
Ole Andreas og Lovise Mathilde Berg  

Lovise Mathilde Berg 

Lovise Mathilde Hansen ble født utenfor ekteskap i Trondheim 14.9.1886 og ble døpt i Vår Frue kirke 

17.10.1886. Hun er datter av ‘Pige’ Anna Johanna Lorentsdatter og ‘Ungkar og Sømand’ Odin 

Martinus Hansen. Foreldrene ble ikke gift. Det er ikke funnet noen informasjon om hennes far etter 

1886. 

Lovise bor mest sannsynlig med sin mor på forskjellige adresser i Trondheim mens moren, Anna 

Johanna, arbeider som vaskekone mm, inntil hun blir gift med Ole Andreas Berg 23.9.1906, 20 år 

gammel. Hun og Ole Andreas får imidlertid sin første sønn, Arne Olaf Berg, 10.12.1903. Lovise er da 

17 år gammel og Ole Andreas 21 år. Det er usikkert om de bor sammen eller separat fra 1903 til 

1906. 

Lovise er oppført som ‘Tjener’ da hun giftet seg med Ole Andreas, men er husmor resten av sitt liv.  

I adressebok for Trondheim på slutten av 1890 tallet finnes en Lovise Hansen på forskjellige adresser 

og med tittel som ‘tjenestepige’. Det er mulig at hun måtte hjelpe moren med å livnære seg fra tidlig 

alder og bodde hos de hun var tjenestejente for. Der er dog ingen sikre holdepunkter for dette utover 

at navnet Lovise Hansen er å finne på forskjellige adresser i Trondhjems Adressebok i disse årene.  

Hun og Ole Andreas får til sammen 6 sønner (hvorav 5 levde opp) og en datter. 

Lovise dør 15 oktober 1948 i Trondheim og ble begravet på Lademoen kirkegård. 

 
Ole Andreas Juliussen Berg 

 

 
Ole Andreas Berg – Passbilde 

 
Lovise Mathilde Berg og barna Alf 
Margido og Inger Torborg ca 1935-36 

 

  Ole Andreas Berg 

Ole Andreas ble født utenfor ekteskap 9.4.1882 på Stjørdal. Mor var Sofie Magnusdatter fra 

Lundemo. Far var Julius Larsen Berg, smed. I kirkeboken for Nedre Stjørdal står det at Ole Andreas 

ble ‘Hjemmedøpt af Sognepræsten. Vidner, Handelsmann B. Hofstad og smed Lars Berg (Julius’ far). 

Opgivet av Barnemoderen hendes 2det (barn)’.  

På samme måte som for Lovises far, Odin Martinus Hansen, finnes ingen opplysninger om Ole 

Andreas’ far, Julius Larsen Berg, etter 1882.  I følge kirkebok for Nedre Stjørdal datert 4.4.1882, 

hadde han emigrert til Amerika før sønnen ble født.  



 

Sofie Magnusdatter ble gift med fyrbøter Julius Guttormsen og Ole Andreas bor sammen med dem. 

I folketelling for 1885 bor de i Steinbrudsveiensgade 4 på Lademoen. Julius Guttormsen er oppført 

som ‘Arbeidsmand’. I 1890 bor de på Ranheim og i 1890 -92 har familien adresse Kirkegt 12c og 

Kirkegt. 52, Rosenborg i Trondheim.  

Ole Andreas konfirmeres i Bakklandet (Bakke) kirke 4 oktober 1896.  

Fra 1993 til 1898 bodde de i Fjæregaten 1. I 1899 har de flyttet til Gamle Kirkevei 4 og fra 1900 til 

1906 bor de i Singsagerbakken 47. Ole Andreas mottar sitt patent (sjømannsertifikat) 19.4.1900 og 

ifølge sjømannsrullene påmønstrer han i Drammen 19.2.1901 på sin første jobb til sjøs som fyrbøter 

om bord på DS Svend Haug. Han er å finne i Wales 31.3.1901 som mannskap på samme skip – 19 år 

gammel.  

Ole Andreas Berg, maskinist, gifter seg med Lovise Mathilde Hansen, tjener, i Bakklandet kirke 

23.9.1906. Ole Andreas er oppført i kirkeboken med etternavn Juliussen. Ole Andreas og Lovise 

flytter i 1906 til Østersunds gt 16, sammen med svigermor Anna Lorentsen og er å finne på denne 

adressen til 1934. I 1925 betaler de 40 kr. pr. måned for å leie 2 rom og kjøkken. (I 1910 kostet leien 

10 kr. pr. måned). 

  

Østersundsgt. 16, Trondheim. 

I Trondhjems adressebok for 1905-06 er Ole Andreas oppført som ‘Fyrbøter’, dvs den samme jobben 

som sin stefar, Julius Guttormsen, mens i kirkeboken for bryllupet er han oppført som maskinist. I 

1907 er Ole Andreas oppført som ‘Sjømand’, 1908-09 som ‘Donkeymand’, 1909-10 ‘Fabrikkarbeider’ 

(mest sannsynlig på Trondhjems Mekaniske Verksted ifb med å få maskinistsertifikat i 1910)  og fra 

1913 til 1925 ‘Maskinist’.  

Lovise og Ole Andreas får 7 barn, 6 gutter og en pike: 

Arne Olaf Berg, f. 10.12.1903 utenfor ekteskap i Trondheim, d. 10.11.1959 i Valley Stream, Nassau, 
New York, USA 

Sigurd Julius Berg, f. 6.10.1905 utenfor ekteskap i Trondheim, d. 17.5.1970 i Richmond, British 
Columbia, Canada 

Asbjørn Johannes Berg, f. 22.4.1910 i Trondheim, d. 4.4.1970 i New York, USA 

Erling Andreas Berg, f. 14.3.1912 I Trondheim, d. 27.4.1973 i Brooklyn, USA  

Harald, f. 15.7.1915 i Trondheim, d. 24.7.1915 i Trondheim av krupp 



Alf Margido Berg, f. 9.1.1921 i Trondheim, d. 13.2.1993 i Hommelvik  

Inger Torborg Berg, f. 11.7.1926 i Trondheim, d. 26.9.2007 

I folketelling for 1910 bor familien med 3 gutter + svigermor i Østersund gt 16 på to rom og kjøkken. 

I kommunetellingen for Trondheim i 1925 og 1926 bor familien på samme sted. Sønnen Arne Olaf 

har allerede emigrert til USA, men 4 gutter (Sigurd, Asbjørn, Erling og Alf Margido) + svigermor Anna 

Lorentsen bor i leiligheten. Imidlertid er Sigurd oppført som matros og Asbjørn som messegutt som 

betyr at de sikkert tilbringer mye av tiden på sjøen. Det samme gjelder for Ole Andreas som stort sett 

var i utenriksfart. 

I henhold til Adressebok for Trondheim flytter familien til Gamle Kongevei 46 i 1935 og blir boende 

der til Lovise dør i 1948. 

 

Ole Andreas var utdannet ved Trondheims Mek. Verksted og fikk sitt maskinistsertifikat 12.5.1910. 

Han blir medlem av Det Norske Maskinistforbund 17.3.1910. Den 31.3.1919 får han Maskinsertifikat 

av 1 klasse med meget god karakter, 1,56. Hans første jobb til sjøs i 19.2.1901 (i følgesjømannsruller) 

var som fyrbøter på dampskipet Svend Haug tilhørende Drammensrederiet Pehrson & Wessel og 

med kurs for Rotterdam i Nederland. I tiden fra 1902 til 1912 selte han stort sett på skip tilhørende 

Trondhjemsrederiene Albregt W. Selmer og Bachke & Co.  Deretter arbeidet han i over 30 år som 

maskinist i utenriksfart på skip tilhørende Oslorederiet A.F. Klaveness (avbrutt av noen korte turer på 

andre skip). 

 

Ole Andreas er registrert flere ganger i den amerikanske databasen ‘Ancestry.com’ som mannskap 

på forskjellige skip tilhørende rederiet AF Klaveness med ankomst New York. Han er likeledes 

registret i sjømannsrullene som maskinist på forskjellige skip, alle i utenriksfart.  

Den 29 april 1914 er han om bord, men ikke på vakt, da DS Storstad lastet med 10.000 tonn kull, 

kolliderte med passasjerskipet ‘Empress of Ireland’ i tett tåke på St. Lawrence kanalen i Canada. 

Dette er en av de største ulykker til sjøs noen sinne og 1011 mennesker omkom da dette store 

passasjerskipet sank. DS Storstad hadde omfattende skader i baugen, men kom seg for egen maskin 

til Montreal for reparasjon. Den norske kapteinen på DS Storstad fikk i utgangspunktet skylden for 

ulykken, men senere er det stilt sterk tvil om dette er korrekt. Ulykken har vært gjenstand for to 

radioprogram på NRK og er omfattende dokumentert. Ole Andreas er oppført å ha mønstret av DS 

Storstad i Montreal 26.6.1914. 

 



 

DS Storstad etter kollisjonen med Empress of Ireland, 29.4.1914 

 

 

Ole Andreas Berg nr. 2 fra venstre om bord på DS Storstad med 3. styrmann og to andre maskinister. 

 

Den 8 mars 1917 blir DS Storstad kapret og senket av en tysk ubåt sørvest for Fastnet, Irland. Ole 

Andreas var mest sannsynlig om bord ettersom Aasta Berg har fortalt at Ole Andreas ble torpedert 

både under første og andre verdenskrig. Tre av mannskapet omkom ved denne torpederingen. Jeg 

har ikke funnet liste over mannskapet som overlevde. Ole Andreas Berg er heller ikke funnet å ha 

mønstret på noe annet skip før 15.9.1917 noe som kan tyde på at han fortsatte om bord på DS 

Storstad etter at den var reparert i Montreal. 



 

Ole Andreas Berg med ‘bowlerhatt’ 

Den 2.7.1921 er Ole Andreas å finne som passasjer med SS Hellig Olav til New York for påmønstring 

til DS Verana som 2 maskinist. Fra 22.9.1921 og frem til 15.6.1923 er han å finne mange ganger som 

mannskap på DS Mandeville til New York fra forskjellige steder så som New Orleans, Santa Marda og 

Kingston, Jamaica. 

Fra 22.4.1924 til 27.7.1925 har han flere ankomster til New York fra New Orleans på DS Verana som 1 

maskinist. 

Den 6.12.1927 er han å finne som passasjer om bord ‘Stavangerfjord’ på vei til New York for å 

mønstre på D/S Vera.  

Den 12.4.1930 og fremover er han å finne som 1 maskinist på DS Steinstad med flere ankomster til 

New York fra Cuba, Belize, New Orleans. 



 

DS Steinstad 

I følge sjømannsrullene var Ole Andreas førstemaskinist på DS Steinstad til den ble torpedert av en 

tysk ubåt utenfor øya Arranmore, Irland, 15.2.1940. DS Steinstad var på vei fra Tyrkia til Bjølvefossen 

i Norge med jernmalm da den ble torpedert. Mannskap gikk i to livbåter som ble bundet sammen, 

men fortøyningen slet seg under svært dårlig vær. Kun den ene livbåten hvor Ole Andreas var om 

bord ble reddet etter 5 dager til havs i forferdelig vær. Der var en mann på Arranmore som ved en 

ren tilfeldighet var utendørs i styggværet og som oppdaget livbåten i bølgene et godt stykke utenfor 

øya. Alle i livbåten var sterkt forkomne og to av de overlevende døde kort tid etterpå. Den andre 

livbåten med kapteinen og 12 av mannskapet ble aldri funnet. Denne hendelsen er beskrevet i boken 

‘Neutral Shores’ av Mark McShane  og var også en del av et ‘Tore på Sporet’ TV program i 2006 som 

fokuserte på familien til en av de andre som overlevde. 

Torpederingen av DS Steinstad var den siste mønstringen Ole Andreas hadde for AF Klaveness rederi 

etter å ha arbeidet for dem i ca 30 år og han kom deretter hjem til Trondheim.  

Det er usikkert om Ole Andreas hadde noen jobb som sjømann mellom våren 1940 og våren 1943. 

Der er ingen antegning i sjømannsrullene etter han ankom Oslo og formelt avmønstret fra DS 

Steinstad den 13.3.1940 og fram til han mønstrer på som maskinmester på DS Bera tilhørende 

Trondheimsrederiet Bachke & Co den 20.3.1943. Skipet var da returnert til rederiet fra den tyske 

okkupasjonsmakten 25 januar 1943 etter å ha blitt beslaglagt 13.5.1940 av tyskerne og satt i hjemme 

fart. Ole Andreas mønstrer av 31.1.1944. 

Det er uvisst om han hadde noen jobb etter at han mønstret av DS Bera. I følge Aasta Berg (gift med 

Alf Margido Berg) ble Ole Andreas banket opp av tyskerne da han ikke ville arbeide for dem da de 

trengte maskinist på deres båter og at han til slutt døde av følgeskader av å bli banket opp. 

Ole Andreas Berg døde av slag på Kalvskinnet Sykehus 31.10.1945, 63 ½ år gammel. Behandlende 

lege på Kalvskinnet Sykehus var overlege Kristian Kindt. Kindt sønn, Fredrik Trampe Kindt og hans 

kone Elisabeth var Alf og Aasta Bergs beste venner i Trondheim. 



Ole Andreas urne ble lagt i samme grav som Lovise på Lademoen kirkegård ved hennes begravelse 

19.10.1948. Det betyr at han var opprinnelig begravet et annet sted. 

I minneord for Ole Andreas Berg i Norsk Maskin-Tidende står det: ‘Berg var en dyktig maskinmester, 

grei og liketil i all sin ferd og godt likt av alle han kom i berøring med’. 

 

 

 


