
Rettelser til ”Folk og slekt i gamle Trondenes” ”1” 

Av: Karl August Hartviksen 

På sidene 57, 73 og 443 er angitt misvisende opplysninger om mine aner, tippoldeforeldre fra min 

mors side. 

Nå anmoder jeg ”Slekta Vår” gjengi mine rettelser, som dessverre grunnet flere årsaker kommer noe 

sent. 

Fam. 615. Isak Amundsen ble døpt 8. Januar 1775 i Bergen, og død 1835 i Sandtorgsundet. 

F: Amund Larsen og hustru Elen Larsdatter Bergen, og ikke som nevnt Amund Amundsen og Johanna 

Isaksdatter. Vedlegger dåpsattest. 

Gift 1812 i Trondenes kirke m. Helena Marie Olsdatter Harr (1780 – 1843) (ikke 1862) F. i Skolpmoa 

og d. Sandtorg. 

F: 784 Ole Pedersen Harr (1739 – 1806) og Malene Eriksdatter Lorc. (1742 – 1817) 

1. Andreas Martinius (1816 – 1882) Skånland d. Skånland. 

g. 1848 m. Anne Marie Harr Rafaelsdatter (1824 – 1872) 655, Skånland. 

Ved folketellingen 1801 for Rødberg og Breistrand (som vedlegges) finner vi Isak Amundsen, 

tjenestedreng 25 år, og på nabogården Rødberg Helena Marie Olsdatter Harr, tjeneste pike 20 år. Dette 

er i samsvar med fødselsårene som nevnt ovenfor, og kan ikke gi noen tvil om riktigheten. 

Fam. 784 Ole Pedersen Harr (1739 – 1806) Bø, d. Rødberg, F. 781 Peder Rafaelsen Harr – Berte 

Andersdatter Harr g. 1764 m. Malene Eriksdatter Lorck (1742 – 1817) d. Bø. Deres barn nr. 9 Helena 

Marie (1780 – 1843) (ikke som feilaktig angitt død 1862) f. Skolpmoa d. Sandtorg. G. 1812 m. Isak  

Amundsen (1774 – 1835) 615, Skånland. (Ikke f. 1779) 

5196. Her har prentesvarten herjet grovt. Her blir det igjen oppgitt feilaktige foreldrenavn til Isak 

Amundsen, og nå født i 1779 i stedet for 1774. Og i tillegg er han nå blitt et uekte barn. Jeg begynte 

allerede i 1972 å granske mine foreldres aner, og har for det meste hentet opplysningene fra kirke og 

bygdebøker, før mikrofilmene kom i bruk. Trygve Lysaker har nevnt at Isak Amundsen kom til 

Breistrand i ung alder. Nå vet vi at han ble konfirmert 1793, og er i Trondenes kirkebok oppgitt til å 

være 18 år (gir fødselsår 1775) Isak Amundsen må være den som er døpt i Bergen domkirke 8. Januar 

1775 som dåpsattesten viser, og kan ikke være den ovenfor oppgitte uekte gutten født 1779 som da er 

14 år. Spesielt konfirmasjonen 1793 utelukker dette. En fatal historie som bes strøket omgående. 

 

 

 


