
SLEKT OG DATA 2/2020 A 4746 A SLEKT OG DATA 2/2020

DNA AA DNA

Jakten på  
mystiske farfar

USA trod de Sid ney døde i 1. ver dens krig. Slek ten jeg 
se ne re fant i Eng land, trod de han var sendt til ba ke til 
Russ land på grunn av tvil som me for ret nin ger.

FLYT TET FRA PO GRO ME NE
Far far ble født i Białystok i Russ land (nå i Po len) i 1886, 
ikke 1894 som grav støt ten sier. Fa mi li en var jø disk, het 
Denenberg til et ter navn og far far var en av ti søs ken. 
Tre døde nok i tid lig al der. Rundt 1906 emi grer te mo-
ren og seks av far fars søs ken til USA via Wales og Eng-
land. Sam me år var det en stor po grom mot jø de ne i 
Białystok, hvor 85 av by ens jø der ble drept. Far i hu set, 
La za rus Denenberg, døde i Białystok i 1902..

Far far selv emi grer te til Wales og vi de re til Ga tes head 
i Eng land. Med seg had de han kona Fan ny og de res lil le 
dat ter. Sid ney og Fan ny var beg ge fra Białystok og bar 
nok opp rin ne lig and re for navn enn dis se. Jeg vet ikke 
nøy ak tig når fa mi li en emi grer te, men i fol ke tel lin gen fra 
1911 står det at dat te ren er født i Russ land og jeg  
har se ne re fått vite at hun ble født der i 1905. Søn nen 
de res La za rus blir født i Wales i 1908, så jeg an tar at far far 
også emi grer te rundt 1906, i lik het med søsk ne ne og 
mo ren.

FOR LOT KONE OG FEM BARN I ENG LAND 
Far far fikk to talt fem barn med Fan ny, det siste i 1913. 
Som me ren det året fin ner vi far far på vei over fra Eng-
land til USA for å be sø ke søs ken og mor. Nes te sik re 

treff på far far er som me ren 1916. Da har han ad res se i 
Stavanger. Hvor dan han hav net der sier his to ri en in gen-
ting om. Men det vi vet er at han det te året får sitt før s-
te barn med den gif te kvin nen i Stavanger. Nes te barn 
kom mer i 1918, og sam me år blir fars halv bror i Kris-
tian sand født. 

Far far Sid ney møt te min far mor Rag na i før s te halv-
del av 1920-åre ne. De fikk sin før s te sønn i 1925 og 
gif tet seg like et ter på. Min far ble født i 1930.

KAN DET VÆRE FLE RE SØS KEN?
Høs ten 2019, da jeg kom i kon takt med Denenberg-
slek ta i USA, fant jeg også noe på familysearch.org som 
fat tet min sto re in ter es se. Der had de far fars eng els ke ol-
de barn skre vet Sidneys his to rie, slik de kjen te den.  
Jeg lo høyt da jeg les te: «He was (...) known to be a 
womaniser». For far far fikk mel lom 1905 og 1930 ti 
barn med fire uli ke kvin ner. Sam ti dig spør jeg meg selv 
hvor man ge fle re halv søs ken min far kan ha. Det er jo 
lang tid fra før s te dat ter blir født i 1905 til siste sønn 
kom til ver den i 1930.

Eks tra stort er det for meg nå å ha fått sett bil de av 
min far fars mor Re bec ca og tre av far fars søs ken. Den ne 
fa mi li en had de jeg nes ten gitt opp å finne. Tenk, der sit-
ter min ol de mor i 1934 om gitt av tre av sine døt re på 
den yng ste dat te ras bryl lups bil de, gan ske så uvi ten de om 
at hen nes eld ste sønn Sid ney le ver sitt nye liv i Norge 
med kone og to søn ner. Det er fan tas tisk hva noen 
DNA-tes ter kan gi av re sul ta ter.

I man ge år viss te jeg nes ten in gen ting om far fars his to rie. Var han egent lig  
fra Eng land? Og hvor dan var li vet hans før han kom til Norge? His to ri en hans  
vis te seg å bli enda mer spen nen de enn jeg kun ne fore stil le meg på for hånd.

A ANNE DEAN

Min far far døde på Lø ren skog 22 år før jeg ble født.
På grav støt ten står det Sid ney Dean, 21.5.1894– 

5.7.1942. Jeg vet nå at den enes te av dis se opp lys nin ge ne 
som stem mer er da to en for døds fal let. Fød sels da to en må 
far far ha tatt ut av luf ten og nav net han bruk te va ri er te 
gjen nom li vet.

Et ter hvert som jeg ble vok sen, økte min hi gen et ter 
å finne ut om far fars opp rin nel se. Alt jeg viss te var at  
han kom fra Eng land og at han i 1925 gif tet seg med 
min far mor Rag na. Sam men fikk de to søn ner. Min far 
Cla ren ce var den yng ste av dem.

FLE RE BARN
Det skul le vise seg at far far had de møtt fle re kvin ner i 
Norge før han møt te far mor - og fått fle re barn. Før år-
tu sen skif tet ble min slekt i Oslo kon tak tet av det som 
skul le vise seg å være Sidneys bar ne barn i Kris tian sand. 
De had de fun net oss og in vi ter te til fa mi lie treff. Der fikk 
min far treff e sin halv bror for før s te gang og hans tre 
barn med fa mi lie. Om trent på sam me tid star tet min sø-
ken et ter far fars opp hav for al vor. Med meg på laget fikk 
jeg fet ter Sig mund som en god søke ka me rat. Han fant 
ut at far far også had de fått to døt re med en gift kvin ne i 
Stavanger, som døde da de var små barn.

Uli ke kil der opp gir uli ke da to er og års tall for Sidneys 
fød sel, samt uli ke fø de ste der. Års tal le ne va ri e rer fra 1886 
til 1896. Fø de ste der som nev nes er Biały stok (Po len), 
Eng land, Wales og Tysk land. Et ter nav net til Sid ney opp- 
trer også i uli ke ver sjo ner: Dean, Deane, Deang, Deem, 
Denn og Dehne.

BREV GAV IN GEN NAPP
Jeg søk te i alle mu li ge kil der et ter far fars opp hav. Jeg har 

et bil de av ham i eng elsk skips uni form. HMS Temeraire 
står det på lua. Det te var et skip som un der 1. ver dens-
krig seil te langs nor ske kys ten. Kan skje var far far om 
bord og hop pet av i Stavanger hvor han for els ket seg i 
den unge, gif te kvin nen? Jeg skrev til uli ke in stan ser i 
Eng land og i Po len, men fikk ikke noe napp på Sid ney 
Dean. Det var hel ler ikke så lett å vite hva jeg skul le 
spør re et ter på grunn av de uli ke års tal le ne og for skjel li-
ge fød sels ste de ne, samt usik ker he ten med et ter navn.

Da far far gif tet seg med far mor i 1925, opp ga han 
ro mersk-ka tolsk som sin tros be kjen nel se. Men jeg had-
de også hørt noe om at han var jø disk.

I 2008 opp ret tet jeg mitt fa mi lie tre på ancestry.com. 
Jeg søk te i vei et ter Sid ney Dean. Det ble man ge treff, 
men in gen som jeg kjen te igjen som min far far. 

DET STO RE GJEN NOM BRUD DET
I 2012 send te jeg inn en DNA-test av min far og i fle re 
år var jeg jevnt og trutt inn om An ces try for å sjek ke om 
det var noen treff. Åre ne gikk – uten funn et ter far fars 
opp hav. Hver uke så jeg Sid ney inn i øy ne ne der jeg 
støv sug de hans bil de og spur te ham: «Hvem er du, far-
far?» Han var mer ke lig stil le. Så kom 2019 med det sto re, 
sto re gjen nom brud det.

En høst dag i fjor satt jeg og sam bo e ren min i stua og 
så på DNA-fun ne ne. Og der duk ket det plut se lig opp 
noen helt kla re DNA-treff som vis te slekt skap på tre-
menningsnivå for meg!

Her ifra rul let bal len i hur tig tem po. Jeg kom i kon-
takt med et ter kom me re av to av far fars søs ken, som alle 
bor i USA. Far fars livs his to rie ble litt kla re re for meg, 
ikke minst et ter at jeg også fant slekt i Eng land på 
familysearch.org. Et ter at jeg fant far fars egent li ge  
et ter navn, ble søket et ter ham mye enk le re. Slek ten i  A A

Til venstre bilde av farfar, tatt ca. 1938. Til høyre farfar Sidney  
i sin uniform fra HMS Temerare. Dette var et skip som seilte i 
Norskehavet under 1. verdenskrig. Tro om farfar var ombord  
og hoppet av i Stavanger?

Bildet er tatt i farfars søster Gertrudes bryllup 28. oktober 
1934. Vi ser min oldemor Rebecca i midten, omkranset av 
tre av sine døtre; Tillie, Esther og Gertrude. Nedduset 
signatur ved tittel er fra farfars underskrivning ved den 
engelske folketellingen i 1911.


