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000   FFFOOORRROOORRRDDD   

Denne boken er tilegnet Gerd Eline Karlsen, født Hernes, 
sitt minne. Må hun hvile i fred. 

Arbeidet med boken har vært et arbeid fra hjertet. Det 
finnes en utvidet versjon som inneholder hele slektstavlen 
til Gerd. Den kan lastes ned fra internett på adressen 
http://www.sveinkarlsen.com. Det hadde ikke vært mulig 
å skrive boken uten all hjelp fra Anne Årbogen f. Leistad. 
Hun har stått på, snakket med gjenlevende 
familiemedlemmer, skaffet kopier av gamle bilder og 
besøkt arkiver, bibliotek og diverse fotoatelier. Hjertelig 
takk for hjelpen, Anne! Jeg kunne ikke gjort dette uten 
deg. 

Takk også til alle andre som har vært behjelpelige i min 
søken etter viten. Dere vet hvem dere er. 

Takk for hjelpen!  

http://www.sveinkarlsen.com
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111   GGGEEERRRDDD   OOOGGG   OOOTTTTTTOOO   OOOGGG   EEETTTTTTEEERRRSSSLLLEEEKKKTTTEEENNN   

1.1 Gerd og Otto 

1.  Gerd Eline Hernes1 ble født 10 februar1929 i 
Trondheim1.  Hun var datter av 2. Einar Adolf Hernes 
og 3. Aslaug Elise Dahl.  7 mai 1949 giftet hun seg med 
Otto Karlsen1 i Bakke kirke i Trondheim2.  Otto var født 

8 august 1926 på EC 
Dahls stiftelse3.  Han 
var sønn av Alfred Olaf 
Karlsen og Magnhild 
Georga Knudsen. 

Gerd jobbet på 
Rikshospitalet i mange 
år før hun pensjonerte 

seg. I yngre dager danset hun 
ballett og deltok blant annet i 
en oppsetning av Svanesjøen.  

På 1990-tallet fikk hun slag 
hele tre ganger. Etter de 
første to sloss hun tilbake mot 
den delvise lammelsen hun 
fikk og gjenvant både 
førlighet og taleevne men 
etter det tredje slaget måtte 
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skjøte i 1867. Han helt fram med nydyrking og grøfting av 
vass-sjuk jord, og dreiv dessutan med kalkbrenning. Rasmus. 
og Elen Margrete hadde 5 born: Anders f. 1868, Maren Anna f. 
1870, Eliseus Martin f. 1873, g. m. Emma lvarsdtr. Ugelstad, 
Kvernes, og kjopte i 1910 garden Utgaard i Stod og bur der. 
Rebekka Margrete, f. 1876 og Andreas f. 1870. Anders tok 
over garden i 1890, men selde han sidan til broren Andreas. 
Andreas er lærar i ungdomsskulen, og har i mange år vore eigar 
og styrar av Vestmar folkehogskule i Drangedal, er g.m. Aase 
Knutsdtr. Haukelidsæter, Vinje i Telemark. [skrev også mange 
bygde- og slektsbøker, og er avbildet på familiebildet fra Ystad 
ovenfor]" 

Om Anders heter det også at han var medels høg, noko mindre 
enn faren. Han var ein tulug arbeidskar, som stræva stødt og 
stendig. [...] Anders Ystad og Anders Nes med Straumen fór 
sumtid inni Jamtland paa hestehandel. Han stod seg godt i 
fystninga; men seinare gjekk det tilatters med om 6 

Ystad består i likhet med Steinstad av en vester og en østre del.  
Anders og Lisabet drev Vester Ystad.  

                                                

 

6 Ættetavler fra Innherrad. Andreas Ystad 1911, s15 
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hun gi opp. De siste årene hadde hun vanskelig for å 
snakke og kunne bare bevege seg over korte avstander 
uten hjelp. Hun døde av 23. juli 2005, 76 år gammel, som 
følge av hjertesvikt dagen før. 

Otto jobbet på NOBØ fabrikker i Trondheim mesteparten 
av livet. Der laget han møbler og sto ved kappsaga store 
deler av dagen. Det var andre tilstander før i tida. 
Arbeidsmiljøloven sto ikke like sterkt som i dag og hele 
tre ganger kom Otto med en finger mindre enn han gikk 
på jobben med samme morgen. 

Han var ikke gammel nok til å delta i andre verdenskrig 
men bidro i Tysklandsbrigaden etter krigen. På 90- og 
tidlig på 2000-tallet fikk han hjernedrypp og tar livet litt 
mer med ro nå. 

Gerd og Otto flyttet inn i leiligheten like nedenfor Norges 
tekniske høgskole (i dag er skolen en del av Universitetet 
i Trondheim, UNIT), ved 
siden av døvekirken Det 
var Aslaug, Gerds mor, 
som først leide denne 
leiligheten. I sin tid bodde 
det til sammen tretten 
mennesker til sammen her: 
Gerd og Otto med fire 
barn, Brit (Gerds søster) 
og Knut med tre barn, 
Aslaug og Thor (Gerds 
bror). Leiligheten var stor 
etter datidens mål men ga 
ikke mye plass: to store 
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familier måtte dele to stuer, to soverom, ett bad og ett 
kjøkken. Den ene stuen ble brukt som soverom. 

I 1990-årene ble leiegården totalrenovert og Gerd og Otto 
flyttet ned en etasje. Før det skjedde hadde begge to følt 
alderdommen på kroppen og opplevd både slag og 
hjernedrypp. Etter flyttingen ble det færre trapper å gå 
opp og ned.  

1.2 Barn, barnebarn, og barnebarns barn 

Gerd og Otto fikk 4 barn: 

1) Geir Otto Karlsen ble født 9. september 1949 
i Trondheim. Han giftet seg med Ada Britt 
Sørsæther i Trondheim i 1968. Ada ble født 
19. september 1947 på Hitra. De ble skilt ca 
1995. Ada og Geir hadde tre  barn sammen: 

a. Svein Sørsæther Karlsen, født 15. juni 
1968, giftet seg 19. september 1998 i 
Austin, Texas, med Trudy Annette Tims, 

født 7. oktober 1972. De 
er bosatt i Boise, Idaho i 
USA og har følgende 
barn:  

i. Per Austin Karlsen, f 15. juli 2000 

ii. Cecelia Annette Karlsen, f 6. 
november 2001 
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Inderøya135 og var datter av 62. Paul Jenssen og 63. Siri 
Hansdatter. Hun var gift med 30.  Anders Rasmussen 
Ystad133. Andreas ble født i 1786134 og var sønn av 60. 
Rasmus Andersson Hyllberget Røysing og 61. Anne 
Jørgensdatter. 

Om Ystadslekta er det skrevet mye, spesielt i Inderøyboka, 
bind II. Andreas Ystad, søskenbarn til Anna Rebekka, var 
medforfatter av denne boka. Ystad er en annen av de store 
gårdene på Inderøya og ligger i likhet med Steinstad like vest 
for Hylla i Nord-Trøndelag. Blant annet står det i Inderøyboka, 
bind 2 at "Denne garden var øyde i 1723 [dvs allerede etablert, 
men ikke bebodd] [...] Rasmus A. var frå Roysing i Ogndalen f. 
1753 (eller 54) gift 1779 med Anne Jørgensdotter øyster Ystad. 
Dei sådde 3 born, Anne, Anders og Inger. Rasmus skulde vera 
ein djerv kar, sterk, hendig og godlynt. Omfram gardsbruket 
som han styrde godt, dreiv han mykje med snikring, båt- og 
jektbyggjing o.m. og hadde god innkome. I 1816 gav Rasmus 
ifra seg garden til sonen Anders for 160 rdlr. og kår. Rasmus 
døydde i 1846. Han var blind dei siste åra og låg for det meste 
tit sengs. Kona, Anne Jørgensdtr., døydde i 1829. Anders 
Rasmussen, f. 1786, var gift med Lisabet Paalsdtr. Salberg 
(øvre). Han stræva likesom faren med å betre jorda på garden 
og bryte nytt åkerland. Han fekk og 10 daler i premie for 
myrdyrking. Anders og Lisabet hadde 5 born, 2 gutar og 3 
gjentor. Begge gutane heitte Rasmus. Den forste f. 1817 og 
døydde same året, den andri - den yngste av systskinflokken, i. 
1834. Han vart gift med Elen Margrete Andersdtr. Røstad, Frol. 
Rasmus fekk kjopekontrakt på garden i 1863 for 900 spdlr. og 
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Anne Bergitta Andreasdatter96 ble født 17 april 
185197. Hun bodde på Hylla i 1911.97 (se side 11) 

 
Peter Andreas Andreasson98 ble født i 185499 og 
døde en gang etter 191199 Han var ugift. 

 
7. Anna Rebekka Andreasdatter.  

4.5 Folket på Ystad 

Moren til Anna Rebekka Andreasdatter var 31. Lisabet 
Paalsdatter Salberg134. Lisabet ble født omtrent 1796 på 

Steinstad og Ystad 
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b. Bjørn Karlsen, født 21. januar 1970. Han 
giftet seg 23. mai 1998 med Linda Kjellin 
Johansen, f. 26. februar 1973. De er bosatt 
på Mysen. 

c. Rune Karlsen, født 15. juni 1972. Han 
giftet seg 11. oktober 2003 med Lisa del 
Ciello. De er bosatt i Toronto i Canada. 

Geir giftet seg på nytt 
med Heidi Bjørnstad (f. 
Torvaldsen) 9. juni 
2000. Heidi ble født 3. 
januar 1965. De er bosatt 
i Sarpsborg. Sammen 
har de ett barn: 
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a. Bettina Eline Karlsen, født 14. mars 2000 
i Sarpsborg. 

Heidi var tidligere gift med Rolf Bjørnstad fra Ørje i 
Østfold. Heidi og Rolf hadde tre barn sammen: Odd 
Herman, Malin, og Lars Jørgen. 

Ada er bosatt på Ørje. 

2) Terje Karlsen ble født 10. februar 1952 i 
Trondheim. Han gikk tidlig inn i militæret og 
ble utdannet som radiooperatør og russisk 
tolk. Han døde 18. februar 1977 i en 
trafikkulykke under opplæring i USA. Terje 
giftet seg i Trondheim i 1974 med Anne 
Grethe Bjordal, født 9. september 1952. 
Sammen hadde de ett barn: 

a. Pia Christin Bjordal ble født 1. mars 1972 
i Trondheim. Hun er gift med Johnny 
Asbjørn Frostad Nordseth i mai 1999. 
Sammen har de ett barn, Levi, født mai 
2000. 

3) Wenche Margareth Karlsen ble født 10. 
august 1953 i Trondheim. Hun giftet seg ca 
1977 med Einar Langø, født 23. mars 1953. 
De skilte seg ca. 1995. De hadde følgende 
barn sammen: 

a. Jannicke Langø, født 22. juni 1977 i 
Trondheim. 
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følge Inderøyboka, bind 25, Andreas solgte gården i 1870 
til dyrlege Andreas Øfsti for 1500 spesidaler og kår.   

At Andreas tok kår på gården betyr simpelthen at han tok 
en del av jorda selv og bodde der på sine gamle dager. 
Jorda han stakk ut ble kalt Tamburplassen, eller Kåret på 
Flagi. 

Andreas hadde vært korpstambur i yngre dager (dvs 
trommeslager i korpset, sannsynligvis militæret) og kåret 
han tok fikk altså navn etter denne stillingen.  Andreas 
bodde på Tamburplassen til han døde i 1904.  

Andreas og Poulianna hadde følgende barn: 

 

Lornts A. Andreasson88, ført 20 mars 184289 og 
døde 23 november 190689 Bodde muligens på 
"Flaget. Ugift. 

 

Anton Andreasson90, født 184591. Gift med Inger 
Anna Andreasdatter som ble født på Bugta 
(Høsplass). Anton var bergverksarbeider ved 
folketellingen i 1865. I 1911 hadde han og Inger 
flyttet til Straumen91 . De hadde ingen barn. 

 

Elisabet Andreasdatter92, født 184793 og døde 
etter 193594. Elisabeth ble gift med Ola 
Jørginusson Følstad. De flyttet til USA før 1935.95 

                                                

 

5 Inderøyboka Band II, Ingvald Sakshaug og Andr. Ystad (1937), Riksarkivet  r948.439 
In pp 479-483. 



Hernes-slekta 28.07.2005   

Side 32  

 
6. Esten Jakobsen Dahl, født 2 juni 1833 i 
Dalsgjerdet, Melhus, Sør-Trøndelag. 

Vi vet mye mer om Esten og Marits familier. Begge harslekt 
langt tilbake i tid på Melhus. Besøk 
http://www.sveinkarlsen.com for mer informasjon.  

4.4 Folket på Steinstad og Ystad 

Far til Anna Rebekka Steinstad var 14.  Andreas 
Lorentsen Steinstad75. Anders var født 12 mars 1811 på 
Inderøya i Nord-Trøndelag76. Han døde 21 september 
190577,78.  Hans foreldre var 28. Lorents Haldorssen og 
29. Anna Andersdatter.  Anders giftet seg med 15. 
Poulianna Andersdatter Ystad80 9 februar 1842 på 
Inderøya79. 

Poulianna ble født 18 august 1818 på Inderøya81,82,83. Hun 
døde i 187483.  Hun var datteren til 30. Anders 
Rasmussen Ystad og 31. Lisabet Paalsdatter Salberg. 
Mer om Poulianna og hennes familie i et annet kapittel. 

I folketellingen fra 1865 står det om Andreas at han har 
Føderaad af Steinstad. Han var med andre ord odelsgutt.  
Faren, Haldor, hadde drevet Vestre Steinstad siden 1806 
og da han døde i 1834 tok det 4 år før boet foretok skifte 
etter ham. Andreas fikk kjøpe gården for 400 spesidaler. I 
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b. Kjetil Langø, født 5. juni 1981 i 
Trondheim. 

Wenche bor nå sammen med Anders Wold. Begge er 
bosatt i Trondheim. 

4) Elisabeth Karlsen ble født 6. mars 1958 i 
Trondheim. Hun giftet seg ca 1977 med   

Reidar Kvam. De er bosatt i Trondheim og 
har følgende barn: 

a. Hege Kvam, født 12. oktober 1977. 

b. Hilde Kvam, født 1. juli 1980. 

1.3 Hernes-navnet 

Navnet 'Hernes' kommer fra garden ved same navn. O. 
Rygh sier dette i boken : Norske Gaardnavne :  

   

http://www.sveinkarlsen.com
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Familien til Gerd kommer fra Frosta, som vi skal lese 
senere i boken. Det er imidlertid ingenting som tyder på at 
familien har tilknytning til denne svært gamle gården, 
som var nevnt i dokumenter langt tilbake på 14- og 1500-
tallet. Sannsynligvis tok farfaren navnet da han flyttet til 
Trondheim.   

222   OOOPPPPPPVVVEEEKKKSSSTTTEEENNN   

2.1 Einar og Aslaug - Gerds foreldre 

2.  Einar Adolf Hernes5 var født 
3 november 1889 på Strinda5.  
Han var sønn av 4. Johan 
Gunerius Hernæs og 5. 
Johanna Cecilie Myhre.  Han 
giftet seg med 3. Aslaug Elise 
Dahl 11 mars 19176. Aslaug 
var født 1895 i Trondheim7 og 
var datter av 6. Esten Jakobsen 
                                                

 

1 Bind 15 s.72   
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Christoffersen Haltbrekken64,65. Marit  var født i 179166.  
Hun var datter av 26. Christoffer Estensen Ler og 27. 
Guru Olsdatter Haltbrekken. 

Det er nok vanskelig å spore Jacobs far. I folketellingen i 
1801 står Jacob oppført sammen med sin mor, Siri 
Jacobsdatter og stefar Gulbrand Jensen på en 
husmannsplass under gården Dahl. I folketellingen er han 
oppført som Jacob Sivertsen, Konens uægte sønn . Han 
var på dette tidspunktet 10 år gammel.  

Jakob og Marit Haltbrekken hadde åtte barn sammen: 

 

Berit Jakobsdatter66, født 181566 

 

Christoffer Jakobsen66, født 181766 

 

Gulbrand Jakobsen66, født 181966 

 

Guru Jakobsdatter66, født 182067; giftet seg med 
Sivert Karlsen 184468; født  i Klæbu68. 

 

Sivert Jakobsen Dahl68,69, født 182370,71. Sivert var 
gift to ganger, sist med Sigrid Johnsdatter Dahl; 
født 183472,73. Sivert bodde i 1867 på Tomsettrø 
på Strinda74 

 

Jakob Jakobsen Dahl74, født 182574; giftet seg to 
ganger, først med Inger Arntsdatter Stene, født 
1821 i Horg74 og død i 189274. Andre gang giftet 
Jakob seg med Jonetta Bergitta Tomsettrø 186274, 
født i 183474 og død i 187974. 

 

Sigrid Jakobsdatter74, født 182774; giftet seg med 
Lars Olsen Lersbroen 185174. 
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november 1865 bodde familien på Øvre Bakklandet54. 
Lars var da murer55. 

Lars og Karoline hadde følgende barn: 

 
Carl Ludvig Arentsen58, født 1850 i Trondheim58 

 
Anna Marie Arentsen58, født 1852 i Trondheim58 

 

Christian Arentsen58, født 1854 i Trondheim58 

 

Lovise Arentsen58, født 1857 i Molde58 

 

5. Johanna Cecilie Myhre, født 30 mai 1859 i 
Molde; giftet seg med Johan Gunerius Hernæs. 

 

Oluf Anton Arentsen58, født 23 september 1861 i 
Molde, Møre og Romsdal58,59. Oluf var døpt 19 
januar 1862 i Molde59 

 

Hilmar Severin Arentsen60, født 19 februar1864 i 
Molde, Møre og Romsdal60,61. Hilmar ble døpt 20 
oktober 1864 i Molde61 

Vi vet mye mer om Lars og Karolines familier. Besøk 
http://www.sveinkarlsen.com for mer informasjon.  

4.3 Melhus-slekt  Esten Dahls aner 

12.  Jakob Sivertsen Dahl62 var født i 179162.  Han var 
sønn av 24. Sivert og 25. Siri Jacobsdatter 
Valderåshaug.  Han giftet seg i 181763 med 13. Marit 
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Dahl og 7. Anna Rebekka Andreasdatter.  

Einar ble døpt i Lade Kirke på 
Strinda 8 desember 18998. Han 
var i sin ungdom friluftsmann og 
jeger og skal visstnok hatt en 
koie på Kotsøy, et sted mellom 
Støren og Røros. Hos Thor 
Hernes henger et maleri av 
koien. Einar skal også ha vært 
medlem av Norsk Kongelig 
Seilforening og hadde en seilbåt 
ved navn ''Barberrina''. Det 
finnes et foto av Einar, veldig lite 

og blast, som viser en mann med ski og staver og to 
hunder på hver sin side. Brit Leistad har firtalt at hun var 
med sin far flere ganger på skitur til Skistua opp i 
Bymarka. 

Før Einar ble gift 
og etablert skal han 
ha hatt et opphold i 
Berlin. I Berlin 
lærte han seg tysk. 
Det er usikkert 
hvor lenge han 
oppholdt seg der.  

Han skal også ha 
vært barberer og 
frisør for en 
''Dreyfus'. Dreyfus 
skal i sin tid ha 

  

http://www.sveinkarlsen.com
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vært fange på Djeveløya utenfor Sør-Amerika, og reiste 
på et tidspunkt til Nordkapp eller nordover. Einar ble med 
i reisefølget som barberer og frisør. Det skal ha vært en 
artikkel og bilde i avisen (muligens Adresseavisen) om 
turen, men artikkelen har vist seg vanskelig å spore opp2. 

Han var for det meste frisør av yrke  det var Aslaug 
også. Familien bodde lenge på Bakklandet, først i Nygata 
4, før de flyttet inn i leiligheten i Schøyens gate på 
Elgeseter.  

Aslaug var en 
liten og slank 
dame som alltid 
var velkledt. 
Hun hadde 
frisørsalong i 
den ene stua og 
arbeidet delvis 
på Conserv, en 
hermetikkfabrik
k i nærheten der 

hun var sesongarbeider. Ellers var hun flink til å bake, sy 
(spesielt brodere) og frisering. Hun kunne alt, i følge Brit. 
Da Aslaug var en liten jente gikk hun på stole i 
Waisenhuset i Trondheim. 

Både Brit, Thor og Brits datter Anne har alltid ment at 
Aslaug var svært lik Wenche Foss. Anne så i sin tid et 
stykke der Wenche Foss spilte flere roller. Hun var moren 

                                                

 

2 Thor Hernes 
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4. Johan Gunerius Hernæs 

 
Karen Birgitte Hernæs41, født 1856 på Frosta41. 
Karen jobbet som tjenestepike i 187542 

 
Casper Hernæs43, født omtrent 1858 på Frosta43. 
Casper gikk i Smedlære i 187544 

 

Edvard Hernæs45, født omtrent 1862 på Frosta45 

 

Einar Hernæs45, født omtrent 1864 i Trondheim45 

Vi vet mye mer om Endre og Annes familier. Besøk 
http://www.sveinkarlsen.com for mer informasjon. 

4.2 Strinda-slekt 

 

Johanna Myhres aner 

10.  Lars Petersen Myhre46,47 var født 11 juni 1823 i 
Bratsberg på Strinda sørvest for Trondheim48.  Han var 
sønn av 20. Peder Larsen og 21. Marit Iversdatter 
Gjesvold og ble døpt 20 juli 1823 i Bratsberg kirke på 
Strinda. Lars giftet seg med 11. Karoline Arentsen 10 
november 1850 i Bakke kirke, Trondheim, Sør-
Trøndelag49. 

11.  Karoline Arentsen50,51 var født 14 desember 1824 i 
Trondheim52.  Hun var datter av 22. Cornelius Arentsen 
og 23. Ane Paulsdatter. Hun var døpt 16 januar 1825 i 
Vår Frue Kirke i Trondheim57.  

Mellom 1854 og 1857 flyttet familien til Molde, der de 
bodde til ca 1865. Yngstesønnnen Hilmar var døpt i 
Molde kirke i oktober 1864, men ved folketellingen i 

http://www.sveinkarlsen.com
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Østbordvald. 

Endre var først hjemmedøpt 25. september 1827 men 
dåpen ble stadfestet i kirken 28. oktober samme år. 
Faddere var  Anne Olsdt Hogstadsvo, Karen Johnsdt 
Lievoien, Karen Arentsdt Vangberg, Ole Ottesen 
Vangberg, Christian Thomas Hogstadsvo, og Casten 
Olsen Vangberg.  Hjemmedåpen sto Jens (Grois?) 
Vangberg for. 

I 1854 bodde 
familien på 
Rønningen40. 
Dette året ble 
sønnen Johan 
Gunerius født. 
Mellom 1862 og 
1864 flyttet 
familien til 
Trondheim. 
Endre var listet 
som 
'arbeidsmand' i 
folketellingen i 
1865.  Familien 
bor på  
Bakkestranden 
på Bakklandet 
dette året. Adressen deres i 1875 året er Øvre Møllenberg 
2141. Dette året er Endre Maaler  av yrke (måler).41 

Endre og Anne hadde følgende barn: 

Hernes? 
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som virket gammel og ustelt og spilte samtidig døtrene 
som var yngre og velstelte. Da hun så dette stykket 
minnet det henne om mormoren.  Johanne, gift med Thor, 
sa det samme uten at Anne hadde brakt det på bane. Thor 
hadde også denne oppfattelsen  han ville ikke se 
teaterstykket på tv fordi det minnet ham om moren. 

2.2 Fra Bakklandet til Høgskolebakken 

Det var Aslaugs far, 
Esten, som eide 
gården i Nygata 4. 
Aslaug tok over 
gården da Esten døde 
men men tapte den 
en gang rundt 1930. 
Gården måtte selges 
på grunn av 
arveoppgjør mellom 
Aslaug og 
stesøsknene.Brit 
Leistad (Gerds 
søster) kan huske å 
ha vært med sin mor 
flere til Norges Bank 
i den forbindelse. 
Nygata 4 var en 
tregård på Bakklandet i Trondheim. Familien flyttet 
derfra til Nygata 26-28. Dette huset er en 
hjørnemurstensgård og står der den dag i dag. De flyttet 
inn  i hjørneleiligheten i første etasje.  
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Aslaugs mor, Anna 
Rebekka, bodde hos 
dem på denne tiden. 
Hun ble fraktet i en 
kurvstol fra Nygata 4 
til hjørnebygningen nr 
26, båret av Einar og 
en mann til3. I den nye 
leiligheten drev 
Aslaug frisørsalong  i 
det ene soverommet 

når rommet ikke var leid ut. Anna Rebekka sov på det 
samme rommet som de andre. Einar arbeidet på den tiden 
i en  frisørsalong i Krambugata i Trondheim. Den lå der 
                                                

 

3 Brit Leistad 
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minnet har både Brit og Thor. Da de fikk leiligheten i 
Nygata 26 fikk barna streng beskjed om ikke å si noe til 
noen. Anna Rebekka døde i Nygata 26. Hun lå på likstå 
på soverommet og ble senere flyttet ut på stua. Hun ble 
begravet hjemmefra, 29. oktober 1934. 

Esten og Anna Rebekka hadde ett barn: 

 

3. Aslaug Elise Dahl   
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4.1 Frostafolket 

 

Johan Hernes aner 

8.  Endre Otto Mikkelsen Herness35 var født 22 
september 1827 på Frosta35.  Han var sønn av 16. Michel 
Mortensen Liaveien og 17. Karen Carlsdatter.  Han 
giftet seg med 9. Anne Katrine Bertelsdatter Valberg 
10 august 1854 på Frosta36,37. 

Anne Katrine 
var født 
omtrent 1829 
på Levanger38.  
Hun var datter 
av 18. Berthel 
Haldorsen 
Munkebyv og 
19. Kirsten 
Einarsdatter 
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måtte kanselleres måtte Anna Rebekka jobbe med 
foredling av fisk på Bakklandet4.  

Anna Rebekka og Esten hadde truffet hverandre da Anna 
Rebekka jobbet på Reitgjerdet som pleierske og han 
hadde noe snekkerarbeid der. De fikk Aslaug sammen 
allerede i 1895, 4 år før de giftet seg. 

Hun gikk vel ikke tilbake til 
pleierjobben da hun ble enke, men måtte nok ta det som 
var ledig.  

Anna Rebekka bodde resten av livet sammen med sin 
datter, også etter at Aslaug og Einar giftet seg og fikk 
barn. Under flyttingen fra Nygata 4 til Nygata 26/28 bar 
Einar og en annen person henne i en kurvstol. Dette 

                                                

 

4 En kan si at planene falt i fisk... 

Den andre familien 
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hvor det i dag er nedkjøring til parkeringshuset til 
Olavskvartalet.  

Brit Leistad forteller at de brukte å gå eller springe fra 
Bakklandet med mat til Einar når han var på arbeid.  De 
gikk over Bakke Bru og ned Krambugata. En dag var 
ulykken nesten ute. Gerd holdt på å falle i Nidelva ved 
allmenningen rett utenfor hjemmet. Det var med nød og 
neppe at søsknene klarte å redde henne. 

Familien måtte flytte fra Nygt. 26/28 i 1940. Kjøkkenet 
og soverommene ble utleid til andre og stuene skulle 
brukes til kontorer. Familien bodde i Scholdagerveita nær 
Kjøpmannsgata i ni måneder. Om sommeren måtte de 
være hos tanten Anne 
Bergitta på Hylla, alle 
møblene og annet stod 
lagret på brygga i  
Nygt.24. Huset til Anne 
Bergitte var på Røra, ved 
Hylla Kalkverk, nedenfor 
der hvor Steinstad- og 
Ystadgårdene ligger.  

Anne Bergitta var ugift. 
Huset lå helt nede ved 
sjøkanten. Huset lå i en 
liten gate sammen med 
flere hus på begge sider av 
gata, i følge Anne 
Årbogen en ordentlig 
idyll, slik som det er på 
Sørlandet.

 

Huset ble solgt ca. 1953 for kr. 2000,-. I dag 
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er det påbygd og har de samme eierne som kjøpte huset i 
1953. Utenfor huset på baksiden var den en have ned til 
sjøen, det hadde de drivhus, åker og fruktrær. Anne 
skriver videre at dette var en ordentlig fin plass, jeg vil si 
et paradis på jord, som dessverre er gått ut av familien for 
godt.

 

Da de flyttet til Schøyensgt. 6 måtte Aslaug betale et 
depositum på kr. 35,-, det var hele hennes månedslønn. 
Husleien var på kr.90,-. Det var en overrettsakfører 

Lindheim som 
leide ut 
leiligheten. 

Det de eide var 
pakket godt inn 
for at det ikke 
måtte knuses og 
alt måtte bæres. 
Alle var med dvs. 
Aslaug , Einar, 
Brit, Thor og 
Gerd. De gikk fra 
Scholdagersveita 
via Kjøpmannsgt. 
over gamle Bybro 
, opp Vollabakken 
bortover 
Klæbuveien og til 
Schøyensgt. De 
gikk flere turer og 
de delte på 
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hadde ansvaret for to bygninger i Trondheim. Den ene 
bygningen er Vår Frues Menighet i Dronningensgt. 50. 
Byggetiden var lang etter dagens mål: 1898 - 1919. Den 
andre bygningen er Adresseavisen sin gård i Erling 
Skakkes gate. Denne 
bygningen ble opprinnelig 
oppført i Søndregate, men 
senere flyttet. Fra 
folketellingene står det at 
Esten var tømmermand, 
byggmester eller "arbeidet 
med egne hender". 

Da folketellingen i 1865 ble 
foretatt hadde han adresse i 
Dronningens gt. 35. Denne 
gården finnes i dag. Det er en 
klesforretning i første etasje.  
Det var en bybrann i Trondheim ca 1842, og den 
bebyggelsen som er der i dag er fra etter brannen. 

Anna Rebekka kommer fra Inderøya i Nord-Trøndelag, 
der hun bor på gården Steinstad. Faren, Andreas Lorntsen 
har odelsrett på garden. Anna ble døpt 1 juni 1857 på 
Inderøya34.  

Da Anna ble enke hadde hun pakket alt og gjort seg klar 
til å reise til sin søster Elisabeth i Amerika. Datteren 
Aslaug, 11 år på denne tiden, blånektet imidlertid. 
Aslaugs ting ble pakket i en mindre kiste som i dag står 
hos Thor og Johanne Hernes. Da emigrasjonsplanene 
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2. Einar Adolf Hernes. 

 
Eline Hernes25, født 9 juni 189525 

I tillegg hadde familien et pleiebarn ved folketellingen i 
1900. 

 

Dagmar Pedersen25, født 24 august 189825. 
Folketellingen 1900:  Pleie-Datter fors af 
O.R.Sagfører

 

3.2 Bondedatter fra Innerøya møter snekker fra Melhus 

6.  Esten Jakobsen Dahl25 

var født 2 juni 1833 på 
Dalsgjerdet i Melhus26,27.  
Han var sønn av 12. Jakob 
Sivertsen Dahl og 13. Marit 
Christoffersen Haltbrekken.  
22 august 1899 giftet han seg 
med 7. Anna Rebekka 
Andreasdatter28 i 
Trondheim. 

Anna Rebekka var født 13 
april 1857 på Inderøya i 
Nord-Trøndelag29. Hun døde 23 oktober 193430.  Anna 
var datter av 14. Andreas Lorentsen Steinstad og 15. 
Poulianna Andersdatter Ystad. 

Esten ble døpt 21. juli 1833 i Flaa kirke i Melhus. Han ble 
etterhvert en aktet byggmester i Trondheim. Aslaug 
fortalte sine barn at faren hadde vært med på å bygge eller 
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byrdene. Møblene ble kjørt, det ble kun en kjøring for for 
det var vanskelig å få tak i skyss, Einar hadde fått lånt en 
lastebil på havna. Dette var møblene de hadde : En 
spisestue, barnesenger, dobbelseng, divaner og 
toalettkommode og kjøkkenmøbler . Spisestua hadde 
Aslaug i sin tid kjøpt på auksjon, det fantes kun to slike i 
hele Trondheim, da hun døde arvet Thor den og han 
bruke den til ved. (detter er en historie for seg selv, skal 
ikke komme nærmere inn på den her). Aslaug hadde kjøpt 
spisestuen hos Bauk Auksjonsforretning for kr. 150,-. 
Den besto av bord med fire stoler, buffe med to skap og 
en anretning med speilvegg Schøyensgt. lå i den tiden på 
landet, det var hester og kyr opp i bakken. 

2.3 Krigsåra 

I ni måneder i 1940 bodde familien i Scholdagerveita i 
Midtbyen, nær Kjøpmannsgata. Hernes-barna forteller at 
da byen ble bombet i 1940 måtte de dra i hui og hast til 
Norges Banks bygg. Banken hadde tilfluktsrom og var 
nok det sikreste stedet de kunne vært. 

Senere flyttet de fra Scholdagerveita til en leilighet i 
Schøyens gate. Under krigen leide de ut sove- og 
pikeværelset. Først bodde brødrene Grinden hos dem. 
Etter hvert fikk familien tyske leieboere. Etter at Brit kom 
i kontakt med en tysk mann (som senere ble far til 
Sigfred, eller Siggen) skal Einar har sagt noe sånt som at 
''vil dokker ha tyskera i husan så ska dokker betre få det". 
Einar traff en dag to personer fra okkupasjonsmakten som 
han endte opp i fuktig lag med. Tyskerne ble invitert hjem 
til Schøyensgt., og da de fikk se den store leiligheten de 
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hadde så måtte familien gå med på å leie ut to rom til 
okkupasjonsmakten. Det var to sivile menn som bodde 
leide rommene. Det med at det kom tyskere inn i 
leiligheten var med på å splitte opp familien. 

2.4 Barna kommer til 

Aslaug og Einar fikk fire levendefødte barn men det var 
til sammen seks svangerskap. De to første var enten 
dødfødt eller så døde de like etter på. Det var en jente og 
en gutt. Jenta fikk navnet Gerd. Alle barna ble født i Nygt. 
4. Det første barnet som levde opp het Knut. Han ble født 
ca. 1921. 

Da Aslaug skulle føde Gerd måtte resten av familien ta 
seg en lang tur rundt Brattøra og da de kom hjem var det 
kommet til en ny baby. Barna begynte senere ved 
Bispehaugen skole. Det var rene gutte- og pikeklasser ved 
skolen på den tiden. Brit gikk ved en skole som kaltes 
Forsamlingssalen og der ble hun som barn bl.a. kjent med 
Knut som hun senere skulle komme til å gifte seg med. 
Om de andre gikk ved samme skole vites ikke. 

Knut ble som gutt påkjørt av en drosje i krysset der Nedre 
Bakklandet og Nygata møtes. Trafokiosken midt i bildet 
på side 8 var delvis skyld i at drosje-sjåføren ikke så Knut 
da han løp ut i gaten. Brit var vitne til ulykken.  

Knut ble skadet og familien kunne ikke ha ham boende 
hjemme lenger. Han ble pasient ved Klæbu Pleiehjem, et 
sted for psykisk utviklingshemmede. Knut fikk senere 
både skarlagensfeber og var også plaget med epileptiske 
anfall. Brit husker en tur de tok dit for å besøke ham, det 
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Johan var enkemann og 
hadde fra før av datteren 
Anna. Johanne kom til dem 
som hushjelp. De bodde da i 
Mellomila, ved Ila Vaskeri.  

Etter at Einar og Aslaug 
kom sammen bodde Johan 
og Johanna i Wesselsgate 
og i bakgården av Nonnegt. 
26. Barnebarna fikk kaker til 
julegaver, fyrstekaker med 
navnene deres skrevet med 

farver. Familien hadde ikke mye penger. Johanne skulle 
visstnok være i slekt med en baker på Bakklandet ved 
nave Mauring. Johanne var husmor. 

Etter at Johanne ble enke flyttet hun til datteren Else. De 
flyttet på seg flere ganger gjennom årene og bodde bl.a.i  
Prinsensgate (der hvor ''Svømmehall-bygget'' står i dag), 
Nedre Bakklandet nr. 8 og Aslak Boltsgt. 3. Rundt 1950 
bodde de i Krambuveita. Mens de bodde i Krambuveita 
ble det brann i huset. Noen hadde kastet noe gjennom et 
vindu i et rom nær kjøkkenet. Dette rommet var leid ut og 
angrepet het seg å være en hevnaksjon. Johanne ble 
skadet i brannen. Hun havnet på sykehuset. Brit Leistad 
jobbet på sykehuset den gang og fikk vite da hun kom på 
arbeid at farmoren var innlagt. Johanne døde senere av 
skadene. 

Johan og Johanna hadde følgende barn: 

 

Astrid Hernes25, født 5 mars 188525 
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3.1 Johan Hernes og Johanna Myhre 

4.  Johan Gunerius 
Hernæs16,17 var født 9 
november 1854 på 
Frosta18,19.  Han var sønn 
av 8. Endre Otto 
Mikkelsen Herness og 
9. Anne Katrine 
Bertelsdatter Valberg.  
Han giftet seg med 5. 
Johanna Cecilie Myhre. 

5.  Johanna Cecilie 
Myhre20 var født 30 mai 
1859 i Molde21.  Hun var 
datter av 10. Lars Petersen Myhre og 11. Karoline 
Arentsen. 

Ved folketellingen i 1900 bodde Johan og familien i 
Nedre Bakklandet 18. Huset var et 'Vaaningshus.  En tre 
etages brygge til fiskudsalg og div.'  I 1865 bodde Johan 
sammen med sin mor og far på Bakkestranden, også på 
Bakklandet. Johan var løsarbeider og dagarbeider i både 
1965 og 1900.  

I 1865 bodde Johanna med sin familie i Molde. Hun ble 
født der og døpt 4 mars 186024 .  
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var ''storveis'' de spiste middag der, det var vist rene 
utflukten. Thor fortalte at faren jobbet hardt fordi det var 
dyrt å ha Knut i forpleining, nye klær og sko osv. måtte 
betales av foreldrene. Knut Hernes døde nitten år gammel 
i Klæbu, omtrent i 1941. 

2.5 Etterkrigsåra  en ny generasjon vokser opp 

Da Einar fikk tuberkulose etter krigen ble det dårlige tider 
for familien. Han var pasient på Trondhjems Hospital og 
lå i første etasje i det som i dag er den gamle bygningen. I 
dag er det kontorer der. 

Aslaug og Einar ble gift og skilt to ganger med hverandre. 
De bodde mye hver for seg. Etter at Knut Leistad giftet 
seg med Brit fikk han dem til å gifte seg igjen. Dette må 
ha vært ca 1957-58. 

Brit fikk Siggen i 1943. Gerd og Otto ble gift i 1949. Da 
var Geir underveis. Gerd og Otto hadde da begge 
soverommene og Aslaug, Brit og Siggen begge stuene. 
Ellers skiftet de rom etter behov. Senere møtte Brit Knut 
Leistad og giftet seg med ham i mars 1956. Brit og Knut 
flyttet til Lademoen i 1960. Thor dro til sjøs etter krigen 
og var borte i 5 år. Senere ble han gift med Johanne og de 
flyttet til Nardo i Trondheim, til et hus eid av Johannes 
familie. Gerd og Otto ble boende igjen sammen med 
Aslaug i Schøyens gate. Aslaug hadde det første rommet, 
det vil si den ene stuen. Det var hel vegg mellom stuene 
da. Ellers i dette hjemmet måtte alle barna betale for seg 
hjemme samt at de tok del i alt som hadde med husarbeid 
å gjøre. 
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Aslaug og Einar hadde følgende barn: 

 
Brit Anne Hernes14 var født 26. september 1923 i 
Trondheim. Hun giftet seg med Knut Leistad i 
Trondheim rådhus mars 1956. De fikk barna  

o Egil Mikal f 5. juli 1956. Gift med Eva 
Solvik, barn Eli og Eirin. 

o Anne Birgitte, f. 29. september 1958, gift 
med Egil Årbogen, barn Thomas og 
Anders. 

o Kristin, f 1. juni 1965, gift med Ola Bye. 
Barn: Arne Roald og Hanne Kristin. 

Brit hadde også en sønn, født utenfor ekteskap, med 
Sigfried Heinriz Kuhl fra Kiel i Tyskland. Han kom til 
Norge under den andre verdenskrigen, var tysk soldat og 
jobbet som flyfotograf.. Han var født 15.11. 1917 og døde 
8.11.1947 i en bilulykke. 

o Sigfred Heinriz, f. 7. september 1943. Gift 
med Valdine. Barn: Signe Marion og 
Kristian. Signe er gift med Harald 
Sundlandskleiv. Sammen har de barna 
Alina og Malin. Kristian er gift med 
Ingvild Abrahamsen. De har barna Vilde 
og Ida sammen. 

 

Thor Hernes14, giftet seg med Johanne. 

 

1. Gerd Eline Hernes 
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Knut Hernes15, født omtrent 1921 i Trondheim15 

og døde ca 1940-41 på Klæbu Pleiehjem15 .   

Alkoholens onder 


