
THORINE HANSDATTER

FRA LOM I GUDBRANDSDALEN – TIL DJUPVIK I LYNGEN, KÅFJORD

Født 30. juni 1823 i Lom. Død 31. juli 1870 på Djupvik gård, Kåfjord.

Giftet seg 3. juli 1847 i Lenvik kirke, Troms med Paul Olsen fra Tullut i Sel i Gudbrandsdalen 
(Vågå og Sel prestegjeld). Senere Djupvik i Lyngen, Kåfjord, Troms. Begges første ekteskap.

THORINE (Thorø) HANSDATTER FØDT 30.JUNI 1823, DØPT 13. JULI SAMME ÅR.  

Født på gården Stusnes, Lom prestegjeld, ganske nær grensen til Skjåk. 

 «Thorine, med mor Embjørg Larsdtr. og søsteren Mari Hansdtr. (født 18.2.1826), er utflyttet fra Lom 
på Foraaret 1838 med sin moder er reist ut av Prestegjældet og nå oppholder seg i Ibestad 
prestegjæld i Nordland, tilligemed sin søster Mari Hansdatter. Thorine er Confirmeret aar 1837 den 
22. october, og har Communseret siste gang aar 1838 5. søndag efter paaske den 27. mai. Samt at hun
oppgir å ha vært i lægd på gaarden Hielter det aaret hun gikk til Confirmation. Dette stemmer med 

Fattigcomissionens protokoll for aaret 1836 
og1837. I vaccinationsprotokollen er hun 
vaksinert i 1823, no 569 2 mndr gammel.»

 «Thorine Hansdtr. Er funnet i Ministerialbok 

Fol 52 som født 1823 Juni 30.de og døbt s.aa. 
Juli 13.de. Foreldre: Hans Rasmussen og Embjør Larsdr. Marsteen, Inderster, Lom præstegjæld, og 
nu opholder sig i Ibestad præstegjæld i Nordland. Tilligemed sin søster Mari Hansdtr. har forlangt en
daabsattest.»

Lom Præstegaard den 1. Februar 1840. H.P. Heyerdahl (sign)

Kilde: 

Jon Kolden, Lom kommune, 2686 Lom. Historiker. Han refererer, og har skrevet av, ovennevnte brev 
undertegnet H.P. Heyerdahl 1840, på grunn av en mulig forveksling av en annen Thorine Hansdtr. 
Men Heyerdahl kom fram til riktig Thorine. 

Noen opplysninger om hennes far er ikke funnet. Ikke funnet i dødslister for områdene. Han er ikke 
med når familien flytter nordover. Foreldrene kan være skilt, men det var ikke vanlig. Vi vet heller 
ikke mere om søsteren Mari Hansdtr. født 18.2.1826 på Stusnes. Det vi vet er at hun var med nordover
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sammen med Thorine og mor Embjør. Det er opplyst at Thorine var i Ibestad da hun fikk sin 
dåpsattest 17 år gammel i 1840, men det var i Målselv at hun møtte mannen som ble hennes mann; 
Paul Olsen. Paul hadde kommet fra Tullut i Sel i Gudbrandsdalen sammen med sin mor Anne 
Paulsdtr. Hans søster Rønnog var kommet ca 1839. Rønnog giftet seg med Eilert Carlsen fra Tranøy i 
Troms. 

(Se hele slekts historien på website www.korseberg.com)

BARNDOM

Barndommen på gården Marsteen må ha vært fattig da familien var «Inderster». En Inderst var en fri 
mann/person som leide rom eller hus hos andre og hadde egen husholdning. Som regel hadde han et 
yrke, f.eks. som skomaker, snekker eller skinnfellmaker. En Inderst kunne høre til øvre sosiale lag, 
men stort sett tilhørte han den lavere eller underklassen i bygda. Indersten var vanligvis enda mere 
underpriviligert enn husmannen. Han hadde ikke jord, eller svært lite jord. Thorine og Mari måtte 
ganske sikkert hjelpe til og arbeide hardt for husleien, i likhet med foreldrene Hans og Embjør. Det ser
ut som de har flyttet fra gård til gård. Thorine er «på lægd» det året hun går til 
konfirmasjonsforberedelse 15 år gammel i 1838. Det vil si at hun bor hos andre, er svært fattig og 
jobber noe for maten. Fattigkommisjonen har betalt for hennes opphold der. Foreldrene, eller helst 
moren, hadde ikke råd til å fø henne hjemme. Jeg regner med at faren hadde reist. Stakkars jente.  Det 
er ikke opplyst hva faren Hans har hatt som yrke, om han har hatt noe. Det er tenkelig at han har dratt 
til annet distrikt for å skaffe arbeid. Men de har ikke sett mere til han. En modig avgjørelse ble tatt og 
de dro til nord Norge, slik som mange andre gjorde. Det var ingen framtid i å leve som Inderster. Jeg 
må anta at turen nordover gikk over fjellet til Stryn, Nordfjord og med skyssbåter fram til Ibestad i 
Nordland. 

BRYLLUP 

3. JULI 1847 
Vitner/forlovere var Lars
Haldorsen Broderstad og
Jacob Larsen Sandbakke,
Tollef Olsen.
Lysningsdato var 13. og
14.5. p Trin.

Thorine og Paul giftet seg
3. juli 1847 i Lenvik kirke
i midt Troms. Thorine var
24 år. Paul var 30 år.

Samme kirke og sted
giftet seg også Paul’s
søster Rønnog Olsdtr.
med Eilert Carlsen den
23. september 1840.
(Rønnog må ha reist fra
Tullut i Sel ca 1839).
Thorine og Paul bodde på
gården Rossvold i Lenvik
en periode før de flyttet til Målselv. 
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Det var i Målselv at de fikk sitt første barn, Ole Andreas født 06.02.1848. Død 25.10.1934 i 
Grantsburg, Wisconsin, USA.

Thorine og Paul dro først nord til Alta, hvor han skal ha jobbet med skifer/stein, noe han var vant med 
fra Sel. Det ser ut som om de dro sammen med Rønnog og Eilert. De kom til Djupvik. Det var nok 
ikke tilfeldig da Eilerts familie bodde i Hammervika.  De kjøpte gården Djupvik sammen i 1848 og 
gården ble delt. Paul og Thorine fikk g.nr. 1 og Rønnog og Eilert fikk g.nr. 3. (Gårdsnr. 2 ble en 
husmannsplass som snekker og husmann Nils Johannesen Aokala fikk kjøpe). Skjøter ble skrevet 
direkte fra selger Mack til Paul og Eilert, hver for seg. (Kvinnene var ikke med på handelen!) Thorine,
Paul og moren Anne Tulutta (det ble et oppnavn siden hun kom fra Tullut) ble boende i det som het 
Storgården. (Pauls mor Anne Paulsdtr. fikk kår, etter tinglyst skjøte). Det ble bygget på en like stor 
del, som det opprinnelige hus, av Paul, men med en smal, smal gang mellom husene. Så smal at det 
var så vidt mulig å gå mellom for et barn (kilde: Ragna Vinje. Det er ikke mulig å se på bildet). Det 
var stor bakerovn og grue i begge deler av huset. Huset var opprinnelig bygget til å være gjestgiveri, 
og ble bygget av daværende eier, første selveier, Anders Kiil 1804. Neste eier fikk gjestgiveribevilling 
gjeldende til 1838. (Gården hadde vært krongods/kongens eiendom inntil 1804). Etter hvert flyttet 
Rønnog og Eilert til sin del av gården Djupvik gårdsnummer 3, skylddelt fra g.nr. 1 senere med noe 
tillegg kalt Hammervold br.nr. 4 til Rønnog`s og Eilert`s eldste datter Anne Karine og mann Ole 
Mortenson). Det ble den sørlige delen av den opprinnelige gården. 

Se Lyngen bygdebok Gårdshistorie side 103.

LIVET PÅ GÅRDEN DJUPVIK

Den store forskjellen i livet til Thorine, var å komme til gården Djupvik; her ble hun 
«Gaardmandskone Thorine». Hun fikk status i øvre del i samfunnet. Gården var stor og mannen 
hennes var ikke redd for å arbeide hardt. Jeg skal ikke gå inn på gårdshistorien (den står i «Pedersen 
og Paulsen» slekta), men bare ta med at Paul (Gammel-Pål, som han ble kalt) gravde vannrenner fra 
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fjellet, både til gården Djupvik og til gården Spåkenes, litt lengre nord. Vann var viktig. Likedan 
gravde han renne for utslagsvann ned til sjøen. Dette var viktige ting for husmoren og dyreholdet. På 
bildet vises en tradisjonell heiseanretning med lang stang for vannbøtta ved brønnen. Paul og Anne 
hadde med seg et stort framskap på flytteferden fra Sel. Et viktig møbel som rommet mye.  (Dette 
skapet ble hugget opp til brensel av tyske soldater på slutten av 2. verdenskrig 1944. (Kilde: Laila 
Paulsen). Ellers var det nok ikke spesielt mye møbler. Bare det mest nødvendige, slik som det er for 
mange som har «emigrert» og må starte på nytt. Det ble muret ny bakerovn og grue i det nye påbygget
til det opprinnelige huset.  Rokken var blitt fraktet med fra Sel, den hang bak på vogna. En vevstol var 
obligatorisk. Rommene i Hovedbygningen de hadde til å bebo, besto av; «Stue, Kjøkken og 
spiskammer i 1. etasje. I andre etasje var det Sal, Kjøkkenloft og kammer. Dessuten var det Kjeller, 
Loftsrum, Dorum, en bod for Husgeraad».  Dette er ifølge leiekontrakten som ble skrevet med 
Telegrafverket ved utleie 1880. Men da var Thorine død 1870. Før påbygget var det tilsvarende i det 
opprinnelige husets første del.

Se original leiekontrakt, kopiert og festet inne i heftet Pedersen og Paulsen slekta! Det heldige for 
familien var at de fortsatte en husmannskontrakt mellom Nils Johannesen Aokala, antakelig etter 
forrige eier av gården. Det som ble br.nr. 2 ved kjøpet/deling av gården, med salg til Aokala. Det ble 
også ved ny overdragelse, skrevet ny kontrakt, mellom Aokala og Simon Olsen (ny eier etter Aokala), 
som viser at den lød på «6 dagers arbeid av Simon Olsen for Paul Olsen på gården Djupvik. Pluss 
skjære 3 mål åker i to år fram i tid», som da også skulle fortsette og gjelde for Paul Olsen. 

(Se: Husmannskontrakt datert Havnes 24. mai 1890 mellom Nils Johannesen Aokala og Simon Olsen).

Da den lille familien flyttet inn på gården hadde de med seg lille Ole Andreas f. 6. febr. 1848, bare 
noen måneder gammel. Det må ha vært spennende tider. Thorine fikk litt tid å orientere seg og bli 
kjent med forholdene inntil Ingeborg Helene meldte sin ankomst 24. februar 1851.  Det var nok god 
hjelp i bestemor Anne Tulutta enda (f. ca 1790). Anne hadde tilleggsnavnet Tulutta da hun kom fra 
Tullut. Hun kunne være i slutten av 50 tallet eller 60 år da de flyttet inn i Storgården. Hun var med på 
6 fødsler og barnedåper før hun døde 20. desember 1864 og ble begravet 25. mai 1865. Da hadde isen 
gått på Lyngenfjorden og kisten kunne roes over fjorden. Det står i kirkeboken at «Paul stelte sin mor 
selv til døden kom. Hun døde av alderdomssvakhet». (Kilde: Kirkebok for Nord-Troms og 
Digitalarkivet: Begravde i Lyngen 1863-78)). Da slapp vel Thorine kanskje litt lettere med hensyn til 
sykeleie og død, da hun hadde et nytt spedbarn. Det året hadde Jensine Margethe blitt født 27. mars og
dåpen ble holdt 17. juli 1864 i Lyngen kirke. Altså begravelse 25. mai og barnedåp 17. juli måned. 
Ifølge Folketelling 1865 har de også hushjelp. Antakelig var det mere hjelp også. Aokalas kone pleide 
også å hjelpe til, selv om hun ikke er nevnt i husmannskontrakten, var det det vanlige.

Thorine fikk en solid, sterk og arbeidsglad mann. Et «bevis» er en historie som ble fortalt til Kirsti 
Røkenes må jeg ta med. Kirsti reiste rundt i området sommeren 1985 for å registrere alle stedsnavn i 
Nordreisa, da hun ble spurt av en gammel mann hvor hun kom fra. Hun svarte det og at tippoldefaren 
var Gammel-Pål i Djupvika. Da fortalte mannen at en konfirmant en gang på kirkegolvet ved 
overhøring ble spurt av presten: «Hvem er Gud?» hvorpå gutten svarte: «Han Gammel-Pål i 
Djupvika». Da kan vi kalle Thorines mann, vår oldefar/tippoldefar/tipptippoldefar en solid mann! Han 
var aktiv i skolekommisjonen og skrev under papirer der (ifølge Lyngen bygdebok). De hadde også 
korn til eget mel. Det kan se ut som om det var tre dekar. Ifølge Husmannskontrakten. En liten mølle 
skal ha ligget i den store elven som delte mot Hammervik. Der lå møllesteinene igjen.

Det kan ha vært en viss dårlig stemning med samene, for der som Paul pløyde og sådde korn hadde 
samene hatt beite fra gammelt av. En same hadde nemlig «gannet» (det er en forbannelse) og sagt: 
«her skal det ikke bli noen igjen av din slekt på denne gård». (Kilde: Laila Paulsen og min bestemor 
Ida Othilie). De var stor respekt for samene. Når samer kom for å tigge, var folk raske til å gi dem et 
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eller annet, slik som noen egg eller et stykke stoff, etter som de hadde. Ellers ble de «gannet» over, at 
kua kunne dø, eller hva som helst av ulykker! (Ifølge min farmor Ida Othilie, da hadde hun litt «grøss»
i ansiktet, kan jeg huske). Jeg synes historien hører med til Thorine`s daglige liv da hun kom ny på 
gården og også kom til en helt annen landsdel og kultur enn hvor hun kom fra. Der var nok ingen 
samer. Det var faktisk mye overtro på 1800-tallet, og ingen spøk, ifølge gamle historier.

Dagliglivet og hver dag hadde nok med seg selv. Det skjedde mye. Thorine måtte håndtere mye mere 
fisk enn tidligere. Det ble mye fisk i dagliglivet da de nå bodde like ved «matfatet» Lyngenfjorden. 
Paul hadde et «sildebruk» en periode da det var ekstra mye sild i fjorden. Melke kuene og fore sauene 
var kvinnearbeide.  Folketellingen 1865 viser at gården fødde 12 store kveg, en hest og 16 sauer. 
Dyrket 2 tønner Bygg og 8 sekker Poteter. Tjenestejente var Ingeborg Vogt 23 år og tjenestedreng var 
Isak H. Johannessen 16 år. Likedan hadde de hjelp av husmann og snekker Nils Johannesen Aokala. 
Se kontrakt. Likedan var sønnen Ole Andreas 18 år hjemme og hjalp faren med gårdsbruket. Det ble 
aldri noen fisker av Paul. Han var født som gårdbruker og forble det. Likesom hans bror Peder i 
Brattfjorden (Nordland) aldri ble noen fisker. De var født i innlandet.

Det mest triste som hendte var at svigerinnen Rønnog (Randi) Olsdtr. Døde 46 år gammel den 21. mai 
og ble begravet den 9. juni 1861. Rønnog døde fra mannen Eilert, Anne Karin f. 1841 i Lenvik, 
Målselv, Lars Olai f. 1843 i Lenvik, Carl f. 1846 på Rossvold, Lenvik, Edvard f. 1848 i Djupvik, 
Regina Marie f. 1850 i Djupvik, Dorthea f. 1853 i Djupvik, Iver f. 1857 i Djupvik og Martha født 
1860. Rønnog døde i barsel, eller som følge av det. Så mange små barn ble morløse og uten trøst. Hele
familien dro til USA i 1863. Alle, bortsett fra lille Martha dro. Hun ble plassert hos familie av faren, i 
nærheten. 

Se utfyllende historier i Ellertson/Mortenson webliste.  

Thorine slet som alle andre husmødre og bondekoner og måtte gå gjennom åtte fødsler. Det vanlige 
var en fødsel hvert annet år! Det gledelige var at alle barna levde opp og kom seg fram i livet. Alle har
sin historie, som, så godt det lar seg gjøre, kommer nedenfor.

For å sette ting i perspektiv vil jeg tenke over at, da Thorine døde 1870, var det mange små barn. Ole 
var 22 år (han giftet seg i 1873), Ingeborg var 19 år, Martha var 17 år, Iver var 13 år, Anne Maria var 
10 år, Maria Magdalena var 8 år, Jensine var 6 år og Johanna Gustava var bare 4 år. Det er ikke 
vanskelig å tenke seg at det var en utrøstelig flokk på gården Djupvik da.  

«GAARDSMANDSKONE THORINE HANSDATTER DYBVIG 50 ÅR DØDE PÅ GÅRDEN 
DJUPVIK DEN 13. JULI - BEGRAVET 31. JULI 1870.» Begravet på Lyngen kirkegård. 

(Kilde: Digitalarkivet: Begravde i Lyngen 1863-78)

Skifte etter Thorine ble foretatt i 1871. 

ETTERKOMMERE

Dessverre finnes ingen bilder av Thorine, men vi har bilder av sønnene Ole Andreas og Iver Olai, 
døtrene Martha Maria, Anne Marie og Jensine Margrethe. Slektshistorien til Johanna Gustava følger 
under. Se nedenfor.

Thorine og Paul fikk følgende barn:

1. Ole Andreas født på gården Carlstad i Målselv, var født 6. februar 1848. Han giftet seg i 
Djupvik med Kathrine Johannesdtr. Koht fra Finland, emigrerte med familien som hadde fire 
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barn da (av totalt 9) i 1879 til Grantsburg, USA og døde i Grantsburg, Burnett, Wisconsin 25. 
oktober 1934.

(ser at også onkelen Peder Olsen, Brattfjord fikk en sønn han kalte Ole Andreas 1864) 

2. Ingeborg Helene f. 24. februar 1851. Hun emigrerte til USA og døde der 1. juli 1931 i 
Rocksbury, Pennington, Minnesota. Hun giftet seg med Christian Olson i Grantsburg. F. 1932.
To sønner; Paul Torinus Olson f. 1876 og Martin Wilhelmin Olson f. 1879. Død 1910. Vi 
finner ingen etterkommere. 

3. Martha Maria f. 13. april 1853, giftet seg i Djupvik med Ole Thomassen fra Melhus 1872. De 
emigrerte 1872 til USA og døde i Eau Claire, Wisconsin. Ukjent dødsdato for Martha. Martha 
fødte 5 barn som har etterkommere

Se nedenfor med bilder.

4. Iver Olai f. 7. januar 1857. Døde ugift i Djupvik. Ikke dødsdato. Iver løste handelsbrev 1879 
og var filialbestyrer i Djupvik hos Johs. H. Gjæver, Havnes.  Et gammelt handelsshus. Se 
bilde.

5. Anne Marie f. 3. januar 1859, giftet seg i Djupvik med Elias Eliasen fra Djupvik (født på 
Tolga) og emigrerte 1879 med bror og søstre til USA. Døde 18. april 1902 i Randall, Burnett, 
Wisconsin. Anne Marie fødte 7 barn. 

Se historie nedenfor med bilder.

6. Maria Magdalena f. 2. desember 1861. Hun emigrerte 1879 sammen med bror Ole og søstre til
USA. Maria giftet seg med Christian Ove Olson, Grantsburg, fikk en sønn Wilhelm Theodor, 
som døde 7 mndr.  gammel. Selv døde hun 2. september 1886, 25 år gammel av kolera, i 
Grantsburg, Burnett, Wisconsin. Ingen bilder.

7. Jensine Margrethe f. 27. mai 1864, giftet seg i Djupvik med lærer Mads Henrik Hødahl fra 
Florø, lærer i Djupvik/Olderdalen. Reiste til Jeløy, Moss, Norge og døde der 9. februar 1902. 
Jensine fikk 6 barn. Hvorav to døde som helt små.

Se historie nedenfor med bilder.

8. Johanna Gustava f. 8. mars 1867. Emigrerte 13 år gammel til USA med bror og søstre. Døde 
25. desember 1946 i Chilton, Alabama USA. Johanna giftet seg i La Cross, WI den 8. mars 
1884 med Ole Tørrison Lefstead (Født Lefstad i sør Trøndelag, Norge.) Johanna bodde hos sin
søster Ingeborg og mann Christian Olson i 1880. 

Se egen slektshistorie nedenfor, eller under emigranter website. 

ANETAVLE

ANETAVLE FOR THORINE HANSDATTER f. 1823 på Stusnes i Lom, Gudbrandsdalen:

THORINE HANSDTR. GEN I:

FAR: GEN II.

HANS RASMUSSON DØPT 01.05.1796, GIFT 01.04.1823 MED

MOR: GEN II:
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EMBJØRG LARSDATTER DØPT 02.02.1800, FØDT PÅ KVAALE I BØVERDALEN, DØPT 
02.02.1800

------------------

HANS RASMUSSONS FAR 

GEN III:

RASMUS JOHANNESSON DØPT 23.01.1751, GIFT DEN 19.11.1780 MED

MOR 

GEN III:

TORØ HANSDATTER SKÅNSAR DØPT 23.11.1755

RASMUS JOHANNESSONS FAR 

GEN IV:

JOHANNES ANDERSON (uegte) og 

GEN IV:

RØNNAUG RASMUSDATTER DØD 1780.

-------------------

TORØ HANSDTR.s FAR

HANS JACOPSON SKÅNSAR 1721 OG

MOR 

KARI PÅLSDATTER FØDT KVÅLE 

------------------

EMBJØRG LARSDATTER DØPT 02.02.1800 GEN II:

FORELDRE:

GEN III:

LARS PERSON DØPT 27.8.1758 – GIFT 1785 MED

MARI TORESDTR. F. CA 1762.

----------------------------

GEN IV:

FORELDRE AV LARS PERSON:

PER LARSON GAUKSTAD F. CA 1730 – GIFT 30.05.1755 MED 

ANNE RASMUSDATER ØVERLI HAUGEN.

---------------------------
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Linjene til f.eks. Kari Pålsdatter Kvåle og Per Larson Gaukstad kan føres lengre tilbake. Men det fører 
for langt her. Det er gamle bondeslekter. 

ETTERKOMMERNE ETTER THORINE OG PAUL OLSEN – 

UTVIDET HISTORIE – SÅ LANGT DET ER KILDER OG 
OPPLYSNINGER.

OLE ANDREAS PAULSEN F. 6. FEBRUAR 1848 i Målselv, Norge. Han døde i Grantsburg, WI 25.
OKT. 1934. Begravet på Riverside Cementery, Grantsburg. Han giftet seg med Kathrine Johannesdtr. 
F 28.7.1847 i Torneå sogn, Sverige. Hun døde 22.3.1930 i Grantsburg, WI. Ole Andreas med kone og 
fire barn emigrerte 1879. Sammen med tre søstre. I følge kopi av kirkebok ble Ole hjemmedøpt på 
gården Carlstad. Faddere var Anne Paulsdtr. (bestemor), Simon Bersvendsen m hustru, Signe Olsdtr., 
Mikkel Jensen og Eilert Carlsen! Folketelling 1875 bor Ole med kone Kathrine og datter Hilda 
Kristine f.1874, på gården Djupvik i «Melkestuen». De har barnepiken Eva Jensdtr. Ole står som 
fisker og Inderst (dvs. han har egen husholdning og leier hus). Melkestuen kan også være et rom i 
Hovedbygningen. 

Se ellers under dokumenter Gården Djupvik, folketellinger, og under Emigranter på nettsiden. Der er 
familiebilde. Forøvrig er flere bilder og dokumenter i «Pedersen og Paulsen slekta».

Ole og Kathrine fikk følgende barn:

-HILDA Kristine Paaulson F. 17.9.1874 i Djupvik, Troms, D. november 1943 i Grantsburg, WI. 
St.Olaf C.

-Peder Oluf Paulson f. 2.8.1876i Djupvik. D. 14.4.1954 i Grantsburg, Riverside Cementary.

-Johannes Paulson f. 20.7.1878 i Djupvik. D. 1941 i Burnett county, WI. Wood River Baptist 
Cementary.

-Edwin Christian Paulson F. 26.12.1880 i Djupvik. D. 25.3.1964 i La Cross, Wisconsin. Riverside 
Cementary, Grantsburg.

-Simon Theodore Paulson f. 3.6.1883 i Grantsburg. Døde 1931 i Vida, Montana. Riverside Cementary.

-Marie Paulson f. 8.9.1885 i Grantsburg. D. oct. 1977 i Burnett County, WI, Riverside Cementary.

-Iver Oscar Paulson f. 10.8.1888. Død 29.7.1967 i Berkley, Almeda, California.

-August Harold Paulson f. 18.2.1892 i Grantsburg,. Død 1953 i Falun, Burnett, Wisconsin. Ft. Snelling
National Cementary, St. Paul, Ramsey, Minnesota.

-Joseph Leonard Paulson f. 18.9.1894 i Grantsburg. Død 10.10.1922 i Montana. Riverside Cemetery.
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Mrk: Etterslekten av avkortet. Se Ellertson-Mortenson genealogical liste.

---------------------------------

Ingeborg Helene Paulsen f.24.2.1851 i Djupvik, døpt 2.6.1851, Lyngen. Død 1. juli 1931 i 
Rocksbury, Pennington, Minnesota. Hun giftet seg med Christian Olson (emm. 1863) i Grantsburg, 
Wisconsin. Døde 6.4. 1910. Ingeborg emigrerte 1872 til USA. De giftet seg 7.11.1873 da hun kom til 
Amerika. Folketelling 1910 MN Red Lake Pennington Rocksburry. Ingeborg enke, eier farm, Sønnene
Paul og Martin bor og driver gården. Begge single.  1920 MN, Ingeborg 69 år, sønn Paul Torinus 43 år
styrer farmen, ingen Martin m familie der.  «Farm ED 176 2248 sheet 6 lines 67-68».

Ingeborg og Christian fikk to sønner:

-Paul Torinus Olson født 24.9. 1876 i Burnett County, Wisconsin. Død ant. I Rocksburry.

-Martin Wilhelm Olson født 15.10.1879, døde 1910. (Jeg legger merke til av faren Christian Olson 
døde april 1910). Vi finner ingen etterkommere.

Se liste.
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Ingeborg og Christian Oleson

Ingeborg og Christian med 
sønnene Paul Torinus og Martin 
Wilhelm



Martha Maria Paulsen født 13.4.1853 i Djupvik, Lyngen, Troms. Giftet seg 1.6.1872 i Djupvik 
Lyngen. Døde 1920 i Eau Claire, Wisconsin. Martha giftet seg med Ola Thomasson f. october i 
Melhus, Trøndelag, Norge. De emigrerte fra Norge 1872.

OLE THOMASSEN GELEIN giftet seg 1.6.1872 (forandret navnet til Thompson)

Martha Maria Paulson f. 13.4.1853.

I folketelling 1865 bodde Ole på Moslingsgård gård i
Melhus, Trøndelag fylke, midt Norge. «Han bodde
sammen med far Thomas Thomasen og mor Ragnhild
Olsdtr. Og søstrene Ingeborg og Gjertrud. Den 4. april
flyttet til Lyngen, nord Troms, giftet seg 1872 med Martha
Maria Paulsdtr., emigrerte til USA den 16. juni. Ole var 26
år og Martha var 20år.»

Kilde: Geir Martin Jensen, Dupvik/Tromsø.

I 1872 Ole er commercial traveler. Ved barnas fødsel er
han salesman, store keeper, clark. 1910 er han 63 år, 526
Mills St. own house free. 4 rentals. 

Kilde: Family group record 1083 Doumentation

Deres barn:

-Thomas Julius Thompson f. 13.1.1881 i EauClaire, døde 1901 i EauClaire

-Ragna Toline Thompson f. 23.7.1885. d. juli 1978 i EauClaire.

-Martin Oscar Thompson f. 2.6.1887 i EauClaire (fem barn)

-Arthur TJ. Thompson f.
12.1.1892 i EauClaire, døde
mai 1978. Gift med Nellie
B. Thorp f. 1895. Giftet seg
30.11.1916. To barn.

-Olga Mathilde Thompson
f. 19.11.1894 i EauClaire,
døde 11.8. 1994 i Eau
Claire. Gift med Joseph
Sippel f. 11.4.1890 i Eau
Claire. Giftet seg 14.2.1917
i Eau Claire. Døde oktober
1962. Fire barn:

- Lorraine Beatrice
Sippel f. 1919. 
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Olga Sippel 1961

Marta Marie og Ole Thomassen med familie

Olga Thompson and Joseph Sippel



- Madelene Janet Sippel f. 1920. 

- Richard Lee Sippel f. 1927. 

- Jean Carol Sippel f. 11.3. 1929.  Døde 17.10.2007 i
EauClaire. Hun giftet seg med Wayne Larsen. Jeg har
kontakt med sønnene David og Richard Larsen samt
datteren Karen Larsen.

Se nekrolog og bilder under Emigranter web.side.

Øvrige etterkommere: se: Pedersen, Paulsen, Ellertson-
Mortenson genealogical list.

Iver Olai Paulsen f. 7.1. 1857 i Djupvik, Lyngen. Døde i Djupvik.
Døde ugift i Djupvik. Ukjent dødsdato. 

Folketelling 1865 er han 9 år. Folketelling 1875 bor Iver sammen med stemor og Johanna og 6 søsken.
Da er ha 18 år, vanfør (han var født med pukkelrygg) og «forsørges av faderen». Men Iver løste 
Handelsbrev 1879 og var bestyrer i Djupvik på filial hos Johs. Giæver, gammelt handelshus på 
Havnes. Iver jobbet der hele livet.
Han må ha vært en snill og
omtenksom gutt for han sendte
mange vakre kort til sin søster Ida
Othilie. De hadde et nært forhold
og er avbildet sammen.
Dokumentene viser også at han
avsto sin arv til stemor Johanna
Nilsdtr. Da hun ble enke etter
faren Paul Olsen. Dette på grunn
av dårlig økonomi da hun giftet
seg på nytt med Nils Berg. Iver
spør sorenskriver Figenscou også
om Johanna kan beholde kår
fortsatt etter at Paul Olsens død.
Han har også fått fullmakt fra
søsknene i Amerika å stå for å
fordele arven etter faren Paul
Olsen. Brev til sorenskriver 1892
(med innlagt 20 øre til returporto!). Jeg har ikke skaffet svaret, men det ser ut som det ble gjort.

I folketelling 1900 bor Iver i Hovedbygningen, er gårdbruker og selveier, han er poståpner og 
handelsfullmektig. Iver har tjenestepige og kreaturstellerske; Laura Berg, en tjenestegutt/gårdsarbeider
som heter Jens Jensen, som også er fisker. Dessuten bor han sammen med skomaker og fisker Kristian
Berg, sammen med hans far. I tillegg bor i Hovedbygningen: Statstelegrafbestyrer Peder Suleng, 
statstelegrafarbeidere Nils Johannesen og Karl Hansen. (De leier hus selv om kontrakten med 
Telegrafverket opphører 1895 ved flytting til Rotsund)
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Iver Olai Paulsen
Foran: Ida Othilie og Iver

Joseph, Lorraine, Madeline, Dick, and
Jean Sippel



Alle dokumentene ligger i gårdshistorien Gården Djupvik, egen
PDF fil. 

----------------------------------

Anne Marie Paulsen f. 3.1. 1859 i Djupvik Lyngen. Døde 18.4.
1902 i Burnett County, Wisconsin. Gravlagt på Plesant Prairie
Cementary, Anderson, Burnett County. Giftet seg 1879 (samme år
som de emmigrerte til USA) med Elias Eliasen f. 4.4.1857 i Norge.
Døde 90.1.1941 i Burnett County, Wisconsin. Gravlagt samme sted
som Anne Marie. 

Anne Marie døde av TB og historien sier at «Elias gravde selv
graven og han begravde henne selv på natten på grunn av at alle var
livredd for smitte». En trist historie. (Jeg må føye til at iflg
«folkeminner» og tradisjon utgjorde de døde en større smittefare,
enn når de levde. Det var vanlig oppfatning.) Ved besøk på kirkegården er det en underlig opplevelse å
se gravene til Anne Marie og Tilde, datteren. Ved siden av Elias. Han ligger mellom sine to hustruer 
Anne Marie og Amalie Gaare (Fra Rotsund, giftet seg 1914) (Fint å tenke på at vi har usedvanlig 
kontakt til og med til de siste generasjoner. Familiene Andrea og Metler, særlig)

Anne Marie og Elias fikk følgende barn:

-Tilde Marie Eliason f. 3.7.1881 i Burnett County Wisc. Døde 1898 i Burnett County. Gravlagt ved 
siden av sin mor på Plesant Prairie Cementary.

-Helma Emelia Eliason f. 22.1. 1886 i Burnett Co. Døde 25.9.1963
i Bellevue (King) Washington. Gravlagt Sunset Hills Memoriel
Parks, Bellevue.

-Marie Pauline Eliason f. 27.10.1888 i Grantsburg, WI. D.
23.1.1971 i Crow Wing, Minnesota.

-Oscar Alfred Eliason f. 29.3.1890 i Grantsburg, WI. D. 9.11.1969 i
Burnett Co. Gravlagt på Plesant Prairie C. Anderson, Burnett. SE
BILDER.

-Emma Otelie Eliason f. 25.6.1892 i Grantsburg. D. 19.6.1959 i
Hennepin Co., Minnesota.

-Edwin Gerhard Eliason f. 15.9.1894 i Randall, Burnett Co. D.
22.7.1946 i Burnett Co. WI.

-Frida Caroline Eliason f. 1897, d. 1988 i ant. Alameda, California hvor mannen er begravet.

Mrk. Etterslekten er avkortet og sees på nettsiden www.Korseberg.com Slektene Pedersen,Paulsen, 
Ellertson-Mortenson genealogic liste.

Se bilder under emigranter og slektshistorien til Elias Eliason (Kilde: Geir Martin Jensen, 
Djupvik/Tromsø)

--------------------------------
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Maria Magdalena Paulsdtr. f. 2.12.1861 i Djupvik Lyngen. Døpt og med faddere: Paul og Thora 
(Thorø/Thorine), Synnøve Bræk (navn fra Trøndelag), Johan Erick Henriksen Spaakenes m kone, 
Johannes Nilsen, Hammervik. Konfirmert 11.6.1876 ca 15 år. Emmigrerte 18 år til Amerika sammen 
med bror Ole og søstrene Anne Marie og Johanna Gustava. Hun giftet seg 9.2.1880 med Christian Ove
Olson f. 1860. 20 år (Mor Wilhelmine). Maria Magdalena døde 2.9.1886 av kolera. Hun døde i 
Grantsburg, Burnett. 

Maria og Christian fikk en sønn: 

-Wilhelm Teodor Olson f. 7.7.1881 og døde 29.1. 1882 7 måneder gammel. 

------------------------------------

Jensine Margrethe Paulsdtr. f. 27.5.1864 i Djupvik Lyngen. Døde 9.2.1902 i Moss, Norge. 

JENSINE MARGRETHE HØDAL

Født Paulsen 27. mai 1864 i Djupvik i Lyngen, Troms. Nå Kåfjord kommune. 
Datter av Thorine (Thorø) Hansdatter født i Lom 30.juni 1823
og
Paul Olsen Tullut født 29. mars
1818 i Sel, Waage prestegjeld,
Gudbrandsdalen.

Jensine Margrethe var den ene
av to barn fra Paul Olsens
første ekteskap som ikke
emigrerte til USA. Iver Olai
var den andre.
Jensine giftet seg med lærer
Mads Henrik Hødal født 1857
på gården Høydahl på
Nordmøre. Han virket som
lærer i Djupvik og de giftet seg
der. De fikk en sønn – Andreas
f. 21.04.1885. Han døde 29.4. -
bare 8 dager etter fødselen.

På folketelling for 1900 for Jeløy (Moss) fant jeg at familien var slik:
Mads Henrik Hødal var født i 1857 og var Folkeskolelærer.
Jensine Margrethe Hødal født 1864 – «arbeidet med Husgjerning og Timelærerinde i 
Haandarbeide ved Folkeskolen”

Jensine og Mads Henrik fikk følgende barn

-Andreas Hødal f. 21.4. 1885 d. 29.4. s.å.
-Paul Andreas Hødal var f. 22.11. 1886 i Kjose, Brunlanes (ved Larvik)
-Anna Margrethe Hødal født 26.1. 1888 samme sted.  
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Jensine Margrethe til venstre med
datter og søster Ida Othilie

Jensine Margrethe Paulsen Hødal



-Thoralf Marius Hødal var født på Jeløy 26.10. 1889
-Eilif Sigurd Hødal født 18.9.1891 døde 16.7.1893
-Gudrun Elida Hødal var født på Jeløy 30.9. 1894. 
-Jens Henrik Hødal f. 24.1. 1902. Døde i USA.

Jensine døde bare ni dager etter fødselen, den 9. februar
1902.

I brev fra Wenche Hødal, Åsgårdstrand står følgende:
Paul Andreas reiste meget tidlig til Amerika og fikk litt
av en karriere der. Han var gift med Del (se bildet), de
hadde ingen barn. 
Anna Margrethe var gift med Fritjof Hedin. De bodde i
Stjärnfors, Värmland i Sverige og hadde to sønner: 
Finn Hedin og Kjell Hedin, som har sine etterkommere i
Sverige. (Se anetavlen.) Finn senere bosatt i Vacksjø, Kjell
bosatt i Stockholm.

Thoralf Marius som var født i 1889, døde mens han
studerte medisin i Oslo ca. 25 år gammel. Han skulle
være så umåtelig vakker. 
Gudrun Elida, født 1894, var gift med Henrik Aakre
og bodde i Sorgenfrigaten 35 i Oslo. 
De hadde ingen barn. Gudrun døde av kreft før 1939.

Ida Othilie (halvsøster og min farmor) reiste fra Djupvik (iflg utflyttingsliste fra Lyngen 
1892) da hun var 17 år. Hun reiste da til Jensine på Jeløen ved Moss. Der lærte hun brodering 
og husarbeide. Hun broderte en fin navneduk som henger i ramme på Korseberg. Den var 
etter en modell fra Jensine. Likedan lærte hun Hardanger-søm. Hun fikk inspirasjon og 
oppmuntring til senere å søke Jordmorskolen i Bergen som hun tok i 1899.

Jensine og familien bodde først i annen etasje på Jeløy skole. Senere kjøpte de et hus i 
nærheten. Interiøret vises på et av bildene. Skolen var av rød teglsten og står på Jeløy ennå. 
Etter Jensine`s død bodde Mads Henrik med ny familie i huset og han døde der. Begravet i 
Moss.
Jensine Margrethe døde 9.2. 1902. Min farmor Ida Othilie stelte henne da hun døde. Ida 
hadde på det tidspunkt fått stilling som jordmor i Torsnes, og hun var selv gravid med min far.
Hun hadde som nyutdannet 1899 en stilling som jordmor i Moss. Til tross for at familien 
bodde ganske nær (det er 5 mil mellom Fredrikstad og Moss) ble kontakten mye brutt etter at 
Jensine døde. Det oppbevares noen julekort fra Hødals og mine besteforeldre. Men min far 
fortalte at han som ung gutt hadde syklet noen ganger til Jeløya for å besøke en jevnaldrende 
fetter. Men vi hørte aldri noe navn, og vi trodde fetteren var fra Mads Henriks 2. ekteskap. 
Det ble ikke snakket mere om. ”Mads Henrik giftet seg senere med en meget yngre kvinne, 
Maria Gundersdtr. F. Amundsen, den 19.05.01906. De fikk en sønn som reiste til Australia, 
Gunnar Amundsen Hødal f. 9.3.1907. Deretter fikk de en sønn Thoralf (Wenche Hødals 
mann) født i 1915, død 1982. De adopterte en gutt som het Robert”. Kilde: Wenche Hødal
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Jens Henrik Hødal



Jeg fant ikke noen av familien
før mitt slektshefte gikk i trykk i
1992. Senere fikk jeg kontakt
med Wenche Hødal (som var
gift med Thoralf). Det var fra
henne jeg fikk originale bilder
og opplysninger. Barnebilder
hadde vi i album på Korseberg,
men de var uidentifiserte. Det
var fint endelig å kunne
identifisere dem.
Etter den tid har jeg hatt god
kontakt med Finn Hedin -
Jensines dattersønn – og hans
kone Gunn. En stor glede er at
jeg ble kontaktet, høsten 2018,
av Hødal slektning Eli Bolettet
Høydal Tyvold, Florø, og kunne
gi henne de bildene og
opplysningene jeg ikke hadde
bruk for mere. 
Vi ble tatt imot som
hedersgjester hos Finn og Gunn
høsten 2006 og vi har stående
invitasjon til å gjenta besøket.  
Jensine Margrethe og Mads
Henrik kan være stolt av sine
etterkommere!

Solveig Korseberg 
Skrevet høsten 2009

Johanna Gustava Paulsdtr. f. 8.3.1867 i Djupvik Lyngen. Døde 25.12.1946 i Thorsby, 
Chilton, Alabama, USA (Et svensk område). Johanna emigrerte sammen med bror Ole 
Paulson og hans familie samt søstrene Anne Marie 20 år og Maria Magdalena 18 år Paulsdr.  
Året var 1879. Johanna var 13 år gammel da hun reiste. En muntlig fortelling er at hun ikke 
ville dra. «Hun gråt slik at faren Paul Olsen måtte bære henne i båten selv». Slekt og naboer 
syntes ikke noe om at hun dro uten å være konfirmert! Det var dramatisk. (Kilde: Laila 
Paulsen, Djupvik) Men de reiste. Folketelling 1880 bor hun hos sin søster Ingeborg Helene og
hennes mann Christian Olson i Eau Claire, WI.
Johanna giftet seg med Ole A.Tørrisen Lefstead (Lefstad, Trondheim, Norge) den 8.3.1884 i 
Eau Claire, Wisconsin. Han var født 8.7.1859 og døde 1911.

Johanna Gustava og Ole Lefstead fikk følgende barn:

-Alma Toline Lefstead f. 25.3.1885 i Eau Claire, WI, døde 14.1.1967 i Georgia, USA
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Jensine Margrethe Paulsdatter Hødals barn



-Theodore Anthony Lefstead, f. 11.6.1888 i Eau Claire, WI, døde juni 1950.
-Philip M Lefstead f. 8.9.1895 i Eau Claire, døde 6.11.1906 i Chilton, Alabama.
-Lawrence Irving Lefstead f. 2.5.1901 i Chilton Alabama, døde mars 1980 i Pinellas, Florida.
-Waldemar Hiram Lefstead f. 9.9. 1903 i Chilton, Alabama, døde 14.7.1983 i DeKalb, 
Georgia.
-Palmer Melvin Lefstead f. 23.12.1908 i Chilton, Alabama., døde 25.12.1981 i Hillsborough, 
Florida.
SE LEFSTEADS SLEKTSHISTORIE under emmigranter.
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Venstre bak: Johanna Gustava Paulsdtr med ektemann Ole T. Levfstad foran, i 
midten bak: Hilda Paulsdtr med ektemann Edward M. Estenson foran

Johanna Gustava Paulsdtr og 
ektemann Ole T. Lefstad



ETTERORD OG KILDER

All gransking av slekten startet med min slektsbok trykket i 1992 «Pedersen og Paulsen slekta». Se 
også første besøk av amerikanere 1999 på nettsiden; «Jeg tar maten og du tar praten»! Men egentlig 
hadde Terje Øvergaard sendt brev til Grantsburg Sentinentle, den lokale avisen og spurte om noen 
visste om slektninger. Det var Hazel McKensie, 3. kusine som svarte på brevet. Det er kopiert til 
«Pedersen og Paulsen slekta». Det var grunnlaget og starten for all granskingen av slekten i USA.

Diverse kilder er oppgitt fortløpende.

KILDER: Laila Paulsen og Hazel McKensie, 

KILDE: Hoveddokumentet av slektslister med etterkommere er hentet fra Ellertson-Mortenson 
genealogical table / Rønnog, Peder and Paul`s geneagogical table.  Forfattet av:

Nona og Byron Eliason, Donna Swenson, California, Wendy og Harold Zander, Minnesota, Randy og 
Denise Johnson, Minnesota. USA. 

Solveig Korseberg 

Eidsberg 2018

18 / 18


