Hvordan finner vi de som utvandret
Metodebeskrivelse for å lete etter
«forsvunne emigranter»

Forarbeide før en starter å lete
1. Finn så mye informasjon som mulig om personen i norske kilder:
2. Fra kirkebøkene:
* Fødsel (med farsnavn)
* Evnt. ekteskap
* Utflytting/utvandring
3. Fra bygdebøker:
* Finnes det noen notater om familien i relevante bygdebøker.
4. Fra digitalarkivet:
* emigrantprotokoller
* passregister
5. Finnes det «familiehistorier» som forteller noe om hvor de dro eller oppholdt
seg? Gamle bilder fra USA ?
6. Finnes det informasjon om hvilket navn de benyttet.
7. Andre kilder, er personene nevnt i andre kilder ?

Aktuelle søkesider
1.

Google – alltid bra startsted
* Kan det være at noen andre har lett etter samme og funnet noe.
2. Ellis Island – http://www.libertyellisfoundation.org/
3. Familysearch - https://familysearch.org/ (familysearch har en rekke opplysninger som ikke er indeksert.
Disse kan ikke søkes via den vanlige siden, men finnes her:
https://familysearch.org/search/collection/list )
4. Norway Heritage - http://www.norwayheritage.com/
* skipslister
* forum – hvor andre som leter, ber om hjelp
5. Ancestry - http://home.ancestry.com/ ( Betalingstjeneste)
6. My Heritage - https://www.myheritage.no ( medlemstjeneste). Mye informasjon lagt inn i private
slektstre, informasjon må sjekkes. Mange offentlige databaser digitaliseres og er tilgjengelig for
medlemmer.
7. Rootsweb - http://www.rootsweb.ancestry.com/ ( en del av ancestry.com)
8. Norway List - http://archiver.rootsweb.ancestry.com/th/index/NORWAY (mailing liste/arkiv)
9. Cyndi’s List - http://www.cyndislist.com/scandinavia ( veldig mange tips)
10. Find a grave - http://www.findagrave.com/ ( tilsvarende som Gravminner)
11. Ellis Island – http://libertyellisfoundation.org/passenger ( fra ca 1892)
12. Castle Garden - http://www.castlegarden.org/ ( fra ca 1820 til 1892)
13. God hjelp får en også på digitalarkivets brukerforum og på DIS-Norges slektsforum.

Eksempel
Ranveig Asseline Jørgensdatter født 24 des 1856 i Skåre
Gift med Tollak Samsonsen Bjelland (han dør 12 mai 1897)
I FT 1900 er Ranveig ført opp som enke og bosatt i Haugesund.
I FT 1910 er Ranveig ført opp som enke og bosatt i Haugesund, sammen med den
yngste datteren Alfhild født 17.09.1893.
En familiehistorie sier at Ranveig ble mormoner og døde i Salt Lake City.
Fakta:
FT 1900 - http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/person/pf01037255003469
FT 1910 - http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/person/pf01036618006564
Utflyttede fra Haugesund – 1911 utflyttingsattest av 31.7.1911
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20050901060235.jpg
Emigranter over Bergen:
http://digitalarkivet.arkivverket.no/gen/vis/8/pe00000000728869
1911 – destinasjon Salt Lake City
http://digitalarkivet.arkivverket.no/gen/vis/8/pe00000000737992
1914 – vært hjemme på besøk – oppholder seg i Providence Rhode Island

«Gamle digitalarkivet – emigranter
http://gda.arkivverket.no/cgiwin/webcens.exe?slag=visbase&sidenr=1&filnamn=0300EMIG&gardpostnr=923&me
rk=923#ovre
Her finner vi Ranveig og at hun reiser sammen med datteren Alfild.
Familysearch:
https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:JJSJ-MZP
Ranveg Samsonsen returnerer til USA i 1914 etter å ha vært hjemme på besøk.
Bosted: Providence, Rhode Island
https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:JJSJ-MZ5
Alfild Samsonsen returnerer til USA i 1914 etter å ha vært hjemme på besøk
Bosted: Providence, Rhode Island
Ancestry:
http://search.ancestry.com/cgi-bin/sse.dll?gss=angsg&new=1&rank=1&msT=1&gsfn=alfild&gsfn_x=NP_NN&gsln=samsonsen&gsln_x=N
P&mswpn__ftp=Norway&mswpn=5173&mswpn_PInfo=3%7c0%7c1652381%7c0%7c5173%7c0%7c0%7c0%7c0%7c0%7c0%7c&MSAV=1&msb
dy=1893&cpxt=1&cp=12&catbucket=rstp&uidh=xct&pcat=ROOT_CATEGORY&h=400
8685450&recoff=8+9&db=nypl&indiv=1&ml_rpos=2

Ankomst New York 22 august 1911.
Alfhilda Samsonsen ( moren er her kalt Rawegle Samsonsen)
http://search.ancestry.com/cgi-bin/sse.dll?gss=angsg&new=1&rank=1&msT=1&gsfn=alfild&gsfn_x=NP_NN&gsln=samsonsen&gsln_x=NP&M
SAV=1&msbdy=1893&cp=0&catbucket=rstp&uidh=xct&pcat=ROOT_CATEGORY&h=81774
3&recoff=8+9&db=ArchUTMarriages&indiv=1&ml_rpos=6
Alfhild Samsonsen gifter seg med Lars W. Larsen i Utah, 7 november 1918.
Dermed har vi plassert Alfhild i Utah i 1918.
http://person.ancestry.com/tree/30274790/person/12894475335/facts
Familietre på ancestry.com som har informasjon om Alfild og familien Larsen.
Her er også Ranveig ført opp og med informasjon om at hun døde i Salt Lake City i 1917.
Videre framdrift vil da være å forsøke å få kontakt med innehaver av dette familietreet.

Hadle Omeus Johannessen Nes født 4 november 1888 på Nes i Tysvær.
Foreldre: Johannes Hadlesen og Karen Tormodsdotter.
Utvandret til USA 2 april 1906 fra Stavanger.
http://digitalarkivet.arkivverket.no/gen/vis/8/pe00000000363155
Han oppgav da Illinois som bestemmelsessted.
På Ellis Island finnes han som:
Nes, Hadle Omens, 1906, Storanger, Celtic
(Storanger må være Stavanger)
https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:JFHR-GZK
Den 7 august 1912 sender Hadle et postkort hjem til sin søster fra Ortonville (Big Stone
County) Minnesota, hvor han er avbildet sammen med to andre personer sittende på en
avhugget tømmerstubbe , hvor han forteller at han har det bra. Han kaller seg da Henry
Ness. Postkortet «arvet» jeg fra min mor.
Ut fra dette var det naturlig å tro at han var kjent som Henry Ness i USA.
Det var utrolig mange Henry Ness i USA på denne tiden.
Jeg la saken til side og tok den fram noe senere.
Da var det kommet flere kilder på familysearch og ancestry.

I 2004 fant jeg følgende:
Henry Aka Hadla Aka Omeus Ness Aka Nes
https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:V4C7-CLM
død i Hennepin county,Minnesota
Morens navn er oppgitt som Tormodsdtr.
Senere er han også registrert på www.findagrave.com
https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:QVV6-WW22
http://www.findagrave.com/cgi-bin/fg.cgi?page=gr&GRid=16385929

Oppsummering:
Finn flest mulig opplysninger
Forsøk forskjellige søkemuligheter
Forsøk med forskjellige stavemåter på navn
Vær tålmodig
Hvis den du leter etter het Ole Olsen, så er det kanskje like greit å innse at du
kommer ikke videre uten annen informasjon.

Eksempel – familiehistorien kan være avgjørende for å finne personen.
I 1912 fødes en ung pike i Avaldsnes.
Foreldrene er ugifte og en tid før denne unge piken blir født, utvandrer den utlagte
barnefaren til USA.
Han tok navnet Martin Larsen i USA, og var født i 1893.
Med dette navnet som utgangspunkt får vi ca 712 treff på familysearch og 1412336
treff på ancestry.com.
Da er det vanskelig å finne rett person.
Her kom familiehistorien til nytte, jeg snakket med en onkel av den omtalte Martin
Larsen som fortalte:
Han kalte seg Martin Larsen i USA.
Han giftet seg med en svensk dame og bodde i Bloomfield, NJ.
Han jobbet som maler.
Han fikk en sønn som het Leonard Larsen, som må ha vært født ca 1920-1925.
Han husket at Leonard var svært god til å synge og at han var flyger under WWII.
Leonard ble skadet under krigen og ble senere gift med en tysk dame og fikk 2 sønner.

Med dette som utgangspunkt var det å begynne å lete på nytt:
Når jeg søker på ancestry etter:
Martin Larsen født i 1893 i Norge, bosatt i New Jersey får jeg opp følgende:
http://search.ancestry.com/cgi-bin/sse.dll?gss=angsg&new=1&rank=1&gsfn=martin&gsfn_x=0&gsln=larsen&gsln_x=0&mswpn__ftp=New+J
ersey%2c+USA&mswpn=33&mswpn_PInfo=5%7c0%7c1652393%7c0%7c2%7c3244%7c33%7c0%7c0%7c0%7c0%7c&MSAV=1&msbdy
=1893&msbpn__ftp=Norway&msbpn=5173&msbpn_PInfo=3%7c0%7c1652381%7c0%7c5173%7c0%7c0%7c0%7c0%7c0%7c0%7c&cp=0&catbucket=r
stp&uidh=xct&pcat=ROOT_CATEGORY&h=1412004&db=1930usfedcen&indiv=1&ml_rpo
s=1
En Martin Larsen født i 1893 i Norge, bosatt i New Jersey, med ektefelle Esther født i
Sverige og en sønn Leonard. Mye taler for at det kan være rett person.

I 1920 census finner jeg også Martin Larsen med ektefelle Esther bosatt i New Jersey.
Nå er Martin oppført som painter og at han kom til USA i 1912. Sønnen Leonard er her
ikke med, dvs ikke født. Dette stemmer veldig godt med beskrivelsen.
http://search.ancestry.com/cgi-bin/sse.dll?gss=angsg&new=1&rank=1&gsfn=martin&gsfn_x=0&gsln=larsen&gsln_x=0&mswpn__ftp=New+
Jersey%2c+USA&mswpn=33&mswpn_PInfo=5%7c0%7c1652393%7c0%7c2%7c3244%7c33%7c0%7c0%7c0%7c0%7c&MSAV=1&msbd
y=1893&msbpn__ftp=Norway&msbpn=5173&msbpn_PInfo=3%7c0%7c1652381%7c0%7c5173%7c0%7c0%7c0%7c0%7c0%7c0%7c&cp=0&catbucket
=rstp&uidh=xct&pcat=ROOT_CATEGORY&h=75362051&db=1920usfedcen&indiv=1&ml
_rpos=2
Men er det rett person?
I World War II Draft Cards (Fourth Registration) for the State of New Jersey; finner jeg
følgende:
Name:
Birth Date:
Birth Place:
Residence:

Martin Larsen
10 Dec 1893
Haugesund, Norway
Essex, New Jersey, USA

Ved å endre på søket og søke etter Esther Larsen født ca 1894 i Sverige og med en sønn
Leonard, finner jeg følgende:
http://search.ancestry.com/cgi-bin/sse.dll?gss=angsg&new=1&rank=1&gsfn=esther&gsfn_x=0&gsln=larsen&gsln_x=0&mswpn__ftp=New+
Jersey%2c+USA&mswpn=33&mswpn_PInfo=5%7c0%7c1652393%7c0%7c2%7c3244%7c33%7c0%7c0%7c0%7c0%7c&MSAV=1&msbd
y=1894&msbpn__ftp=Sweden&msbpn=5216&msbpn_PInfo=3%7c0%7c1652381%7c0%7c5216%7c0%7c0%7c0%7c0%7c0%7c0%7c&mscng=leonard&
mscns=larsen&cp=0&catbucket=rstp&uidh=xct&pcat=ROOT_CATEGORY&h=201405306
4&recoff=8+10&db=nypl&indiv=1&ml_rpos=7
Name:
Arrival Date:
Birth Date:
Birth Location:
Birth Location
Other:
Age:
Gender:

Esther Axelina Larsen
15 Aug 1931
abt 1894
Sweden
skogeby
37
Female

Dette bekrefter at omtale Esther Larsen var en tur til Sverige i 1931.
På originalmanuskriptet er også sønnen Martin Lennart Larsen, 11 år gammel, ført opp.
Alt vi har funnet så langt stemmer godt overens med det onkelen fortalte.
Jeg tror jeg har funnet rett person.
Men, hvordan finner jeg etterkommere ?
Ved å søke på Martin Leonard Larsen født ca 1920 i New Jersey; finner jeg følgende:
http://search.ancestry.com/cgi-bin/sse.dll?gss=angsg&new=1&rank=1&gsfn=martin+l&gsfn_x=0&gsln=larsen&gsln_x=0&mswpn__ftp=New+Je
rsey%2c+USA&mswpn=33&mswpn_PInfo=5%7c0%7c1652393%7c0%7c2%7c3244%7c33%7c0%7c0%7c0%7c0%7c&MSAV=1&msbdy=1
920&msbpn__ftp=New+Jersey%2c+USA&msbpn=33&msbpn_PInfo=5%7c0%7c1652393%7c0%7c2%7c3244%7c33%7c0%7c0%7c0%7c0%7c&msfng=martin&msf
ns=larsen&msmng=esther&msmns=larsen&cp=0&catbucket=rstp&uidh=xct&pcat=ROOT_C
ATEGORY&h=35451608&recoff=4+6+17+18+19+42+43+54+55&db=Numident&indiv=1&ml
_rpos=1

Name:
SSN:
Gender:
Race:
Birth Date:
Birth Place:

Martin Leonard Larsen
[Martin L Larsen]
062149641
Male
White
1 Jan 1920
Montclair, New Jersey

Father Name: Martin Larsen
Mother Name: Esther Larson
Death Date: 2 Feb 1988
Dette er nok ganske sikkert sønnen Leonard som var på besøk i Norge.
I U.S., Social Security Death Index, 1935-2014 finner jeg:
Martin L. Larsen
SSN 062-14-9641
19073 Newton Square, Delaware, Pennsylvania
Born 02 Jan 1920
Died 02 Feb 1988
Da vet jeg at han døde i Pennsylvania.

Eksempel
– informasjon om personens liv i USA vil ofte være avgjørende:
«Jeg har fått info fra andre i slekten om “Severt Lonning” i USA. Født
Severin Kristoffersen Lønning den 18.07.1871 på Bømlo - død 05.07.1933 i
Iowa USA.»
Startsted:
Familysearch.com:
https://familysearch.org/search/record/results?count=20&query=%2Bgivenname%3
Asevert~%20%2Bsurname%3Alonning~%20%2Bbirth_year%3A1871-1871~
Ancestry.com
Familietre på:
http://person.ancestry.com/tree/85717303/person/36526508370/facts
Findagrave.com:
http://www.findagrave.com/cgibin/fg.cgi?page=gr&GSln=lonning&GSfn=severt&GSbyrel=all&GSdyrel=all&GSob=n&
GRid=103988711&df=all
Google.com:
Obituary for en av etterkommerne:
http://funeralinnovations.com/obituary/6316/Mildred-Mikkelsen-of-Britt-Iowa/

Gamle bilder kan gi uvurderlig informasjon.
Min bestemors søster, Bertha Olsdotter Samnøen, født 30 mars 1873 utvandret til USA
7.februar 1893 og ble gift der. Hun er i emigrantprotokollen over Bergen havn oppført
som Bertha Olsen Samnøen.
Med et navn som Bertha Olsen, så jeg for meg at dette kunne bli vanskelig.
Men jeg hadde et bilde av henne og hva jeg antok var hennes mann, tatt i Grand Forks,
N.D.

Jeg fant ingen informasjon om henne i amerikanske kilder og hadde lagt saken tilside.
Imidlertid satt jeg en dag og så gjennom en historisk bildesamling for Fusa kommune og der fant
jeg følgende:
http://www.fusa.folkebibl.no/cgi-bin/websokbilde?mode=vt&st=p&publikumskjema=1&hpid=12073&pubsok_kval_1=%2FTI&pubsok_txt_1=&p
ubsok_kval_2=%2FPE&pubsok_txt_2=&pubsok_kval_3=%2FKP&pubsok_txt_3=&pubsok_kval_4=%
2FSV&pubsok_txt_4=&pubsok_kval_5=%2FFG&pubsok_txt_5=&pubsok_kval_6=%2FEP&pubsok_t
xt_6=&pubsok_kval_7=&pubsok_txt_7=presteg&avsok_avgrens_aarfra=&avsok_avgrens_aartil=
Tekst til bildet:
Berta Olsdtr. Samnøen (f. 1873) frå gbnr. 12/1 Indre Samnøy på Bogøy, saman med ektemannen
Prestegård. Ho var syster til fotograf Ole O. Samnøen. Ho utvandra til USA 18 år gamal og var ikkje i
Noreg etter det. Ho gifta seg i USA.
Da visste jeg hva hva hun het som gift og hvor de var bosatt.
Ved søk på ancestry.com fant jeg:
http://search.ancestry.com/cgibin/sse.dll?_phsrc=uPG26&_phstart=successSource&usePUBJs=true&gss=angsg&new=1&rank=1&msT=1&gsfn=bertha&gsfn_x=0&gsln=prestegord&gsln_x=0&MSAV=1&msbdy=
1873&msbpn__ftp=Norway&msbpn=5173&msbpn_PInfo=3%7C0%7C1652381%7C0%7C5173%7C0%7C0%7C0%7C0%7C0%7C0%7C&cpxt=1&cp=12&catbucket
=rstp&uidh=xct&pcat=ROOT_CATEGORY&h=16733045&db=FindAGraveUS&indiv=1&ml_rpos=1

Her var det en rekke opplysninger som kunne brukes til videre søk:
Så det viser seg at det er mange kilder til informasjon og det er viktig å ikke gi opp

I kveld tenkte jeg å avslutte med en gruppeoppgave, slik at dere får prøvd dere ut
med å lete i kildene:

Hva skjedde med Hans Martin Nymark.
Født i Fusa, Hordaland 19.12.1905.
Familien mistet kontakten med ham og vet ikke hva som skjedde.
De fikk en melding fra ham under krigen om at han var på vei hjem, men han kom
aldri.
Hva skjedde med ham.
Tillatte hjelpemidler pc/brett, samt det dere har lært i dag.
Sett sammen grupper slik at det er minst en med PC/brett i hver gruppe.
Tid 30 - 45 minutter gruppearbeid.

Noen fakta om Hans Martin Nymark:
Han var sjømann og seilte under krigen på en rekke båter, både for Nortraship og
andre.
Han ble torpedert under krigen, men overlevde.
Han fortsatte å seile også etter krigen.
Men han kom aldri hjem til Norge, ser det ut for.
1. https://www.krigsseilerregisteret.no/no/sjofolk/48033/
2. http://search.ancestry.com/cgibin/sse.dll?_phsrc=hQO163&_phstart=successSource&usePUBJs=true&gss=angsg&new=1&rank=1&gsfn=hans%20&gsfn_x=0&gsln=nymark&gsln_x=0&MSAV=1&m
sbdy=1905&msbpn__ftp=Norway&msbpn=5173&msbpn_PInfo=3%7C0%7C1652381%7C0%7C5173%7C0%7C0%7C0%7C0%7C0%7C0%7C&cpxt=1&c
p=12&catbucket=rstp&uidh=xct&pcat=ROOT_CATEGORY&h=1100944&recoff=6%2
07&db=neworleans358&indiv=1&ml_rpos=15
3. http://search.ancestry.com/cgi-bin/sse.dll?gl=allgs&gss=sfs28_ms_r_f2_s&new=1&rank=1&gsfn=hans%20&gsfn_x=NN&gsln=nymark&gsln_x=1&MSAV=
1&msbdy=1905&msbpn__ftp=Norway&msbpn=5173&msbpn_PInfo=3%7C0%7C1652381%7C0%7C5173%7C0%7C0%7C0%7C0%7C0%7C0%7C&_8300400
3-n_xcl=f&cp=0&catbucket=rstp&uidh=xct

4.
https://familysearch.org/search/record/results?count=20&query=%2Bgivenname
%3Ahans~%20%2Bsurname%3Anymark~%20%2Bbirth_place%3Anorway~%20%2
Bbirth_year%3A1903-1908~
Her framgår det at han deseterer fra skipet Belpareil. Siden har jeg ikke funnet
noe mer informasjon om han.

