Opphavet fra Lopphavet
Dette er en slektshistorie fra
Loppa i Vest-Finnmark og fra
Batnfjorden på Nord-Møre
Det handler om min fars forfedre og –mødre og deres familier og litt om deres muligheter å overleve under de karge
forhold som rådde frem till 2:en verdenskrig på disse utsatte plasser.
I dag ser plassene idylliske ut men man kan lett tenke sig hvor vanskelig det måtte ha vært uten veier, telefon og
elektrisitet. I Vest-Finnmark var den lille båten med årer og seil det eneste kommunikasjonsmidlet helt til lokalbåten og
Hurtigruta begynte å trafikere kysten!
Elektrisiteten kom først i 1962. Telefonen hos handelsmannen kom lite tidligere.

Min far: Einar Marelius Danielsen, 1903-11-17
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1.0 En skrift om mine forfedre fra Loppa
Denne skrift handler om vårt opphav på øya Loppa i Finmark og fremst
forfedre til bestemor Elen Marie Eriksdatter som hadde innvandret til Loppa
fra Nord-Møre og bestefar Jethro Danielsen. For noen av oss er det samme
bestemor Elen men bestefar Leonhard Pedersen i stedet.
Jethro Danielsen omkom på havet i ganske unge år, bare 5 år etter at han
giftet seg med Elen og mens hans tre sønner var ganske små. Bestemor
Elen giftet etter 10 år om seg med Leonhard og de fikk to barn. Ellen og
Jethro bodde på Løgsletten. Elen flyttet til øya når hennes eldste barn skulle
begynne på skolen. De bodde på Loppa fram til november 1944 da den
tyske okkupasjonsmakten brente alle hus i Finmark og tvang befolkningen å
evakuere.
De steder som nevnes i skriften som steder der våre forfedre kom ifra heter Loppa eller Loppen, Løgsletten, Øren,
Bogen, Sandland, Hasvik, Nuvsvåg, Bergsfjord og Øksfjord. De ligger alle innenfor en sirkel med radius på noen få
kilometer. I dag er det Øksfjord som er kommunesenter. Det bor i dag høyst 2 fastboende familier på øya Loppa. Det
har til sine tider vært opp mot 400 innbyggere.
Den første kirken bygdes i Yttervær men ble flyttet til i nærheten av nåværende kirkested 1640. Kirken hadde 222
sitteplasser men ble brent ned av tyskerne 19. november 1944. Man kunde dog redde kirkesølvet og en hel del av
inventariene. En ny mindre kirke bygdes etter krigen ikke så langt fra den gamle kirkegrunnen. Det finns mange rester
etter tyskernes kanonstilinger og bunkers som skulle forsvare innløpet til Kåfjord og Alta der slagskipet Tirpitz lå under
en lengre tid.
Etter krigen har det bare gått nedfor med befolkningstallet. Den nye skolen
som bygdes 1950 stengtes 1970. Man har gjort flere forsøk med
skiferbryting på øya men det stupte på at man med datidens maskiner ikke
kunne anlegge en skikkelig havn som klarte vinterstormene. På senere tid
har det dog anlagts en havn bakom en stor og kraftig molo der lokalbåten
kan legge til.
All skipstrafikk langs kysten går i sundet mellom Loppa og fastlandet.
Havstykket sydvest for Loppa, over Kvænangen er et av de mest fryktede på
hele kyststrekkingen langs Troms og Finmark. Om været er godt kan man se
midnattssolen i over 70 dager - solen oppe både dag og natt. På vinteren er
solen helt borte en motsvarende tid.
På vestsiden av Loppa stuper fjellet nesten loddrett ned i havet med et meget rikt fugleliv. Det finns alltid fisk i havet
om bare været tillater en å komme ut. Det finns massevis med multer om bare frosten på våren eller høsten ikke har
tatt blomstene eller bærene. Det finns ikke trær som er over tre meter høye – bare krokete bjørkkratt.
Loppa har vært bebodd siden vikingtiden. Det finns funn fra 800-tallet. Under middelalderen fantes her fiskevær på
nordsiden, på Yttervær. Store handelshus i Bergen hadde privilegier på alt fiske i Finmark og anla en handelsplass på
Loppa. Forvalteren for handelsplassen var en mektig mann som kjøpte opp fisken og solgte fornødenheter til
befolkningen. Fisket og handelen kan følges helt siden begynnelsen av 1500-tallet.
Så godt som hele Loppa kjøptes 1859 av en engelskmann som hette T. G. G. With for 2000 spd. Han ville egentlig
bare ha retten til å jage ryper. 1890 kjøpte G. P. Ulich, som da drev handelsstasjonen og gjestgiveriet, Loppa for 8000
norske kroner. 1903 solgte han hele Loppa og handelsrettighetene til Osvald Karolus Soelberg for 17 000
kroner.Soelberg var født i1875 og var gift med Agnethe Marie Nagell, født 1883.
Före 1784 fantes ikke faste eiendommer i Vest-Finnmark – folk slo seg ned der det fantes en ledig plass som ingen
protesterte mot at man bebygde (som jeg har forstått det).
Tillegges kan, at det i dag finns muligheter til å overnatte i Loppa Gjestehus,
se: http://www.lopphavet-gjestehus.no/
o
o
Koordinater for Loppa kirkested: 70 19’ 56.65’’ N 21 26’ 44.40’’ Ø (samme longitude som Piteå)

3

Opphavet fra Lopphavet
2.0 Hva levde man av på Loppa?
Selvsagt var fisk noe som ofte fantes på middagsbordet men det
var også noe man kunde bruke for å bytte til seg annet som
behøvdes for å overleve.
De fleste var ”bønder og fiskere”. Man kunde dyrke visse grøder
som rakk å bli ferdige under den korte men intensive sommeren.
Man kunde også ha et par kuer, noen sauer og geiter og kanskje
noen høns. Griser var mere sjeldne. Våre forfedre var ingen
storbønder. De var heller ingen storfiskere med egne store båter
heller. De var ganske fattige men stolte over å kunne klare seg selv
og sin familie i denne karge virkelighet. De var ærlige og
strevsomme. Vi kan være stolte over våre forfedre!
I 1690 fantes det 39 familier bestående av 199 personer på øya. 22 av familiefedrene var
født på Loppa og 12 hadde flyttet in sørfra.
1801 bodde det 9 familier med 47 personer på øya, 3 familier med 16 personer på Øra og 5 familier med 20 personer
på Bogen. Under ca 15 år etter dette årstall kom epidemier til å minske befolkningen: det døde 300 flere enn det ble
født i kommunen.
I november 1944 ble alle i hele Finnmark evakuert av tyskerne som fryktet russisk invasjon. Tyskerne brente ned all
bebyggelse (den brente jordens taktikk). Mange flyttet tilbake etter krigen på grunn av at det var det som krevdes:
man måtte bygge på samme sted for å få erstatning fra staten for ”gjenoppreisinga”. Men forholdene var ikke lenger
de samme og mange flyttet fra Loppa øy under de kommende årene. Det gikk ikke å få de akseptable leveforhold som
krevdes i en mer moderne tid.
Byttehandel var det som gjaldt! Fra 1692 til 1773 var det handelsmonopol. Alle
måtte levere fisk til handelsmannen og fikk annet (mel, sukker, poteter etc.)
som betaling. Alle stod i gjeld til handelsmannen. I 1789 ble det fri handel men
fremdeles var det en mektig kjøpmann som bestemte mye på øya og som
mange var beroende av. Ulich fra 1890, Osv. Sohlberg fra 1903 og
Berthéussen fra 196?. Poststedet stengte 1996 og Leonhard Gamst stengte
butikken sin 1973 pga. for få kunder.
Fra ganske tidlig på 1700-tallet bedrevs noe som kalte ”Pomorhandel” med
russiske fiskere/kjøpmenn. Til en begynnelse var denne handel ulovlig men fra
1789 kunne den bedrives åpent. Den pågikk helt til 1916 da den russiske
revolusjonen gjorde at den opphørte helt. Gjennom denne handel utvikledes ett
eget språk, ”russernorsk”, som var (er?) et pidginspråk.
Fisket bedrevs mest fra små båter for våre forfedres del. Nordlandsbåten og ”juksa” var vanlig. Juksa bruktes framfor
alt etter torsk. Linefiske var også vanlig. Dorg kunde også brukes etter sei, makrell og sild. Våre forfedre deltok sikkert
også i de store sildefiskene i 1898 og i begynnelsen av 1900-tallet. Mange mønstret sikkert på som mannskap på de
større fiskefartøyer og på notbruk som kom i bruk etter hvert som mer og mer ble motorisert og storbruk ble mer
vanlig.
Det fantes aldri noen lege stasjonert på Loppa øy. Ble man syk kunne det
ta lang tid innen man fikk treffe en lege. Mange ganger rakk man dø innen
legen kom. Mange kvinner døde i barselseng og mange barn døde i sped
alder.
Postkontor på Loppa kom 1856. Telefonen kom til Loppa 1912 – en
eneste telefon hos handelsmannen. Elektrisiteten kom etter krigen. Noen
gang i slutten på 1960-tallet ble det innlagt en person på Ullevål sykehus i
Oslo etter kollisjon mellom to mopeder på Loppa! Loppas förste
trafikkulykke. Moderne tider hadde kommet!
2

I 2010 bor det i hele Loppa kommune 1106 personer – 1,6 person per

km .
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Fastboende prest på øya fantes under kortere tider. Ellers var presten ambulerende med besøk på øya når været
tillot. Under vinteren kunne det bli flere måneder som han ikke kunne komme ut til øya pga. været. Det gjorde at det
kunde ta lang tid å få døde i jorden og få de nyfødte døpte.
I «Den Norske Lods» fra 1926 skrevs det:
Fra Kvænangen går den almindelige dampskibsled forbi Brynnilen og innenom Svartskjær,
Loppekalven og Loppa. Ved Andsnes er anløp av lokalruteskib, når været tillater. På østsiden av
Loppekalven ved Været kan ankres, likeså ved Loppa utenfor kirken. Ved sistnevnte sted er anløp av
lokalruteskib, handel, poståpneri og rikstelefonstasjon. På begge steder setter vestlige vinder svær sjø,
så man må være forberedt på å rømme.
Nu, når det ikke lenger finns noen som bedriver fiske som virksomhet på Loppa øy finns det regelmessig forbindelse
med fastlandet med den såkalte ”Westamaranen” og det finns en fungerende havn. Fram til 198? fantes det bare
”moloen” og ”støa” der man kunde dra opp båten ovenfor høyvannsmerket. Det var det man fikk gjøre på de fleste
steder – egentlige havner fantes ikke og forskjellen mellom flo og fjære er 2½ meter eller mer.
Nå er Loppa øy et sted man kan reise til om sommeren for å nyte av naturen og fisket.

3.0 Loppaværinger på Loppa og i Oslo.
Min far, Einar Marelius Danielsen, flyttet til Oslo da han var ganske ung etter å ha gått på Øytun ungdomsskole i Alta.
Han må jo ha vært rundt 18 – 19 år gammel. En årsak til beslutningen å reise sørover var kanskje at han ikke tålte
sjøen så bra – et problem som også jeg og min sønn Mattias har fått dras med. Einar kom in på Diakonhjemmets
utdannelse til diakon og fikk i 1936 jobb som kirketjener og kirkegårdsforvalter ved Vestre Aker kirke. Einar giftet seg
med Aasta Dagny Isene 17. mars 1935 i Høvik kirke. De flyttet in i Einars ungkarsleilighet på Nordberg gård. Familien
fikk sommeren 1936 tjenestebolig 10 meter fra kirken. Jeg var da mindre enn et år gammel.

Det ble sånn at alle Loppaværinger som hadde noe ærende til Oslo
passet på å ta seg en tur innom Ullevålsveien 117 som var vår
adresse. Av Loppaværinger som var bofaste i Oslo, var det bare tre
familier som jeg husker. Det var tante Rakel Margrethe Koby Trondsen
som var enke og hennes sønn Torbjørn (Bjørn) som var maskinsjef på
Rikshospitalet og hans familie som bodde på Hammersborg. Torbjørn,
hadde en sønn som hette Storm. Dessuten var det ”tante” Ivara og
”onkel” Leif Johannesen som vi hadde mye omgang med føre og under
krigen. De var ikke slektninger – men de var fra Loppa.
Mor og far var hjelpsomme mennesker – de hjalp til der det behøvdes.
Når Loppas første trafikkulykke (med moped!) var et faktum og
trafikkofret lå på Ullevål sykehus gikk mor dit på sykebesøk.
Da tyskerne brendte ned hele Finnmark og alle mennesker som bodde der ble evakuert sørover på senhøsten 1944,
kom det mange til Ullevålsveien 117. Min fars mor og stefar fikk rom og ble hos oss til etter freden i 1945.
Kusine Elsa bodde hos oss under en tid til hun fikk plass på søsterhjemmet på Ullevål sykehus der hun utdannet seg
til sykepleierske og jordmor.
Fetter Jan bodde hos oss i flere år mens han leste til artium. Kusine Nita bodde hos oss under en tid også. De var jo
ikke Loppaværinger ettersom deres far Jetro var handelsmann i Havøysund. Men Jetro var jo min fars bror og var fra
Loppa – opprinnelig.
Onkel Lauritz, fars halvbror, bodde også hos oss en tid og fortsatte å komme til middag i lange tider mens han gikk på
skole i Oslo.
Med alle disse besøk og boende ble Loppa et begrep og en mystisk plass
for meg som ikke hadde vært på Loppa. Jeg kunne jo ikke forestille meg
hvordan det skulle være der. Men i 1948 fikk jeg muligheten, den siste
innen jeg behøvde betale for voksen billett. Jeg ble satt på toget til
Trondheim og ble forslet videre med Hurtigruta til Loppa. Jeg kom dit i
strålende sol, sulten som en ulv og spurte når vi skulle spise middag –
men det var jo midt på natta med midnattssol! Det forsto jo ikke jeg. Jeg
har siden vært der i 1968 sammen med far og et par venner i to hele uker
og i 2001 sammen med Ingrid.
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Min far gikk i pensjon når han fylte 60, dvs. i 1963. De fikk fortsett å bo i tjenesteboligen helt til 1969 da de flyttet til en
mindre leilighet på Tonsen i et selvbyggerlag der. Far fikk flere hjerteinfarkter fra begynnelsen av 70-tallet og døde i et
infarkt på vei hjem fra en venn i november 1976. Mor hadde vist tegn på Alsheimers eller noe lignende allerede 1975
og dette ble mer tydelig når ikke far lengre kunne passe på henne.
I 1978 var hun på besøk hos oss i Belgia og da var det helt tydelig – hun ville bare hjem til «sine smågutter (Per og
jeg) som jo var alene hjemme» – ingen forklaringer eller overtalningsforsøk hjalp. Jeg fikk kjøre henne til Amsterdam
og sette henne på direkteflyet til Fornebu der min bror Per møtte henne. Hun ble innlagt på Akers sykehus først men
ble senere flyttet til et hjem i Nordby der hun avled på nyttårsdagen 1982.
Dessverre spurte jeg aldri min far om sånt som jeg skulle ha spurt ham om. Det er først i voksen alder og på eldre
dager som man begynner å interessere seg for sine forfedre og deres liv og leverne.
Mine sønner er ennå ikke gamle nokk til å interessere seg for dette – men det kommer nokk – og da vill jeg gjerne
etterlate meg denne lille skrift i hvilken jeg forsøker å beskrive litt av vår bakgrunn.
Min slekt på ”Finnmarksiden” har alltid vært levende for meg og stått meg nær.

4.0 Löksletten og de som bodde der.
Löksletten ligger på fastlandet midt mot Loppa øy. Det er ikke så mye til slette men det får plass med et par hus og
beite for en ku eller to. Vinterfor til ku og sauer må skaffes på annet hold.
Noen beskyttet havn er det ikke snakk om – bare klipper og et sted der man kunne dra opp båten på land. Det er ca 3
km over sundet till Loppa øy – med åpent hav!
De förste i min familie som bodde på Løksletten (Løgslet, Løgsletten, Lauksletta etc) var Jahn og Johanna Marie
Danielsen så vidt jeg vet. Jahns foreldre ble eiere til eiendommen “Sandland Nordre” i 1784 og Jahn var født på
Sandland. Jeg vet ikke om Jahns familie var de förste som bodde på Løksletten.
Ved FT 1875 bodde Jahn og hans famile på Løksletten. De hadde da 4 døttre og sönnen Jethro samt to pleiedøttre,
Elise Jonette Olsdatter, 5 år och Aseline Emilie Olsdatter, 9 år efter «pigen» Regine Ovedia Olsdatter. Hun giftet seg
1874 med enkmann Nels Johansen og fikk 4 barn til.
Karl Frithjof Carlsen bodde også på Løksletten med sin kone Jensine Kristine som var søster til Jethro. De giftet
seg 1875-08-22 og bosatte seg på Løksetten og hadde “Alt fælles med Svigerfaderen” Jahn Danielsen. Dette må bety
at de fungerte som et felles hushold.
Jahn og Johanna skaffet en hel hop med barn på Løksletten men det var yngstemann Jethro som overtok Löksletten.
Dvs. han skaffet kone og barn mens han fremdeles bodde sammen med sine foreldre.
Da Jethro omkom på havet i 1906 fortsatte hans familie å bo der til den eldste sønnen skulle begynne på skolen i
1909. Ellen Marie flyttet da med barna ut til øya der de leide et lite hus. Jahn og Johanna Marie fortsatte å bo på
Løksletten frem til de døde i 1911 og 1913.
Samtidig bodde Anton Johan Karl Pedersen på Løksletten med sin
kone Marie Charlotte, Jethros søsterdatter. Anton omkom jo på
havet sammen med Jethro.
Jethros søster Marselie og hennes mann Albert Pedersen overtok
gården efter hennes og Jethros foreldres død. Albert var bror til
Anton og hadde alltså allerede selv en viss relasjon til Løksletten.
Deres datter Marie (født 1900) arvet stedet etter foreldrene. Hun
var gift med Johannes Stenvoll.
De bodde på Løksletten helt frem til evakueringen på hösten 1944.
De fikk 4 barn: Johanne, Therese, Rakel (som jeg faktisk har
truffet på Loppa i 1948) og Jan Stenvoll. Jan Stenvoll bor nå i
Tromsö men vokste opp på Løksletten og var bare 5 år gammel
da familien fikk evakueres sammen med resten av Finnmarks innbyggere.
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Husene på Løksletten ble brendt ned på samme måte som alle hus i Finnmark.
Etter annen verdenskrig har ingen bodd på Løksletten. Min far og jeg besøkte Løksletten i 1968. Min far lyktes finne
trappestenen til kjøkkeningangen. Det var allt som var igjen av generationers liv – i hvert fall på Løksletten.
Anton Johan Karl Pedersen (de hadde i FT 1900 etternavnet Danielsen) var født 1874-11-13 i Hammerfest. Han ble
konfirmert i Alta 1888-08-04. Han giftet seg 1900-05-06 med Jethros søsterdatter Marie Charlotte Karlsdatter, født
1874. De bodde i samma hus som Marie Charlottes far og delta allt med dem – de var sammen en husstand.
De fikk 4 sønner:
• Fritjof Marilius, født 1901-01-26,
• Arne Erling Autonius, født 1902-10-31,
• Peder, født 1904-04-21 og
• Egil Charles, født 1906-02-03. Egil Charles døde bare en uke senere og bare noen måneder innen Anton
Johan Karl selv omkom på havet, 26 juli 1906.
Marie Charlotte Karlsdatter, var Jethros søster og Jahn Danielsens barnebarn. Bestefar Jahn var forlover på
bryllupet. Hennes far var Karl Fritjof Carlsen fra Skjervøy, egentlig svensk, og hennes mor var Jensine Kristine
Danielsdatter, søster til Jethro.
Marie Charlotte utflyttet til Honningsvåg i 1995 – det var vel der hun traff Anton. Etter Antons død vet vi ikke mer om
Marie Charlottes skjebne. Muligens var det hun som Marie Chjalotte Pedersen ved FT 1910 bodde i Hammerfest på
Fæveien 297 og forsörget seg med “vask”.
Anton Johan Karl var bror till Albert Evgenius Pedersen, født 1870-06-03 som giftet seg 1892-09-18 med Marcelie
Justine Danielsen, også en av Jethros søstre. De bodde på Øren nordre og fikk barna
• Johan Arnt, 1891, troligtvis død føre 1910.
• Hulda Johanna, 1892-10-07. Fritjof Karlsen, Anton Johan Karl Pedersen og Jethro Danielsen var faddere.
Hun døde 1974-05-16 og er gravlagt på Tromsö gravlund. Hun hadde vært gift med en Johan Johansen,
F: 1925-07-16 D: 1997-05-19.
• Olaf Martin, 1894-06-22. Foreldrene til min tante Dina Gamst og min fars tante Julie var faddere
• Aloysius Bjarne, 1896-06-30
• Veronika 1902-10-23 var gift med Peder Nøkland F: 1898 D: 1967 som är gravlagt på Tromsö gravlund.
• Marie 1900-09-28 var gift med noen som hette Stenvold. Hun døde 1961-10-18 og er begravet på Tromsö
gravlund
Albert Evgenius og Marseline er begravet på den katolske kirkegården i Tromsø. Albert Evgenius var katolikk og
forblev så hele livet mens Anton gikk over till den Norske Kirke dagen före han giftet seg.
To av Anton Johan Karls barn, Fritjof Marilius og Arne Erling, som ved FT1910 bodde efter Antons død hos dem i
Øren. Det fortelles att guttene senere fikk med seg et brød og med det som eneste niste, dro de til Amerika uten et
øre mer! Det var fattige forhold i Finnmark i begynnelsen av 1900-tallet!
Brødrene Anton Johan Karl og Albert Evgenius far var Alop Peder Pedersen, født 1841-07-02 og Martine Taftesen,
født 1845.
Alop Peders far igjen var Peder Andersen (Bjerk) fra Øyer i Gudbrandsdalen.
Det er ikke utrolig at Jethro og Elen Marie inspirertes av Fritjof Marilius navn når min far døptes til Einar Marelius.
Ved FT 1910 bodde enken Jensine Cristine Karlsen på Fæveien 101 som tillhørte den katolske misjonen. Hun
forsörget seg som husholderske. Karl Frithjof må ha døtt noen gang mellom 1891 og 1900.
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5.0 Elen Marie Danielsen, født Eriksdatter (Bestemor)
Bestemor Ellen kom ikke fra Loppa eller Finmark. Hun hadde sine røtter
i Øre ved Batnfjorden på Nord Møre. Plassen hun kom fra ligger nå som
da i Tingvoll Prestegjeld, Øre sogn i Gjemnes Kommune midt imellom
Molde og Kristiansund. Der ligger også gårdene Astad, Rød, Harstad m.
fl. Hennes forfedre igjen kom fra Todalen (Halle), Ålvunda (Valset) og
Grønset på Storlandet.
o

o

Koordinater for Øre i Gjemnes: 62 53’ 40.60’’ N ---- 7 40’ 55.11’’ Ø
Elen ble født 1876-07-12 på gården Harstad i Kværnes i Øre sokn
(Gjemnes kommune) ved enden av Batnfjorden på Nordmøre. Hun ble
konfirmert i Røvik 1891-10-04.
Hun ble moderløs da hun bare var 6 år gammel og fadersløs da hun
enda ikke hadde fylt 16. Hun fikk en stemor da hun var 7. Først da hun
var 20 år gammel kunne hun flytte hjemmefra, et hjem der hennes
biologiske mor og far for lenge siden var borte. Og da flyttet hun til
Loppa – mer enn 1000 km hjemmefra.
Da Elen Marie finns med i folketellinga fra år 1900, bor hun hos sin
søster i Bankekeilen som tjenestepike. Elen Maries søster, Karen
Johanne, var ca 3 år eldre og var gift med Jens Oluf Sørensen, født
1871-05-05. Det bodde to familier til i Bankekeilen år 1900. Bankekeilen
ligger bare en km fra Löksletten der Jethro Danielsen bodde men det
finns ikke og har aldrig funnets noen vei mellom de to plassene.
Hun giftet seg med Jethro Danielsen 1901-06-23 og fikk sønnene:
•
•

Ragnvald Norman,født 1902-02-05 (Leonhard Pedersen var fadder) – død 1970-10-13.
Einar Marelius, født 1903-11-17 (min far) - død 1976-1207
Jetro Julius Jan, født 1905-10-09 - død 1984-08-02

•

I juli 1906 omkom Jethro på havet sammen med sin venn og
partner Anton Johan Karl Pedersen. De hadde mistet årer og
mast og hadde ingen mulighet for å ta seg frem.
Les mer om denne ulykken lenger fram. Elen Marie var 30 år
gammel da dette hendte og barna var bare mellom 4½ år og 9
måneder gamle.
Hun giftet seg 10 år senere med Leonhard Pedersen
1916-12-16. De fikk barna:
•
•

Lauritz Evald, født 1917-04-16 på Loppa og død 200205-05 i Fredrikstad.
Elly Leonora Marie, født på Loppa 1919-07-13 og død
1969-01-06 på Drevsjø.

Elen Marie Danielsen, født Eriksdatter døde: 1947-09-02 på
Loppa, 71 år gammel. Hun hadde på sommeren 1947 fått
tarmslyng og måtte fraktes med Legeskyssbåten till Hammerfest
for operasjon. Operasjonen gikk bra men dessverre gikk det
infeksjon i operasjonssåret. Hun ble begravd på Loppa senere
samme måned.
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Elen Maries Eriksdatters foreldre var
•

•

Erik Rasmussen Astad, husmand og tømmermand i Harstad/Øre på Nord-Møre.
Født: 1843-05-28 i Harstad/Øre (se Ministerialbok Thingvold døpte 1829 – 1843 side 576) og konfirmert
1859 som bosatt på Astad og døde på gården Gaupset (en gård som ligger ca 2 km lengre opp i samme
dalføre som Astad) 1892-03-15 bare 49 år gammel og
Helge Knutsdatter Grønseth (hun bodde på Rød da hun giftet seg).
Født: 1835-09-29 (Kvernes 1830 - 1853; 1935 nr 99) og død 1882-10-01 i ”tæring”. Da var Elen bare 6 år
gammel.

De giftet seg 1868-07-21 i Øre sokn da Erik Rasmussen var ”leieboer på Rød” i Astad (Øre i Tingvold 1857 - 1868).
Av kirkeboken fremgår at Erik og Helge hadde et ”uekte” barn som føddes 1866-10-20: Beret Johanna som
”Hjemmedøbtes av Erland Olsen, Rød”. Hun døde allerede 1871.
De fikk siden, som gifte, døtrene
• Karen Johanne i 1869-10-06, konfirmert1984-10-05 i Fredø kirke og utflyttet samme år. Les mer om
henne lengre fram.
• Berit Johanne i 1872-09-25, konfirmert 1887-09-18 i Kvernes, utflyttet til
Tingvold 1887. 1897-05-06 fikk hun en datter, Helga Eline, med ungkar og
løsarbeider Olaf Pedersen Meek. Hun bodde og arbeidet da på Nygaard.
Helga bor ved FT 1900 og 1910 hos sin farmor på Meek på Kvernes. Helga
Eline giftet seg med Jon Iversen Sandbukt
Berit Johanne fikk 1899-11-02 sønnen Ragnvald Emil Helmersen med
”ungkaren” og fiskeren Helmer Adolf Hansen fra Mevik i Gilleskål en bit sør
for Bodø. Det viste seg at han da allerede var gift og hadde et barn med sin
kone hjemme i Gilleskål. Ragnvald Emil døde antagelig ganske ung. Berit
Johanne bodde ved FT 1900 på Veiset i Kvernes sammen med sin sønn.
1902-12-17 fikk hun en sønn, Adolf Magnar, med ungkar og fisker Iver
Anton Andersen (1875 – 1914 på Heggeseth). Hun er listet som boende på
Heggeset. I kirkeboken står noe om henne som pige, løsarbeide og
fattigxxxx (uleselig). Sønnen bodde ved FT 1910 hos sine farsfolk.
1909-08-28 fikk hun ennå en sønn da hun var 40 år gammel, Karl Bernard, med sjømand Anton Martin
Andersen (1880 – 1966). Hun var da tjenestepike på Afset. Karl Bernard døde 1985-09-19.
• Bestemor Elen Marie ble født 1876-07-13, utflyttet 1896 til Loppa. (se lysningsprotokoll ved vielse til
Leonhard)

Etter Helges død i 1882 giftet Erik Rasmussen om seg 1883-11-19 med Sirianna (Sigrid Anna) Johannesdotter,
født 1858-04-29 og døpt i Kleive kirke i Bolsøy 1858-07-18 som datter til pladsmand Johannes Simonsen. (Erik
Rasmussens far er ved vigselen nevnt som ungkar Rasmus Eriksen).
Sirianna og Erik fikk fire barn:
•

Johan Eriksen, født 1884-07-26, (hette Rasmussen i
etternavn i USA) samme år som Karen Johanne flyttet
hjemmefra. Han emigrerte i 10-årsaldern sammen med sin
fars søster, Andrianna Rasmussen, som var på besøk fra
Amerika. Det er trolig at han hadde kontakt med sin bror, at
han levde helt til 1943 og hadde brevkontakt med
slektninger i Norge. Det skall være brødrene som finns på
dette bildet.
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•

Christian Edvard Eriksen,
født 1886-10-27 – død 1914-06-24.
Han prøvde seg som fisker men fant ut at han ikke ble av med sjøsyken. Christian Edvard utvandret
1906-06-27 fra Kristiansund til Amerika med sikte på Chicago. Han hadde ”Haab om bedre fortjeneste”
og var ang. yrke villig til ”Hva som helst”. Dette finns å lese i Digitalarkivets ”Emigranter fra Kristiansund
1882 – 1930”. Han ankom Boston fra Liverpool med båten Cymric den15. juli 1906. Han giftet seg med
Andrina Overly (trolig norsk navn: Øverby),
F: 1880, gift i 1909 og de fikk døtrene Evlyn Adele i 1910-01-29 og Gladys Erickson
1911-08-05. De bodde i Chicago på 4429, North Keystone Ave. de siste årene. Edward Ericksen døde i
1914-06-24, antagelig der han arbeidet som ”Boilermaker, helper”, se dødsattest.
Andrina gifter om seg med Anton Jommen i april 1916.

•

Ingeborg Anna Eriksdatter Øye, født 1889-02-09 og død 1980-12-07. Giftet seg med Iver T Valle og
bosatte seg på Aureosen i Fræna. De fikk to barn, Margot Pauline født 1910-07-10, død 1994-07-26 og
Einar Johan født 1912-02-09, død 2002-10-25 på Stange i Hedemark.

•

Helene (Ida) Sofie Eriksdatter, født på Gaupset i Øre/Tingvoll i 1891-11-08
– ett år før moren ble enke. Helene Sofie ble konfirmert i Øre. Helene Sofie
giftet seg med Ole Elias Thomassen, født 1890-08-23 og død 1963-02-09.
De fikk 7 barn:
•

Trygve Edvin født 1914-02-28, død 1999-05-21
Hans sønn Jan Aslak som bor i Hustad i Fræna, har en familiebibel
etter Erik Rasmussen.

•

Sigrid Hjørdis født 1917-01-09, død 1998-03-?

•

Else Marie født 1920-08-21

•

Oddlaug Sofie født 1923-01-05, død 2006-02-07

•

Kamilla Pauline født 1925-10-14, død 2008-01-27

•

Einar Johan født 1927-12-08, død 1998-01-21 var gift med Klara. De bodde på Bergset i Bud, nord
for Molde og vest for Batnfjorden. Det er Klara som gitt meg opplysningene om Helene Sofie etter
kontakt med hennes sønn Erling Thomassen og datter Anne Kristin Thomassen Aklestad. Anne
Kristin bor i Valldal i Nordal langs (riksvei 63)

•

Helge Oddvar født 1931-04-26, død 2005-05-26

Disse barna hadde i sin tur (2010) minst 19 barn – de fleste med etternavnet Thomassen og boende i
Gjemnes.
Den finns en familiebibel efter Erik Rasmussen som han har skrevet i. Bibelen eies av Jan Aslak
Thomassen som bor i Hustad nord-øst for Bud.
Helene (Ida) Sofie døde 1969-03-29
Se videre om Helene Sofie Eriksdatters familie under §9.4.
Johan, Christian Edvard, Ingeborg og Helene Sofie var Elen Maries halvsøsken og altså tanter og onkler til
min far, Einar Marelius Danielsen.
Sigrid Anna ble enke etter Erik Rasmussen i mars 1892 da guttene fremdeles bare var 6 og 8 år gamle.
Hun er med i 1900 års folketelling som Sigrianna Johannesdatter på gården Gjemnæs som enke og tjenestepike med
”Gårdbruk, husstell og fjøsstell” som oppgitt arbeidsområde. Hun er da 43 år gammel. Det framgår også at hun har
datteren Sofie boende hos seg. Etter datterens konfirmasjon flyttet de til Vikan i Hustad der Sigrid Anna giftet om seg
med Johan Andersen.
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Bestemor Elen Marie Eriksdatter tok jobb som tjenestepike hos sin søster Karen Johanne Sørensen (født
Eriksdatter) i Bankekeilen i Loppa kommune. Det finns en notis i kirkeboken der Elen Maries vigsel med Leonhard
dokumenteres, som kan tydes som at hun flyttet til Loppa 1896. Det kan jo være trolig ettersom hennes far hadde
dødt på våren 1892 og hun får vite at Karen har fått tuberkulose. Hun var bare 20 år gammel da hun kom til Loppa.
Se videre om familien Karen Johanne Eriksdatter og Jens Oluf Sørensen på neste side.
Elen Marie ble moderløs da hun var 6 år gammel og fikk
en stemor da hun var 7. Hun får sine halvbrødre når hun
er 8/10 år gammel og en søster når hun er 13 og en til
når hun er 15. Det tas nokk som en selvfølge at hun får
hjelpe til med oppfostringen av disse.
Hun flyttet til Loppa 1896 og gifter seg med Jethro 12.
juli 1901. De bosetter seg på Löksletten på fastlandet
mitt mot Loppa øy der hans foreldre da fremdeles bor og
får tre barn i rask takt.
På sommeren 1906 omkom Jethro på havet og Ellen
satt da igjen med tre små barn og uten mulighet til å
forsørge seg. Hun hadde naturligvis noe hjelp av sine
svigerforeldre jo også bodde på Löksletten. Ved FT
1910 bodde de fremdeles på Lögsletten.
Her er et bilde fra Loppa ca 1900 med skolen til venstre og prestegården
til høyre og handelsmannens hus i midten og med båtene i støa

Da Ragnvald var 7 år gammel, skulle han begynne i skolen og skolen var ute på øya. Dette gjorde at de ble nødt til å
flytte ut til Loppa øy der de fikk leiet et lite hus av kjøpmannen. Husleien betaltes med arbeid for kjøpmannen.
.

Elen påtok seg også annet arbeid for folk på Loppa for å kunne kjøpe mat og fornødenheter til seg og sine barn.
Hennes svigerforeldre på Löksletten døde ikke så lenge etter. Det var først i 1916, 10 år etter Jethros død, som Elen
giftet om seg med Jethros fetter Leonhard.

5.1 Karen Johanne Eriksdatter er Elen Maries eldre søster
Ved Karen Johannes dåp deltok begge foreldrene samt Rasmus Eriksen, Erik Rasmussens far og Mildrid
Rasmusdatter Rød (Erik Rasmussens søster)
Karen Johanne flyttet fra Thingvold 1884 (det finns en notis i kirkeboken), 15 år gammel, men hvor hun oppholdt seg
fra 1884 til 1893 har jeg ikke kunnet finne ut.
Jens Oluf Sörensen og Karen Johanne Eriksdatter giftet seg 1893-06-27 og fikk følgende barn:
• Helga Henrikke, født 5. mars 1893
• Sigvart Emil, født 1896-11-06 (Leonhard Pedersen m.fl. var fadder), død 1995-01-26 i Nordreisa. Han var
gift med Oliva Petrea, født 1897-05-08 og død 1972-11-10 i Nordreisa.
• Ida Jensine Oskaria, født 1897-10-17 (Jethro Danielsen m.fl. var fadder)
• Anton Kristian, født 1899-09-17 (Elen Marie Eriksdatter m.fl. var fadder)
Jens Oluf Sørensens foreldre var Losen Søren Jens Klausen, fra Skjervøy, født 1822-01-19 og død 1892-03-21 og
hans andre kone Henrikke Mathilde Svanberg, født 1849-01-24 i Kalix, Sverige. De bodde i Bankekeilen søndre.
Henrikke flyttet til Tønsberg i 1901. Hans første kone var Margrethe Maria Olsdatter fra Loppa, født 1814. De giftet
seg 1845-10-12. Vet ikke om de hadde noen barn.
Søren og Henrikke fikk barna Jens Oluf Sørensen, født 1871-05-05, Isak Sørensen, født 1875, og Margrethe Marie
Sørensdatter, født 1875 (i folketellinga 1875 hadde de etternavnet Klausen) og barna Franz Oscar, født 1879-07-14
som døde innen hjemmedåpen kunne bekreftes og Anna Klausine, født 1881-03-31.
Søren Jens Klausen døde 1892-03-21 i influensa mens to av barna fremdeles var tenåringer og Jens Oluf var 21 år
gammel.
I kirkeboken for Hammerfest finns en opplysning om at Karen Sørensen fra Bankekeilen døde av feber - tuberkulose
1901-09-23, begravd og jordfestet 1901-10-04 i Hammerfest. Hennes tuberkulose var antagelig grunnen til at Elen
Marie flyttet til Loppa. Hun skulle hjelpe sin søster.
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1904-11-13 gifter Jens Oluf Sørensen om seg med Marie Magdalena Johannesdatter, født 1885 fra Hættekeilen
på Loppa.
De får tre barn: Thora Eliva, født 1905-09-29, Malmfrid Charlotte, født 1906-09-27 og Reidar Antonius,
F: 1908-06-18. Alle barna har angitts som født på Loppen. Det er trolig at Jens Oluf flyttet til Loppa øy når han giftet
seg med sin andre kone og at han levde langt inn på 1900-tallet. I Loppaboken nevnes at kommunen kjøpte et hus i
Bankekeilen i 1903 -1906. Huset ble flyttet til Bergsfjord der det ble brukt som skole - etter mye reparasjoner.

5.2 Erik Rasmussen, Elen Maries far
Erik Rasmussen var ”uægte barn” til
• Rasmus Olaus Eriksen på Astad, dreng og 21 år gammel da Erik føddes,.
F: 1821-12-24 i Sæter, Thingvold. Se Tingvoll 1819 - 1834 (side 24) og konfirmert 1836-10-23. Han var i 1865 års
folketelling skrevet på gården Rödmyr i Øre, Thingvold som ”Husmand med jord”. Han var også bruker på
Digerneset, Rød
Rasmus Olaus ble senere (1865) gift med Marith Olsdatter, født 1823-02-28 og hadde ved FT 1865 barna: Ole,
Lars, Randi og Elen hjemmeboende. Jeg har videre funnet to barn til: Marit, født 1867-09-29 og Andrianna, født
1873-10-13 som utvandret til Amerika.
(Tingvold sogn: Ministerialbok 1819 -1829 Side 38-39)
Marith Olsdatters foreldre var
• Ole Eriksen og
• Ingebor Andersdatter
Rasmus Olaus Erichsens foreldre var
• Erich Rasmussen Sæter, født 1784-03-23 fra Sæter i Fredöe/Frei, Tingvoll. Hans foreldre var
• Rasmus Endresen, ”husmand med jord og skrædder”, F: 1734 og
• Kari Larsdatter, født 1752.
De hadde et par barn til: Ane F: 1789 og Kari F: 1798
• Brith Olsdatter Bakke, født 1795. De giftet seg 1821-11-04.
Hennes foreldre var grenader Ole Olsen Hjelkrem, F: 1754, D:1801 og
Gjertrud Iversdatter Bakke, Øver-Hjellen, F:1757, D:1823.
Ole og Gjertrud fikk barna Ildri, F:1781, Iver, F: 1784 og død samme år, Iver, F:1789, Fredrik F:1792, Beret
(eller Brith), F: 1795 som giftet seg med Erich Rasmussen Sæter og Ole, F: 1797.
Ole Olsen kjøpte i 1794 gården Breiteigen og ble første selveier på Bakke. Gjertrud Iversdatter giftet om
seg i 1803 med Endre Endreson som ble bruker på gården fram til 1812. De fikk en sønn, Endre i 1823.
Ole Olsens foreldre var Ole Fredrikson Hjelkrem og Ildri Larsdotter.
•

Pige Ingebor Arntsdatter, 1816-05-30 på Astad, var mor til Erik. Hun ble konfirmert 1832-07-29 i Øre sogn. Hun
giftet seg aldri med Rasmus Olaus Eriksen og ikke med noen annen heller. Hun døde 4. august 1863 som ”pige”
bare 48 år gammel med bosted Astad (se Øre i Tingvoll).
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5.3 Ingebor Arntdatters foreldre
•

Arnt Eriksen, født 1789 (27 år gammel og gift da Ingebor føddes) Han var odelsgutt og bruker på gården
Astad fra 1809 til 1848. Han giftet seg med Helene Knutsdatter 1809. Han døde 1854.
Arnt Eriksens foreldre var
• Erik Johannesson Blakstad, født 1747 og død 1821
• Marit Arntsdatter, født 1753 og død 1815. De bodde på gården Aastad der de var brukere fra 1781
til 1809.
De hadde 6 barn men 2 døde som små.

•

Helene Knudsdatter, født 1786 – død 1856. Hun var fra Sygården, Indergård
Helene Knudsdatters foreldre var
• Knut Jonson Harstad, F: 1753 D: 1828
Var bruker på Sygården, Indergård på Harstad i 30 år fra 1779 til 1809.
• enken Anne Jonsdotter fra Gaupset , F: 1750 D: 1815.
Gift 1779 - de hadde 6 barn men 2 døde som små.
Knut giftet om seg 1817 med Gundborg Halvorsdotter Sjømælin,F: 1777 D:1822. Hun var født på
Saltbuhaugen – de hadde ingen barn.
Arnt og Helene fikk barna:
• Gunhild Maria født 1810, gift 1836 med Jon Ellingson Rød, født 1810.
• Ane f. 1813, død før 1857.
• Ingeborg, født 1816, død 1863 – ugift men mor til Erik Rasmussen.
• Johanna, født 1819. Levde ved skiftet i 1857.
• Marit f. 1821. Hun døde antagelig føre 1857. 1847 flyttet hun til Kvernes.
• Erik født 1824, død 1824.
• Erik født 1825, død 1919. Ble bruker nr. 10 på gården Aastad.
• Marta født 1827, gift med skipper Sven Andreas Wahl i Trondheim.
• Knut født 1831, død 1882, gift 1859 med Marta Knutsdotter Silset født 1831, død 1918. Hennes far var
Knut Knutson Silset. Knut og Marta var husmannsfolk på Astad under plassen Kaløhaug, Astadhåjin.

Knut, Ingeborg og Marta fikk 11 spd. 97 skilling i arv etter foreldrene sine i 1857. De andre søsknene var
antagelig døde uten livsarvinger.
Arveskiftet etter kårfolkene Arnt Erikson og Helene Knutsdotter nevner dette: Halvparten i en 10-åra båt med
seil, 2 sildegarn, et fiskesnøre, 2 kyr med navnene Svana og Holland. 2 kviger, 2 sauer med lam, en messing
lysestake og en kokeovn. Denne ovnen var verdisatt til 6 speciedaler.

5.4 Helge Knutsdatter
Helge (Helga) Knutsdatter var datter til
• Knud Gundersen fra Grønseth i Kvernes, født 1799 på Valsetløkken, døpt 13. søndag etter trefoldighet 1799 (se
Ministerialbok Sunndal 1794 – 1820, side 28), død 1837-05-31 på havet og
• Brit Knudsdatter født 1799 i Åram (ganske nære Valset).
Brits foreldre var
• Knud Larsen, født 1738, bonde og gårdbeboer på Åram og
• Mari Larsdatter, født 1762. Hun er Knuds annet ekteskap.
Knud og Brit giftet seg 1825 og er innskrevet som gifte i kirkeboken (Kvernes 1830 - 1853) når Helge døptes 1835.
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Knud Gundersen og Brit Knudsdatter fikk fire barn:
•
•
•
•

Gunder Knutsen, født 1826-12-03, senere gift med Ane Olava Amundsdatter, Veiset på Averøya.
Mildri Knudsdatter, født 1826-12-03, senere gift med Johannes Johanneson, Rød
Marianne Knudsdatter, født 1833-02-25.
Helge Knudsdatter, født 1835-09-29, senere gift med Erik Rasmussen, Astad

Det kan jo tenkes at Helge ble kjent med sin Erik gjennom sin eldre søster Mildri på Rød som jo ligger helt nære Astad
der Erik bodde.
Datteren Mildri og Johannes fikk ingen barn.

5.5 Knud Gundersens foreldre
•
•

Gunner Steinarson Walset, født 1762 (død 1837-09-26), fra Halle i Todalen og
Mildri Knudsdatter Mo, født 1761 (død 1837-06-06) som var datter til
Knud Larsen Mo,født ca 1727, på Mo i Ålvundeid og Marit Pedersdatter (ukjendt hvor hun kommer fra). Knud
Larsen på Mo var sønn til Nils Larsen Åram, født ca 1685.
Knud Larsen Mo og Marit Pedersdatter fikk følgende barn:
• Knut, født 1752
• Peder, født 1757 som ble bruker på Mo etter foreldrene
• Jonas, født1759
• Mildri, født 1761 som ble husmannskone på Valset
• Lars, født 1764
• Ett barn med ukjent navn, født 1768 (antagelig død ung)

Disse oppgaver kommer fra Sunndalsboka bind 5 og DIS Norge Forum.
Gunner Steinarson fikk bygslet plassen Løkken (Valsetløkken) under gården Walseth i Ålvunda, Sunndalen fra 179706-19. Mildri og Gunner ble trolovet same år og i august 1799 fikk de sønnen Knud som ble far til Helge Knudsdatter.
Knud Gundersen bygslet plassen etter sin far 1821. Han giftet seg med Brit Knudsdatter Åram i 1825 og i 1826 fikk de
tvillingene Gunder og Mildri.
Knud Gundersen og Brit Knudsdatter flyttet til Grønset på Storlandet sommeren 1829. Deres to barn, tvillingene
Gunder og Mildri var da 2½ år gamle. Med i flyttinga kom også hans foreldre Gunder Steinarson Walseth og hans
kone Mildri, begge 68 år gamle.
Knud Gundersen kjøpte bruket ”Oppistuå” også kalt ”Myran” på Grønset i Kvernes prestegjeld for 200 spesidaler. Han
fikk låne 100 spesidaler av sognepresten.
1833-02-02 fikk Knud og Mildri en datter som fikk navnet Marianne. Hun ble konfirmert sommeren 1851.
1835-09-29 ble så Helge født.
Knud drev fiske ved siden av gården for å klare seg og familien.
1837-05-31 omkom både han og naboen på sjøen. Hans mor døde like etter, 77 år gammel. Gunner Steinarson døde
også samme år, 76 år gammel. Da var Helge bare to år gammel.
Denne skjebne var jo ikke ulik den som senere hendte Jethro og Elen nesten 70 år senere.

14

Opphavet fra Lopphavet
5.6 Gunner Steinarsons forfedre.
Gunners Steinarsons far var
• Steinar Johansson Halle , født på 1730-tallet i Steinarstua på gården Halle i Todalen.
• Han var gift for andre gang med Eli Jonsdatter Holten, født ca 1740 og tok over gårder 1753 etter far sin.
Han hadde tre barn i første ekteskapet men hans kones navn er ikke kjent. Gunner hadde 4 brødre,
Gudmund, født 1765, Johan, født 1767, Steinar, født 1769 og Fredrik, født 1772.
Steinar Johansons far var
• Johan Steinarson Halle, født 1698.
• Det er ukjent vad hans kone hette.
De hadde i hvert fall tre barn: Steinar, Arnt og Johan
Johan Steinarsons far var
 Steinar Olson Gjeldnes, født 1665.
 Hans kones navn er ukjent
De fikk minst 4 barn:
Peder, Ola, Johan og Gjøa

Brit Knudsdatter var etter Knud Gundersens død, enke med små barn som ikke enda kunne overta bruket. Bruket
måtte selges og familien flyttet til et mindre hus, ”Pestuån”
Jeg hadde undersøkt flere andre Knud Gundersen/Gunnarsen etc. men alle var feil.
Men ved å stille noen spørsmål på DIS Slektsforum fikk jeg raskt en del av svaret her ovenfor.
Det meste av informasjonen om Knud Gundersen har jeg fått fra Alf Steinar Nekstad som har gjennomført et
omfattende arbeide med sin slekt der vi har berøringspunkter i bestemor Ellen Marie og hennes søster Karen
Johanne.
Gårdene Valset, Valsetløkken, Mo, Åram, Lillbråten og Storbråten ligger alle ganske nær hverandre langs vei 670
mellom Sunndalsfjorden og Ålvundfjorden

6. Jethro Danielsen (Bestefar 1).
Han giftet seg med Elen Marie Eriksdatter 1901-06-23.
Med på vielsen var hans fetter Leonhard Pedersen og hans naboer på
Løksletten, Anton og Marie Pedersen.
Jethro og hans familie bodde på Løgsletten sammen med hans foreldre.
De fikk klare seg på den lille gården som lå midt i havgapet mot Ishavet
med noen få husdyr og fisket. Fisket var det som sikrest ga mat i
munnen.
Født:
1874-10-01 på Bogen i Loppa sogn.
Død:
1906-07-26 i båten, drivende på havet ca 3 mil utenfor
Loppa. Han be altså ikke engang 32 år gammel.
Under kirkebokens notiser om ”udflyttede” fremgår at Jethro Danielsen
og hans fetter Leonhard Mathiasen Pedersen den 23. september 1896
skulle flytte til Honningsvåg men at de angret seg (”de realiserede ikke
sin beslutning”) og ble på Loppa. Det var jo tur for oss som ble
etterfølgere av disse to guttene! Hvem vet hvilken gutt Elen Marie ellers
hadde truffet?!
Det kan jo ha vært det faktum at Elen Marie flyttet in hos sin søster i
Bankekeilen som fikk Jethro til å ombestemme seg for å bli? Har
Leonhard da ikke villet flytte alene?
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Ved folketellinga 1900 bodde Jethro fremdeles hjemme hos sin far og mor på
Løgsletten.
På Løgsletten bodde også Anton Johan Karl Pedersen med sin kone Marie
Charlotte Karlsdatter og deres barn.
Jethro var i slutten av juli 1906 ute og fisket sammen med Anton (noen ganger
kaldt Arne). Begge omkom på sjøen. Dødsårsaken var tørst og uttørkning. De
hadde, antagelig i en plutselig storm, mistet alle midler til framdrift og styring.
I kirkeboken står det: ”Omkom 3 mil udfor Loppen. De fandtes igjen i baaden.
Jetro bunden og Arne med armen om hans hals”.

6.1 Jethros Danielsens foreldre.
•

•

Jahn (eller Jan) Danielsen, født på Bogen, fisker og gårdbruker på
Løgsletten i 1900 års folketelling
Født: 1834-08-23 (Ministerialbok Loppa 1820 – 1848) Død: 1911-1113
Johanna Marie Johansdatter fra Øren
Født: 1837-03-16 (Ministerialbok Loppa 1820 – 1848 side 117)
Død: 1913-01-13
De giftet seg 1859-07-10 på Loppa (Johanna Marie har etternavnet Pedersdatter ved vielsen)

Ved FT i 1865 hadde de 5 kuer, 6 sauer, 2 griser og hadde dessuten en potetåker.
Hos dem bodde 1865 Jethros tante som enke og ”fattiglem”, Margrethe Marie Koby Andersdatter, født 1800-1026 av foreldrene Anders Hansen og Malene Axelsdatter fra Øxfjord. Hun var søster til Rachel Regine
Andersdatter (noen sider lengre ned).
Foruten sønnen Jethro fikk Jahn og Johanna barna
• Jensine Kristine, født 1859-09-22, gift 1875-08-22 med Carl Frithjof Carlsen, født 1853-06-04 fra
Skjervøy (svensk?). De bodde ved FT 1875 på Löksletten. De fikk bland annet barna:
• Marie Charlotte Karlsdatter, født 1874-03-27 som i mai 1900 giftet seg med Anton Johan Karl
Pedersen.
• August Valdemar Daniel Carlsen, født 1877-01-16 – død 1891-09-19, 15 år gammel.

•

•

•

Ved FT 1900 bodde enken Jensine igen hos sine foreldre på Løksletten der hun var “tjenestepige”.Det
betyr at Carl Fritjof døde noen gang mellom 1891 og 1900 (har ikke funnet has dødsdag).
Marseline Justine 1862-05-28 giftet seg 1892-09-18 på Loppa med Albert Evgenius Pedersen, født
1870-06-03 fra Hammerfest. Albert var katolikk og bror till Anton Johan Karl Pedersen på Löksletten.
Albert Evgenius foreldre var Alop Petter Pedersen og Martine Augeniusdatter, født henholdsvis 1841 og
1842.
Albertine Kristofine Julie 1865-02-08, døpt 1865-07-23. Ved FT 1900 bodde hun hos sin søster Rakel
Margrethe og hennes familie i Oslo og gikk da på Statens Kvinnelige Industriskole i Kristiania. Hun hette
da Julie Danielsen og var 35 år gammel og ugift. Ved FT 1910 bodde hun på Loppa igjen sammen med
sine foreldre og var fremdeles ugift. FT 1910 viser også at (enken) Elen Marie nå ingikk i Jahn Danielsens
hushold med “hushold og kreaturstel” som arbeide.
Rakel Margrethe Koby 1869-10-07 (Per Johansen, Leonhards far, var fadder ved Rakels dåp). Hun giftet
seg 1898-01-03 med enkemann maskinist Mathias Trondsen, født 1853-02-10 fra Borre ved Horten, i
Kampen kirke i Oslo og de bodde da på Sofiebergsgaten 4. Hennes far Jan Danielsen var med på
bryllupet. Ved FT1900 bodde de på Urtegaden 5 på ”baggaarden” nedenfor Tøyen Botaniske have. Ifølge
adressebøkene fra Oslo 1931 og 1918 står det at de bodde på adressen Wahlsgate 8, 3:dje etage og att
han var maskinist på D/S Helvig.
Mathias hadde med seg barna Torbjørn (Bjørn) William 1895-11-29 og Dagny Margrete, 1897 (sykelig)
fra sitt ekteskap med Ingeborg Karoline Johnsen.
Rakel Margrethe Koby døde noen gang på 1950-tallet. Hun fikk ingen egne barn. Jeg husker jeg var med
far og besökte «Tante Rakel» en eller to ganger – ikke så langt fra gassverket.
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•
•
•
•

Bjørn (Thorbjörn) Trondsen giftet seg 1921-08-06 med Gunvor Hjørdis Pettersen født 1898-07-04 og
de fikk en sønn som hette Storm Anker, født 1922-02-22. Han døde 1968. Gunvor hadde med seg en
2
datter in i ekteskapet, Inger. De bodde på Dopsgaten 8 i Hammersborg i Oslo. Bjørn var maskinsjef på
Rikshospitalet i mange år. Storm Anker var sykelig og fikk troligvis ingen barn.
Bjørn døde 1968-04-24.
Jeg var med min far og besøkte dem flere ganger.
Leonora Dankerthe 1872-05-21.Finner ikke at hun døde ung eller at hun giftet seg på Loppa.
Johan Peder 1878-02-14 (Karl Frithiof m. hustru var fadder ved dopen) döde i difteri som 3-åring 189111-15
Hanna Henrikke Konstence 1881-04-16, død allerede 1883-01-06.
Johan 1884-05-16, han døde av difteri allerede 1891-09-26 bare 7 år gammel.

6.2 Jahn Danielsens foreldre.
•

Daniel Hendriksen, Bogen Født: 1784-10-02 . Han ble døpt på Loppa 7:e søndagen etter trefoldighet
(trinitatis) 1785 (midt i juni)
Han ble konfirmert på Loppa 2:e søndagen i advent 1803, skrevet på Sandland.
Død: 1848-05-02 (se Ministerialbok 1820 – 1848, døde mandkjøn, side 242- 243),
Hans foreldre var
• Hendrich Danielsen, Født: 1755-10-12, døpt 20. søndagen e. Trefoldighet og konfirmert 4:e søndagen i
Advent 1774. Død på Sandland 1803-02-18, 48 år gammel.
Hans foreldre var
• Daniel Hendrichsen, Øren, og
• Ane Olsdatter
• Berith Andersdatter, Født:1752 og død 1803-12-09, mindre enn et år etter sin mann.
Ved FT 1801 bodde de på Sandland.
Utover Daniel Hendriksen i 1784 fikk de barna
• Anders, F: 1782,
• Henrik, F: 1792 og død i september 1794 2 år gammel,
• Gjertrud, F: 1796 og død 25. februar 1797 bare 11 måneder gammel og
• Jeremias, F: 1798.
Daniel ble foreldreløs da han bare var 19 år gammel. Hans yngste bror var bare 5 år gammel da foreldrene
döde. I 1801 års folketelling fikk Daniel, Anders og Jeremias samme etternavn som faren, Danielsen. I Loppa
Bygdebok finns en beskrivning om en utmåling av eiendommer som ble foretatt 1784.
I matrikkelen står det at Henrich Danielsens eiendom ”Sandland nordre” hadde matrikkelnummer 24 og at han
hadde to kuer men ingen får.

•

Rachel Regine Andersdatter, Øksfjord, var Jahns mor.
Født 1796-10-18 Hun ble konfirmert i 1810. Død 1859-05-11
Hennes foreldre var:
• Anders Hansen, Født 1751 som var bonde og fisker i Øksfjord og
• Malene Axelsdatter, Født 1752.
De ble trolovet 10:e søndagen e. trefoldighet 1777 og giftet seg 2:e søndagen i advent samme år.
De fikk også barna: Jon, Født 1780, Ane Magrethe, Født 1783, Anders, Født 1784, Andreas, Født
1787 og Magrethe Marie Andersdatter, Født 1800-10-26 og kanskje noen til!
Ved FT1801 bodde Anders Hansens mor, Anne Andersdatter, hos dem. Hun var da 74 år gammel og
”vanfør og nyder av almisse” Anders søster, Christina, som er enke bor der også med sine 4 barn. Hun
eier jord, står det.
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Daniel Hendrichsen og Rachel Regine Andersdatter fikk følgende barn
•

Christiane Danielsdatter, født 1817-03-21

•

Johan Danielsen, født 1819-03-07 og 1844-12-07 gift med ”quenpigen” Eva Maria Isacksdatter, født
1819, ”fra Skjervø”. I FT 1865 er hun fra Sverige og de har barna Anthon Johanssen, født 1849-08-13,
Else Elisabeth Johannesdatter, født 1845-11-27, Anna Johannesdatter, født 1851-08-06, Rebekka
Marie Johannesdatter, født 1855-02-10, Dina Regine Johannesdatter, født 1858-04-20, Johanna
Dankerta Kobi Johannesdatter, født 1861-12-15.
De bodde på Bogen og hadde i 1865 5 kuer, 7 sauer og en gris.

•

Juliane Marie Danielsdatter, født 1823-05-25 ble senere gift med lensmann Christian Petter Struwe
som var 19 år eldre, ingen barn.

•

Hendrik Benjamin Danielsen, født 1826-06-21 og gift 1855-08-19 med Hanna (döpt Ana) Chatrine
Johansdatter, født 1837-01-01 fra Øren. De fikk barna Jeremias, født 1856-10.10 (døde ung), Johan
Axel Henriksen, født 1857-09-17, Olaf Henriksen, født: 1859-04-31 (en overlevende av tvillinger),
Kristian Henriksen, født:1864-08-02, Juliane Martine Henriksdatter, født 1860-05-20, Eleonore
Henrikke, født 1862-02-25 (døde føre 1865), Justine Augusta Henriksdatter, født 1863-03-08.
De bodde på Bogen og hadde i 1865 5 kuer, 4 sauer og en gris.

•

Jeremias, født 1828-12-18 døde allerede etter 7 dager

•

Rebekka, født 1830-12-13, død 1851-11-18

•

Jahn Danielsen, født 1834-08-23 som ble far til Jethro Danielsen, min bestefar,
giftet seg med, Johanne Marie Johansdatter, søsteren til Hanna Chatrine Johansdatter.

6.3 Johanna Marie Johansdatters foreldre.
•

Johan Pedersen var fra Older i Skjervøy sogn
Født 1804-01-01 og Død 1887-07-03 på Øren.
Konfirmert 1823-09-28 på Loppa

•

Olene Christine (eller Kirstine som hun kalles i FT) Andersdatter
Født: 1805-09-22 i ”Baardvik i Hasvigen sogn”, Loppens Prestegjeld. Olene døde 22 juni 1896.

Les mer om
Johan Pedersen og Oline Christine Andersdatter og deres foreldre under stykket om Jethros fetter Leonhard
Pedersen. Johan og Olene var jo også foreldre til Peder Andreas Johansen som i sin tur var far til Leonhard
Pedersen.
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7. Leonhard Pedersen (Bestefar 2).
Leonhard fikk ved dåpen etternavnet Mathiasen men brukte etternavnet Pedersen etter sin far.
Leonhard var Jethros fetter.
Født: 1873-03-24 i Øren. Leonhard var ca. 1½ år eldre enn Jethro Danielsen og var god venn med ham. Det
var mindre enn 2 km til Løgsletten (Løksletten/Lauksletten) der Jethro bodde.
Leonhard skulle i 1896 flytte til Honningsvåg men han ombestemte seg. Ved FT 1900 er han fisker og bor på
Loppen (gard nr 11) men ved FT1910 finnes det ikke et spor av ham i hele Norge. Han kanskje var til sjøs
noen år? Han giftet seg jo 16. desember 1916 med enken Elen Marie.
Død: 1958-10-07 i Drevsjø hos sin datter Elly Berndtsen, født Pedersen.
Elen Marie og Leonhard fikk barna Lauritz Evald, født 1917-04-16 og Elly Leonora Marie,
født 1919-07-13.

7.1 Leonhard Pedersens foreldre.
•

•

•

Fisker og los Peder Andreas Johansen. (Han kaltes Johannessen ved folketelling 1900 og hette Per ved
folketelling 1865) I 1865 hadde de 4 kuer og 10 får på gården Øren.
Født: 1833-03-23 (døpt: 19. mai) Død: (ble nesten 100 år gammel)
Observasjon: Onkelen Daniel Hendriksen var fadder for Peder Andreas Johansen ved hans dåp og dette er
samme man som er far til Jahn Danielsen.
Elen Kristine Mathisdatter født i Sørkjosen, Skjervøy.
Født som ”uægte” 1835-04-02. Døpt hjemme 14. juni samme år. Død: 1892-05-05 i lungebetennelse
De giftet seg 1859-11-06 og bodde i Øren. Ved folketellingen 1865 hadde de 4 kuer, 10 sauer og en gris.
Peders foreldre som da også bodde på Øren hadde 2 kuer, 6 sauer og en gris.
Petronella Johannessen var Peders andre kone.
Født: 1856 på Loppa (svensk) bodde på Øren. Var ved folketellinga 1900 gift med Peder Andreas.

Peder Andreas og Elen Kristine fikk barna
• Johan Leonard født 1861-11-06, død 1872-02-10 i skarlagensfeber.
• Petra Marie født 1864-06-26
• Jens Samuel født 1865-02-21 (Jahn Danielsen er fadder)
• Leonhard født 1873-03-24
Dessuten hadde de to pleiesønner
• Johan Peder Johansen født 1870
• Johan Jakob Johansen født 1862.

7.2 Peder Andreas Pedersens foreldre.
•
•

Johan Pedersen var fra Older i Skjervøy sogn F: 1804-01-01
Konfirmert 1823-09-28 på Loppa. Død: 1887-07-03 på Øren.
Ved folketellinga 1875 bor han hos sin sønn Peder Andreas Johansen
Olene Christine Andersdatter
Født: 1805-09-22 i ”Baardvik i Hasvigen sogn, Loppens Prestegjeld” (Borvig/Borvik) som deres andre barn.
Ved dåpen 11. mai 1806 var følgende faddere: Torben Reinholdsen Borvig som hadde døpt henne, Magrethe
Olsdatter Borvig, Anne Lucie Nielsdatter Borvig, Birgitte Nielsdatter Borvig, Søren Sørensen Borvig og Villum
Jørgensen Borvig.
Hun ble konfirmert 1822-10-27 i Hasvik. Olene og Johan bodde på Øren og hadde 1865, 2 kuer, 6 får og en
gris.
Hun ble viet til Johan Pedersen 1832-09-03 på Loppa. Olene døde 22. juni 1896.
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Utover Peder Andreas fikk de følgende barn:
• Martha Margarthe, født 1834-11-22
• Ana (Hanna) Chatrina, født 1837-01-01 (?-tegn i kirkeboken) som ble gift med Hendrik Benjamin
Danielsen
• Johanne Marie Johansdatter, født 1838-05-16, som ble Jethro Danielsens mor.
• Ole Johan, født 1840-07-22
• Jens Johansen, født 1845-07-12. Ved folketellinga 1875 bodde han fremdeles hjemme og omnevnes
”som hjelper sine foreldre”.

1865 bodde Leonhards foreldre og besteforeldre på samme sted, Matrikkel Nr 18 Øren, men hver for seg.
Matrikkel Nr 18 hadde etter utmålingene 1784 tilhørt en Mathias Andersen. Det finns ingen kjente slektsbånd
mellom Mathias Andersen og Johan Pedersen eller Oline Kirstine Andersdatter.

7.3 Johan Pedersens foreldre.
•
•

Peder Andreas Jensen, født 1771 fra Olderfjord og
Martha Christine Olsdatter. født 1777.

De ble trolovet 22. desember 1798 og giftet seg 29. desember samme år i Skjervøy. Martha Cathrine Olsdatter
heter hun ved disse hendelser. De hadde også en sønn Jens Pedersen, født 1799.
Peder Andreas far var Jens Sörensen, født 1731
Martha Christines mor var Dorthea Erichsdatter, født 1730. Disse begge levde hos sønn resp. datter ved
folketellinga 1801. På gården levde (1801) også Dorthea Erichsdatters to andre barn: Daniel Gams, født 1777,
og Dorthea Gams, født 1771.

7.5 Olene Christine Andersdatters foreldre.
•

Anders Olsen Borvig, Døpt 2. Pinsedag 1772. I bygdeboka for Hasvik var han født 1771 i Breivik. Han
konfirmertes 1791 som 17-åring i Hasvik. Hans biologiske far var Anders Jørgensen, født: 1739 og død:
1772. Han døde straks føre hans sønn Anders føddes. Anders regnes derfor som ”ægte” og hans mor kunne
”introduceres” etter hans fødsel.
Anders Olsen Borvig døde 1806-09-16, bare 35 år gammel.
Anders mor var Barbro Hansdatter fra Bergsfjord, født 1732 og død i Vardø oktober 1782 (se Vardø 1769 –
1804 s. 323). Gift med Anders Jørgensen 8. august 1762.
Barbro giftet om seg med Ole Olsen Blix 9. søndagen etter trefoldighet 1772 (bare 13 uker etter Anders
Jørgensens død (36 år gammel) og begravelse (4:e søndagen etter Påske) og kort tid etter at Anders ble
født) i Hasvik (Hasvik-Loppa 1753 – 1784 sid 78).
Ole Olsen Blix, født ca 1736 og død 1801-10-01. Han kom fra Helgeland til Hasvik der han var handelsbetjent
under noen år. Les mer om deres historie på neste side.
Barbro Hansdatter og Ole Olsen Blix fikk barna
• Maren føtt 1774 i Bergsfjord (døpt 18:e søndagen etter Trefoldighet),
• Ole Andreas føtt 1776 i Bergsfjord (døpt 13:e søndagen etter Trefoldighet)
• Hartvig Widding føtt 1779 i Loppa (se side 184 i Loppa/Loppa 1753 -1784),
død 11. januar 1784 i Vardø og
• Abraham som ble føtt i Vardø 2. mai 1782 bare 5 måneder før Barbro døde.
Barbro (heter av og til Barbara i kirkebøkene) hadde også en datter med Anders Jørgensen: Johanna
Christiana, F: 24. mars 1768.
Barbro Hansdatters mor var Martha Sivertsdatter i Bergsfjord som var gift med skomaker Jon Nielsen (ikke
Barbros far). Hennes fars navn er ikke kjent bortsett fra att han antagelig hette Hans.
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Anders Olsen Borvig er et mysterium.
Jeg har ikke kunnet finne ut hva som hendte med Anders Olsen Borvig som bare var 6 år ved denne
hendelse. Hvordan og når kom Anders Olsen til gården Borvig (Borvik, Baardvik) i Hasvik? Ble han adoptert?
Var det muligens Ole Olsen som var klokker og lærer i Hasvik og som bodde på gården Borvig som tok seg
av Anders? Samme Ole Olsen som var far til Anders blivende kone Margrethe Elisabeth. Han ble jo
konfirmert i Hasvik da han var 17 år gammel og han ble også gift i Hasvik. Han hadde jo også tilnavnet Borvig
fra gården Borvig hvilket tyder på at han hørte hjemme på gården. Han fikk jo også etternavnet Olsen skjønt
han burde ha hett Andersen etter sin far Anders Jørgensen.
•

Magrethe Elisabeth Olsdatter Borvig
Var datter på gården Borvig i Hasvik. Hun ble født 1776 og døpt 5. søndag e. påske. Som ung var hun 1801
tjenestepike hos den kjente sognepresten Claus Struve på Loppa. Hun giftet seg med Anders Olsen Borvig i
juli 1802 (5:te Søndag e. Trinit.) i Hasvik. Anders Olsens biologiske mor og stefar som da bodde i Vardø, var
ikke med ved vielsen.
Hennes foreldre var
• Ole Olsen, F:1748, Klokker og skolemester i Hasvik. Han døde 1804-07-18. Geistlig skifte gjordes 9.
juni 1805 der en netto formue på 74 våg 3-9 notertes. Ole og hans kone bodde på og drev gården
Borvig.
• Anne Cathrine Olsdatter, født 1752 og døpt 15. søndag etter trinit. i Hammerfest kirke
bosatt på Borvig (i dag: Bårvik) gård 1801.

Magrethe Elisabeth hadde fire søsken: Ingeborg Birgitte, født: høsten 1778, Christopher, født: sommeren 1781,
Ole, født: 30. desember 1790 og Peder født 24. august1794.
Ole Olsens far hette også han Ole Olsen, død 1767. Også han var klokker. Hans mor var Ingeborg
Pedersdatter som døde i barselseng 1760. Ved skiftet 10. august 1768 notertes barna Ole Olsen, 20 år, Peder
Olsen, 18 år, Christopher Olsen, 16 år, og Karen Olsdatter gift med Hans Carlsen Brevik samt Berte Olsdatter, 3
år. Nettoformuen var 74 våg. Skiftet var vurdert av lensmann Ole Isaksen og Anders Jørgensen. Det er trolig att
denne Anders Jørgensen er samme man som er far til Anders Olsen Borvig og som døde kort tid føre Anders ble
født. Anders Jørgensen var sannsynlig godt kjent med folket på gården Borvig/Bårvik.
Anne Cathrine Olsdatters foreldre var
Ole Isaksen og Martha Christophersdatter som ble gift 31. mai 1746 i Hammerfest. Ved skiftet 11. juni 1800 i
Hasvik etter enkemann Ole Isaksen notertes barna Niels Olsen, født 1746 i Hammerfest, Isak Olsen som var død
som barn, Ole Olsen, 14 år gammel, Martinus Olsen, 12 år, Lisbeth Maria Olsdatter som var gift med Nils
Amundsen, Anne Cathrine som var gift med Ole Olsen og Maren Margrethe Olsdatter som var gift med Reinholdt
Torbensen. Formuen var angitt til 106 rd – 94 rd.
Ole Isaksens foreldre var
Isak Olsen fra Salten i Nordland og Anne Chathrine Sørensdatter Gamst, født ca 1700 på Loppa.
Isak Olsen var lensmann og klokker i Hammerfest. Rundt 1750 ble Isak Olsen dømt for å ha hatt et usømmelig
samleie med sin kones niese, Anne Reiersdatter Gamst som skulle ha vært meget vakker og tiltrekkende. Han
ble dømt til en stor bot og forvisning til Øst-Finnmark. Anna Reiersdatter Gamst fikk senere også rømme fra
Loppa pga. av at en Eivind Joensen ”ville avlive sin kone med ”kråkekaker” for å kunne gifte seg med Anne
Reiersdatter. Etter å ha bodd flere steder kom hun til en tante i Hammerfest men det var som å komme fra asken
til ilden. Hun ble til slutt av retten forvist til Vesterålen.
Det var farlig å være for vakker på feil sted!
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7.6 Elen Kirstine Mathisdatter foreldre .
Elen Kirstine Mathisdatter var ”uægte barn” til
• Mathis Hansen, født 1807-08-01. Død 1887-11-22.
Datteren Elen Kirstine er uekte barn ettersom moren Ane Pedersdatter står nevnt føre Mathis Hansen, ”der
har så tilstået” (som barnefar, som det står i kirkeboken). Hun dør i lungebetennelse 1892-10-09 på Loppa.
• Pigen Ane Pedersdatter, Reisa/Reisafjorden som han hadde et forhold til og som ble mor til Elen Kirstine.
Født 14. mars 1813 som andre barnet til foreldrene Peer Peersen og Ane Johannesdatter. Foreldrene er i
kirkeboken angitt som boende i Reisen (se Skjervøy 1781 – 1817, side 467). De giftet seg 1806-11-02 (Peder
Persen er angitt som boende i Reisen). Ved FT 1801 var Peder Pedersen (nok en stavning) bosatt på gården
Storvig i Reisadalen. Han er da 19 år gammel. Samtidig finns det en Anna Johansdatter som er tjenestepike
på gården Eide som er 22 år gammel. Om dette er de rette var Elen Reiersdatter Peers/Peders mor, føtt
1750. Hans far var død 1801 og moren var omgift. Annas/Anes foreldre var Johannes Mathisen og Elen
Mathisdatter på gården ”Bachen” (Bakken?).

Mathis giftet seg 1835-11-01 med Maria Lise Johannesdatter, født 1819 i Sverige og død 1882-02-17 på
Fladvold. Ved 1865 års folketelling bodde de på gården Fladvold innerst i Reisafjorden og hadde etnisitet: ”kvæn”.
De hadde 6 sønner og en datter ved dette tidspunkt. De fikk også datteren Prophetine Anna Mathisdatter, født
1846-04-31 som antagelig var død føre folketellinga 1865.
Ved folketellingene 1875 og 1900 Bodde familien fremdeles på gården Fladvold. Sønnen Rikard (eller Richard
som han kalles ved folketellinga 1900) Mathissen hadde tatt over gården og var 1900 gift med Anna Mathissen
(pikenavnet var overgitt). De hadde da 5 sønner og en datter.
Mathis Hansens foreldre var Hans Hansen føtt ca 1777 fra gården Paskaput i Nordreisa i Skjervøy som giftet seg
med Kirsten Johannesdatter fött 1770 fra Røyelen i Nordreisa
1803-10-06. De hadde barna (uvisst om dette er alle):
• Ane Chatrine føtt 1803-12-03
• Hans føtt 1805-03-05
• Mathis føtt 1807-08-01
• Henrich føtt 1813-10-15
• Knud føtt 1815-02-08
Hans Hansens foreldre var Hans Hendrichsen troligen føtt ca 1749 og kone Stine Johannesdatter føtt ca 1747
i henhold til folketellinga 1801 da de bodde på gården Paskaput i Nordreisa. I henhold till FT 1801 skulle Hans
Hendrichsen være 12 år gammal da hans sønn føddes – hvilket ikke er trolig. Han har fått feil alder i FT 1801.
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8. Om famile og leveforhold
8.1 En kriminalhistorie.
Denne historien handler om Ole Olsen Blix og hans kone Barbro Hansdatter og er hentet fra bygdeboken
”Loppas Historie”. Barbro var mor til Anders Olsen Borvig og Ole Olsen Blix var hans stefar.
Barbro og Ole hadde flyttet fra Hasvik til Bergsfjord sommeren 1777 der Barbro var født og oppvokst. Hennes
mor, enken Martha Sivertsdatter og hennes bror Sivert Hansen bodde også i Bergsfjord. Siverts og Barbros
stefar, skomaker Jon Nielsen, hadde gått bort noen år tidligere.
Forbrytelsen det handler om hendte lørdag 31. januar 1778 som en følge av et skipsbrudd dagen innen da en
såkalt nordfarerbåt kullseilte med 5 mann om bord. Jens Kleboe var den enste som overlevde ved å komme seg i
land på ett skjær hvorfra han ble reddet av skolemester Reier Sørensen som hørte hans rop i den harde vinden.
Jens Kleboe ble satt i land i Hommelvika der han ble værende en stund.
På lørdagen var Ole Blix og en venn, Jørgen Kristiansen på vei i båt til
Kuvika etter brensel. På leia, like utenfor Skippernes, fant de 4 tønner og
annet drivgods i sjøen. Noe hadde også drevet i land. Tønnene inneholdt
bland annet brennevin, klær, sukker og kaffe og andre matvarer. De fant
også et pengeskrin med 48 riksdaler. Dette ble berget, brakt i land og
gjemt. Deretter dro de til Langholmen der de fant mer drivgods – bland
annet mer brennevin.
Noe av det som ble berget, ble levert til Jens Kleboe i Hommelvika men
mesteparten ble delt mellom finnerne.
Etter 14 dager begynte Ole Blix å selge noe av brennevinet. Jens Kleboe fikk høre om dette og fikk med seg
noen karer fra andre nordfarerbåter og dro til Bergsfjord der ”han gikk hardt frem” mot de som hadde berget
vrakgodset. Ole Blix og de andre finnerne ble tvunget til å levere nøklene til alle boder der de hadde oppbevart
vrakgodset og alt kom nå for en dag. Lensmann Urbanus Mogensen forhørte synderne og det ble holdt rettsmøte
på Loppa den 19. mai 1778.
Det kom frem at folkene i Bergsfjord hadde hørt nødropene fra skjæret både lørdag og søndag uten å bry seg om
det. Dette ble regnet som det tyngste lovbruddet.
Ved lagretten i Talvik den 23. desember 1778 ble Ole Blix og
Jørgen Kristiansen som hovedmenn dømt til ”At stryges til
Kagen , arbeyde i Vardøhus Fæstning i Jern sin Livs Tid og
have deres Hovedlodde forbrudte til Hans Majets. Casse”
med mer. ”Enken Martha Sivertsdatter bør at miste sin Hud i
Fængsel” og betale ”Tvigjæld” med mer. Også Sivert Hansen
og Jon Jonsen fikk harde dommer: ”at miste sin Huud i
Fængsel og have sine Hovedlodde forbrudte”.
Barbro Hansdatter og 3 andre koner fikk også sine dommer:
”bør til Straf og Exempel for andre hver for sig at sættes i
Gabe-Stokken paa forskjellige Søndage 1 time før eller etter
Prædiken”.
Barbro Hansdatter flyttet siden med to av sine barn til Vardø der hennes man sonet sin dom. I henhold til
kirkeboken for Vardø døde Barbro Hansdatter 1782-10-07 og er begavet i Vardø.
Ole Blix ble benådet etter at Barbro var død og etter mange års slaveri. Han flyttet til Kjelvik ved Honningsvåg.
Han ”omkom på Søen” 1. oktober 1801, ”65 aar gammel” i henhold til kirkeboken.
Se der! Det fantes i alle fall litt kriminalitet i slekta selv om det nå er lenge siden og dessuten var det jo litt perifert.
Barbro var gift med skurken og fikk sitte i gapestokken for det.

23

Opphavet fra Lopphavet
8.2 Våre nære familieforhold!
Loppa og en hel del andre steder på Norges kyst ligger
ganske isolert og det bor bare ganske få mennesker på
hver plass. Det var i stort sett likedan også for 100 og 200
år siden - bare enda mer så. Veier fantes nesten ikke.
Båten var framkomstmidlet. Været kunne ofte sette stopp
for ferdsel på sjøen. Man var ofte henvist til hverandre
innom det lille samfunnet.
Det var ikke så lett å finne en ekteskapspartner utenfor
dem man allerede var i familie med. Dette gjorde at
familiene på et sted ofte var i slekt med hverandre et par
eller tre ledd bakover. Jeg har funnet tre - fire sånne
tilfeller.

Bestefar Jethro og bestefar Leonhard var fettere. Det
gjør jo at søsknene Lauritz og Elly er nærmere i slekt med Ragnvald, Einar, Jetro og oss barn og barnebarn enn de
ellers skulle være - eller?
Et annet forhold som kom i dagen (for meg) var det at Ragnvald og Dina var tremenninger. Ragnvalds bestemor
Johanne Marie Johansdatter var gift med Jahn Danielsen og hun var også søster til Dinas bestemor Hanna
Katarine Johansdatter som var gift med Henrik Benjamin Danielsen.
Henrik Benjamin Danielsen var sønn til Daniel Henriksen og Rakel Regine Andersdatter og dermed også bror til
Jahn Danielsen. Dette gjør jo at Ragnvald og Dinas bestefedre også var brødre.
Johan Pedersen og Olene Christine Andersdatter er altså besteforeldre til Ragnvald Danielsen, Dina Gamst og
Leonhard Pedersen - alle tre! Johans og Olene Christines sønn, Peder Andreas Johansen var jo far til Leonhard.
Det var sikkert bra at vi fikk in litt friskt blod på Loppa med besta Elen Marie Eriksdatter men så vidt jeg vet var alle
ekteskap blant mine forfedre livsvarige og trofaste og det finns ikke minste tegn på degenerasjon – snarere tvert om!
Det er naturligvis på det viset at når man lever så nære hav og jord som man av nødvendighet gjorde på Loppa, må
begge parter i et ekteskap gjøre hva de kan for at det skall fungere. Begge behøves like mye. Jeg funderer på om ikke
likestilling når det gjelder nødvendighet for å overleve og respekt for hverandres skikkelighet var større på Loppa enn i
byene lengre sørpå.

8.3 - - - og sånne tragedier!
Vi kan jo bare ta bestemor Elen Marie og hennes søsken og halvsøsken som eksempel.
Elen Maries mor, Helge Knutsdatter, døde i tæring (tuberkulose) da Elen Marie bare var 6 år gammel og fikk en
svigermor, Sirianna Johannesdotter, et år senere. Hennes far, Erik Rasmussen, døde 1892 da Elen Marie var 16 år
gammel. Hun fikk to halvbrødre da hun var 8 og 10 år gammel. Hun fikk sikkert hjelpe til med å oppdra sine
halvbrødre. Elen Maries stemor, Sirianna, rakk å få to døtre innen Erik Rasmussen døde. De var bare 7 og 4 år gamle
da Elen Marie reiste til Loppa og Sirianna var 38.
Elen Marie flyttet hjemmefra i 1896 da hun var 20 till sin søster Karen Johanne Sørensen i Bankekeilen ved Loppa der
hun ble tjenestepike. Hennes søster har også tuberkulose og dør 1901 bare 29 år gammel etterlater man og 3 barn.
Et barn døde allerede mens Karen Johanne levde.
Elen Marie giftet seg med Jethro Danielsen bare 7 måneder føre Karen Johanne døde.
5 år senere omkommer Elen Maries mann på sjøen og etterlater henne med tre små barn – den yngste ikke en gang
et år gammel.
Hennes to halvbrødre emigrerte til Amerika – den yngste når han bare er 10 og den andre 12 år senere. Det høres
ikke mye av dem etter det – bare sporadisk. De bodde begge i trakten av Chicago og i alle fall den eldste hadde kone
og barn.
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Elen Maries halvsøstrer ser i alle fall ut til å ha fått et godt liv med mange barn.
Elen Marie giftet om seg 10 år etter at Jethro omkom med hans fetter Leonhard Pedersen. De klarte å overleve både
første og andre verdenskrig og deres tre sønner fikk alle bra liv med koner og barn.
For Elen Maries søster, Berit Johanne Eriksdatter, gikk det ikke så bra – kan det synes. Hun fikk fire barn med tre
forskjellige menn og var ikke gift med noen av dem. Hun var ” pige” og løsarbeiderske hele sitt liv.
En annen sørgelig historie handler om Marie Charlotte Karlsdatter (eller Karlsen). Hun var datter til Jensine Kristine
som i sin tur var Jahn Danielsens eldste datter.
Marie Charlotte Karlsen, født 1874-03-27, var gift med Anton Johan Karl Pedersen på Löksletten som omkom på
havet sammen min bestefar Jethro Danielsen 26 juli 1906.
Dette var hennes ekteskap Nr 2 1900-05-06, det står å lese i kirkeboken ved deres vielse. Det finns også en notis om
at hennes man er død og at det finns en attest fra 5/5 1900. Marie og Anton fikk 4 sønner mellom 16 januar 1901 og 3
februar 1906. En av disse døde en uke etter fødselen og en døde antagelig i unge år. Sønnene Fritjof Marilius og
Arne Elling Antonius dro til Amerika i unge år med bare et brød som niste. Siden har de ikke hørts av - - - Det fantes
ikke næringsgrunnlag for dem på Löksletten eller på Loppa.
Det finns en notis i Loppas ministerialbok om att Marie Charlotte Karlsen utflyttet til Honningsvåg ca 1895 som ugift
21-åring.
Hun giftet seg første gangen med Peder Kristian Johansen fra Alta 1998-05-30 - se "Kjelvik i Måsøy 1887 - 1899".
Sønnen August Valdemar Jan fikk hun dette ekteskapet. Hennes mann må ha omkommet på havet eller dødt på
annen måte noen gang føre 1900.
Ved FT 1900 bor hun hjemme hos sin bestefar Jahn Danielsen på Løksletten - hun har i Folketellinga fått etternavnet
"Danielsen". Hun bor der med sin nygifte mann og sønnen August Valdemar Jan Pettersen, født 1898-11-22 (det
skulle vell vært Pedersen). Denne sønn fra det første ekteskapet er det eneste barn hun har igjen.
1910-12-11 gifter hun seg for tredje gang, 37 år gammel, i Hammerfest, med Isak Nikolai Olsen fra Talvik. Hun
står oppført som husholderske.
Se kirkeboken "Hammerfest bysoknet 1906 - 1916" - Det finns en notis om at det finns en attest som viser att det
tidligere ekteskapet (med Anton Johan Karl) var oppløst ved døden.
I FT1910 bor de på 1:e etasje i Fæveien 297 i Hammerfest der mannen er fisker (hva ellers?). De betaler 8 kroner i
husleie i 1910. Der finns også sønnens fødselsdatum etc.
Hva som hendte etter 1910 vet vi ikke. Fikk hun flere barn? Hvor gammel ble hun?
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9. Referenser
9.1 Ved søkning i DIS Forum fikk jeg følgende svar på et spørsmål om Erik
Rasmussen:
I folketellinga 1875 bor familien på Harstad. Der har de to døtre; Karen f. 1869 og Beret f. 1872. Erik Rasmussen var
tømmermann og husmann med jord og hadde kun 3 får.
I Gards- og ættesoge for Gjemnes, bind 5 (2004) står det om dem på side 254:

"Husmannen Erik Rasmusson
Denne plassen var utbygsla frå bnr. 3 og må ha vore ein av dei minste plassane i bygda. I 1875 var krøtterhaldet
berre 3 sauer. Utsæden var 3/8 tønne havre og 1/2 tønne potet. Plassmannen her levde heller ikkje av jordbruk, men
han var snikkar og tømmermann. Plassen låg attmed grensa til Astad og stua stod nedanfor Bakkan, litt lenger ned
enn der smia til Smed-Andersen stod. Etter utskiftinga vart stua flytta til Gaupset i 1886.
Erik Rasmussen f. 1843 på Astad. d. som husmann på Gaupset 1892. I 1860-åra budde han som inderst og snikkar
på husmannsplassen Myrteigen på Astad. Gift 1. g. 1868 med Helga Knutsdotter Grønset f. 1835 i Kvernes ca.
1835. d. 1882. Foreldra til Erik var dreng Rasmus Olaus Erikson og pike Ingeborg Arntsdotter Astad. Foreldra til
Helga var bondefolk på Grønset, Knut Gunderson og Beret Knutsdotter.
Rasmus Olaus Erikson vart brukar på Digerneset, Rød.

Erik og Helga sine barn:
1. Beret Johanna f. 1866. d. 1871
2. Karen f. 1869
3. Beret f. 1872. Ho kom i teneste på Strand, Averøya og folketeljinga i 1900 for Kværnes skildrar livssituasjone
hennar slik: "Ugift, fattigunderstøttet og tjenestegjør ved siden i huset." Ho hadde sonen Ragnvald Helmersen f.
2.1.1899.
Erik Rasmusson gift 2. g. 1883 med Sigrid Anna Johannesdotter Silset f. ca. 1855 i Bolsøy. Sjå bind 3. s. 243. Det
fortelst at Sigrid Anna busette seg som enkje i Vikan, Bud, men ho er ikkje oppført under folketeljinga der i 1900.
Barn:
1. Johan f. 1884
2. Kristian Edvard f. 1886. Kanskje der er han som er pleieson på Rullarvollteigen, Astad i 1900? Sjå Folketeljinga
1900, s.71."
--------------------------------------Bygdebokforfatteren har tydeligvis ikke fått med seg datteren Elen Marie. Det kan jo ha vært flere barn i familien.
Begge foreldrene til Elen Marie døde før 1900.
Erik og Helge fikk i alle fall ei datter til:
4. Elen Marie f. 1876, døpt som nummer 48. Elen Marie blir konfirmert i Kvernes i 1891 og hun er da på Røvik. Elen
Marie drar tydeligvis oppover til Loppa i Finnmark der søstra hennes, Karen Johanne, ble gift. I folketellinga 1900 er
hun tjenestepike hos søstra si og hennes familie.
Elen Marie ble gift i Loppa i 1901 med gardbruker på Løksletten, Jethro Danielsen f. 1874 av foreldre Jan Danielsen
og kone Johanna Marie Johansdatter. Jethro drukner på havet i 1906
Barn:
1. Ragnvald Norman f. 1902
2. Einar Marelius f. 1904
3. Jetro Julius Jan f. 1905
I denne etterlysninga i Gjemnesforumet har en etterkommer (det er jeg det) av Elen Marie opplyst at hun ble gift andre
gang med Leonhard Pedersen og fikk også to barn med ham.
Dattera Karen som bygdeboka heller ikke har opplysninger om:
Karen Johanne Eriksdatter ble gift i 1893 i Loppa med Jens Oluf Sørensen f. 1871 i Loppa av foreldre Søren Jens
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Klausen og kona Henrikke Matilde Svanberg. Jens var odelsgutt på Bankekeilen og Jens og Karen overtok garden. I
folketellinga 1900 er de på garden Bankekeilen med sin familie, Karens svigermor og også søstra Elen Marie som
tjenestepike.
Barna til Karen og Jens Oluf:
1. Helga Henrikke f. 1893
2. Sigvard Emil f. 1895
3. Ida Jensine Oskaria f. 1897
4. Anton Christian f. 1899

9.2 Svar på ett spørsmål til DIS Slektsforum om Ingeborg Arntsdatter:
I Gards- og ættesoge for Gjemnes bind 5, side 293 står det om Arnt Eriksen og Helene Knutsdotter under
garden Astad:
Brukar 9. Arnt Erikson var brukar frå 1809 til 1848.
Arnt Erikson f. 1789, d. 1854. Gift 1809 med Helene Knutsdotter Indergård, Sygarden f. 1786 d. 1856. Sjå bind 2, s.
679.
Far hennar var frå Harstad og mora frå Gaupset.

Arnt og Helene sine barn:
1. Gunhild Maria f. 1810, g. 1836 med Jon Ellingson rød f. 1810.
2. Ane f. 1813, d. før 1857. Heime i 1825.
3. Ingeborg f. 1816. Saman med Rasmus Olaus Erikson Rød
fekk ho sonen Erik f. 1843.
4. Johanna f. 1819. Levde i 1857.
5. Marit f. 1821. Ho døde truleg før 1857. I 1847 tok ho utflytting til Kvernes.
6. Erik f. 1824, d. 1824.
7. Erik f. 1825. Sjå brukar 10.
8. Marta f. 1827, g. med skipper Sven Andreas Wahl i Trondheim.
9. Knut f. 1831, d. 1882, g. 1859 med Marta Knutsdotter Silset f. 1831, d. 1918. Far hennar var Knut Knutson Silset.
Knut og Marta vart husmannsfolk på Astad. Sjå under plassen Kaløhaug, Astadhåjin.
Knut, Ingeborg og Marta fekk 11 spd 97 skilling i arv etter foreldra sine i 1857. Dei andre søskena var truleg døde
utan livsarvingar. (NB. Sønnen Erik som overtok garden, levde til 1919. Min tilføyelse)
Arveskiftet etter kårfolka Arnt Erikson og Helene Knutsdotter nemner desse tinga: Halvparten i ein 10-åra båt med
segl, 2 sildgarn, eit fiskesnøre, 2 kyr med namna Svana og Holland. 2 kviger, 2 sauer med lam, ein messing lysestake
og ein kokeomn. Denne omnen vart verdsett til 6 speciedalar.
------------------------------------Arnt Erikson var odelsgut på Astad og overtok etter foreldrene sine. På side 292 står det at de het Erik
Johannesson og Marit Arntsdotter.
Brukar 8. Erik Johannesson Blakstad var brukar frå 1781 til 1809.
Erik Johannesson f. ca. 1747 d. 1821. Gift med gardenka her, Marit Arntsdotter f. 1753, d. 1819. 6 barn, 3 av de
døde som små.
---------------------------I bind 2 side 679 Sygarden, Indergård står det om Helenes foreldre:
Brukar 7. Knut Jonson Harstad var brukar frå 1779 til 1809.
Knut Jonson f. 1753 d. 1828. Gift 1779 med enkja her, Anne Jonsdotter f. ca. 1750 d. 1815. De fekk 6 barn, 2 død
som små.
Knut Jonson gift 2. gang 1817 med Gundborg Halvorsdotter Sjømælin f. på Saltbuhaugen 1777 d. 1822. Ingen barn.

9.3 Alf Steinar Nekstad har forsett meg med følgende materiale:
SLEKTEN I "PESTUÅN" GRØNSET
De første av slekten som kom til Storlandet kom flyttende fra Sunndalen sommeren 1829. De som da kom var:
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Husmann Knud Gundersen Walseth 29 år
kone Bridt Knudsdatter 29 år
barn: Gunder Knudsen 2 1/2 år Mildri Knudsdtr. 2 1/2 år
Ektefolkene Gunder Stenersen Walseth 68 år
kone Mildri Knudsdatter 68 år
Inderster
Gunder Stenersen - eller Gunnar Steinarsen - var visstnok fra Halle i Todalen og fikk 19. juni 1797 bøksel på passen
Lökken (Valsetløkken) under garden Valset i Sunndalen av gardbruker Kristen Andersen Valset.
Gunder trolovet seg samme år med Mildri Knudsdatter Mo, hun var født 1761 og datter av Knud Larssen Mo (bruk
nr.l) på Ålvundeid.
Gunder Stenersen var født 1760.
Mildri og Gunder fikk år 1800 en sønn som fikk navnet Knud etter morfaren, og det ser ikke ut til at de hadde flere
barn som levde opp.
Danmark-Norge var, som resten av Europa, på vei inn i Napoleonskrigens tid med avstengt korninnførsel og dårlige år
her hjemme.
Knud Gundersen bøkslet plassen etter faren år 1821, men faren er ført opp som bruker av plassen noen år etter dette.
I 1825 holdt Knud Gundersen bryllup med Brit Knudsdatter Aram født 1799. Hun var datter av Knud Larsen Aram
(bruk nr.2 Åram).
I 1826 fikk Brit og Knud tvillinger, en sønn som fikk navnet Gunder etter farfaren, og en datter som fikk navnet Mildri
etter farmoren.
Det er disse to barna som er nevnt da Løkkenfolket sommeren 1829 flyttet til "Kvernes prestegjeld" som det står
anført i kirkeboken for Sunndal.
Knud Gundersen kjøpte nu bruket 'Oppistuå' Grönset av Christopher Fredriksen Gikling, også han tilreist fra
Sunndalen.
Skjøtet er utstedt 27. juni 1829, og Knud Gundersen betalte 200 spesiedaler for "Oppistubruket". "Oppistu" Grönset er
det bruket som nå mest nevnes Myran.
Knud Gundersen hadde ikke nok penger til å betale kjøpesummen kontant, så han hadde alt 23.juni det året sikret seg
et lån på 100 spesiedaler
fra "Hr. Provst Hans Grøn Bull" som nå var sogneprest til Tingvoll og prost i Nordmøre. Tidligere hadde "Hær-Hans",
d.v.s. "Herr Hans" vært kapellan hos sin far i Kvernes prestegjeld og også sogneprest til Grip. Til sikkerhet for lånet
stilte Knud Gundersen sin "tilkjøpte gård Grønset,
der skylder 1 øre 12 marklag".
Den 12. oktober 1831 ga Knud Gundersen bøksel til Lars Gundersen Grönset - som han visstnok ikke var i slekt med,
på et "pladsrum kaldet Trøen", et av brukene i Grønsettrøa i dag.
I 1833, den 2. februar fikk Knud og Brit en datter som ved dåpen fikk navnet Marianne, hun ble konfirmert sommeren
1851.
To år senere, den 29. september 1835 fikk de nok en datter; hun ble døpt Helge (d.v.s. Helga).
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Som de fleste drev også Knud Gundersen fiske ved siden av gardsbruket. Så slik var han på sjøen 31. mai 1836, da
omkom både han og naboen Knud Jøstensen Grønset, "Bortistuån". Og ikke lenge etter at Knud Gundersen omkom,
døde først moren Mildri Knudsdatter, 77 år gammel, og så den 26. juni døde hans far - Gunder Stenersen, 76 år.
Brit Knudsdatter var nå blitt enke, og det ble vanskelig å sitte med "Oppistu-bruket" til sønnen Gunder ble så gammel
at han kunne overta.
Bruket måtte selges, og familien fikk seg hus i "Pestuån", en stue som sto i Grønsettunet. Slik er det at Gunder
Knudsen ved sønnen Knud Olaus' dåp i 1854 nevnes som "Inderst", vi ville si "Leieboer".
Gunder Knudsen ble i 1854 gift med Ane Olava Amundsdatter, Veiset fra Veiset i Kvernes, hun var da 28 år, han var
27.
Eldste barnet, sønnen Knud Olaus ble født 6. august 1854, og Gunder og Ane Olava bor nå i 'Pestuån' en del år
framover; de fleste av barna ble født der. I 1857 fikk de en sønn, som ved dåpen fikk navnet Martin Gunnerus (født
19. 8.). Fire år senere, 26. februar 1861, fikk de en datter som ved dåpen fikk navnet Beret Maria, Beret etter farmoren
Brit.
Vel syv måneder etter sønnedatterens fødsel døde Brit, 62 år gammel, hun nevnes som kårkone - hun hadde kår fra
bruket 'Oppistu' som skikken var når bruk ble solgt.
Den 15. september 1863 fikk de igjen en datter. Hun bIe ved dåpen 22. april 1864 gitt navnet Ane Maria. Yngste
barnet, sønnen Johannes ble født 15. april 1866. Da Johannes ble døpt, nevnes Gunder Knudsen som husmann
under Grønset, uten at det kan sies sikkert hvilken husmannsplass det var. Det kan ha vært plassen Reitan (eller
Rætann) som var den eneste husmannsplass på selve Grønset. Den forrige husmann på denne plassen døde i 1866,
men hadde alt i 1861 fått bøksel på en plass på Stokke, det bruket som nå nevnes som Reitan; bruksnavnet fikk
denne familien med seg da de flyttet fra Reitan på Grønset. Det er mulig Gunder Knudsen har sittet med denne
plassen fram til innmarken på Grønset ble utskiftet, da ble Reitan-plassen "nedlagt".
Eldstesønnen, Knud Olaus, ble gift i 1880-årene - nøyaktig år tall har jeg ikke - med Marit Olsdatter som var født i
1857.
Hvem hennes foreldre var, kjenner jeg ikke til.
Marits og Knuds eldste barn, sønnen Gustav, ble født i 1888 på Grønset så vidt kjent. Men sist på 1880-tallet, trolig i
1889 kjøpte Knud Gundersen bruket "Nessatei'n" Stokke (Også nevnt som 'Hansmyran') av John Olsen Stokke, som
flyttet til byen (Kristiansund) med familien.
Den nest eldste av barna, sønnen Olaf, og datteren Anna Margrete ble født der den 3. mars 1890 og ved
folketellingen 1. januar 1891 er så disse nevnt som boende i Nessatei'n.
Vel året senere, den 22. januar 1892, fikk de så en sønn som ble døpt Edvard. han ble senere gift med en datter av
Gussiås i Søviken og flyttet til Bremsnes. Pauline, som ble født i l897, var så vidt jeg vet den yngste av Marit og Knuds
barn. Hun ble gift med Magnus Aspsæter fra Straumsnes.
Pauline, eller Paula som det ble sagt til daglig, ble født på Grønset. lkke lang tid etter at sønnen Edvard ble født,
hadde Knud Gundersen fått kjøpe en part av 'Oppistuån' Grønset, en utmarksteig, og dette nybruket fikk navnet
"Sörheim" i matrikkelen. Men slekten hadde bodd så lenge i "Pestuån" Grønset at navnet "Pestuå" ble navnet på
bruket i dagligtale.
Men nybruket var ennå for lite til å brødfø en familie, så Knud måtte, som andre av hans slekt hadde gjort - og som
var vanlig for folk flest, ro fiske. Knud rodde nok fiske fra Grønset men vel mest fra Brunsvika/Meldalsholmen i
Kristiansund.
Når Marit og Knud døde, har jeg ikke opplysninger om, men det ble sønnen Gustav som overtok bruket etter
foreldrene. Han ble gift med Olava Olsdatter, datter av Ole Olsen Stokke (bruket "Langhåjin" Stokke) og hun var født i
1879. Etter at de døde ble Arne Gunnar O. Stokke eier av bruket.
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VALSETLØKKEN UNDER VALSET PÅ ÅLVUNDEID
Gunnar Steinarson Halle, født 1762, trulova 1797 med Mildrid Knutsdatter Mo født 1761.
Ho var frå bruk Nr. 1 på Ålvundeid og dotter til Knut Larson Mo.
Gunnar byksla denne plassen i 1797, bykslingsbrevet er datert 19. juni det året.
Ein kjenner til ein son.
Knut, født 1800
Knut Gunnarson Valset f. 1800 g. 30-5 1825 m.
Brit Knutsdtr. Åram f.1799 Ho var dotter til Knut Larson Åram.
Då dei gifta seg i 1825 står det i kyrkjeboka at ho skulle vera 21 år, men eg finn ei med dette namnet som var fødd i
1799.
Knut tok over bykselen på plassen etter far sin i 1821, men det var ikkje mange åra Knut vart verande her. Alt i 1829
flytta Knut saman med kona og foreldra til Grønset i Kvernes Prestegjeld.
Oppistu PÅ GRÖNSET PÅ STORLANDET
(NO GJEMNES KOMMUNE)
Knut Gunnarson kjøpte denne garden og fikk skjøte 27 1829.
Knut og Brit hadde fire barn.
•
•

Gunnar født 3-12 1826 g.m. Ane Olava Amundsdtr. Veiset
Mildri født 3-12 1826 "Johannes Johannesson Rød

Desse tvillingane kom til verda på Valset, det som for meg verkar å vera lit underleg er at dei er registrert som innflytta
til Kvernes og Grønset først i 1843. I fall dette er riktig kan eg ikkje seia noko om kor dei hadde opphald frå 1829 då
foreldra og besteforeldra kom til Grønset, og til 1843 då dei kom etter.
•
•

Marianne født 25-2 1833
Helge født 29-9 1835, gift med Erik Rasmusen Astad.

1837 var eit år med mange dødsfall i denne familien, den 31. mai omkom Knut Gunnarson på sjøen saman med
naboen sin i Bortistuå, ei veke etterpå den 6. juni døydde mora Mildri, og den 26. september døydde Gunnar
Steinarson.
Etter at Knut var død vart Oppistu solgt og familien fikk seg husvære i Pestuå.

9.4 Helen Sofie Eriksdatter og hennes familie.
Jeg fikk kontakt med Klara Thomassen, Bergseth, Bud og Anne Kristin Thomassen som er datter og datterdatter til
Helen Sofie. Jeg har fått brev og jeg har fått informasjon flere ganger på flere måter.
Brev fra Klara Thomassen:
Til Eirik Isene.
Vil først presentere meg. Eg heiter Klara Thomassen og er mor till Erling som du hadde kontakt med om Helene Sofie
Eriksdatter. Helene Sofie er bestemor til Erling Thomassen og svigermor mi.
Erik Rasmussen vart gift med Sigrid Anna Johannesdatter
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Dei fekk 4 barn:
Johan født 1884
Edvard Kristian født 1886
Ingeborg Anna født 1889
Helene Sofie født 1891-11-08 – død 1969-03-29
Begge gutane reiste till Amerika, Chicago.
Johan ble med ei tante som kom frå Amerika på besøk.
Han var berre 10 år gamal.
Kristian Edvard reiste 20 år gamal, han skulle prøve seg som fisker, men tålte ikke sjøen. Trur familien hadde kontakt
med dei til krigen kom 1940.
Ingeborg Anna ble gift med Iver Valle.
Dei hadde 2 barn:
Margot Pauline født 1910
Einar Johan født 1912
Helene Sofie ble gift med Ole Elias Thomassen, født 1890 (død 1963)
Dei hadde 7 barn:
Tryggve Edvin, født 1914-02-28 tok over bruket etter foreldrene. Gift med Anne
Sigrid Hjördis, født 1917-01-09
Else Marie, født 1920-08-20
Oddlaug Sofie født 1923-01-05
Kamilla pauline, født 1925-10-14
Einar Johan, født 1927-12-08
Helge Oddvar, født 1931-04-26
Helene Sofie vart konfirmert i Øre og då flytta dei til Vikan i Hustad der Sigrid vart gift med Johan Andersen.
Håper det var slik du tenkt det og at det var detta du mangler.

Vil også takke for opplysningane vi fekk om Erik Rasmussen og hans familie. Og kor godt du skildrer ?? der oppe på
Loppa.
Din far Einar Marelius og min mann Einar Johan heiter truleg etter ein felles Bestefar med namn Erik.
Med vennlig helsing, Klara Thomassen, Bergset, 7430 Bud, Norge.
---oooOOOooo---Helene Sofie og Ole Elias Thomassen kjøpte bruket Vikagjerdet. Sirianna og Johan bodde i ”kårenden” av bruket.
Innen Sirianna giftet seg, hadde hun vært tjenestejente hos enkemann Johan Andersen på bruket Heimgard. Johan
hadde ingen egne etterkommere. Johan kom opprinnelig fra Vestnes/Skorgedalen. Sirianna og Johan giftet se i
Vestnes kirke.
Ole Elias kjøpte båt og drev frakting langs kysten.
Helene Sofie og Ole Elias fikk 7 barn (se brever her ovenfor).
Einar Johann giftet seg med Klara Sunde (brevskriveren) 1931-09-26. De bor på Bergset ved Bud og har følgende
barn:
Annlaug gift Lianes, født 1952-02-26
Solveig gift Håset, føtt 1954-06-29
Lars (gift), født 1957-05-18.
Erling Karlsen (samboer), født 1961-12-31
Anne Kristin gift Aklestad, født 1965-01-09 – en person som jeg kommunisere med
Elisabeth gift Birkeland, født 1970-02-16
Ingeborg Anna Eriksdatter, Øye, født 1889-02-09 - død 1980-12-07
Hun giftet seg med Iver T. Valle, født 1877-02-18 – død 1937-12-07
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De bodde på Aureosen-Fræna
De fikk to barn, Margot Pauline og Kristian (Åheim)
Ingen i denne slekt bor lengre på Gjemnes.

9.5 Andre kilder.
DIS Slektsforum er ett bra sted å få litt hjelp! Det finns mange rundt om i landet som gjerne hjelper til som en ren
hobby. Uten dem hadde jeg kjørt fast!
Det finns folketellinger fra 1801, 1865, 1875 og 1900: http://www.rhd.uit.no/folketellinger/folketellinger.aspx der det
går an å finne et og annet.
Det finns kirkebøker som er skannede der man må kunne tyde prestenes håndskrift. Til eksempel:
http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_fylke=20&idx_kommune=Loppa+prgj&idx_kilde=Alle&idx_periode=&idx_t
extsearch=&js=j for Loppa.
Det finns også noe som heter DIS Forum der man kan stille spørsmål om sånt som man ikke klarer selv:
http://www.disnorge.no/slektsforum/index.php?sid=6a0f60d2b855e86e8cb59045098c1ab7 der man må bli medlem or
å kunne utnytte deres tjenester. Også det er gratis!
Jeg har brukt alt dette og lite til.
Her er noen referanser til de steder der jeg har funnet opplysningene.
Elen Maria Eriksdatter føtt 1876-07-13

Tingvold/Öre side 60

Jethro Danielsen, fött 1874-10-01

Loppa/Loppa side 69 nr 17 (Klokkerbok)

Jethro Danielsen, död 1906-07-26

Loppa/Øksfjord, side 182

Leonard Pedersen (Mathiesen), fött 1873-03-24

Loppa/Loppa side 60 nr 5 (Klokkerbok)

Elen Marie og Jethro gift 1901-06-23

Loppa/Øksfjord side 139

Elen Marie og Leonhard gift 1916-12-16

Loppa 1897 - 1919

Karen Johanne Eriksdatter, født 1869-08-06

Tingvold/Öre side 6 nr 52

Erik Rasmusen, føtt 1843-05-28

Tingvold side 576 nr 55

Erik Rasmusen, død 1892-03-15

Tingvold side 218 nr 14

Helge Knutsdatter, føtt 1835-09-29

Kvernes side 40 nr 99

Helge Knutsdatter, død 1882-10-01

Tingvold/Øre side 198 nr 26

Knud Gundersen, fött 1799 (döpt 13:e sönd.e tref)

Alf Steinar Nekstads forskning

Knud Gundrsen, död 1837-05-31

Alf Steinar Nekstads forskning

Jahn Danielsen, fött 1834-08-23

Loppa side 84 nr 14

Jahn Danielsen, död 1911-11-13
Johanna Marie Johansdatter, fött 1838-05-16

Loppa side 117 nr 7

Johanna Marie Johansdatter, död 1913-01-13
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Elen Kirstine Mathisdatter
Følg lenken:
http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=9731&idx_id=9731&uid=ny&idx_side=-209
Peder Andreas og Elen Kirstines vielse
Følg lenken:
http://www.rhd.uit.no/kirkebok/kbliste.aspx?kb=v&RR=20869
Peder Andreas og Elen Kirstine FT1865
Følg lenken:
http://www.rhd.uit.no/folketellinger/ftliste.aspx?ft=1865&knr=1941&kenr=003&bnr=0066&lnr=00

9.6 Forfatter og etterforskere.
Denne skrift er skrevet av Eirik Isene som også gjort de etterforskninger i kirkebøker, folketellinger, gårdsbøker med
mer og dessuten gjennom Norsk Slektsforum (DIS) der jeg fått mye hjelp.
En del oppgaver har tatts fra Bygdebok for Loppa kommune. Mange av de oppgaver som behøvdes for å komme i
gang med slektsforskningen fikk jeg fra Ranveig Johansen i ett brev og i hennes bok ”Barndom og ungdom i krig og
fred”.
Jeg fikk også god hjelp av Alf Einar Nekstad når det gjaldt Bestas aner på hennes fars side.
Einar Marelius Danielsen født på Løksletta i Loppa i 1903 var min far. Min mor var Aasta Dagny født Isene. Jeg tok
min mors pikenavn som etternavn i 1983.
Mine foreldre og sösken:
Aasta Dagny Isene

Født: 1904-04-01

Død: 1982-01-01

Einar Marelius Danielsen

Født: 1903-11-17

Død: 1976-12-07

Ellen Danielsen

Født: 1938

Død: 1941-10-09 (hjernehinnebetennelse)

Per Danielsen

Født: 1941-12-15

Er fremdeles levende

Min familie:
Eirik Isene (født Danielsen)

Født: 1936-01-10 i Oslo, Norge

Ingrid Maria Isene (født Nordlander)

Født: 1940-09-12 i Stockholm, Sverige

Christopher Anders Michael

Født: 1973-05-28 i Versailles, Frankrike

Mattias Daniel Jesper

Født: 1976-01-12 i Gent, Belgia

Vi byttet etternavn fra Danielsen till min mors pikenavn Isene i 1983 og vi bor i Ärla utenfor Eskilstuna i Sverige siden
oktober 1978.

9.7 Statistikk om folkemengde og annet på Loppa øy 2001.
11 personer av hvilke 5 var yrkesvirksomme, alle menn, fordelt på 7 husholdninger.
2 personer var over 80 år gamle
1 person var mellom 70 og 79
1 person var mellom 60 og 69
4 personer var mellom 50 og 59
3 personer var yngre enn 50
Senere har de bare blitt færre!
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2001 bodde det 1397 personer i Loppa kommune. 1946, straks etter verdenskrigen, bodde det 2259 innbyggere i
Loppa kommune. 1900 fantes det 1105 innbyggere og 1801 var de 382.
Det fantes ingen bolighus etter krigen men 10 år senere fantes det 341 bolighus i Loppa kommune. 2001 fantes det
633 bolighus som de 1397 innbyggerne bodde i, dvs. 2,2 personer per hus.

9.8 Elen Maries halvbror Christian Edvard emigrerte till Amerika.
Christian Edvard Eriksen, født 1886-10-27.
Han prøvde seg som fisker men fant ut at han ikke ble av med sjøsyken. Christian Edvard utvandret 1906-06-27
fra Kristiansund til Amerika med sikte på Chicago. Han hadde ”Haab om bedre fortjeneste” og var ang. yrke villig
til ”Hva som helst”. Dette finns å lese i Digitalarkivets ”Emigranter fra Kristiansund 1882 – 1930”. Han ankom
Boston fra Liverpool med båten Cymric den15. juli 1906.
Han giftet seg i 1909 Chicago med Andrine Øverby (trolig som egentlig etternavn) som siden ble kaldt Andrina
eller Andrene Overly eller Overley. De var ikke så nøye med stavningen. Hun var født 1880 i Drammen.
De fikk datteren Evlyn Adele i 1910-01-29 og datteren Gladis Erickson i 1911-08-05.
De bodde i Chicago på 4429 North Keystone Avenue - i hvert fall de 8 siste årene.
Edward Ericksen døde i 1914-06-24 midt på dagen, antagelig der han arbeidet som ”Boiler maker, helper”.
Dødsattesten forteller en hel del.
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Jeg har også fødselsattesten for Evelyn Adele som også avslører en hel del. Det ryktes at Evelyn Adele skulle
være del av et tvillingpar men jeg har ikke kunnet få noe bevis for dette.
Jeg har fått skrevet ut to sider av ”Register of births” der Gladis Erickson fødselsdata finns med.
Andrine gifter om seg med Anton Jommen i april 1916.
Det er ganske klart at attestene handler om Elen Maries halvbror som i USA kalte seg Edward.
Her er fødselsattesten for deres datter Evelyn.
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10 Elsas, Ranveigs og Roalds mors slekt.
Deres mor:

Dina Gamst

Dinas far:
Dinas mor:

Lods Edvard Marinius Henriksen Gamst, F: 1869-07-28
Johanne Dankerthe Koby Danielsen (født: Johansdatter) 1861-12-15
De gifter seg 1874-11-29 og bor på Bogen

Dinas farfar: Lods Henrik Gylling Gamst, F: 1828 på Loppa
Dinas farmor: Hanne Karoline Hansdatter Nordbæk F: ? D: 1873-10-11
Dinas stefarmor: Anna Marie Johnsdatter F: 1828 i Skjærvøy
Hanne Karolines barn: Nils Johan, F: 1854, Serine, F: 1858, Gelydia, F: 1860, Theodor, F:1863 og
Edvard Marinius, F: 1869
Henrik gifter om seg med Anna Marie 1874-11-29
Dinas morfar: Johan Danielsen, F:1817 på Loppa
Dinas mormor: Eva Marie Isaksdatter, F1823 i Korpigullo i Sverige (heter egentlig Korpikylä ved Torne älv)
De bor på Bogen og har 5 kuer, 7 får og 1 gris
Barn: Johanne Dankerte, F: 1861-12-15,Dina Regina, Rebekke Marie, Anna og Anton
Dinas farfars far: Klokker Søren Johannesen Gamst
Dinas morfars far: Daniel Danielsen (egentlig: Henriksen), F: 1785 fra Sandland
Dinas morfars mor: navnet er ukjent.
Dinas morfars far: Henrik Benjamin Danielsen, F: 1755-10-12
Dinas morfars farmor: Berith Andersdatter
De bor på Sandland
Dinas farmors far: Johan Pedersen: F: 1826-06-21
Dinas farmors mor: Olene Christina Andersdatter: F: 1836-01-01
De bor på Øren
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11 Lite geografi

Her syns Loppa Øy med sitt lille samfunn ved
moloen. Det syns også at det ikke er langt over til
Lauksletta (Löksletten, Lögsletten) – kun 4.2 km i
rett linje. Men det er mye når det stormer!
Verken Lauksletta eller Bankekeila har hatt noen
innbyggere siden freden i 1945.
Det syns også at avstanden til Bankekeila er knapt
500 meter og at det kanskje er 2½ km till Øra.
Bogen ligger mindre enn 3½ km syd for Øra og dit
finns det vei og det har det funnets ganske lenge.
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Her er
Storlandet
der bl. a.
Grønset
ligger

Batndalen ved Batnfjorden med bl. a. gårdene Harstad, Aastad, Gaupset og Rød.
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