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1801: Et borgerkorps på 40 mann med olfiscrcr og [l

Musikanter ble opprettet.
Avdelinger av Det norske Jægcrkorps blc lirrl:rgt til
Moss i fabruar-juni.
Nuv. Firma M. Peterson & Søn blc startct-

1803: Gatebelysning ble innført.

1804: Det første tobakkskarveri i Moss blc anlagl av h:rpt.
Henrik Gerner.
Ved privat godgiørenhet ble en arbcidsnnstnlt opp-
rettet.

1805 Anton Vilhelm Scheel ble utnevnt til bylbgcd i Moss.
Han fikk tillatelse til å bytte embedc mcd sin hror,
Som var byfoged i Frerikstad. Hans Schecl ovcrtok
samme år byfogedembedet i Moss (1S05-lSl l).

1806 H. Chr. Bergh forærte byen en gård i Storgaten til
Sykehus. Gården ble senere tryttet med en gård på
Værlesanden.

1807 En stor brann raste i strøket Hcnr. Gcrncrsgittc -
Kongensgt.34 gårder brente ned og 200 innbl'ggcre
ble husville.

Kilde: J. H. Vogt: Mosss giennom 700 år.
(b o hs t av r et t av s kr ift )
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AIV€II Ansvarlig utsivcr: Moss 4llttehistorielag

Moss .Ættehistorielags styre:

Tor Vinje 69 21 51 0l T'ranskribcrings-gruppen

formann og kasserer tvin(zlonliUp.1tl [Jtvantlrcr-gruppen

BjørnHaugen 92468336
nestformann lrjorn.hauggrl@4!-vqilsatltttsc(lilisd-itldqs
Haakon llattevig 482 54 625

sekretær hhattevig@hotmail.com
Lars Aslak Egeberg 901 46 210
styremedlem larsq.eÆbaJg@82.i.net

3t* pøn*øaøpre(d åa,ry 6zdøÅ{

Auge Olsen
styremedlem
Edvin K. Andersen 69 25 20 41

styremedlem
Leif Svendsen
valamedlem
Unni Lien

varamedlem

69 20 79 81 Lokalhistorie-gruppen
aage.o!@gnraitr.com

e fuul.sude{sc(@gelunall. na
22 14 48'13 Ratrekk-gruppen

arysQc1$e@$114d.a0u
69 25 44 54

taiuel!-a@pu]-ilc..nq

69 25 20 l0 Slektforsker-gruppen
pl,r: !t qllil (i.Ao"uli ! q,ll o

Per-Ole Nordli

adresse: Moss ,lEttehistorielag, Postbok 636 1522 Moss
interhetf h jemmeside:-h$$pi/$ry1ru&-qwe.q$-lÅ{geæ-0"

Moss Ættehistorielag er medlem av :

- Norsk Slektshistorisk forening
- Østfold historielag
- Nordmanns-Forbundet
- Landslaget for lokalhistorie
- Fortidsminneforeningen-Østfold avdeling
- DIS - Norge/Østfold
- Grånsbygdens Slåktforskare
- Samfundet for dansk genealogi og Personalhistorie
-The Norwegian-American Historical Association

IIer handley det ørn porto

Østfold Historielug har en stor utgiftspost på porto, trtir"

meldingsbladet skøl sendes ut. Plønen er at ølle som har en
e-postødresse, vilfå blødet på nett.

De som ikke har internett, vi motta bladet som før, i
postkassen.

For vår forening vil det også være pruktisk å h$
medlemmenes e-post udresse. Ofte får vi melding o$,
urrangementer som skal ørrangeres , med kort påmeldiNgs-

frist. Dø er det enkelt for oss å bruke e-post.

Til dere som hør e-post ber vi om at dere gjørfølgende:

Send en e-post til

tvin@pnline"mo

På feltet emn€ skriver du nuvnet ditt.
Enklere kun det ikke gjøres.
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Medlemsmøte
Tirsdag 9. november 2010 kl. 1900

M. Peterson & Søn, Auditoriet, inngang portvakten

Jon Roth I{ilsen

Sprithistorien i Moss

Smøksprøver på Morsøuquuvitfor de som ikkke kjører bil.

Mens vi lytter til Jon, hygger vi oss med the, kaffe og kaker,
og avslutter meg utlodning.

Medlernsmøte
Tirsdagl4. desember 2010 kt. i900

M. Peterson & Søn, Auditoriet, inngang portvakten

Tradisjonen tro er det

Sven G. Eliøssen

som er vår gjest på julemøtet

Rød Herregård og 1814

Mens vi lytter til Sven, hygger vi oss med the, kcffe og køker,
og øvslutter meg utlodning.
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Innsigelse til reguleringsplan for Rosnes

Skunduløs riving planløgt på Rosnes

Da noen av de undertegnede for en tid siden var ute for å
registrere kulturminner ved Rosnes på Jeløy, kom vi i snakk
med beboere som ga oss noen svært overraskende og
urovekkende nyheter hva den mye omtalte utbyggingen på
Rosnes-jordet angår: Utbygger ønsker å rive samtlige av
steingj erdene som omkranser j ordet.

At dette i det hele tatt vurderes, fyller oss med sjokk og vantro.
Mye av den en gang så vakre garden Rosnes er riktignok for
lengst ødelagt, men det betyr ikke at det er greit at man
ødelegger det som er igjen.

Når vi ikke tidligere har protestert mer høylytt mot
utbyggingen på Rosnes-jordet, er det fordi vi er blitt forledet til
å tro at utbyggingen kun ville finne sted på selve jordet, og ax

.|
I

steingjerdene omkring jordet, og alt av natur på utsiden av
dem, ville bli bevarl.

De fleste steder på JeIøy der det i nyere tid har skjedd
utbygginger, er steingierdene blitt bevart - et par eksempler på
dette er Reier og Skippingveien.

Men nå viser det seg altså at kommunen i Rosnes-saken akter å
gtrøre et unntak fra regelen om bevaring av steingjerder, og la
flere hundre meter av slike gjerder bli ødelagt for all framtid.

Pålitelige kilder har fortalt oss at kommunen, da bekymrede
naboer kontaktet den tidligere i sommer, hevdet at den ikke
visste at det er steingjerder ved Rosnes-jordet. Vi finner dette
vanskelig å tro, og dersom det virkelig var sant: Hva sier en
slik uvitenhet om kvaliteten på kommunens kulturminne-
kompetanse?

Utbygger skal ha kommet med et forunderlig forslag til
"kompensasjon" for raseringen av steingjerdene rundt jordet:
Nye steingjerder mellom boligene, based på steinen fra de
eksisterende gjerdene. Dette skal ha blitt kalt "flyfting" av
gjerdene. Men sett fra et bevaringsperspektiv er selvfølgelig en
slik "flyting" meningsløs.

En stor del av betydningen til steingjerder som dem på Rosnes,
ligger i at de representerer gamle grenser, og på Jeløy finner vi
det som må være et av landets mest intalcte "nettverk" av slike
gjerder.

De gjenværende steingjerdene er også noen av de få håndfaste
bevisene vi har på hvilken innsats våre forfedre la i å rydde og
dyrke opp landet, og i gjøre sine omgivelser til noe de kunne
være stolte av. Tilstedeværelsen av slike kulturminner i vårt
lokalmiljø minner oss om en annen og hardere, men også mer
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naturnær tid, og at vi som lever i dag har ffitt vår eksistens, og
mye av vårt miljø, i gave av generasjonene som har gef- fØr
OSS.

En annen grunn til vår forferdelse i denne saken, er at
markagrensen på Jeløy, et resultat av store utbyggings-
konflikter, vitterlig følger steingjerdene på nord- og østsiden av
Rosnes-jordet, og at riving av disse gjerdene ikke bare fierner
utmerkede symboler på denne grensen, men innebærer en
bry.ting av grensen som sådan"

Sentrale politikere i Moss har lovet at markagrensen på Jeløy
vil bli respektert * en av dem er ordføreren selv, paul-Erik
Krogsvold, som i et intervju i Moss Dagblad i 2007 kom med
følgende uttalelse i forbindelse med spørsmålet om utbygging
nord for Rosnes-jordet på Jeløy: "Med vårt styringsalternativ
skal det ikke bygges der". "Garantert?" spurte journalisten.
"Garantert," svarte Krogsvold.

Det er neppe en overdrivelse å si at en riving av flere hundre
meter med steingjerder på Rosnes vil utgjøre den største
enkeltstående ødeleggelsen av kulturminner på Jeløy siden
rivingen av Skomakergården i2004, og det vil være et fryktelig
paradoks dersom en slik ødeleggelse får lov å finne sted bare et
Ar etter at kommunen omsider har fått en egen
kulturminnevemeplan.

Som om ikke dette var nok, synes den mer enn hundre år gamle
lindealleen på Rosnes, en av de fineste i kommunen, å være
truet. Utbygger ønsker å krysse alleen med vei, og ikke bare på
ett sted, men på to. Med mindre det utvises stor varsomhet, vil
dette også dette kulturminnet kunne ble sterkt skadelidende.

Det er ikke for sent å endre på det planforslaget som er lagt
fram, slik at kulturminnene på Rosnes kan bevares. Ennå er

)

)

)

)

ingenting bygd. Vi håper inderlig at utbygger vil forstå

visdommen i å gSøre nettopp det, og, hvis ikke, at kommunen
eller fylkesmannen vil ha vett nok til å forlange at så gjøres.

Med hilsen

Trygve Måleng
På vegne av Moss ,lEttehktorieløg

Arne Stylegur
På vegne av Moss Historielug

Edmund Schilvold
På vegne øv Landskøpsvernets Venner, Jeløy

Jon Gundersen
På vegne av Moss og Omegn Tenkepurk

Torger Willadssen
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Norsk Slektshistorisk
Tidsskrift,
hefte l-bind XLll 2010

Per Reidar Christiansen:
Ættene på Asdal og Tangvall
i Bamble. Her har
Christiansen en lang og meget
inngående artikkel og slekts
og eiendomsforholdene i dette
distriktet.

Odd Arne Hellleberg:
"Kongens lensmann". Are
Øysteinssom på Hestveit i
Heddal og slektskretsrundt
ham. Spennende slektsut-
redning fra 1500 og 1600-
tallet.

Genealogen nr.2-2009

Sten Høyendahl:
Leiemålslister fra 1 600-årene,
en kilde til personkunnskap. i
disse listene for Østlandet kan

en finne mange person-
opplysninger.

Jan Myhrvold: Utvandring
fra Finnskogen til Inger-
mannland i 1692. Det er en
del utvandring også den gang,
om ikke lenger enn til
Sverige.

Trond Myrstad: "Han er en
meget tyvagtig person av en
tyvagtig Familie". Dette er en
beskrivelse av en person fra
Vågå hentet fra en fang-
eprotokoll fra 180O-tallet.
Slike fange og fengsels
protokoller og andre rettsdoku
-menter kan gi mange
opplysninger.

I dette nummer er det
ellers satt fokus på Bergen og
de muligheter som finnes der
for genealoger i alle aldre.

Her er også to artikler om
nederlendere og franskmenn i
Bergen og hvilken betydning
de hadde på 1500-1700 tallet.

11

Griins-Posten
Nr. 60 mars 2019

Georg Mossberg: "Några
strødda antekningar från mine
levnadså,r". Her fån vi
fortsettelsen av hans
levnadsberetning fra forrige
nummer.

Ulf Borg skriver en
artikkel om utenomslekts-
kapelige forhold i tidligere
tider og straffen for slike for
menn og kvinner.

Jens Bakke har en artikkel
fra "Fredrikshals Avis",
skrevet av Anders Teodor
Jensen ca 1930 om
forholdene i KornsjøÆnning-
dalen på i 860-70 tallet

Johannes Gillby: J. O.

Wallins anfrånder på Dal.
Ættegårder med flere-
hundreårige aner finnes flere
steder både på Dal og i
Bohuslån. Her far vi høre om
Ingevaldsbergai Ør.

og amtmennene i hele det
dansk-norske kongerike for o
få kunnskap om alle slags

forhold i kongeriket.
I novemberb20O9 ble det

holdt et seminar på

Riksarkivet som behandlet
dette materialet. Her er 5 av
foredragene:

Steinar Supphellen:
Noregs rikdomar: Dei 43

spørsmål i t7 43 i perspektiv.
Øistein Rian: Embets-

mennene som observatører.
Likhet og forskjeller i
engasjement og holdninger

Marit B. Henriksen: Peter

Schnitlers innberetning fra
Nordland amt som Kilde til
samiske stedsnavn.

Marit Løyland Om helse i
spørreundersøkinga fra 17 43 .

Gord Mordt: Luksus som
problemm i 1743. Embets-
mennenes syn på forbruk i
den norske befolkningen i
1743.

Ellers slektsetterlysninger Oddbjørn Magne Melle.
og annet medlemsstoff. FrP-suksessen på Sunnmøre'

" Frå Jesus, Ivar Aasen og

Heimen nr.2-2010 rektor Kvistvik" til Carl I.
Hagen og Siv Jensen.

I 1743 sendte Dansk Ellers bokmeldinger,
kanselli ut et skriv med i alt oversikt over innkommet
43 spørsmål til stiftsamtmenn litteratur m.m.
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Arkivmagasinet nr. 2-2010

Hovedtema denne gang er:
Kampen mot smitten.

Sofie Rogstad: Norsk
smittevemspolitikk fu 1900
og 1994. Dagens politikk er
hjemiet i smittevemloven fra
1994,- den første kom i 1860
og tuberkuloseloven i 1900.

Espen Storli: Koppe-
vaksinasjon en offentlig
helsesuksess. Den første
massevaksinasjon ble satt
igagn så tidlig som 1810.
Statsarkivene oppbevarer et
omfattende materiale om
dette.

Oddleif Lian: Karantene-
stasjonen i Kristiansand. Fra
siste halvdei av 1700-tallet
var Kristiasand den viktigste
karantenestasjonen i
Danmark-Norge. I arkivene
her finnes navn på skip,
skippere, reisemåI, hvor de
kom fra, last og bemanning.

Tore Sørensen: Pandemi i
nord. Her e4 det snakk om
spanskesyken, som også tok
liv på Svalbard.

Øivind Larsen: Hva betyr
diagnosen ?Det er ikke alltid
like lett å forstå dødsarsaken
og sykdom som er innført i

kirkebøker og andre eldre
dokumenter.

Kari B. Benedictow:
Døden i Sanfors. Om den
gule feber og alle som døde
om bord på seilskutene og i
havnene.

Tor Weiding: Rostockerøl
og luklus i tollregnskapene.
Her får vi bl.a. vite at fru
Sophie Brockenhus til
Elingård i Onsøy importerte
12 tønner (a 115 timer) med
Rostockerøl til eget bruk til
herrredager og adelsmøtet i
juli 1646 !

Lokalhistorisk magasin
nr,2-2010

I dette nummer er det
lokalhistorie fra bydeler i
forskjellige deler av landet
som blir tema.

Ølrnd Wærass i Vi fra
Fuglenes og døm fra byen.

Ingar Kaldal: Trondheim
1880-1950. Byen som møte-
plass.

Eigil Ertresvaag: Krohn-
engen og og Wesselengen
1868-1900. Et arbeiderby-
strøk i Bergen blir til.

taIJ

Marthe Glad Munch-
Møller og Ida Tolgensbakk:
Brugata i Oslo.

Marianne Wiig har
intervjuet kulturminister
Anniken Huitfeldt om
lokalhistorie.

Bjøm G. Lunder skriver
om stokkbåtfunnet i
Gjersjøen.

Bevar'oss vel nr. 2-2010

Trygve Bjarkø: En ny tid -
nye måter å redde

vemsverdige og fredede

eiendommer på. En som ser

mulighetene ved å restaurere
vemeverdige og fredede

eiendommer slik at de

tilfredsstiller dagens strenge

materielle funksj onskrav.
Else M. Skaug: Urnes

stavkirke en verdensarv.

Gj enåpnet etter restaurering.
Else M. Skaug: Den

vedfyrte bakerovnen. Et
spennende kulturminne som

har våknet til live igje
Ragnhild Hagen: Romnes

kirke i Holden sogn. Den er
bygd i 2.nen halvdel av 1100-

tallet på Romnes grunn,

hødendekirke for en

storbonde eller embedsmann.
Svein Norheim: Sund-

Iøl<ka, Sandesund. Tilstands-
beskrivelse m.m. av dette

flotte anlegget som ligger litt
opp fra det gamle fergeleiet
Sandsund ved Glomma.

Ellers aktivitetsomtaler fra
de tre avdelingene m.m.

antakelig som
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Velkommen til
Oslo Byarkiv

Oslo byarkiv er en etat i Oslo Kommune. Byarkivet er det utøvende
fagorgan i arkivspørsmål og er faglig overordnet myndighet for kommunens
samlede arkiwirksomhet. I tillegg skal kommunalt arkivmateriale etter
bestemmelsene i arkivplanen for oslo kommune avleveres til Byarkivet.
Etaten har to seksjoner som oppf'ller hver sin del av dette ansvaret, seksjon
for arkivdanning og systemansvar, og seksjon for depot og formidling.

Byarkivets lesesal finner du i Maridalsveien 3

Eller på internett ryryry.byankjsgt, gsto.kolngr u qe"uo

Telefon 02 180

Åpningstider:
Mandag og Fredag : kI. 0900-1500
Tirsdag og Torsdag : kl. 1200-1500
Onsdag : kl.0900-1800

For slektsforskere er det spesielt folketellingen for oslo som er interessant. I
Oslo er det foretatt folketelling hvert år fra 1899. Folketellingen er
klausulert i 60 år, d.v.s. at vi har pr. i dag tilgang på opplysninger fra 1899-
1947. Adressekalendere finnes på mikrofilm. Du starter søket med å lete
etter personen i alfabetet i adresseboken, inntil du ved navnet fimer den
adressen din slektning bodde i. Deretter ber du om å ffi utlånt kassetten med
den aktuelle gaten. Når du finner rett hus og rett person, ser du også resten
av familien som bor sammen. I anmerkningsrubrikken kan du ved flytting
se hvor familien bodde før. ved trjelp av adresseboken kan du forfølge en
familie giennom hele byen gjennom 49 år. Herved ser du tilgang på nye
verdensborgere, og avgang av bam, nar de for eks. flytter trjemmefla for å
gitte seg.

Men først må du registrere deg i resepsjonen. Du får så utstedt et
Iegitimas.ionskort, som vises ved senere besøk.


