
Anna S. Julnes
til minne

Et sjeldent virksomt og verdifullt liv fikk sin altfor tidlige avslutning da
Anna Sigrun Julnes gikk bort 17. april, 43 år gammel.

Hun var født på Island i 1946 og var utdannet som lærer. I 1969 ble hun
gift med sin norske kollega, Johan Julnes fra Aukra, der de senere har
bodd.

Om hennes liv ble kort, oppnådde hun i hvert fall å sette varige spor
etter seg, som slektshistoriker og lokalhistoriker. Fra barndomshjemmet
tok hun med seg disse interessene, som har dypere røtter på Island enn i
de alle fleste land. Hun var en verdig bærer av disse tradisjonene.
Imponerende er det hvordan hun maktet å sette seg inn i forholdene i
Romsdal, noe hennes verker taler sitt tydelige språk om. Etter åtte års
granskingsarbeid kunne hun utgi “Slekter på Romsdalskysten”, en ruven-
de slektsbok som omhandler ca. 20.000 personer. Tre år senere kom et
like tykt bind bilder av personer som er omhandlet i første bind. Registre
gjør det lett å finne fram i bøkene. Midt opp i dette skrev hun, sammen
med mannen Johan. “Ei Hole-slekt”. Hun skrev også artikler i “Aukra
gjennom tidene” og i Romsdal Sogelags årsskrift. Da Johan Julnes ga ut
“Bygdebok for Aukra. Gard og slekt” i 4 bind, er hustruen Anna den første
han takker for “uvurderlig støtte”. - Hennes arbeider er preget av grundige
og kritiske studier som gjør dem til uhyre verdifulle kildeskrifter.

Hun var et varmt menneske med et stillferdig og vinnende vesen som
vant henne mange venner. I familien var hun et midtpunkt, avholdt og
elsket av sin mann og de tre barna. Inn i kommende tider vil hennes
forfatterskap bevare minnet om henne.

Bjørn Austigard
Nils Parelius
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Anna S. Julnes sitt forfattarskap når det gjeld lokalhistorie.

1) ISLANDS-DORET ( 1977, 41 sider stensil)

2) SLEKTER FRA ROMSDALSKYSTEN I (1979, 564 sider)

3) SLEKTER FRA ROMSDALSKYSTEN II (1982, 535 sider)

4) EI HOLE-SLEKT, av . . . . . . . . . og Johan Julnes (1979, 143 sider)

Artiklar i “Aukra gjennom tidene”:
a) Jordmødre i Aukra (1978, s. 71-77)
b) Ane Malene Hollingen (1979, s. 26-27)
c) Juletradisjonar på Gossa (1980, s. 4 1-44)
d) Emigrantar til USA og Canada frå Aukra, Midsund og Sandøy

(1980, s. 58-71)

Artiklar i Romsdal Sogelags årsskrift:
a) Islands Doret (1977, s. 25-28)
b) Dobbeltnamn i Aukra prestegjeld ( 1981, s. 199-207)

Artiklar i boka ‘Aukra kommune 150 år”, 1987.
a) Jordmødre (s. 185-189)
b) Ordførarar, formenn og representantar 1837-1987, av . . . . . og Johan

Julnes (s. 95-140)
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