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1866 To betydningsfulle nybyggere fra Meråker
John Thompson (f.1841) fra Meråker kom til Amerika i 1854 via Canada - som var den
vanlige reiseruten på den tiden, grunnet skip som skulle ta med tømmer tilbake til Europa.
Hans foreldre døde av kolera under overfarten, trolig på St.
Lawrence elva, mens hans søster døde på et sykehus i
Quebec. 13-åringen John stod alene i livet, nettopp
ankommet Dane County, Wisconsin. I lag med
Thompsonfamilien, reiste også familien Nels Nelson (Nils
Iversen Evjen Fossmoen), og John vokste opp hos denne
familien (sin tante). I konfirmasjonsalderen måtte John ut og
finne arbeid. Han fikk jobb på en farm, hvor bonden - som
også var kommet fra Norge, behandlet ham meget dårlig.
Gutten glemte aldri de fysiske slagene, og lovte seg selv at
når han ble voksen skulle han komme tilbake og gjøre opp
med sadisten. John holdt i og for seg sitt løfte. På en av sine
reiser til gamlelandet (Norge), oppsøkte han sin tidligere
arbeidsgiver, som hadde flyttet tilbake til Norge. Nå var
denne blitt gammel og miserabel, så John syntes synd på ham
og lot hevnen være.
John og Kirsti Thompson
John (Jonas) Nelson fra Meråker kom til Amerika i lag med sine foreldre og søsken. Han var
sønn av Nils Ivarsen Evjen Fossmoen og Susanna Jonasdatter Nessan, eller som de het i
Amerika: Nils og Sussan Iverson. Sammen med familien dro også flere nære slektninger,
blant annet Thompson- og Aasenfamiliene. De reiste til Bergen den 13. april 1854, videre til
Hamburg, så til Hull i England. Deretter med tog til Liverpool. Så over dammen til Canada,
over The Great Lakes til Milwaukee. De slo seg ned til å begynne med i nærheten av
McFarland ved Madison i Dane County, Wisconsin,
men flyttet deretter til Red Wing, hovedstaden i
Goodhue County, Minnesota. Fra der dro de i 1856
noen få mil vestover til Wanamingo i samme
County, hvor foreldrene Nils og Sussan skulle bli
de neste 16 årene. Da flyttet de til Dakota Territory,
med sin yngste sønn Nels på 20 år. - John hadde
søsknene Iver, Nels og Anna. Sistnevnte synes å ha
blitt borte. Min kontakt i familien vet ikke hvor det
ble av henne. Det heter seg at Iver dominerte
familien og var ute etter arven alene. Nels kom på
kanten med sin bror Iver, og deltok ikke i bryllupet
til Iver da sistnevnte giftet seg med Marit
Halvorsdatter Tidemann den 20. april 1883. Nels
tok sin familie og forlot Dakota Territory og flyttet
vestover til et sted i nærheten av Sheridan i
Wyoming Territory, senere til Montana. Til slutt
Anne Marie og John Nelson
havnet de i Los Angelses.
Fra konfirmasjonsalderen til Borgerkrigen brøt ut hadde John Thompson ulike jobber rundt
omkring. Familien Nelson hadde straks før krigsutbruddet flyttet fra Wisconsin til Goodhue
County i Minnesota. Å melde seg som frivillig ble en utvei. Se side……. John Thompson og

hans søskenbarn, John Nelson overlevde krigen, og kommer hjem for å påbegynne sin andre
etappe her i livet, et håp om gård og grunn. Våren 1865 gifter John Nelson seg med Anne
Marie Dalemo, som hadde kommet over til Amerika fra Meråker i lag med sine foreldre. John
Thompson kommer også til Goodhue County, og gifter seg med Kirsti Haugen fra Valdres.
Disse to krigsveteranene med samme fornavn bestemte seg for å dra vestover, og den 4. juni
1866 setter to ”prairie schooners” seg langsomt i bevegelse. I det ene oksespannet sitter Anne
Marie Nelson med sin fire måneder gamle datter, og det andre oksespannet ble kjørt av den
20-årige gamle bruden Kirsti. De to unge mennene går ved siden av. Det å utvandre fra
Meråker var ingen dans på roser, men fordelen var likevel på den tiden at de kom til
”settlements” (bosettinger) bestående av meråkerbygg og andre nordmenn som kunne bidra
med litt hjelp og støtte. Nå hadde disse to unge parene valgt å gi slipp på nettopp den lille
tryggheten og begi seg vestover inn i det ukjente og farefulle indianerlandet. John Thompson
har en gang fortalt at årsaken til at de dro vestover mot Missouri River, var at han var med
Sullys hær oppover mot Nord-Dakota under de såkalte indianerkrigene (indian campaign),
som foregikk parallelt med borgerkrigen. Under dette felttoget la han merke til det frodige
landskapet med den lette og fruktbare jorda.

Bak de to vognene kom et par kyr, og en hund slentret med. Til å begynne med kunne de
følge delvis veier og stier, men etter hvert som dagene gikk kom ødemarka nærmere og
nærmere, og med ett var de alene i det totalt ukjente. De to Johnene lå stadig foran og
rekognoserte alternative ruter, og bak hver en stein og busk lå det indianere, slik
skrekkhistoriene satt godt plantet langt inne i ryggmargen. Dagene og ukene gikk. Ved hver
elv måtte de svømme over for å måle dybden for å finne et sted de kunne krysse. Store
nedbørsmengder gjorde jorda ufremkommelig. De kjørte seg stadig fast. Samtidig skulle de ha
mat. Et forferdelig slit. Ved Chain Lakes holdt de familieråd. Skulle de fortsette utover
sommeren i håp om å nå Rocky Mountains? På gode dager og oppturer lå California der som
et naturlig overoptimistisk mål. På dårlige dager og nedturer ville de stoppe der og da. Den
29. juni, på John Thompsons fødselsdag, kommer de opp på høydene øst av Sioux Falls. Her
møter de soldater som voktet på indianere. De får høre at dette området ikke var tilgjengelig
for nybyggere, og de fortsetter nordvestover langs Sioux River, - og så en dag åpner en frodig
dal seg med trær, vann og saftig gress. Her ville de bo. Dette var den nordlige delen av dagens
Mapleton Twp. (Twp = township = community, tilnærmet ”kommune”).

Så var det å få registrert landområdet i deres navn. Og det var ikke som en liten biltur bort på
Rådhuset. Thompson og Nelson regnet med å være borte i minst to uker, og ville bringe sine
koner til soldatene i fortet ved Sioux Falls for beskyttelse. Men det ville ikke Anne Marie og
Kirsti. De to modige kvinnene insisterte på å bli igjen og bygge sine hjem. De to mannfolkene
laget så ei enkel stråhytte og overlot de to damene til ville dyr og ”ville” indianere. Sistnevnte
var stadig på vandring, og de visste om at nordmenn hadde blitt drept. Men kvinnene var mer
engstelige for myggen. Den var ei sann plage.
På denne måten møter vi de første nybyggerne i Minnehaha County, Sør-Dakota. Sioux Falls
var på den tiden kun et fort, en slags garnison. Da fortet ble nedlagt i 1869, begynte Sioux
Falls å motta de første innbyggerne. De siste rester av fortet forsvant i 1873. De to familiene
Thompson og Nelson skulle bli pionerer på så mange vis, og ble etter hvert meget
betydningsfulle personer i området, et distrikt som i dag dekkes av Dell Rapids Twp,
Sverdrup Twp og Mapleton Twp nord av Sioux Falls. Å vandre på kirkegårdene her er som å
vandre på kirkegårdene i Meråker og Stjørdalen forøvrig. Noen meter fra Nidaros kirke i
Renner står i dag en minnetavle over John Thompson og John Nelson. Flere meråkerbygg
kom kort tid etter i de samme fotsporene, ja, - faktisk allerede på høsten samme året ankom de
neste. Det var Ole Gilseth, f. 1844 og John Johnsen Aasen, f. 1843 (se side……), sistnevnte
var slekt som kom over på samme amerikabåten, og som også bodde i Goodhue County, MN.

Ole Gilseth og John J. Aasen ble kjørt med hest til Cannon Falls. Fra der aktet de å ta seg til
fots vestover til en familie ved Redwood Falls, hvor de skulle søke råd for videre marsj inn i
det ukjente. Da de nærmet seg det de trodde var Redwood Falls, kom de over en del indianere
som de ikke tok sjansen på å omgås, så de la litt om kursen, kom ut for tåke og gikk seg
bokstavelig totalt vill. Dette holdt på å koste dem livet. John var ikke særlig rare karen, noe
veik og puslede. De bar meget tungt, det ble lite med mat og mindre med søvn. Omsider fikk
de tak i noen ender, men havnet i vannet og fyrstikkene ble våte. De fikk problemer med å
gjøre opp ild, og levde på rått kjøtt. Til slutt orket ikke John mer, og ba Ole om å forlate ham
der og fortsette alene videre. Men noe slikt prat skulle ikke Ole ha noe av, og satte igjen

Deler av familien Endahl, direkte nedstammende fra
John Thompson, og som eier gården i dag

mesteparten av utstyret, klærne etc., - løftet lille John opp på ryggen og så stabbet han i vei.
Etter mange dager med slit, kom de plutselig over ei slags koie / stråhytte, hvor et par jegere
holdt til. Det var i siste liten og ble deres redning. Og av alle merkverdige tilfeller var dette en
plass som tilhørte søskenbarnet John Thompson. De var reddet, og ble de neste trauste
pionerer som slo seg ned i området. John Aasen fikk land i seksjon 20 og 29, mens Ole
Gilseth kun bodde i distriktet såpass at han oppfylte betingelsene innenfor ”homestead law”.
Etter tre år dro han tilbake til Goodhue County for å jobbe der om sommeren, men returnerte
til Mapleton Twp om høsten med en rekke nye potensielle bosettere. Blant disse var Anna P.
Moe. Ole giftet seg med Anna f. 1846, og dette norske paret ble av pastor Christensen det
første som ble viet i Minnehaha County. Meråkerbyggen var først på det området også.
Senhøstes 1866 lånte John Thompson seg en hest fra fortet i Sioux Falls for om mulig å ta seg
østover for å finne de klærne og utstyret Ole Gilseth og John J. Aasen hadde lagt igjen.
Hvorvidt han lyktes sier ikke tradisjonsfortellingen noe om, men han kom over en indianer
som nettopp hadde felt en bøffel. Indianeren holdt på å drepe ham, men de sluttet fred, og
John fikk overnatte i teltet til indianeren. Da John forlot indianerne dagen derpå, fikk han med
seg tunga fra bøffelen, hvilket er et tegn på vennskap. Flere nordmenn ble drept (ref. Karl
Jakob Skarstein 2005, Krigen mot Siouxene), og hatet også hos nordmenn var stort ovenfor
”villmennene”. Som noen skrev det: ”Det var enten eller med indianerne”.
Året etterpå holdt det på
nytt å gå ille med John
Thompson. Det var
kommet beskjed om at John
Aasen senior f. 1818 (se
side….) - onkelen til John
Thompson, skulle komme
flyttende til Mapleton den
våren, sammen med kona
og deres tre andre barn:
Ole, Sivert og Ingebregt.
Da disse ikke dukket opp,
lånte på nytt John
Thompson seg en hest i
fortet i Sioux Falla (16 km

unna) for å ri ut og lete etter familien. John fant ikke sine
slektninger, men ble innhentet av en tropp med soldater som var
på jakt etter hestetyver. I og med at John red en hest med hærens
merke innbrent, og ikke bevis (kvittering) på at han hadde lånt
hesten legalt, ble han anklaget for tjuveri. Og på den tiden var du
lavest på rangstigen også som forbryter dersom du hadde stjålet
en hest - og kunne mer eller mindre bli lynsjet i nærmeste tre der
og da. Ingen rettssak. John Thompsons krigserfaring reddet hans
liv, ved bevisføring av soldatferdigheter - og derigjennom gitt
muligheten til å bli tatt som fange og brakt til fortet for
forklaring. Den unge mannen fra Meråker kunne ha blitt
hengende i et ensomt tre langt der ute på prærien.
I Minnehaha County blir John Thompson selve drivkraften i
Verne Endahl, april 2009,
det nye samfunnet. Han bygger seg ikke bare en flott farm,
oldebarn av John Thompson
men tar del i all annen utvikling og blir på en måte den mest
ledende mannen i mange mils omkrets. Han bygget også den første broa over Sioux Falls
River (200 x 16 feet). Men de første årene, før de lærte seg å ha reserver, var det flere år hvor
avlingene ble oppspiste av gresshopper. Det var ingen selvfølge at nordmennene ville klare
seg.
Etter noen år begynte han å samle folk til en årlig sammenkomst innen det som ble hetende
”The Early Settlers Association”. Dette var en slags piknik, med innslag av sportslige- og
kulturelle attraksjoner. Det ble satt opp egne tog frem til John Thompsons farm hvor alt ble
arrangert. Arrangementet ble så populært at butikkene stengte i Sioux Falls slik at de ansatte
kunne være med på pikniken. På det mest var det 32 000 som deltok. John Thompson spilte
fløyte og var visstnok også en glimrende danser.

Da John Nelson kom sammen med John Thompson til området nord av fortet ved Sioux Falls,
et distrikt som senere ble til Minnehaha County, tok han ”homestead” (gårdsnummer 974)
omkring 8 miles (13 km) nord av Sioux Falls i det sørøstlige hjørnet av seksjon 5 i Mapleton,
med land også i seksjon 17 og 20 i samme Twp (kommune). John Thompson hadde slått seg
ned 2 miles (3, 2 km) lenger nord, så disse to vennene og deres familier var de eneste som
bodde i området. Fortet i Sioux Falls lå omtrent 10 miles (16 km) unna. Det heter seg at John
Nelson etablerte sin cabin med omhu, som et gjemt fort, en slags festning. Han fryktet

indianerne, og det fortelles mer enn en historie om da han selv trodde han ble angrepet.
Gjennom brev og tradisjonsfortellinger går indianerne igjen som tema. Familiene fra Meråker
hadde en inngrodd mistanke til de innfødte.
Donald Nelson i Laurel sørvest av
Billings i Montana, er min kontakt
i familien. Han er oldebarn av
Nels, bror til John Nelson i dette
kapittelet. Donald er som Santa
Claus (Julenissen) i dobbelt
forstand. Ja, faktisk livnærer han
seg nå ved å leie seg ut som
julenissen. Dette har sin årsak i at
han var involvert i en bilulykke
sammen med sin sønn Viktor i
1996. De ble regelrett påkjørt av en
fyllekjører. Det holdt på å koste
begge to livet. Flere måneder på
sykehus. Donald ble uføretrygdet,
og har store problemer med å
Vic, Terrek, Ali, Victor og Donald Nelson i Billings april 2009
bevege seg i dag. Han er en sann
Norgesvenn, som besøkte Meråker i 2004, en visitt som har holdt liv i ham siden. Han kan
ikke lovprise Meråker og folket der stort nok. ”Hele min sjel ligger i Meråker”, forteller han
meg en aprildag i 2009 da vi møttes i Billings, Montana. Donald er stolt av sin familie fra
Meråker, og forteller at hans oldefar, Nels (f.1847) - trolig var den som oppfant ”the trailer
house” (bobil på 8 x 16 ft), men uten å ta patent eller få noen belønning for det. Nels giftet seg
den 16. juni 1872 med Marit Aspaas fra Meråker.

Ida Nelson Nielsen, datter av John Nelson
Jon Nielsen, sønn av Ida (barnebarn av John Nelson, omkom 23 år
gammel da et tre falt over ham).
Marian Nielsen Moe (1916-1975), datter av Ida (barnebarn av John
Nelson)
John Nelson, hans datter Ida
Nelson Nielsen med sin datter
Marian Nielsen Moe, og
Walter et søskenbarn av
Marian

Janene Zakrewski, William (Bill) Moe og Marlys Dybdahl
(barn av Marian, oldebarn av John Nelson)

I juni 1883 flytter familien John
Nelson nordover til Lake Albert i
Badger Twp, Kingsbury County,
hvor nærmeste tettsted i dag er
Arlington. På denne tiden kom ”the
stagecoach”, og med den posten. Det
ble behov for et postkontor og en
postmester. John ble postmesteren og
med sin kone Anne Maria som assistent. Postkontoret fikk navnet Republican og ble et rom i
familiens hus. John var også lokal agent for mange passasjerskip og hele rommet var tapetsert
med bilder og reklamer for disse selskapene. Anne Maria var den første i området som eide ei
symaskin. Symaskina var en revolusjon i seg selv, og folk gjorde egne turer til familien
Nelson for å se dette vidunderet. Anne Maria ble derfor stedets første sydame. John og Anne
Maria hadde 13 barn. Deres yngste sønn, Neil - falt i wwI den 4. september 1918, og

Det som er igjen av farmen

John sitt hjem ved Lake Albert

John dro over til Frankrike for å hente hjem sin døde sønn. Et par kilometer sør av Morefield
er det en privat gravlund på det som en gang var Dalemoe sin farm, barndomshjemmet til
Anne Maria. Her er det kun en gravstein, som har inskripsjonen over tre barn som alle døde
mellom den 4. og 10. januar 1880, henholdsvis 11, 7 og 5 år gamle. Dette var tre av barna til
Anne Maria og John Nelson. De døde av difteri som herjet blant nybyggerne i 1880.
Familiens år i Kingsbury County kan inneholde en liten godbit hva gjelder relasjoner til
verdenslitteraturen. Det heter seg nemlig i familiens tradisjonsfortellinger at John Nelson var
nabo med Laura Ingalls Wilder, og at hun gikk på samme skole som hans barn. Det er nok
tvilsomt. Laura Ingalls Wilder bodde på en farm utenfor De Smets, likeledes en stund inne i
selve den lille byen. Fra 1937 og utover begynte Laura Ingalls Wilder og skrive de etter hvert
verdensberømte bøkene med

Farmen hvor Laura Ingalls Wilder vokste opp

Laura Ingalls Wilder

utgangspunkt i sitt liv som lita jente i en pionertid, bedre kjent under tittelen: ”Det lille huset
på prærien”. Disse bøkene ble også velkjente TV-serier. I sine bøker omtaler Laura sin
nabofamilie Nelson som nordmenn - og med ei datter som het Anna som var litt yngre enn
henne selv. Alt dette stemmer. Far Nelson er også omtalt som postmann, hvortil Laura ofte
løp over for å høre om det var kommet brev. Hvorvidt dette er familien fra Meråker eller en
annen Nelsonfamilie, er usikkert - da meråkerbyggen bodde ved Lake Albert, som er mange
kilometer unna. Mest sannsynlig er det snakk om en annen Nelsonfamilie fra Norge. Da er det
mer trolig at meråkerbyggen omtalte seg som naboer da Lauras familie en stund bodde inne i
De Smets. At flere etterkommere fra folk som bodde i området, i ettertid solte seg litt i
glansen av Laura Ingalls Wilder er vel naturlig - og selv med de avstander som var på den
tiden, ble de alle å regne som naboer.

John Thompson og John
Nelson var virkelige pionerer.
De satte betydelige merker etter
seg. Distriktet er da også i dag
besatt av meråkerbygg og
stjørdalinger generelt. John
Thompson døde den 2.juli
1913. John Nelson døde den 9.
november 1920.

