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på sine norske aner førte Ronald Andreassend til Lofoten. Iren «Tore på sporet» stil har han funnet sl
som fortsatt lever. SIDE12,1
'lRR1IESEN 621

389



Ronald Andreas-
send på New Zea-
land ville overraske
far sin på bursda-
gen - og fant mistet

Albert Marelius Andreassen er
fed elsregis trert i Stamsund i
1870. Uvi t av hvilken årsak
emigrerte han i 1891 til New Zea-
land. All kontakt med familien
skal ha blitt brutt.

Albert traff etter hvert Hannah
Bertha Clark, som hadde nor it

var fra Stamsund. Oldebarnet Ro-
nald Andreassend ville i forbin-
delse med sin far Jims bursdag
finne ut mer om Albert og Hannah
- og begynte letingen.

- Jeg startet en blogg i forbin-
delse med min fars bursdag ifjor
so~er, ihåp om å fi~e begge

mennesker, forteller Ronald.
Alle kal ha sin opprinnelse på

gården Svarholt iStamsund. For
det meste er det navn, teder og
datoer, men isommer fant han en-
delig fram til lektninger som i
høyeste grad er ilive. På hjemme-
iden for familieJetingen står det:



A1berts familie iAr 1910-15, med stemor Ingeborg Pett
paen Andreas Danielsen imidten.

n og ble enere gift med Inge-
: Petter datter. Hans mor het
abeth Enoksdatter og var opp-

lig fra Steigen, men bodde
Svarholt, forteller Ronald.
ge kirkebøker og folkeregis-
inger Andreassend med god
p fra Ann Britt Pilegaard-Si-

e . nn m finner

registreringen fra år 1900 bor fa-
milien på Aasbakken i Stam. und.
Men da har altså Albert forlatt re-
det. Blant annet har Ronald fun-
net navnene på Albert stesø ken,
det vil i de ektefødte barna av
Andreas og Ingeborg. De het
Henriette, Dehardine. Anton In-

vald Alfred. Peter o Ra na.

der Albertsen - og kal ha bodd i
Stamsund. Livet i Lofoten for
over 100 år siden fenger, og le-
tingen etter flere familiemedlem-
mer fort etter. Fort att med god
hjelp fra Pilegaard-Sirnonsen. Få
dager før jul fant hun fram til flere
opplysninger.

- Ti ldefaren til Ronald, An-

forteller hun - og viser til hvem
dis e var.

- Johan Danielsen. Han ble gift
med Marte Marie Sveiholdt fra
Petvik. De fikk syv barn, forteller
hun. I 1910 var to av disse, Edvar-
da og Anthora, sydamer hos Chr.
Wold på Buksnes. Den andre bor.
ren. Daniel, giftet seg med Korne-



p Dahl Dyrseth
ger LiseDahl
e ikke om emi-
ngentilNew
nd. Nåharde
et ny kontakt

familien.

ninger på den andre siden av klo-
den. Det kom som en stor over-
raskelse. forteller Inger Dahl
Dyrseth. Ronalds oldefar Albert
og hennes mormor Dehardine
var øsken.

_ Mormor var Dehardine Da-
nielsen. Hun ble gift med Johan
E. Dahl fra Svolvær. Da han ble
skipper på telegrafblten flyttet
de til Lødingen, hvor jeg er født
og oppvokst, forteller bun.

Nå har hun knyttet ont3kt

Else og Dyrseth er søskenbarn.
Dahl og Ronald blir firmenning-
er. da de har felle tippoldefar i
Andreas Danielsen.

- Jeg vil si jeg har tatt bra kon-
takt med dem. Jeg har flere ifa-
milien som facebookvenner -
også Ronalds mamma. De har
sagt de har sendt noe til jul. Det
har jeg også, forteller Dahl. som
er glad for at de fikk kontakt. Det
var ingen selvfølge, for heller
ikke hun visste om denne delen

ver med lekt forskning og kom
over en etterly ning av etter-
kommere etter Dehardine og Jo-
han Dahl. forteller hun. Mel-
dingen var lagt ut av Ann Britt
Pilegaard-Simonsen.

_ Jeg snakket med henne og
fikk e-post-adressen til Ronald.
Da begynte det. forteller hun. Og
det er hun glad for.

- Jeg synes det er veldig artig
og veldig interessant. Hvorfor
dro han? Og de er så trivelige -
virker genuint interessert, sier

foreningen.
- Dette blir som ringeriv

Jeg føler jeg har fått en ny
lie der nede. sier Dyrseth.

Etter det Lofotposten ti
henger slekten sammen slik:

Andreas Danielsen får
dine og Albert.

Dehardine får fire døtre.
eldste. Ingeborg. får Else -
igjen får Inger Lise Dahl.
dine tar også Gunvor -
mamma til Inger Dahl

Albert får May - som i .


