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Program 

«Vår felles slektshistorie» 

Fredag 22. september klokka 18.00 – 20.00 

 Velkommen til kvensk seminar i Tromsø. 

 Bli kjent.  Servering av pizza, uformell prat. 

 Omvisning i magasinene på Statsarkivet i Tromsø  

 

Lørdag 23. september klokka 9.00 – 17.00 

09.00: Kaffekoppene fylles og vi er klar for en ny dag. 

09.30: «Kvenene i rettsforhandlinger i Nord-Troms på 1700-tallet.»   

Ved Harald Lindbach, Statsarkivet Tromsø/stipendiat   

10.30: «Friis-kartene.  Hva forteller kartene om etnisitet, språk og kultur. Kan vi stole på 

kartleggingen?»  

Ved professor Lars Ivar Hansen, Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet.   

11.30: Lunsj  

12.30: Gravminner på Slekt og Datas hjemmesider 

Ved Sigbjørn Elvebakken, Slekt og Data 

14.00: Kaffe  

14.30: DNA og slektsforskning 

Ved Sigbjørn Elvebakken og Bente Nordhagen, Slekt og Data 

15.00: Innføring i norske kilder til slektsforskning på internett 

Ved Sigbjørn Elvebakken, Slekt og Data 

  

19.00: Seminarmiddag på Gründer   

 

  



Søndag 24. september klokka 10.00 – 16.00 

10.00: Vi fyller kaffekoppene og er klar til ny dag 

10.10: Svenske kilder på internett  

Workshop ved Nils Palovaara, Tornedalens Släktsforskarförening 

11.00: Andre kilder og nyttige lenker på internett  

Ved Sigbjørn Elvebakken, Slekt og Data 

16.00: Avslutning, ved Slekt og Data og Norske kveners forbund 

 



Deltagere Tromsø 22. – 24. september 2017 
 

Navn E-post 

Gunhild S. Engstad gunnhild@engstad.net 

Ingeborg Johnsen post@kvener.no 

Ivar Johnsen post@kvener.no  

Tor-Lein Mathisen tor.lein.mathisen@gmail.com  

Kristian Austad krigo@online.no  

Peder Kofoed-Fyhn p.k.fyhn@online.no  

Anita Johnsen aanitajohnsen@hotmail.com  

Konstanse Marie Skogstad mariesko@online.no 

Gunn Henriksen gunnhe@gmail.com 

Mads Rongen Jensen mande-j@online.no  

Geir Martin Jensen gmj@aurorakino.no  

Stig Berg-Larssen sblarssen@hotmail.com  

Evy Hansen aehansen@trollnet.no 

Liss Beth Gjertsen Nyby lissbeth.gjertsen@gmail.com  

Steinar Borch Jensen sbojense@online.no  

Heidi Hanssen serse123@gmail.com  

Laila Lanes l-lane@online.no 

Jan Antonsen oddbjorn.knutsen@online.no   

Nils Palovaara nils.palovaara@linnea.no  

Stefan Petäjävaara stefan@petajavaara.com  

Ola-Bertil Wanhatalo jagoser@hotmail.se  

Alf E Hansen aehansen@trollnet.no  

Evy Hansen aehansen@trollnet.no  

Bente Nordhagen bente.nordhagen@gmail.com  

Sigbjørn Elvebakken turtua@gmail.com  

Jon Gaska jongaska@msn.com 

Aud Nora Hansen audnora@hotmail.com 

Tom Arild Kristiansen tom.a.kristiansen@gmail.com  

Arne Gustav Sorgmunter lissbeth.gjertsen@gmail.com  

Ellen Østgård ellen.ostgard@tromsfylke.no  

Sissel Nordahl hp678ws@yahoo.no  

Rigmor Andreassen rigmorra@hotmail.com 

Egil Borch eg-borch@online.no  

Synnøve Utsi sutsi62@hotmail.com  

Øyvind Servio Larsen oyvind.larsen@karmoykirken.no 

Marianne Thomassen marianne.thomassen@live.no  
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Arrangementskomiteen 
Trygg Jakola, Norske kveners forbund 

Alf Einar Hansen, Norske kveners forbund 

Bente Nordhagen, Slekt og Data 

Sigbjørn Elvebakken, Slekt og Data 

Solbjørg Fossheim, Statsarkivet i Tromsø 

 

Fredag 22. september 2017 
Alf Einar Hansen fra Norske kveners forbund, Harald Lindbach fra Statsarkivet i Tromsø og Sigbjørn 

Elvebakken fra Slekt og Data ønsket velkommen. 

Kvelden var ment for mer uformelt samkvem mellom deltagerne, der hver enkelt fikk mulighet til å 

presentere seg og sin kvenske fortelling og sine forventninger til seminaret. Ut fra dette kunne vi 

legge opp de følgende dagene.  

Etter pizza, brus og uformell prat, tok Harald Lindbach og delte opp deltagerne i tre grupper for 

omvisning i magasinene på statsarkivet i Tromsø. Han viste ulike kilder som kan være tilgjengelige på 

lesesalen.  

 

 

 

  



Lørdag 23. september 2017 

«Kvenene i rettsforhandlingene i Nord-Troms på 1700-tallet» ved Harald Lindbach 

 

  

Harald Lindbach, arkivar og historiker ved 

Statsarkivet og Universitetet i Tromsø, presenterte 

deler av sitt doktorgradsarbeid, der han har funnet 

dokumentasjon på kvensk befolkning i Nord-Troms 

ved hjelp av kilder fra lokale 

tingstevneforhandlinger og rettsprotokoller.  

 

 

 

 

Foredragsholderen prøvde å definere hva en kven er, men kildene er ikke entydige. 

Misjonæren Pehr Högström (Beskrivelse over de svenske lappmarkene i 1747) sliter med å skille 

fastboende samer og finsk befolkning: «Så snart en Lapp, på de ställen jag varit, begynt som 

nybyggare bruka jorden (hwilket i somliga Lapmarker som oftast sker). Så blir han ock strax Finne, 

bygger sig straxt hus, talar, kläder sig och lefwer som en Finne, ändock hans Syskon och slägtingar bo 

i Tjäll, talar lapska, kläda sig och lefwa i alt annat som Lappar. Och sådana Lappar, som på det sättet 

bliwit Nybyggare, har man swårt före at til alt deras opförande skilja ifrån annat Finskt folk»  

 

Den tidligste innvandringen fra Tornedalstraktene er beskrevet rundt tiden under 

Karl XIIs styre og russisk invasjon av disse områdene. Denne perioden er også 

beskrevet i boka «Djävulens krig» av Kuusta H J Vilkuna, som dessverre er utsolgt 

fra forlaget. Disse tidene var preget av rasering av småsamfunnene og 

hungersnød.  

 

 

Holdningen til kvenene som emigrerte til fjordene i Lyngen, var ikke alltid like positiv fra øvrigheten. 

Det ble viktig å tydeliggjøre lojaliteten til de nye borgerne i riket: «- saa forbydis alle saadanne 

Svensker folch, at maa opholde sig her i fiorderne, eller komme her Ned, med mindre de angiver sig 

her, og aflegger deris allerunderdanigste troeskabs Ed til deris Kongl. May’ts, sig her at Ned sette og 

forblive, svare deris Skat Efter Enhvers formue, som kongen allernaadigste i sine forordninger 

befaler» (Tinget i Rotsund 1717)  



Kvenene ble etter hvert ansett som gode jordbrukere: ”Derpaa de svarede, at de Nærer sig allene 

med samme Næring af fiskeerie, som de ander Voris Egne finner Nærer sig med, og ellers forstaar 

Bædre at dyrche deris pladser, End finnerne kand» (Tinget i Skjervøy 1738). De ble seinere skattet 

som vanlige nordmenn.  

I 1749 var det 73 familier som var registrert som kvener i Lyngen. Generaljordebog anno 1743 (se 

vedlegg General-Jordebog anno 1743) gir oss navn på mange av disse oppsitterne.  

 

«Friis-kartene.  Hva forteller kartene om etnisitet, språk og kultur. Kan vi stole på 

kartleggingen?» ved professor Lars Ivar Hansen 

 

Lars Ivar Hansen er professor i historie ved 

Universitetet i Tromsø. Et av hans forskningsfelt 

har vært etnisitet i lokalbefolkningen i 

Astafjordområdet i tidsrommet mellom 1700 og 

1900. 

 

 

 

 

 

 

Foredraget, «Jens Andreas Friis etnografiske kart over Troms og Finnmark 1861 – 1888/1890», er 

vedlagt rapporten. Her drøfter foredragsholderen innholdet og påliteligheten av Friis kart som delvis 

er publisert på nettsidene http://www.dokpro.uio.no/friiskartene/1861/1861oversikt.html Trykk på 

ønsket kartutsnitt, så kommer det opp i større format.  

Foredraget viser de ulike symbolene som forekommer i kartene og hvordan vi kan tolke de.  

Dessuten viser foredraget til statlige folketellinger i Norge og kartlegging av etnisitet, først og fremst 

folketellingene 1875 og 1900 som kan finnes på nettsidene www.digitalarkivet.no eller 

www.rhd.uit.no Bakgrunnsinformasjon om folketellingene finnes på nettsidene til Statistisk 

sentralbyrå.  

Flere av boktitlene til Friis er tilgjengelige og søkbare på Nasjonalbibliotekets nettsider, dessverre 

bare for norske ip-adresser; www.nb.no , se 

https://www.nb.no/search?q=friis&mediatype=b%C3%B8ker&name=%22Friis%2C%20J.A%22  

Det er også mulig å gjøre søk i teksten på hver enkelt bok.  
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Gravminner på Slekt og Datas nettsider ved Sigbjørn Elvebakken 

 

Sigbjørn Elvebakken er leder av Slekt og Data 

Oslo/Akershus og har holdt en rekke kurs i 

slektsforskning. Han har røtter på farssida fra 

Nordreisa og Trøndelag og morssida fra Målselv og 

Vesterålen. De siste årene har han registrert 

gravminner på kirkegården i Oksfjordhamn, 

Nordreisa, og gamle kirkegårder på Skjervøy.  

 

 

 

 

Databasen Gravminner på Slekt og Datas nettsider inneholder i dag mer enn 2.75 millioner 

gravminner, hvorav mer enn 1.8 millioner er registrert med bilder. Databasen 

https://www.disnorge.no/gravminner/index.php er søkbar på mange ulike kriterier, 

navn/fødselsdato/dødsdato/kjønn med mere, samt også mulig å søke helt ned på kirkegårdsnivå via 

fylke og kommune.  

Vi kan søke på kjente kvenske etternavn og finne alle som er registrerte med disse navnene i 

databasen.  

Databasen er laget ved hjelp av frivillige, noen av kirkegårdene er registrert med hjelp av 

kirkevergenes databaser. Andre kirkegårder er registrert ved at frivillige har gått fra grav til grav, 

fotografert og registrert de i en excel-fil som er sendt inn. I enkelte tilfeller kan vi også finne slettede 

graver i databasen.  

 

DNA og slektsforskning ved Sigbjørn Elvebakken og Bente Nordhagen 

 

Bente Nordhagen er representant fra styret i Slekt og 

Data i samarbeidsutvalget med Norske kveners forbund. 

Ho har tidligere vært leder av Slekt og Data Nord.   

 

 

 

https://www.disnorge.no/gravminner/index.php


 

Selv om vi finner god dokumentasjon for hvem som er foreldre og slektninger i kildene, kirkebøker og 

folketellinger, er det ikke alltid at informasjonen er riktig. Mor føder barnet, men det er ikke alltid at 

far er far, selv om han påtar seg farskapet eller er gift med mor.  

I prinsippet er det kun den genetiske arven vi deler med biologiske foreldre som kan dokumenteres 

ved hjelp av DNA-prøver. Y-DNA arves fra far til sønn gjennom farslinjen, men mitokondrielt DNA (X-

DNA) arves fra mor, både til sønner og døtre. DNA-prøver kan brukes til å dokumentere slektskap og 

vandringsmønstre.  

Det finns flere leverandører av DNA-tester for slektsforskere, alle firmaer med base i USA: 

https://www.familytreedna.com/ 

https://www.ancestry.com/dna/ 

https://www.myheritage.no/dna?context=MhDna.CompanyHomePage 

Ulike tester kan brukes til å kartlegge etnisitet og slektskap, mors- og farslinjer. Velger man å ta en 

test hos et firma, kan man dele resultatet også på nettsidene til de andre firmaene.  

Den absolutt største gruppen med skandinaviske testresultater finner vi på 

https://www.familytreedna.com/. Her er det egne grupper for norske og svenske treff, der de som 

sender inn prøver får treff hos andre slektsforskere. Så langt har mer enn 5 000 nordmenn registrert 

seg i Norway DNA. I det svenske søsterprosjektet er det mer enn 20 000 tester. Slekt og Data har 

egen temaside Innføring i DNA.  

Sigbjørn har en farfars far, Bernhard Bertelsen, som har en far som erkjenner farskapet ved 

dåpshandlingen i kirkeboka for Skjervøy; https://media.digitalarkivet.no/kb20070228610198 Men 

det var kjent på folkemunne at Bernhard hadde ei halvsøster, Nanna, med felles far, men ikke den 

faren som var registrert i kirkeboka, Bertel Nils Larsen.  

Denne mystiske «postmannen» hette Per Normann Hansen, kjent som Iska-Per. Iska-Per ble gift i 

Strømfjord og fikk flere barn, og Sigbjørn har kartlagt en annen farslinje etter han fram til i dag, sønn-

sønn-sønn. Ved å ta Y-DNA-prøver av Sigbjørns pappa og et annet oldebarn med rein farslinje til Iska-

Per og sammenligne disse, håper han å avgjøre hvem som er Bernhards biologiske far.  

Testsvarene viser at disse testene har mange felles treff med andre som har levert DNA-prøver og 

har røtter tilbake i Tornedalen, særlig på svensk side. Kanskje dette er spor etter den kvenske 

vandringen til Ruija på 1700- og 1800-tallet.  
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Seminarmiddag på Gründer 

De som ønsket å samles på lørdagskvelden for et hyggelig måltid, samla seg på Gründer i Storgata.  

Menyen var: 

 Laks med poteter, grønnsaker og aspargessaus 

 Ostekake 

 Kaffe 

 

 

 

 

 

  



Søndag 24.september 2017 
 

Før første foredrag samlet nye 

slektninger seg for å utveksle 

informasjon om felles aner. Bente 

Nordhagen og Øyvind Larsen deler 

røtter i Nordreisa. Sigbjørn Elvebakken 

har felles røtter med begge, men på 

ulike linjer.  

 

 

 

Svenske kilder på internett ved Sattajärvi byaforskning 

 

  

Dagen startet med workshop ved Nils Palovaara (i midten), Tornedalens Släktsforskarförening, som 

sammen med sine svenske kolleger, Stefan Petäjävaara (til høyre) og Ola-Bertil Wanhatalo (til 

venstre), svarte på spørsmål fra salen om byer og slekter i området Sattajärvi på svensk side av Torne 

älv. Hvis noen ønsker hjelp med å leite etter personer, kontakt byaboken@tornedalensff.se  

mailto:byaboken@tornedalensff.se


Mange hadde spørsmål som ble besvart utfra kunnskaper våre gjester fra Sverige hadde i hodet, med 

eksempler fra internett, særlig nettsidene www.arkivdigital.se, som mange deltagere fikk 

kursabonnement på.  

Andre svenske nettsider som anbefales er www.tornesff.se (Tornedalens släktforskarförening) og 

www.erikwahlberg.se .  

Fra februar 2018 vil nettsidene til det svenske arkivverket bli åpent for alle uten abonnement, 

https://sok.riksarkivet.se/svar-digitala-forskarsalen Her finnes både kirkebøker, folketellinger og mye 

annet materiale av interesse for slektsforskere.  

 

Andre kilder og nyttige lenker på internett 

Sigbjørn Elvebakken fortsatte fra lørdagen med å snakke om ulike kilder på Digitalarkivet 

(www.digitalarkivet.no) og Registreringssentralen for historiske data (www.rhd.uit.no ) . Han kom 

innom de mest sentrale kildene som: 

 Kirkebøker 

 Folketellinger 

 Skifte- og dødsfallsprotokoller 

 Tinglysingsdokumenter 
  

Det er ikke alt som er like enkelt, men både nettsidene til Slekt og Data og Arkivverket har mange 

veiledninger for de som trenger det.  

Når det gjelder folketellingen for 1891 har Aftenposten en nettartikkel som er til god hjelp: 

https://www.aftenposten.no/norge/i/ym8A/Klikk-deg-inn-i-fortiden-hjemmefra 

Nettsiden til Nasjonalbiblioteket www.nb.no har mer enn 400 000 søkbare bøker samt åpen tilgang 

til aviser før 1920. Her er det også mange bilder, blant annet flyfotoene til Widerøe som mange 

husker hang i hjemmet.  

Digitalt museum, www.digitaltmuseum.no har mange lokale bildedatabaser, blant annet fra Nord-

Troms museum og Varanger museum.  

 

NRKs tilbud til kvenene 

Laila Lanes fra NRK-Troms orienterte om tilbudet fra NRK som starter opp i løpet av høsten 2017. Ho 

vil gjerne ha innspill til materiale både på nettsider og i innslag på radio/TV.  

Vi takker! 
Arrangementskomiteen takker Statsarkivet i Tromsø for lån av lokaler.  

Uten Evy Hansen og Laila Lanes som stilte med praktisk støtte på kjøkkenet og i foredragssalen hadde 

vi ikke klart å gjennomføre seminaret.  Takk også til May Kristin Knutsen for nydelig kake til kaffen! 
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Vedlegg 

 General-Jordebog anno 1743 

 Friis foredrag 

 Friis kart 

 Oversikt over litteratur om kvener på Nordkalotten og slektsbøker ol fra Lyngen 
 

 


