
tenkte på den gamle gravkjelleren 
med 26 kister under kirkegulvet. 
Hvorom allting er; han fikk slått på 
lyset og så en hvit katt som hadde 
forvillet seg inn i kirken. 

Den prektige                                          
prestegård lagt i aske                                                                      
Mer enn 80 år i ettertid kan man 
knapt tenke seg hvilket drama som 
utspilte seg natten da gamle Fjære 
prestegård brant. Alle kom seg ut, 
men ikke noe av innboet ble berget. 
Kirkebøkene (ministerialbøkene) for 
årene 1839-1930 og sokneprestens 
bokmanuskript ble flammenes rov. 

Manuskriptet var nettopp antatt av 

et forlag, og det gjensto bare noen 
små justeringer. 

I løpet av et par timer var den store 
prektige prestegård lagt i aske. Ved 
iherdig arbeide av fremmøtte, især 
utmerket Hagebruksskolens elever 
sig, blev uthusbygningen reddet, 
Prestegården var assurert for 35 000 
kroner i Brannkassen. Også sogne-
prestens innbo var assurert, men efter 
forlydende nokså lavt, så han kom-
mer til å lide et stort tap. Hvorledes 
ilden er opstått har man ennu ingen 
formening om, skrev Grimstad Ad-
ressetidende.

Mistanke om at                              
brannen var påsatt                                                              
Lensmannen mottok melding om 
brannen kl 0500, mens det enda 
brant. Han igangsatte etterfor-
skning samme dag, og overleverte 
dagen etter sin rapport til politibet-
jent Gangså, som overtok videre 
undersøkelser.  

To dager etter brannen ble det på 
døra hos skipsreder J. M. Ugland 
funnet en lapp med følgende tekst: 
«Dere kan snart vente samme skjebne 
som på prestegården». Det var ei 24 
gammel jente fra Høvåg som hadde 
skrevet og slått opp lappen. Det ble 
tatt ut tiltale mot den angrende og 
ulykkelige synderen, som bedyret 
at det hele var en spøk. Hun ble 
frikjent ved dom 22. juni 1934.

En annen mistenkelig person som 
hadde ferdes i Fjære flere dager før 
brannen, ble arrestert og avhørt. 
Det var en omstreifer fra Hede-
marken, som imidlertid kunne    
bevise at han ikke hadde hatt noe 
med brannen å gjøre.

Under en konferanse på politi-   
mesterens kontor i Arendal noe 
senere framkom det ikke noe som 
styrket mistanken om at brannen 
kunne være påsatt. Branntomt-
en var omhyggelig undersøkt av 
sakkyndige, som hadde funnet tegn 

Med samarie  
og flosshatt   
på Fjære i 1931 
- Alf og Aashild 
Holstad.
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på at brannmuren i peisestuen der 
brannen startet ikke var helt fors-
varlig bygget. Det kunne ikke ute-
lukkes at årsaken kunne søkes her.

Våningshuset på Fjære prestegård 
var totalt nedbrent og ble bare 11 
dager etter brannen skadetaksert 
til 34 800 kroner, mens 50 takstein 
og noen lekter som var ødelagt på 
uthuset ble taksert til 100 kroner. 
Forsikringssummen på 35 000 kro-
ner var dermed antatt å være til-
strekkelig til å dekke skadene.

Ny prestebolig –                          
prestefamilien flyttet                                                
Allerede samme høst begynte 
man byggingen av ny prestebolig. 
Formannen i menighetsrådet, 
herredskasserer Karl Ugland, ut-
talte at man i hele Fjære var stemt 
for at den ble oppført et annet sted 
der den ikke skjulte kirken, slik den 
gamle prestegården gjorde. Likevel 
ble den nye hovedbygningen reist 
på samme sted. Den ble beregnet 
til å koste 35 000 kroner, fikk vedfyrt 
sentralvarmeanlegg, bad og til og 
med vannklosett. I desember 1934 
var den klar for innflytting.

To år senere dro prestefamilien 
Holstad til Oslo, der Alf Holstad fikk 

Den gamle prestegården på Fjære med uthuset og forpakterboligen til høyre.

Holstad-familien ikke lenge etter at de flyttet fra Fjære.  Foran f.v. Helga, forel-
drene Aashild og Alf, og Ella - bak står Einar, Randi, Harald, Lillemor og Haakon.

kall i Sagene menighet som resid-
erende kapellan fra 1936 og som 
sokneprest fra 1946. Det skal være 
usagt hvilken betydning brannen 
kan ha hatt for at de flyttet. 

Min bestefar avsluttet sin preste-
tjeneste i 1953. Jeg tror ikke at han 

kjøpte noen ny cello. Aldri hørte 
jeg ham spille. Han ga seg heller 
ikke i kast med noe nytt bok-
manuskript.
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Har slekt i Australia og New Zealand
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Odd Roar Sulutvedt

Odd Roar Sulutvedt  er aktiv i slekts-
forskermiljøet i Vestfold. Han er en av 
de drivende krefter i lokallaget Slekt 
og Data Re, bistår i historieunder-
visningen på Re videregående skole, 
deltar på møter og arrangementer 
i fylkesregi, og bidrar stadig til inn-
holdet i medlemsbladet DIZ.  

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

Min mor satt mange kvelder med 
bygdebøkene for Ramnes, noterte og 
lette frem slekt. Notatene skrev hun 
på det som var tilgjengelig; brosjyrer, 
papirlapper, servietter m.m. Alle no-
tatlappene ligger i bygdeboka ennå, 
selv om jeg overtok den for flere år 
siden. 

Jeg har også felles slekt med Arne 
Enne, og han var nok den som viste 

meg slektsforskning slik jeg jobber 
i dag. Dette var tidlig på 1990-tallet, 
men selv kom jeg nok ikke ordentlig i 
gang før tidlig på 2000-tallet.

Hvilket utbytte har du av slekts-                                                        
granskingen ut over å til-
fredsstille egen nysgjerrighet?

Jeg er aktiv i lokallaget i Re, og har 
truffet mange hyggelige mennesker 
både der og på andre møter i Slekt 
og Data. Jeg håper også at jeg kan 
bidra til å hjelpe andre med ting de 
lurer på i slektsforskningen, en opp-
gave jeg for øvrig liker godt.

Ellers har jeg fått kontakt med slekt 
både på New Zealand og i Australia, 
og har nettopp kommet hjem fra 
en minnerik tur dit. Traff mange 
slektninger der. Den turen hadde 
jeg neppe tatt hvis jeg ikke hadde 
oppdaget at jeg hadde slekt der!

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

Selvsagt! Både min morfar og min 
far skulle jeg gjerne snakket mer 
med, og ikke minst min mormor, 
men hun døde rett før jeg fylte 10, 
så da var nok ikke slekt det som 
opptok meg…

Kan du fortelle litt om det du har 
funnet?

Jeg har ikke vært så opptatt av å gå 
langt tilbake i tid, men har heller 
forsøkt å finne slektninger som er 
i live. Ellers fant jeg en til da ukjent 
søster av to av mine oldefedre, hun 
hadde utvandret til Australia, så der 
fant jeg – med god hjelp – ut at jeg 
hadde mange slektninger.

Søster til to av mine 
oldeforeldre med sin 
familie i Australia.    
Inger Martine Chris-
tiansdatter og Adolph 
Hansen med barna 
Alice Marena (på 
morens fang), Hjalmar                                
Kreiberg (bak), 
Clara Emilie (foran 
faren), Magda Sophie      
(stående bak) og            
Anders Mauritz                                    
(sittende helt til høyre).
Bildet er tatt i 1892 
eller 1893.



Odd Roar Sulutvedt                           
Vivestad

Aktiv i flere foreninger, både 
idrett, lokalhistorie og slekt. 54 
år. Har jobbet 35 år i bank, men 
sluttet i 2016. Må etterhvert 
finne seg en ny jobb.

DIZ presenterer i hvert nummer 
et av medlemmene i Slekt og 
Data Vestfold, både nye og mer 
erfarne slektsgranskere. Vi har 
laget noen standardspørsmål, 
og ber om tilbakemelding med 
korte svar og to bilder – et av 
den vi intervjuer og et gammelt 
slektsbilde, som den intervjuede 
vil dele med oss. 

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

Folketellinger, kirkebøker og 
gravminner har vært de viktigste 
kildene for meg. Og selvfølgelig 
«dødsboken» til min mor, der hun 
har samlet dødsannonser fra slekt, 
venner og andre bekjente.

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

Jeg sliter dessverre med å finne 
gamle bilder fra min slekt, men jeg 
er svært fornøyd med å ha fått et 
bilde av familien som utvandret til 
Australia.

Vi har ulikt forhold til sosiale    
medier. Hva er din erfaring?

Jeg bruker Facebook, og syns det 
er mer enn nok…! Har etablert et 
par grupper der selv, og invitert 
de respektive slektsmedlemmene 
inn i gruppene. Legger av og til ut 
noen anekdoter og små historier, 
markerer spesielle datoer etc. På 
den måten håper jeg at noen av de 
yngre kan få inspirasjon til å ta opp 
slektsforskning som hobby.

Facebook er et godt medium til 
kjappe spørsmål og svar, men jeg 
liker vel så godt Slektsforum på 
Slekt og Data-sidene, for der kan 
man mye lettere finne spørsmål fra 
år tilbake, spørsmål som ikke var 
interessante for meg da, men som 
kan være viktige nå.

Hvordan tar du vare på det du 
finner?

Har selvsagt eget program på PC, 
som er min egen «fasit», men bruker 
også nettbaserte løsninger, da med 
kopi av min original.

Skanner bilder, og lagrer bilder og 
data på flere steder, separat hard-
disk og i «skyen».

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

I min nærmeste familie er det nok 
min mor og min svigerinne som er 
mest interessert, men jeg opplever 
også interesse fra øvrig familie. Jeg 
deler som sagt noe på Facebook, i 
tillegg har jeg min egen hjemme-
side der de som er interessert kan få 
tilgang til hele slektstreet.

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

Jeg tror jeg meldte meg inn i 2009, 
og trives godt i foreningen. Er som 
før nevnt aktiv i lokalgruppa i Re, 
og forsøker å få med meg møtene 
i Stokke. Har også vært på kurs i 
kirkebokregistrering, men det ar-
beidet går noe tregt…

Jeg vet jo at det sitter mange rundt 
omkring som jobber med sin egen 
slekt. Jeg skulle ønske flere av dem 
var med på de lokale møtene våre, 
for de sitter helt sikkert på kunnskap 
som kan komme andre til gode – og 
kanskje kan de lære noe selv, også!
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Hvordan man kan fotografere 
dokumenter med vanlig kamera 

Hvis du ønsker å lage kopi 
av dokumenter, kan en kopi-
maskin eller en skanner selvføl-
gelig gjøre jobben. Begge disse 
løsningene har sine begrens-
inger. Hvis det er bøker eller 
protokoller som skal kopieres, 
kan det være så mye at en 
raskere løsning er nødvendig. 
Bøker kan også være slitsomme 
å skanne på en vanlig skanner. 

Et godt digitalkamera kan med 
fordel brukes og vil gi godt les-
bare bilder. Etter en del eksperi-
mentering har jeg samlet noen 
erfaringer som kan være til 
nytte. Mye av problemet ligger 
i å finne en arbeidsplass som 
er praktisk. Kameraet bør være 

ca 75 cm fra dokumentet og 
det er en stor fordel med stativ. 
Hvis dokumentet ligger på 
bordet, vil du ikke så lett kunne 
se søkeren på kameraet. 

Hvis søkeren kan vippes, er det 
en mulig løsning. Alternativt 
kan bordet senkes eller doku-
mentet legges på gulvet. Det 
beste er å koble til en ekstern 
skjerm på kameraet, men det 
er ikke mange kameraer som 
har mulighet for det.

Det er selvfølgelig forskjell på 
å knipse et bilde av en side i 
en bok du kanskje finner på 
biblioteket og det å avfoto-
grafere hele protokoller. Er det 

bare en side eller fem, kan du 
alltids ta mange bilder og satse 
på at ett av dem blir skarpt. Det 
er derfor ikke slik at alle tipsene 
nedenfor er avgjørende for om 
resultatet skal bli brukbart.

• Dokumentet må ligge i rett 
vinkel mot kameraet og 
avstanden til kameraet må 
ikke være for liten. Grensen 
ligger vanligvis på rundt en 
halv meter.

• Smartphone eller nettbrett 
egner seg dårlig, fordi ut-
løseren er på skjermen og 
da er det ekstra vanskelig 
å holde det rolig samtidig 
som man trykker på ut-
løseren.

Tor Lauvstad, Vidar Løkkeberg og Henning Pytterud benytter Østfold interkommunale arkiv til foto-
grafering av Folketellingen 1930 for Moss. (Foto: Odd Marthinsen)



Henning Pytterud
Askim

Slekt og Data Østfold
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• Godt lys er viktig, men jevnt 
lys er enda viktigere. Et 
par skrivebordslamper på 
sidene er en god start. Blitz 
kan ikke brukes, den vil lage 
reflekser i dokumentet.

• Hvis kameraet har mulighet 
for å justere eksponeringen, 
kan det være fint å «over-
eksponere» et blendertrinn 
eller to. Papiret er hvitt og 
dominerer motivet. Au-
tomatikken i kameraet vil 
derfor gi for mørkt bilde 
siden det justeres etter at 
motivet i snitt burde være 
grått.

• Bruk høyeste bildekvalitet 
og ta bildene i farger. Du 
kan lett redusere kvalitet 
i ettertid for å spare plass 
eller gjøre om til svart/hvitt. 
Erfaringene med svart hvitt 
er at det ikke er noe større å 
spare i plass sammenlignet 
med farge.

• Hvis originalen er en bok, 
kan det bli vanskelig å få 
sidene til å ligge flatt. En 
glassplate kan løse det 
problemet, selv om det da 
blir ekstra viktig å unngå 
reflekser. Det er ellers ikke 
noe problem at en finger 
kommer med på bildet så 
lenge den ikke dekker for 
teksten.

Etterbehandling
Med bildene overført til data-
maskinen, er det mye du kan 
gjøre for å bedre på resultatet. 
Hvis bildene skal brukes på 
nettet eller sendes med E-post, 
vil det være nødvendig å re-
dusere oppløsningen en del. 
Selv om du har overeksponert, 
vil det være fint å øke kontrast 
og sannsynligvis lysstyrken i 
bildene. Det finnes et utall av 
program som kan gjøre dette, 

men gratisprogrammet «Fast-
Stone»  gjør begge deler i en 
operasjon. Der kan du også 
behandle store mengder bilder 
automatisk.  Det samme pro-
grammet kan også endre navn 
på filer, uansett om det er bilder 
eller andre ting. Programmet 
skal også finnes på norsk og 
kan lastes ned fra:

http://www.faststone.org/down-
load.htm

Pass på at du velger «Photo 
Resizer.

Når du starter programmet, 
finner du to faner øverst, en for 
endring av bilder og en for å 
endre filnavn.  Når du velger bil-
deendring, får du mulighet for 
å velge bilder. Nederst til høyre 
finner du de viktige detaljene. 
Under «Settings» kan du velge 
hvilket bildeformat bildene skal 
lagres i og hvilken kvalitet som 
skal brukes. Under «Advanced 
Options» kan du angi hvilken 
behandling du ønsker. 

Etter litt eksperimentering og 
undersøkelse av hvilken opp-
løsning digitalarkivet bruker for 
bildene de har av sidene i kirke-
bøker, ser det ut til at følgende 
innstillinger virker bra:

Under Resize velger jeg alter-
nativet lengst til høyre som 
er «Resize based on one side.  
Deretter velger jeg «hight» og 
«exactly» 1948 «pixels». Det 
ser kanskje rart ut med akkurat 
1948, og det går sikkert like bra 
med andre verdier. Jeg valgte 
1948 fordi det er den verdien 
jeg fant i Digitalarkivet og jeg 
regner med de har en god 
grunn. Jeg har også krysset for 
at bilder som allerede er mindre 
ikke skal endres. Det har neppe 
noen større betydning. Du kan 
selvfølgelig spare ytterligere 

plass ved å bruke lavere verdi 
enn 1948.

Hvis bildene er tatt med feil 
retning kan du rotere dem i 
samme operasjon under fanen 
«rotate».

Du kan velge «Output Format» 
og der er JPG det som er mest 
brukt. Bruk av jpg er ikke op-
plagt det «beste» valget. Hvis 
det viktigste er å begrense 
filstørrelse og få et format som 
«alle» kan lese er det ganske 
opplagt det beste valget. 

Hvis detaljene i bildet skal 
beholdes best mulig og bil-
det skal redigeres mye, er jpg 
mindre egnet. Hvis motivet i 
tillegg har mye detaljer som 
små streker som hår i portret-
ter eller små greiner i naturen, 
forsterkes ulempene ved jpg. 
Alternativet er TIFF og det gir 
bildefiler som er kanskje tre 
ganger så store som jpg.

http://www.faststone.org/down-
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I en diskusjon om dette fikk 
jeg anbefalt png som format. 
Helt uten saklig grunn var det 
ikke, men vi klarer ikke å skape 
forutsetninger som gjør png 
å foretrekke. Png er et vektor-
format. Det betyr at informas-
jonen i bildet lagres som graf-
iske elementer. Hvis det hadde 
vært store ensartede flater slik 
det blir hvis papiret er helt hvitt 
og teksten er helt svart, hadde 
det vært perfekt. 

I praksis er det skygger, kaffe-
flekker og fingeravtrykk på 
papiret og håndskrift er ujevn 
og blekket blasst. Dette virker 
som bagateller, men det gjør 
at png-formatet gir mye større 
filer enn jpg.

I de fleste sammenhenger 
kan kvaliteten på jpg-bilder 
reduseres. Ved å redusere 
kvalitetskravet, kan plassbe-
hovet reduseres ytterligere. 

Etter en del eksperimentering 
kunne det se ut som om det var 
bedre å redusere kvalitet enn 
å redusere oppløsningen. Det 
skulle vise seg å være et blind-
spor. Som så ofte ellers er svar-
et «alt med måte». En forsiktig 
reduksjon av oppløsning og 
samtidig beskjeden reduksjon 
i kvalitet gir akseptabel filstør-
relse og kvalitet. Oppløsningen 
jeg har valgt er 1948 som nevnt 
og kvaliteten er satt til 85 un-
der «Settings» etter at jeg først 
har valgt JPG.  

Disse verdien er bare eksem-
pler som kan brukes som ut-
gangspunkt. Andre verdier kan 
være like bra. Hvis bildene dine 
skal gjennomgå mange redi-
geringer, kan det være grunn 
til å unngå jpg siden jpg går 
gjennom mye behandling hver 
gang du lagrer i det formatet.

Under fanen «Adjustments» har 
jeg valgt 40 både i «Brightness» 
og i «Contrast».  I «Sharpen» har 
jeg brukt 10. Resten av verdi-
ene har jeg ikke endret. Hvis du 
velger høyere verdier enn 10 i 
«sharpen» bør du beholde val-
get nederst om at endringene 
her skal foretas før endringene 
som er valgt under «resize». 

Hvis det gjøres «sharpen» etter 
at oppløsningen på bildet er 
redusert, kan du får merkelige 
resultater. Det kan du også 
få i full oppløsning hvis du er 
for dristig med å øke verdien i 
«Sharpen». Det vanligste er at 
det dukker opp et ekstra omriss 
rundt kontraster som for eks-
empel bokstaver.

Dokument avfotografert uten behandling.

Samme dokument etter å ha «fikset» det i et bildeprogram.
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Når man har aner fra andre land 
enn Norge, som f.eks. Sverige 
og Danmark, er det kanskje 
flere med meg som ikke tenker 
på at de muligens har søkt om 
å bli norske statsborgere? Men 
det  var flere som gjorde det.

Norges første lov om statsborg-
errett ble vedtatt av Stortinget 
21. april 1888. Loven stadfestet 
at man kunne søke om norsk 
statsborgerskap dersom man 
hadde hatt fast bolig i Norge 
sammenhengende i tre år, var 
myndig (dvs. 21 år) og ikke var 
eller hadde vært til byrde for 
fattigvesenet. Denne loven er 
blitt endret i etterkant, hvor en 
del av endringene har dreid seg 
om gifte kvinners rettigheter 
og når man kan søke. I henhold 
til loven av 1888 mistet kvinnen 
sitt norske statsborgerskap, 
dersom hun giftet seg med 
en utlending. I 1924 ble dette 
endret slik at kvinnene beholdt 
det norske statsborgerskapet 
inntil hun eventuelt utvandret. 

Utenlandske kvinner fikk også 
automatisk statsborgerskap når 
de giftet seg med norske menn. 

En annen endring var at man  
måtte ha bodd i landet i 5 år i 
forhold til tidligere 3 år, samt ha 
en hederlig vandel og kunne 
forsørge seg selv og sin familie. 

Riksborgerrettsloven av 8. 
desember 1950 opphevde den 
automatiske borgerretten for 
utenlandske kvinner, som giftet 
seg med norske menn. I tillegg 
ga den en rekke særregler for 
norske kvinner, som giftet seg 
med en borger av en fiendtlig 
stat. Fra nå av måtte man også 
ha bodd i landet i sju år, men 
man kunne søke fra man var 18 
år. 

Den nåværende statsborgerlo-

ven som trådte i kraft 1. sep-
tember 2006, opphevet heldig-
vis diskrimineringen av kvinner, 
i tråd med FN-konvensjonen 
(fritt gjengitt etter www.juslek-
sikon.no vedr. statsborgerloven)

Det må også nevnes at det i 
etterkant av 2. verdenskrig kom 
en provisorisk anordning av 17. 
august 1945, hvor en del nor-
ske borgere ble fratatt stats-
borgerskapet. 

I krigsåra 1940-45 var det In-
nenriksdepartementet som 
behandlet søknadene, mens 
søknadene utenom denne 
perioden ble vurdert av Justis-
departementet frem til 1988. 
Etter denne tid er det Utlend-
ingsdirektoratet som tar seg av 
sakene. 

Dersom man ønsker kopi av 
søknadspapirene, må man hen-
vende seg til Riksarkivet, som 
oppbevarer arkivet fra Justisde-
partementet. 

Det er i den forbindelse greit 
å vite at det er en klausulert 

Nina Hestem Berggren
Sandefjord

Norsk 
grense- 
påle  
(Foto T. 
Myhrer)

Nyheter og rariteter
Statsborgerskapsbevilling

http://sikon.no/
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sperrefrist på 60 år på disse 
sakene, og at behandlingen av 
søknadene har vandret mellom 
de ulike kontorene i Justisde-
partementet. Fra 1888 til 1947 
var søknadene ordnet etter 
journalnummer, mens de fra 
1946-1988 finnes i flere serier 
med registerkort. 

De som fikk innvilget statsborg-
erskap frem til 1921 ble navn-
gitt i Departements-Tidende, 
som var et ukentlig offentlig 
organ. 

Bladet inneholdt også med-
delelser, rundskriv, ansettelser 
og avganger, embetsutnevnels-
er, medaljetildelinger, myn-

dighetsoverføringer m.m. 
(www.genealogi.no). 

På bakgrunn av tidsskriftet 
fikk Riksarkivet i 2014 laget en 
søkbar, digitalisert, database 
over personene som ble stats-
borgere i Norge. Databasen er 
tilgjengelig på Digitalarkivet 
under «Statsborgerskapsbevil-

Digitalisert versjon av statsborgerskapsbevilgning for Carl Henrik Jansson (Kilde: Digitalarkivet)

Utdrag av Stats-
borgerrettsbe-
villnger i Departe-
mentstidende 
(Kilde: Nasjonal-
biblioteket)

http://www.genealogi.no/
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Søking i Digitalarkivet
* stjerne kan settes foran, bak og inni et ord 

Tegnet kan settes inn om du er usikker på hvordan et navn skrives, som for eksempel Kristoffer. Da 
kan du skrive *risto*er, og få treff på alle stavemåter for dette navnet. 

│stolpetegnet betyr enten/eller 

Vet du at navnet skrives enten skrives Kristo eller Christo, kan du bruke │-tegnet og skrive 
Kristo*│Christo*. Da får man opp alle navnene som starter med et av disse alternativene. 

+ plusstegnet gir et kombinasjonssøk 

Kari + Pettersen. Da får du opp alle Kari Pettersen i området du søker i. 

-minustegnet brukes når man vil utelukke noe 

For eksempel om du søker etter noen som heter Andresen, og som du vet at ikke bodde i bestemte 
byer. Da skriver man inn Andresen og – navnet på byene. Husk å ha – foran hver by du skriver inn. 

Forside av Departements-
Tidende 1888.

linger 1888-1921». En skannet 
versjon av mange av original 
tidsskriftene er samlet på Nas-
jonalbiblioteket – www.nb.no. 

De som ikke fikk innvilget 
statsborgerskap, finnes ikke i 
denne oversikten. For å finne 
frem til dem må man kontakte 
Riksarkivet direkte. Det gjelder 
også for dem som søkte etter 
1921.

Et nyttig tips er at navnet i 
søknaden ikke nødvendigvis er 
skrevet på samme måte som 
i andre papirer. Man var ikke 
alltid så nøye på hvordan man 
skrev navnet, slik man er i dag. 
Noen ble nok forsøkt fornors-
ket. 

Et eksempel på dette er min 
svenskfødte oldefar Carl Henrik 
Johansson. På innvilgelsen av 
hans norske statsborgerskap i 
1905, står han oppført som Carl 

Henrik Jansson. I den forbin-
delse henviser jeg også til de 
ulike skrivemåtene av svenske 
navn, under SvenskeTipset på 
side 22 i denne utgaven av DIZ .

Nå var det ikke bare menn som 
søkte om statsborgerskap, men 
også kvinner, selv om den an-
delen var mye mindre. 

Totalt 265 kvinner fikk innvilget 
norsk statsborgerskap i peri-
oden 1888-1921, i motsetning 
til 3903 menn i samme periode. 
Nå sier ikke det noe om hvor 
mange som reelt søkte, men vi 
får håpe at det prosentvis ikke 
var så mange flere kvinner som 
fikk søknadene sine refusert i 
forhold til menn.

http://www.nb.no/


Aktive med skanning og digitalisering
Slekt og Data Sandefjord
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Hver første mandag i måneden 
har Slekt og Data Sandefjord 
møte på Lokalhistorisk senter 
på Pukkestad. Vi startet for 15 
år siden, og stort sett er det 
rundt 15 personer som møter.

Det er mange som har fått 
sin første innføring i slekts-
forskning, først på møtene på 
Ranvik ungdomsskole, og så på 
Pukkestad de siste vel to årene. 

De første årene var det mer 
kursopplegg og forskjellige 
temaer som ble tatt opp. Nå når 
de aller fleste har bærbar PC, 
blir det mer til at en kobler nye 
personer med erfarne forskere, 
slik at de får hjelp på møtene. 

Innlegging av slektsprogram-
mer og en innføring hvordan 
en legger personer inn i pro-
grammet er gjerne det en 
starter med. 

Det er også mye kontakt mel-
lom personer som forsker 
på felles slekt. Noen ganger 
kommer folk som står fast, og 
trenger hjelp for komme videre 
i sin jakt på aner og slekt.
 
Utgangspunktet for gruppen 
var at jeg selv ønsket et samar-
beid med andre slektsforskere i 
distriktet for gjensidig hjelp.

Jeg hadde via barnebarns aner 
havnet i mye blaing i Vestfolds 
bygdebøker og stirring på film-
ruller på bibliotekets filmleser. 

Etter hvert har tilgjengelighet-
en til digitaliserte og skannede 
kilder på nett blitt veldig mye 
bedre. En kan sitte hjemme og 
bla i kirkebøker, skifter o.a. Men 
det hender jo ikke rent sjelden 
at en kjører seg fast, og da er 
det fint med innspill fra andre 
som driver og leter i samme 
område/slekt. 

Anders 
Eikodd Svein 

Roar Lien.

Arne Vinslid.



Nå ble vel min rolle helst som 
“lærer”, men mange kontakter 
er knyttet og mange av deltak-
erne er dyktiggjort i egen sle-
ktsforskning gjennom kursing 
og tips, og ulike temaer som 
blir tatt opp. 

Flere i Sandefjord-gruppen 
er også aktive i Slektsforum, 
hvor de svarer på spørsmål og 
hjelper andre med å finne svar 
på slektsspørsmål. 

Med unntak av sist høst, har 
vi arrangert 10-12 slektsfor-
skerdager i samarbeid med 

Osvald Rydjord 
Sandefjord

Sandefjord bibliotek. Vi har hatt 
stor tilstrømning og fått god 
respons fra dem som har vært 
til stede. Mange nye medlem-
mer er blitt rekruttert fra disse 
dagene. 

Ellers har jeg også vært i en 
rekke foreninger og lag og 
snakket om slektsforskning, 
noen ganger med et «Hvem 
tror du at du er?» -opplegg. 

Da ber jeg gjerne om et «case» 
i forkant, og viser hvordan en 
finner tilbake. For en person 
som ble brukt som eksempel 

for noen uker siden, ble det 
ikke bare oldeforeldre. Her 
kunne jeg vise bilde av grav-
steinen til Kjeld Urne, som ble 
gravlagt ved Bjolderup kirke-
gård ca. 1170. Runesteinen 
befinner seg i museet i Kiel. 
Den har innskriften «Ketil urne 
ligir hier». 

Det minner meg om gravmin-
neregistreringen, som er en 
stor utfordring. Vi har regis-
trert Sandefjord og Sandar 
kirkegårder. Hele Ekeberg er 
fotografert, men Orelund er 
ikke er tatt systematisk. Det 
burde vært gjort. 
 
Flere av Sandefjord-gruppen 
er veldig aktive i digitalisering 
og skanning av gamle kilder. 
Etter at vi fikk tilgang i Sande-
fjords arkiv i Rådhuskjelleren, 
er det blitt lagt ut mange 
kilder på Slekt og Data Vest-
fold sine sider, til glede for 
mange slektsforskere.
 

Gravsteinen 
til Kjeld Urne, 

som ble 
gravlagt ved 

Bjolderup 
kirkegård ca. 

1170.
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SvenskeTipset
Variasjoner av fornavn

I dag er vi ganske spesifikke 
med hvordan vi ønsker at 
navnet vårt skal uttales og ikke 
minst skrives. Slik var det ikke 
tidligere, spesielt ikke i Sverige. 

Hvordan navnet ble skrevet i 
de ulike protokollene, berodde 
veldig mye på skriveren og hvor 
i landet man befant seg. Det er 
derfor ikke uvanlig at navnet er 
skrevet i forskjellig form i hhv. 
kirkeboken og husförhörsläng-
dene m.v.
 
Det var flere årsaker til dette. 
Prester, sorenskrivere og andre 
kom som regel fra bedre kår og 
var mer skolerte enn folk flest. 
De hadde nok ofte opprinnelig 
en annen dialekt enn stedet 
der de arbeidet. Noen skrev 
derfor ned navnet slik de mente 
det normalt ble skrevet, eller 
slik de selv syntes det burde 
skrives. For noen innebar dette 

at de skrev den latinske formen 
av navnet, slik at Bengt ble til 
Benedictus og Lars til Lauren-
tius. Mens andre igjen prøvde å 
skrive ned navnet slik de hørte 
det. Det er derfor ikke uvanlig 
å støte på navn som Pelle, Olle 
og Jösse i skriftene.

I Sverige har man ofte benyttet 
kortversjon av navnet eller 
sammendrag av to navn, slik at 
Ulrika ble til Ulla og Lars Erik til 
Lasse. I enkelte distrikter kunne 
lengre navn også forkortes ned 
til to kortere navn, slik at Mar-
gareta ble til Maja Greta. Andre 
steder ble Margareta til Märta, 
som er den danske formen av 
navnet. Utenlandske navn ble 
ofte forkortet og forsvensket, 
slik som Elisabeth kunne bli til 
Lisken. 

Og det stopper ikke med det. 
Enkelte forkortelser kunne 

komme fra to ulike navn, og 
ett navn kunne ha flere former 
eller klengenavn. Lena kunne 
for eksempel være både en 
forkortelse av Magdalene/a og 
Helene/a. Magdalene/a kunne 
også forkortes til Malin, og He-
lene til Elin. 

Jöns og Hans er begge kort-
former av Johannes, men det 
er også Jon og Johan. Johan 
kunne også i blant kalles Jean. 
I tillegg skilte man ikke mellom 
fornavn som Per, Peter og Pet-
ter eller Jan, Jon, John etc. Vi-
dere var Lasse også klengenavn 
for bare Lars, som allerede 
nevnt er en forkortelse av det 
latinske navnet Laurentius. 
Lorens er imidlertid et annet 
fornavn, mens Katarina, Ka-
jsa og Karin ble sett på som 
samme navn. 

Tatt i betraktning at rett-
skrivningen heller ikke stod 
høyt i kurs, må man iblant være 
litt kreativ og tenke utenom de 
vanlige normene når man leter 
etter svenske aner og slekt i de 
gamle protokollene.

Hvilken form av navnet skal 
man så bruke i slektsforsknin-
gen? Det anbefales å lese 
artikkelen «Sveriges Släkt-
forskerförbunds namnlista», 
som beskriver dette litt mer 
inngående:

www.abc.se/~m6921/slaktfiler/
namnlista.html 

Det finnes også en alfabetisk 
oversikt over ulike svenske 
navnversjoner på Rötter:

www.Genealogi.se/sa-stavar-du-
namnet

Temaet kan til dels også over-
føres til norske forhold.

Nina Hestem Berggren

Navn er gøy, men kan også være forvirrende - for hva het egentlig 
barnet? (Kilde: www.aftenposten.nom, Hva kaller svenskene helst 
barna sine? – foto Amir Ridhwan)
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http://www.abc.se/~m6921/slaktfiler/
http://www.genealogi.se/sa-stavar-du-
http://www.aftenposten.nom/


• “Våre røtter” bok (2012)  kr. 300,00 

• Det inndelte Norge gjennom tidene  kr. 300,00 

• Herreder og prestegjeld hefte  kr. 225,00 

• Slektsgranskerens guide til utvandringen 1825–1930  kr. 440,00 

• Min slekt – nyttige notater og utfyllingsskjema i slektsgransking  kr. 270,00 

• Min slekt – skjemahefte  kr. 220,00 

• Pakke 1: 1 blokk med 30 slektstavler for ringperm (15 pers, 4 generasjoner 

per ark), 1 blokk med 50 person-skjemaer for ringperm (2 sidige), 1 halv- og 

1 helsirkel  kr. 290,00 

• Pakke 2: 1 stk halv- + 1 stk helsirkel  kr. 120,00 

• Nordmændene i Amerika volum 1  kr. 250,00 

• Nordmændene i Amerika volum 2  kr. 280,00 

• Nordmændene i Amerika volum 3  kr. 310,00 

• Pryd halvsirkel (8 generasjoner, 255 personer) i 42x59 cm  [NSF]  kr. 80,00 

• Pryd helsirkel (10 generasjoner, 1023 personer) i 70x80 cm  [NSF]  kr. 160,00 

• Halvsirkel anetavle kr. 60,00, helsirkel anetavle kr. 70,00

• Anders Jahre bok (før kr 395,00)   kr.  250,00 

• Sjømannsruller” DVD  kr. 125,00

Prisene gjelder medlemmer av Slekt og Data. 

Kan kjøpes på medlemsmøter eller ved henvendelse til:  henning.halvorsen@gmail.com

SISTE SIDE: Gravminne Spring Grove, Minnesota, USA
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