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Bestefars datter i
Amerika
I mange år har familien etter Isak Ludvigsen fra Lyngsvåg i Spind
prøvd å finne hans ukjente datter. Vet du noe som kan lede til en
oppklaring?

For 3 måneder siden / God helg

– Vi håper at noen kan hjelpe oss, slik at vi kan få et svar, sier Astrid Liland (t.v.) og Liv Lyngsvåg.

FOTO: CECILIE NILSENFOTO: CECILIE NILSEN

Cecilie NilsenAv

ANNONSØRINNHOLD

M E N YNyheter Sport Kultur Meninger Nett-tv God helg Søk

https://www.lister24.no/article/
mailto:cecilie.nilsen@lister24.no
https://www.fvn.no/brandstudio/i/1BR3ye/flere-faktorer-peker-pa-gjeninnforing-av-arveavgiften-les-hvorfor
https://www.lister24.no/
https://www.lister24.no/nyheter/
https://www.lister24.no/sport/
https://www.lister24.no/kultur/
https://www.lister24.no/meninger/
https://www.lister24.no/nett-tv
https://www.lister24.no/godhelg/
https://www.lister24.no/sok/


27.3.2021 Bestefars datter i Amerika - lister24.no

https://www.lister24.no/article/i/7KPMGv/bestefars-datter-i-amerika 2/11

– Mye tyder på at vår bestefar, Isak Ludvigsen, fikk en datter i Amerika under
krigen eller like etter. Dette har vært et samtaleemne i familien i alle år, sier
barnebarna Liv Lyngsvåg og Astrid Liland.

– Nå håper vi at noen kan hjelpe oss, slik at vi kan få et svar.

DE FORTELLER AT DERES BESTEFAR reiste første gang over til Amerika i
1923. Han var hjemme en tur cirka rundt 1928. Han reiste over igjen, og etterpå
reiste også hans fremtidige kone som han hadde truffet på denne turen hjem.

ANNONSØRINNHOLD FRA PWC

Flere faktorer peker på gjeninnføring av
arveavgiften - les hvorfor

Nå håper vi at noen kan hjelpe oss, slik at vi
kan få et svar.

„

Dette er passfotoet av Isak Ludvigsen.
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– Depresjonen kom i 1929, og de reiste hjem med sin sønn i 1932. De fant ut at det
var dårlige tider i Norge også. De bestemte seg da i 1940 for å reise over igjen. Den
5. april 1940 reiste Isak alene fra Kristiansand med Bergensfjord, forteller
barnebarna.

Kona og de tre sønnene skulle komme etter med neste båt. Men krigen kom like
etter at han hadde reist. Familien ble skilt helt til 1946. Da fikk han endelig båt
hjem. I hans amerikanske pass er Georg Gundersen, bosatt på Staten Island,
oppført som nærmeste kontaktperson. Lyngsvåg og Liland tror han er fra
Arendalskanten.

I APRIL 1947 REISTE BESTEFAREN over igjen. Han ble i Amerika i snaue to
år til 17.12.1948.

– Vi har også funnet at ham var over en tur i 1956. Da bodde ekteparet i Søgne, og
etter hvert flyttet de til Mandal. I 1969 flyttet de tilbake til Lyngsvåg der de ble
boende så lenge de levde, forteller de, og fortsetter:

– Vi vet at han arbeidet på et stort skipsverft under Brooklyn Bridge, han var smed. Han bodde
forskjellige steder i Brooklyn. I 1940 var adressen 677 61 str., sier Astrid Liland (t.v.) og Liv Lyngsvåg.
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– Vi vet at han arbeidet på et stort skipsverft under Brooklyn Bridge, han var smed.
Han bodde forskjellige steder i Brooklyn. I 1940 var adressen 677 61 str.

Astrid Liland (t.v.) og Liv Lyngsvåg håper å finne en tante; bestefars datter i Amerika.
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Barnebarna forteller at mange hint og episoder har fått dem til undre.

– Bestefar har selv fortalt en slektning at han hadde en datter i Amerika. Dette
skjedde under en fisketur mange år før han døde. Denne personen har bekreftet
dette utsagnet før han døde for noen år siden. Bestefar døde i 1987.

I 1989 STOPPET EN FREMMED BIL på Lyngsvåg i Spind. En dame i bilen
spurte etter Isak Ludvigsen. Personen på veien opplyste at han var død for to år
siden. Spørsmål om at han hadde en datter ble også stilt.

Det ble det svart benektende til. Da sa en halvvoksen gutt i baksetet: «He doesn`t
know».

– Bilen kjørte så videre. I og med de har funnet veien til det nokså avsidesliggende
stedet i Spind, mener vi at de må ha tilknytning til distriktet her, forteller Lyngsvåg
og Liland.

– Vi håper at noen som leser dette, kjenner noen som vet noe. Dette vil føre oss
nærmere en løsning på «vårt mysterium», en brikke som mangler i livets puslespill.

Astrid Liland (t.v.) og Liv Lyngsvåg håper å finne en tante; bestefars datter i Amerika.
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Bestefar har selv fortalt en slektning at han
hadde en datter i Amerika. Dette skjedde
under en fisketur mange år før han døde.
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De håper også at Tore på Sporet kan hjelpe dem.

Datteren til Isak Ludvigsen antas å være i 70-årene nå. Damen i bilen i 1989 var
anslagsvis i 40-årene.

– Har vi ei tante «over there», vil vi gjerne bli kjent med henne og familien. Er det
noen som har opplysninger, ber vi inderlig om at dere tar kontakt, ber Lyngsvåg og
Liland.

Vi håper at noen som leser dette, kjenner
noen som vet noe. Dette vil føre oss

nærmere en løsning på «vårt mysterium»,
en brikke som mangler i livets puslespill.

Christina Breisnes (t.v.), Liv Lyngsvåg, Astrid Liland og Tina Elisabeth Nilsen håper at noen kan vite noe
om Isak Ludvigsens datter.
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* Pris gjelder bil ferdig levert Oslo inkl. frakt og leveringsomkostninger. Strømforbruk blandet
kjøring fra 16,9 kWt/100km. CO2-utslipp fra 0 g/km. Verdiene vil endres etter valgt utstyr.
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LIV LYNGSVÅGS DATTER, Christina Breisnes, er også engasjert i jakten på
morens ukjente tante.

I den sammenheng forteller hun en parallell historie om sin egen tante.

– Jeg har selv en kjær tante - tante Connie, som ble lokalistert av Frelsesarmeen før
jeg ble født. Men som livet hadde vært utenkelig uten å ha i familien. Hun er en
engel på jord, sier Breisnes.

Har vi ei tante «over there», vil vi gjerne bli
kjent med henne og familien. Er det noen

som har opplysninger, ber vi inderlig om at
dere tar kontakt.

Christina Breisnes (t.h.) og venninnen Tina Elisabeth Nilsen er også engasjert i søket etter Isak Ludvigsens
datter.
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– Tenk om dette er mamma sin tante Connie, og så går de glipp av å kjenne
hverandre.

Breisnes forteller at det var små tilfeldigheter som gjorde at tante Connie ble
lokalisert; at den biologiske pappaen hennes hadde ført henne opp i testamentet.
Ellers hadde hun ikke funnet familien sin.

Christina og tante Connie.
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Tenk om dette er mamma sin tante Connie,
og så går de glipp av å kjenne hverandre.

„

ANNONSØRINNHOLD FRA FLEKKEFJORD SPAREBANK

Et grønt industrieventyr midt i Fedafjorden
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– Jeg har et fantastisk godt forhold til tante Connie. Jeg har mange gode minner fra
tiden jeg bodde hos dem i USA. Da jobbet jeg på hennes norsk-amerikanske
restaurant The Viking In, og serverte torsk og krumkaker. Hun har også reist hit
ved anledning. Tante Connie er en stor inspirasjon til butikken min (Trunken,
journ.anm), da hun også som mange andre reiste til Brooklyn fra Norge som ung
dame. I butikken har jeg et bilde av tante Connie på veggen, som smiler til meg når
dagene er tunge, smiler Breisnes.

Christinas venninne, Tina Elisabeth Nilsen, hjelper også til å søket etter Isak
Ludvigsens datter. Det er gjort søk både i My Heritage og Anchestors.

– Tenk for en ubeskrivelig fin julegave det hadde vært å finne svaret på denne
gåten, avslutter Breisnes.

– Det hadde vært en fantastisk julegave å finne mammas
tante, sier Christina Breisnes. Tina Elisabeth Nilsen hjelper
også til i letingen.
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Tenk for en ubeskrivelig fin julegave det
hadde vært å finne svaret på denne gåten.
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Christina Breisnes (t.v.), Liv Lyngsvåg, Astrid Liland og Tina Elisabeth Nilsen håper at noen kan vite noe
om Isak Ludvigsens datter.
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