
JOHANNA NILSDATTER

FØDT 14. MARS 1849 I HAFSLO I SOGN, DØPT 5. APRIL I HAFSLO, KONFIRMERT 1. OKTOBER 1865 I
MÅLSELV.

Johanna giftet seg 13. juni 1873 med Paul Olsen Djupvik fra Tullut i Sel, Gudbrandsdalen.

DØDE I DJUPVIK 22.MAI 1924 – 75 ÅR GAMMEL.

Foreldrene var: Nils Johannesson Høilid, fra Haugen under Elvetun. Han ble døpt den 19.10.1809 og 
giftet seg 28.6.1840 med Ingeborg Olsdatter fra Kinserdalen under Urnes. Hun ble døpt i Aurland 
16.7.1815. Nils og Ingeborg bodde først som plassfolk i Kinserdalen under Urnes fram til 1859. 

I 1859 flyttet Nils Johannesson med kona Ingeborg til Målselv i Troms der de først bosatte seg på 
husmannsplass under gården Karlstad. Siden flyttet de til Høilid i Målselv der Nils døde som husmann
14.2.1877. Ingeborg flyttet da til dattera Johanna på Djupvik gård i Lyngen der hun døde som enke 
2.11.1905. Ingeborg var kjent som jordmor/hjelpekone i sitt liv i Djupvik og var en pådriver til at 
datterdatter Ida Othilie tok jordmorutdannelse (1898/99 i Bergen, se hennes historie under gården 
Korseberg) Det er fint at tippoldemor Ingeborg opplevde at Ida fikk sin utdannelse! 

SE ANETAVLE

BARNDOMMEN 

Den vet vi ikke noe om bortsett fra at hun var nest yngst. Det er forståelig at familien søkte bedre 
utkomme i nord. Som så mange andre samlet folk seg først i Målselv, for deretter å finne ut av et 
bedre sted. Det første huset som ble bygget i Målselv for flyttefolk ligger der enda.

Besta Johanna var født som nummer fem av seks søsken i Hafslo. Se ellers folketelling. Moren var 
Ingeborg Olsdtr og far var Nils Johannesen, Urnes. Første barn Gunhild var født på gården Elvetun i 
Kinserdal. Der står faren som Inderst (han/familien leier hus eller rom og har egen husholdning). Alle 
de andre barna er født i Urnes, Hafslo prestegjeld. Ellers står faren som husmann.

Kristin Salamonsen, Djupvik har skrevet en oversikt over Johannas søster Maren som ligger ved.

BRYLLUP

Besta Johanna bodde i Målselv da Paul Olsen kom dit for å finne seg ny kone i 1871. Hans første kone
Thorine Hansdtr. var død i 1870, hun døde fra en stor barneflokk. En stor gård ble uten mor og 
husmor. Besta Johanna sa ja og hun og Paul Olsen giftet den 13. juni 1873 i Djupvik. Paul var 55 år og 
Johanna var 24 år.

LIVET PÅ GÅRDEN DJUPVIK

På gården Djupvik ventet et stort ansvar og stor arbeidsmengde. Ifølge folketelling 1875 var det 12 
kyr, 1 hest og ant. 16 sauer. Som før. Der levde barn fra Pauls 1. ekteskap: Iver Olai, Anne Marie, 
Maria Magdalena, Jensine Margrethe og Johanna Gustava Paulsdtr. Sistnevnte 8 år. Men året 1874 
fikk hun sitt eget barn nemlig Theodora Regine. I 1875 ble Ida Othilie født. Min farmor. 



Som tjenestefolk står oppført Ole Josvasen tjenestegutt/tyende, Ingeborg Karlsdtr. 
Tjenestejente/tyende, Johanna Nilsdtr. Inderst, hjelper husmoderen. Nils Olsen, Inderst, Johan 
Jonsen Lien, tilreisende skomaker. Så står Mikkel Mikkelsen tilreisende, fisker og løskarl, og til sist Ole
Paulsen, Paul Olsens sønn fra 1. ekteskap. Han er fisker og Inderst. Vi ser et annet sted i folketelling 
at han bor i «Melkestuen» og er gift husfar 1875. Ole emigrerte jo 1879 med familien. Sammen med 
3 søstre. (To søstre hadde emigrert hhv 1871 og 1872).  Jensine giftet seg med lærer Mads Henrik 
Hødal og flyttet sør i Norge. (se liste over ETTERKOMMERE I THORINES HISTORIE)

(SE SCANNET LISTE FRA PEDERSEN OG PAULSEN SLEKTA MED ETTERKOMMERE.)

Det må nevnes spesielt at tvillingene Julie Pauline og Johanna Amalie født 30.10. 1881 døde hhv 
2.9.1883 og 22.12.1886. Julie bare 2 år døde av såkalt halsesyke, som er difteri. Og Johanna døde 5 år
gammel av skarlagensfeber. Så ble det da en stor sorg julen 1886, som min farmor Ida Othilie husket. 

I 1887 ble en ny Amalie født. Amalie Pauline ble født 9.6.1887. Hun giftet seg med Peder Salamonsen
til Fredly br.nr.8, delt fra Djupvik bnr. 1 1917 til Peder Salamonsen. Også delt fra br.nr. 1, mere til 
Fredly 1921 Peder Salamonsen. 

Året 1890 ble Paul Marius født 31.1. 1890, bare to år før faren døde. (Paul Olsen døde av 
aldersomssvikt den 18.2.1892 – 74 år gammel.) Marius giftet seg med Karoline Albertine Evanger. Se 
Pedersen og Paulsen slekta.

Besta Johanna tok seg også av, og fostret opp en brødrene Edvin og Alfred Berg f. 1897, som ble 
farløse veldig tidlig. Se hele Alfreds beskrivelse av gården Djupvik fra Lyngen Bygdebok II, side 79, 80, 
81, 83,84. Om det daglige liv og alle gjøremål på gården. Her om br.nr. 3. Men det ble ganske like 
forhold og størrelse på huset til br.nr. 1. var lik. Alfred og Edvin Berg ble da også oppfostret av Nils 
Berg, siden Nils og Johanna giftet seg i 1886. Nils Berg ble også som far for Johannas barn. Amalie og 
Ida var jo små enda og Marius var bare 6 år da moren giftet seg igjen. Nils Berg hadde to barn fra sitt 
første ekteskap. Det var fortalt av Marius at Nils Berg var veldig snill mann. 

Historien om det daglige liv ligger under Gårdshistorien Djupvik.

Besta Johanna giftet seg for 2. gang, med Nils Valentinson Berg, den 3. juli 1896. Se overdragelse og 
bilder. De giftet seg borgelig. For å få lov til det måtte de først melde seg ut av Den norske Kirke, og 
etter vielsen kunne de så melde seg inn igjen. Regler for Den norske Kirke. 

Ingeborg Olsdtr., Johannas mor, kom, som jeg skrev om, til Djupvik da mannen døde 14.2.1877 og 
levde med familien til datteren til hun døde 2.11.1905. Hun ble begravet på Lyngseidet.

Jeg oppbevarer diverse kort fra besta Johanna til Ida Othilie. Blant annet Bursdagskort datert Djupvik 
25.6.1908 og kort datert til Idas bursdag 28.6.1916. Det er fint å se hennes vakre håndskrift.

På et kort fra Karoline Nilsen (f. Aokala, Djupvik) skriver Karoline og beklager at hun ikke har gitt Ida 
sin adresse i Oslo. (adressen var Arbiensgate). I så fall kunne Ida ha skrevet at moren Johanna kom, 
og Karoline ville tatt imot Johanna på jernbanestasjonen. Besta Johanna var altså på besøk på 
Korseberg i 1912. Da må hun ha reist med Hurtigruta til Trondheim og tog derfra. Tog gikk også 
videre til Fredrikstad. Vi vet ikke hvor lenge hun ble på Korseberg.



Besta Johanna døde fredelig søndag 22. mai 1924. Samme søndag som datterdatter Solveig (Amalies 
datter) skulle konfirmeres. Familien var på vei til Lyngen kirke da dødsbudskapet kom. (Kilde: Kristin 
Salamonsen)

Kilder:

TUSEN TAKK

Kristin Salamonsen

Arvid Pedersen

Bjørg Atteraas som har gransket besta Johannas aner. 

EIDSBERG, NOVEMBER  2018

Solveig Korseberg

Johanna Nilsdatter med ektemann Nils Berg og
datter Ida Othilie Djupvik Korseberg

Johanna Nilsdatter som konfirmant




































