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SLEKTSSTEVNE: Eva og Erik fikk seg litt av en over-
raskelse da de kom frem til Minnesota. Der hadde nesten 
alle tremenningene med sine respektive familier møtt 
frem for å ta imot de nye familiemedlemmene fra Norge. 

Takket være Eva Kristoffersens interesse for slektsforskning har hun og ektemannen 
funnet åtte tremenninger i USA. I fjor var de på besøk hos den nye storfamilien  
i Minnesota. Der ble de mottatt med åpne armer.

LANG REISE: 
Eva og Erik 
Kristoffersen 
fikk se USA på 
kryss og tvers 
sammen med 
sin nye ameri-
kanske familie.

TEKST: Kristin Ma Berg  FOTO: Joey Pedersson

EVA FANT  
STORFAMILIEN I USA

JAKTEN PÅ UKJENTE SLEKTNINGER
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LAG ET FAMILIETRE:  
Begynn med å legge inn navn, 
bilder og fakta. La deretter 
Smart Match sjekke om noen 
andre har felles navn som deg  
i ditt slektstre. Kanskje dukker 
det opp slektninger du ikke  
visste om.

HOLDT PÅ LENGE:  
Eva synes hun har verdens 
beste hobby. I over tredve år 
har hun drevet med slekts-
forskning. Det har ført til 
både økt historisk interesse 
og mange spennende nye  
bekjentskaper.

 FREDRIKSTAD  – Det var en 
eventyrlig reise, og vi ble tatt 
imot som nære slektninger 
overalt. Jeg har holdt på med 
denne hobbyen i en årrekke, 
og har fra før funnet slekt 
både i Australia, Tyskland, 
USA, Sverige og Finland. Men 
ingen av de tidligere funnene 
har ført til gjenforening av 
gamle slekter. Det var først da 
jeg begynte å forske på min 
manns morsslekt at hobbyen 
fikk store konsekvenser. Da 
jeg la inn hans profil og slekt-
stre på MyHeritage, ja da løs-

net det nesten umiddelbart, 
forteller Eva (66). Hun ble 
kontaktet av en mann i USA 
som sa at han, takket være 
MyHeritages Smart 
Matchprogram, hadde fått  
opp slektstreet til Evas mann. 

– Smart matching er en  
spesialisert slektsforsknings-
teknologi som kan matche 
personer du har funnet i ditt 
eget slektstre med personer  
i andres slektstrær, forklarer 
Eva, som endelig kan bruke 
mer tid på hobbyen sin. Hun 
bor i Fredrikstad, har jobbet 

med økonomi, men er nå  
lykkelig pensjonist på heltid 
med slektsforskning som  
sin store hobby. 

TRAVEL PENSJONIST
– Da jeg sluttet i jobben, var 
det mange kolleger som lurte 
på hvordan jeg skulle få dagene 
til å gå. Men det er rett og slett 
ikke nok timer i døgnet til at 
jeg kan jobbe så mye som jeg 
egentlig ønsker med dette. Å 
forske på slekten er en utrolig 
givende og spennende hobby. 
Da jeg var ung, skjønte jeg 

ikke hvorfor vi skulle ha his-
torie på skolen. Å lese om 
gamle dager var jo bare så  
kjedelig. I dag, derimot, er jeg 
veldig interessert i fortiden, 
blant annet fordi jeg gjennom 
slektsforskning kan relatere 
den til mine egne forfedre,  
og finne ut av både hvor de 
bodde og hvordan de levde.  
Det gjør historie mer spennende 
og levende, synes Eva.

Slektsforskningsprogrammet 
MyHeritage har medlemmer 
over hele verden, og kan sam-
menligne millioner av navn, 

EVAS TIPS 
• Gå på kurs!

• Begynn så tidlig som mulig slik at du 
kan snakke med levende slektninger. 

• Søk i Digitalarkivet for norske personer 
og bruk Record Matches i MyHeritage  
(ca. 8,3 milliarder historiske poster).

• Noter deg kilder i programmet.
• Registrer datoer og steder slik at det 

blir enklere med Smart Matches.
 • Ta DNA-test for å verifisere  

at dine funn stemmer med  
virkeligheten.
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FELLES OLDEFAR: Takket være  
Evas forskning fikk de kontakt med  
Eriks tremenning, Eric Pedersson, og  
hans to små sønner. Det førte til en  
eventyrlig reise til USA og gjenforening 
med storfamilien. Eva og Erik (t.v.)  
fant flere familiære likhetstrekk med  
den amerikanske tremenningen.

fakta og forbindelser på en  
intelligent måte. Teknologien 
benytter seg av navn, fødsels- 
og dødsdatoer og slektskap  
til andre personer for å finne 
mulige treff i ditt slektstre. 
Når to slektstrær får felles 
match, blir man informert  
og kan ta kontakt.

FANT EN MATCH
Og det var nettopp det Eric 
Pedersson fra USA gjorde. 
Han tok kontakt med Eva,  
og sa at han hadde fått felles 
match med det slektstreet  
hun hadde lagt ut på sin  
mann Erik.

– Det var utrolig morsomt. 
Og så viser det seg at Eric 
Pedersson i USA og Erik 
Kristoffersen i Fredrikstad  
har foreldre som var kusine  
og fetter og bestefedre som 
var brødre, og som begge 
stammer fra den samme  
oldefaren i Lyngen i Troms.

Oldefaren i Lyngen fikk 
seks sønner, deriblant Isak 

Edvin og Peder Kristian 
Pedersen. Isak ble hjemme  
og overtok gården, mens 
Peder Kristian emigrerte til 
Grand Rapids i 1910. Mannen 
som tok kontakt med Eva,  
var barnebarnet til denne  
emigranten, og dermed  
tremenningen til Evas mann, 
som tilfeldigvis også heter 
Erik.

– Vi ble veldig begeistret 
over dette funnet begge to, 
forteller Eva. Og to år senere 
bestemt de seg for å dra til 
USA og besøke familien.  
Det ble en uforglemmelig  
opplevelse.

– Da alle familiemedlem-
mene i USA var blitt informert 
om den nyopprettede kontakten 
med en norsk slektning, viste 
det seg at Erik til sammen har 
hele åtte tremenninger i USA. 
Vi fikk hilst på nesten alle. De 
kom fra forskjellige delstater 
for å møte oss i Grand Rapids 
i Minnesota der deres bestefar 
startet livet sitt da han ankom 

VINN  
MYHERITAGE-
ABONNEMENT
Kanskje er du en av fire som får et  

abonnement på MyHeritage.  
Verdien er kr 2100. Med i pakken får  

du også en DNA-test verdt kr 760. 

VI SPØR: Hva ønsker du å få svar  
på når det gjelder opphavet ditt? 
SEND DITT SVAR PÅ MAIL TIL: 

hjemmet@egmont.com  
FRIST: 5. mars.

 
MYHERITAGE

Familier fra hele verden  
bruker MyHeritage til å finne  

sin familiehistorie. MyHeritage har 
94 millioner brukere over hele  

verden. Her samarbeider du med 
andre medlemmer, og kommer  

i kontakt med både andre 
slektsforskere og ukjente 

slektninger. Les mer: 
myheritage.no

USA i 1910. Vi ble 
der i fire dager. De 
amerikanske fami-
liemedlemmene 
leide et Lakehouse 
hvor vi bodde 
sammen med tre 
av tremenningene. 
Vi besøkte grav-
stedet og oppsøkte 
ulike områder der emigranten 
Peder Kristian hadde levd  
sitt liv i Amerika. Både den 
amerikanske delen av familien, 
og Erik og jeg, synes at vi så 
flere familiære trekk, både  
utseendemessig og på det  
personlige plan. Den gode  
tonene mellom oss var der 
med en gang. Og nå holder  
vi jevnlig kontakten, forteller 
Eva, som slett ikke har tenkt  
å stoppe slektsforskningen  
etter dette.

– Det siste jeg har gjort nå, 
er å DNA-teste både meg selv 
og mannen min. Det hjalp 
meg å verifisere at de anene 
jeg har funnet gjennom 

DET ER RETT OG 
SLETT IKKE NOK TIMER  
I DØGNET TIL AT JEG  
KAN JOBBE SÅ MYE SOM  
JEG EGENTLIG ØNSKER  
Å GJØRE MED DETTE. 

MyHeritage, stemmer. Testen 
viser blant annet at jeg er 94,2 
prosent skandinavisk og 5,8 
prosent nord- og vesteuropeisk 
(en ane kommer fra Tyskland). 
Min mann er 50,9 prosent 
finsk (kommer fra kvener  
i nord og skogfinner i sør), 
48,3 prosent skandinavisk  
og 0,8 prosent eskimo/inuitt, 
sier Eva videre.

Gjennom DNA-testen kan 
hun finne enda flere slektninger. 
– Denne hobbyen kan jeg bare 
anbefale på det varmeste, sier 
Eva med stort smil – trolig 
bare et tastetrykk fra å finne 
nye slektninger. •

 hjemmet@egmont.com

DNA-TEST 
Overrask deg selv og  

avdekk din etniske  
opprinnelse. Gjennom  
en enkel DNA-test kan  

du også finne nye  
slektninger på 

MyHeritage.


