
1 
 

Anetavle for Anders Hauknes født 10.6.1918 – død 28.7.2002  
 

 

 

Forfedre på morsiden: 
 

 

Mor:  

 

Olga Katinka Juul Martinsen Hauknes 

Født: 7.5.1890 

Død: 25.12.1924 på Hauknes 
 

 
                                                                                                                                    Anders - med hår 

 

  

 

Olga er født på Herset i Nesna og ble gift 

med Jens Olai Andersen Hauknes, født 

2.10.1885, død 24.3.1964 på Hauknes. 

 

   

Morfar: Peder Kristian Martinsen, født 11.6.1865 i Luktvassli, Hemnes, døpt 15.7.1865, død 

29.4.1926. (Fra klokkerbok – ellers side 5 og 6.) 

Kommentarer: Han ble født utenfor ekteskap og i folketellingen fra 1875, da han var ti år, er 

han er på gården Oterbrand, nr 236a i Hemnes, side 6) hvor han jobber som ugift gjeter (tidlig 

krøkes). Her bruker han fortsatt etternavnet Martiniussen, men dette forkorter han senere til 

Martinsen. 
 

I klokkerboken står Martinus Olaus Olsen som far til Peder. Det er registrert bare en Martinus 

Olsen og han er født 28.2.1844 med far Ole Nilssen født 1798, død 12.61879, gift ca. 1823 

med Berit Anna Johnsdatter, født 1801, død 21.6.1889. 

Disse blir da Anders sin oldefar og tippoldeforeldre.  
 

Peder Martinsen giftet seg med Jakobie Marie Pedersdatter 27.7 1890, og de ble foreldre til 

Olga Katinka og blant andre Inga Karoline Mørk, gift med Kristie Moss.  
 

Morfars mor (oldemor): Jertrud Kjerstine Pedersdatter, født 17.4.1838, døpt 22.5.1838 på 

Onøy i Lurøy (Lurø Sogn) og ved folketellingen i 1865 jobbet hun som spinnerske på 

Bjørnhaug, husmannsplass under Hjartli og er mor til Peder Kristian Martinussen (vedlegg 

side 6). 

Kommentarer: I 1875 er hun i tjeneste på Sund, gnr 242 i Hemnes. (I klokkerboken var navnet 

stavet Jertrud, det samme i folketellingen fra 1875, der var fødestedet endret til Lurø Sogn.) 
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Mormor: Jakobie Marie Pedersdatter, født 1867, på Sjonstien i Nesna. 

Jakobie ble gift med Peder Martinsen 27.7.1890 i Nesna. 
 

I folketellingen fra 1900, side 5, har de fem barn, men ett, Inga, mangler og hun bor da hos 

sine besteforeldre på morsiden, Karen Iversen og Peder Andersen, som pleiedatter, se side 5. 
 

Mormors far (oldefar): Peder Andersen, født 3.6. og døpt 16.7.1832 i Nesna. 
 

Bodde på på gnr 31 

Helgiaaen (Helgå) til han, 

14 år gammel, ble foreldre-

løs da begge druknet på 

Sjona i 1846 (kommer 

tilbake til dette).  

Han vokste opp på 

Sjonstien, gnr 62a (183) og 

i folketellingen fra 1865 er 

han oppgitt som «logerende 

og fisker som yrke», side 7. 
 

I folketellingen fra 1875, 

side 7 har han overtatt 

Sjonstien og hans svigerfar 

og tidligere driver,  

Iver Hansen er nå blitt 

«føderaadsmand» sammen med sin kone Pernille Jakobsdatter.  

Peder har da giftet seg med den 13 år yngre, Karen Augustine Iversdatter og de har 4 barn 

hvor den eldste datteren, Jakobie, er den som tidligere nevnt går inn i anerekken. 

Vi ser at Sjonstien, en gård som i 1802, av jordkommisjonen, ble verdsatt til 13 riksdaler 

kunne fø opp til 13 mennesker. Hauknes bnr 1 og 2 ble til sammenligning, begge verdsatt til 

100 riksdaler,.  

Dette forteller at næringsvegen i Sjona først og fremst var fisket. Gav både mat og penger. 

 

Peder Andersens foreldre (Peder Moss sine tippoldeforeldre) 
 

Anders Hansen, født 1794 og Margrethe 

Hansdatter, født 1796, drev gård 31 (195), 

Helgå i Nesna. 

De hadde 8 barn, der Peder Andersen var den 

nest yngste og er den som inngår i anerekken. 
 

Den 12. oktober 1846 hadde Anders og 

Margrethe vært på Hemnesmartnan.  

På hjemturen druknet begge på Sjona og blir 

begravet 25.10.1846, han 52 år, hun 50 år. 

Dette fremgår både av klokkerboken og 

ministerialboken. 

Sagnet sier at et ektepar druknet på 

Hauknesbukta. 

Hun ble funnet på Nesoddskjæret. 

 

Hvis foreldrene til Anders Hansen er fra Nesna er det bare to gutter som er født i Nesna i 1795 

med Hans som far og er døpt Anders i de aktuelle årene 1794 til 1796.  

Den ene er født i Østvigen, foreldre Hans Andersen 62 år og Karen Samuelsdatter 36 år. 

Den andre er født i Engen, foreldre Hans Andersen 47 år og Dorith Mortensdatter 30 år. 

Funnsted 
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Anders Hansen og Margrethe Hansdatter øvrige barn var: 
 

Hans født 1821 Finner han ikke i folketellingen 1865. 
 

Karen Marie født 1823, gift med Andreas Johan Nilsen, Nordengli, født 1811. 

De bor på Helgå, Andreas som føderådsmann og de har i 1865 en sønn Anders Andreasen, 

født 1850. I folketellingen 1875 hjelper Anders sin mor. 

25 år senere i folketellingen fra 1900 er han gårdbruker på Blyseth i Nesna, gift med Sara 

Johnsdatter, født 1851 og de har tre døtre, Kristine, 1888, Olga 1890 og Anna 1897.  

Ytterligere 10 år senere er situasjonen den samme, men Olga har giftet seg med Helmer 

Elingsen og fått en sønn født 13.3.1910, døpt Sverre Elingsen. 
 

Olava Dorthea, født 1825, gift med Kristian Pedersen, født 1809, gårdbruker på Flostrand. 

Ekteskapet synes barnløst 
 

Elen Helena, født 1827. Finner henne ikke i Nordland i folketellingen fra 1865. 
 

Helene Zakrine Andersen, født 1828. Finner henne ikke i Nordland i folketellingen fra 1865 
 

Anders Andersen, født 1829. Finner han ikke i folketellingen fra 1865 
 

Elias Andreas Andersen, født 1835, gift med Randine Helene Olsdatter, født 1841, Hauknes, 

Rana 

Han etablerte seg som skomaker på Hemnes og de fikk 4 barn 

Anna, født 1872, Margrethe, født 1875, Andreas, født 1877 og Johan, født 1885. 

Ved folketellingen i 1900 finner vi ikke Anna og Margrethe, hverken i Rana, Hemnes eller 

Nesna, og i 1910 er også Johan borte, men Andreas er formann ved et sagbruk, ugift. 

 

 

Dette dokumentet er et produkt av et samarbeid mellom Arnljot Skogheim og Knut Hauknes. 

Det meste er fra folketellinger, Nesnaboken, bind I samt kirkebøker. 

 

 

25.04.2015 
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Noen bilder hvor personer av Anders-slekta er med. 

 
Anders med gråtassen, den første traktoren i bygda                                Familiebilde fra Rismyra 
 

  

Bilde fra Rismyra med fulltallig familie                                Familien er samlet på Sentrum i Korgen 
 

  
 

  
Søskenbarntreff på Hauknes.  Arild tydelig              Bygda samlet på Storsteinvikhågen 
ubekvem som eneste hane i kurven.                        Paul på Odden sin 70-årsdag i 1954  
Det endret seg med årene.  
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___________________________________________________________________________ 
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