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Kjære leser. 

 

Historien om Kristian og Berte Simonsen er en beretning om to menneskeliv og på samme tid 

et forsøk på å beskrive en viktig omstillingsperiode i det norske samfunnet. Det er lagt særlig 

vekt på å skissere bakgrunnen for arbeiderbevegelsen og de sosiale ordningene som gradvis 

ble tilkjempet i denne tidsperioden. Når det gjelder etterkommere har jeg valgt å begrense 

oversikten til 4-5 slektledd  

Stoffet i boka er delvis bygget på flere års arkivgransking, delvis på avisartikler og andre 

publikasjoner fra tidsperioden, slik det fremgår av kildehenvisningene. Det er også tatt med 

utdrag av Emil Simonsens egne beretninger om barndom og oppvekt, registrert som 

lydbåndopptak i 1972. 

 

Boka er forholdsvis omfattende, både når det gjelder tekst og bilder. Det bør derfor ikke 

overraske noen at det kan forekomme feil. Den oppmerksomme leser må gjerne gi tilbake-

melding om feil, med tanke på evt. senere opptrykk. Første opplag er begrenset til 100 

eksemplarer, etter som jeg ikke har lagt mye arbeid i å etablere kontaktnett til interesserte 

medlemmer av slekten. Evt. bestillinger kan meddeles pr. brev eller telefon. 

 

Til tross for mange runder med korrekturlesning har jeg registrert enkelte feil: 

 

side 178: nest nederste avsnitt – Karl Simonsens brev til bror Emil gjelder bilde nr. 92 

side 192: øverste avsnitt – ”at datteren Josefine (Molla) Loraas ble født på Nordtug i Levanger  

               landsogn 9/2-1900” – skal være Nordberg (Svediberg under Halsan), hvor farbroren  

               Johannes Olsen Lorås f. 1858 bodde. (Faddere ved dåpen i Levanger var Johannes  

               Lorås, Kristian O. Lorås og hustru Johanne, samt pige Laura Lorås) 

side 248: Ingrid Alette Johansen – skal være Ingrid Alette Jenssen 

side 254: XI.A.2. Mette Simonsen, - skal være Mette-Miriam Simonsen Glitne 

side 256: XI.D. 1. Birgit Halvorsen....gift 2.gang med Ragnar Haugelien, - skal være  

                              Hauglien 

side 257: XII.A.1. Harald Schjølberg, - skal være Harald Werner Boquist 

               XII.A.2. Sverre Schjølberg, - skal være Sverre Boquist  

side 258: Kristian og Berte Simonsens barn og barnebarn: blant Paul og Ingrid Simonsens   

               barn: Rolf f. 27/9-1941 – skal være16/5-1915; Oddrun f. 13/3-1977 – skal være  

               13/3-1937 

 

Så gjenstår det å ønske god lesning. 

 

 

 

Øivind Stenvik 

 


