Hans Olav Løkken
Stjørdal
www.historiefortelleren.no

1868 Noen av de som utvandret til Amerika - 2
(Del 1: se bind 13)
Stjørdal 1868: Ole og Beret Huseby
Både Ole og Beret var fra Stjørdal. Ole Arntsen Huseby ble født på Østre Husby den 1. mars
1828 og døde 22. mars 1895. Ole giftet seg den 16. april 1868 med Beret Johnsdatter
Ertsgaard, f. 22. februar 1848, død 19. mars 1916. Oles foreldre var Arnt Gunnarsen Huseby
(1794-1856) og Sigrid Håkonsdatter Einang (1796-1848). Beret var barnebarn til
eidsvollsmannen Ertzgaard (se side……….). Etter at Oles mor døde, gifter Arnt Huseby seg
med Olivie Hansdatter Jørgensen den 5. januar 1852. De fikk tre barn. Av en samlet
ungeflokk på 11, utvandret sju til Amerika. Før Ole giftet seg med Beret, hadde han vært en
tur i Australia og på New Zealand på gullgraving, muligens også for å unngå å tjenestegjøre i
den svenske hæren. Ole var fem år ”down under”. Straks etter bryllupet i 1868 (69?)
emigrerte de den 29. april til Amerika. De ankom Quebec med skipet Norway. Paret hadde ei
datter da de dro fra Norge. Hun døde på reisen. Beret var gravid under turen, og ved ankomst
Zumbrota fødte hun en sønn. Etter to år i Goodhue County, dro de i lag med andre pionerer til
Fergus Falls. I lag med Husebys var John P. Haave og kona Marta. Sistnevnte søster av Beret.
Den andre familien som fulgte med vogntoget, var familien Torsten T. Bjorgum. Kona Mali
Bjorgum var søster av John P. Haave. I Fergus Falls sluttet Anna og Bjørn Ertsgaard seg til
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storfamilien. De var søsken igjen av Beret og Marta. Så det var litt av en familie som bygde
seg et multihjem i Fergus Falls, som bestod de første fem årene etter at disse familiene ankom
området. Ole var delaktig i etableringen av Norwegian Evangelical Lutheran kirke i Fergus
Falls. Ole hadde mange verv. For ikke å snakke om sønnen Arnt, som skulle sitte i
kommunestyret i 40 år og skolestyret i 42 år, og som var Charter Member av Trondelag. Disse
familiene: Haave, Bjorgum, Huseby og Ertzgaard var nok temmelig ”inngifte”, og ble
dominerende på de fleste felt i hele området, og er nok blant de mest kjente familier i Fergus
Falls. Berit ble avhengig av rullestol i 1875. Ole og Beret hadde 11 barn. (Slektningen Lars
Opheim ble drept i en togeksplosjon i Montana i 1899). Alle personalia vedrørende slekt og
etterslekt er tilgjengelig, ref. Thomas Huseby, Sarasota, FL.

Selbu 1869: Jorgen Vigen
Jørgen Vigen ble født i Selbu den 20. september 1864. Foreldre var Gunder Jørgensen, f. 1835
og Sigri Pedersdatter Guldseth, f. 1841. I 1865 bodde de på Nervig gård. Som 4-åring
emigrerer Jørgen sammen med sine foreldre og en bror. De forlot Trondheim den 4. mai 1869,
og slo seg ned i Goodhue County, MN. I 1883 dro de til Marshall County. Jørgen gikk på
skole i Red Wing, senere highschool i St. Paul og University of Minnesota, hvor han studerte
medisin. Han ble lege i 1894. Etter ett år på hospitalet i St. Paul, kom Jørgen som lege til
Dawson, Lac qui Parle County, MN. Jorgen Vigen hadde ved siden av sin private praksis,
også flere offentlige tilsynsstillinger. Den 21. juni 1905 gifter han seg med Martha Augusta
Bartleson. Hun var født den 15. juni 1878 i Fergus Falls og døde den 7. september 1946 i Los
Angeles. Etter å ha bodd i Fergus Falls i mange år, flyttet de til California i 1928. De fikk tre
sønner. Dr. Jorgen Vigen døde i Otter Tail County, MN, den 1. mai 1937, mens han var på
besøk hos slekt og venner, samt deltok på et møte i Sons of Norway i Fergus Falls. Jorgen
Vigen var Charter Member i Tronderlag of America.
Selbu 1869: Anton B. Thompson, John Thompson og Nels B. Thompson.
Anton B. Thompson er en av disse mange som ble unnfanget i Trøndelag, men født i ”the
promised land”. Hans foreldre var Ingrid Gulseth og Bernt Thompson fra Selbu. De hadde
emigrert til Amerika 1869 med skipet Neptunus, og på en måte overvintret hos familien T.
Johnsen i Grant County, MN, i lag med sine seks barn. Under overfarten var de registrert som
Thomassen Lilleevjen. Anton ble født den 8. februar 1870. Senere fikk han tre søsken til.
Anton ble konfirmert ved Swan Lake kirke. Han kom tidlig ut i arbeidslivet, og kjøpte seg en
borremaskin og boret brønner for folk. Anton tok seg lærerutdanning på sommerstid, og
praktiserte som lærer i Otter Tail County i fire år. I 1896 begynner han på Universitetet og tok
en bachelor i jus i 1899. I 1897 gifter Anton seg med Ragnhild Vinje. De fikk sju barn. Han
åpnet eget advokatfirma i 1900 i Henning, MN. I 1908 gikk han i partnerskap med andre
advokater. Det året ble han også valt til County Attorney, en posisjon han ble gjenvalgt til og
innehadde i 16 år. I 1924 gikk han tilbake til
privat praksis. I mars 1931 ble han av guvernør
Floyd B. Olson valgt til dommer. Anton
Thompson var formann i Otter Tail County
Historical Society i 25 år. Han var Charter
Member i Tronderlag of America. Ellers var både
han og hans kone meget aktive inne mange type
foreninger og organisasjoner i distriktet. Anton
døde den 12. august 1946 i Fergus Falls, MN.
Ragnhild døde 15. desember 1954. Anton hadde
en bror, John, som var født den 4. november
1876. Han ble også utdannet jurist fra
Universitetet. Han var politisk engasjert, og var
ordfører (R) i Battle Lake. Ellers var John
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kjendis. Saken engasjerte enormt der den ble
brakt til ulike rettsinstanser. Det andre paret skilte seg. John og hans kone ble ved sin lest. En
tredje bror, Nels, var fire år da foreldrene og familien dro til Amerika. Nels jobbet en del for
sin onkel, ellers lærte han og brødrene fort hvordan de skulle drive fangst. Av og til tok
indianerne fangsten fra fellene. Men det heter seg at Nels satte seg i respekt da han tok hevn
og tok fangst direkte fra indianernes feller, og attpåtil fortalte dem det. Nels giftet seg med
Wilhelmina Bondy den 8. september 1891. Han var Charter Member i Tronderlag of America.
Han var også med å starte oppe det lokale historielaget, og det fortelles at han aldri var borte

fra et møte. Nels døde den 4. mai 1941 og hans kone den 2. februar 1952. Alle personalia
vedrørende slekt og etterslekt er tilgjengelig, ref. Darlene Thompson Stadsvold, Rochester,
MN.
Meråker 1871: Peder Eriksen Brendmo
Peder Eriksen Brendmo ble født den 19. mai 1836 på Brendmo i Meråker. Hans foreldre var
Erik Pedersen Kloghaug og Beret Olsdatter Solem. Peder giftet seg den 22. oktober 1859 på
Vestre Stordalsvold med Johanna Olsdatter
Stendal (f. 1836), datter av Ola Mikkelsen
Stordalsvold (1780-1848) og Brynhild
Johnsdatter (1789-1876). To av deres fem
barn ble født i Meråker, de to siste i
Goodhue County, MN. Familien emigrerte
til Amerika på Peders 35-årsdag, den 10.
mai 1871 på skipet Franklin. En billett
skulle visstnok ha kostet 46 spesidaler. De
ankom Quebec den 2. juli. De hadde nok
hatt en lang og strabasiøs tur over. Den
første tiden bodde de i Goodhue County,
men flyttet så til Gordan Twp i Todd
County, MN - hvor de slo seg ned på et sted
som het Osakis. Peder døde den 26.
september 1918. Det var et slitsomt liv, men
Familien Brendmo
Johanna var sterk. Det fortelles at Johanna
Bak: Erik og Carl. Sittende f.v: far Peder Eriksen
satt og melket kyr i en alder av 101 år, mens Brendmo, Brynhild, mor Johanna, Oline og
Beret Marie
hun smattet på ei corncob pipe (pipe av
maiscorn). Alle personalia vedrørende slekt
og etterslekt er tilgjengelig, ref. Susan Halvorsen, Ogden - Utah.

Mor Johanna melket kyr da hun var 101 år gammel

Tydal 1869: Einar Larsen og Magli Lovæn
Einar ble født i Tydal, som sønn av Lars Einarsen Lovæn, f. 1797 og Ingeborg Pedersdatter
Kirkvold, f. 1797. Sistnevnte enke etter Ingebrigt Larsen Fossum fra Stuevold østre. Einar dro
til Amerika i1869. Eldste bror Ingebrigt skulle overta hjemme, men først måtte gjelda til
kjøpmann Birch i Selbu betales. Einar møtte Magli Henningsdatter Stuedal i Flom Twp,
Norman County, MN. De giftet seg i 1879, samme året som Magli ankom Amerika. Maglis
foreldre var Henning og Ingeborg Stuedal. Einar og Magli skal etter sigende ha fått fire barn.
Einar døde i 1903 og Magli i 1928. De er gravlagt på Immanuel kirkegård i Flom. Alle
personalia vedrørende slekt og etterslekt er tilgjengelig, ref. Margit Bakke, Flom, MN.
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Stjørdal1872: John og Lisbeth Skulborstad
John Skulbørstad ble født den 11. november 1807 på Stjørdal. Hans foreldre var John Johnsen
Skulbørstad (1773-1851) fra Muruvik og Marit Johnsdatter Leren (1780-1878). John giftet
seg den 1. januar 1839 med Lisbeth Davidsdatter Kleiven, f. 8. november 1815 på Stjørdal.
Hun var datter av David Johnsen Kleiven (1780-1831) og Ane Thomasdatter Moum (17841875). John og Lisbeth emigrerte til Amerika den 18. april 1872, med destinasjon Red Wing. I
1900 bodde de i nærheten av sin datter, Gjertrud ”Julia” Bakke i Garden Twp, Polk County,
MN. Senere synes de å bo i Limestone Twp, Lincoln County. John døde 7. april 1905.
Nøyaktig ei uke senere dør også Lisbeth. Alle personalia vedrørende slekt og etterslekt er
tilgjengelig, ref. Margit Bakke, Flom, MN.

Søstrene Skulbørstad var født på Stjørdal. F.v: Gjertrud, Sarah, Inger Anna og Dorthea

Hegra 1880: Mads Olson og Gjertrud Pedersdatter
Begge disse var Charter Members av Trondelag of America i 1908. Den gangen bodde de i
Milnor, ND. Mads Olson ble født den 1. juli 1854 på Rotåsen i Forradalen i Hegra. Hans
foreldre var Ola Hansen Rotåsen, f. 8. november 1807 og Maren Anna Ingebrigtsdatter, f.
1813. De hadde giftet seg den 13. oktober 1836. Rotåsen var en husmannsplass under Fordal.
Mads giftet seg den 23. juni 1874 med Gjertrud Pedersdatter Trelstadplassen. Gjertrud ble
født den 20. april 1852 på Trælstad i Hegra. Hennes foreldre var Per Olsen Stamnes og Ane
Iversdatter. Mads og Gjertrud emigrerte til Amerika sammen med sine tre barn den 11. mai
1880. I passasjerlistene het de Mads O. og Gjertrud Fordalsplads. De slo seg ned i
Kensington, MN en kort stund før de flyttet til Milnor, ND, hvor de ble boende i 27 år. Så
bodde de i Saskatchewan, Canada i sju år, før de til slutt havnet i Detroit Lakes, Becker
County, MN. De hadde til sammen 4 barn, det siste: Ingebrigt ”Bernt” Olson, ble født noen
måneder etter at de kom til Amerika i 1880. Gjertrud døde den 7. februar 1937 i Detroit
Lakes, og pussig nok dør Mads Olson tre dager senere.

Tydal 1882: Anders og Ingeborg Aas
Anders Svendsen Aas ble født den 17. mars 1853 i Tydal som sønn av Svend Olsen
Jenshaugen Aas (1807-1888) og Kari Pedersdatter Brendås (1811-1876). Han gifter seg med
Ingeborg Tomasdatter Østby, født 8. februar 1860 i Tydal. Hun var datter til Thomas Olsen
Østby (1819-1879) og Elen Olsdatter Haugen (1834-1902). Anders og hans brødre jobbet i
skogen i Sverige, samt var med å bygge Meråkerbanen. Anders gjennomførte ikke bare sin
egen militærtjeneste, men tjenestegjorde mot betaling for andre i ytterligere fem år. Anders,
Ingeborg og deres fem måneders gamle sønn, Sven - emigrerte til Amerika med skipet Tasso
fra Trondheim den 5. april 1882. Destinasjon var Sioux Falls, SD. Ingeborg og Knut Larsen,
som bodde i Baltic, betalte reisen. For å betale tilbake de 200 dollarene turen kostet for
familien, jobbet Anders for Knut Larsen for 50 cent pr. dag. Ingeborg var mye alene i
jordhytta langt der ute på prærien. Det var for langt for Anders å gå hjem hver kveld. Ingeborg
var livredd i den tiden. Etter noen år fikk de seg eget land i Sverdrup Twp. De ble foreldre til

11 barn. Anders døde 12. mai 1929 og Ingeborg den 8. april 1931. Alle personalia vedrørende
slekt og etterslekt er tilgjengelig, ref. Glenn og Murial Eliason, Renner, SD.
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Stjørdal 1882: Severin Huseby
Severin ble født den 15. mai 1855 på Vestre Husby i Stjørdal. Han var sønn av Arnt
Gunnarsen Midtkil, født i Hegra den 15. mai 1794, død: den 24. mai 1856 - og Olivie
Hansdatter Bjerkanplass, født 8. oktober 1826, død: 2. februar 1891. Olivie var Arnts andre
kone. Severin hadde to brødre. Severin emigrerte til Amerika fra Trondheim den 22. mars
1882, med destinasjon Fergus Falls. Han ble amerikansk statsborger den 5. desember 1896.
Severin giftet seg kort etter ankomst Dakota med Bollete (Belle) Torgerson, født 1. juli 1866 i
Finnmark. Severin, eller Sam som han ble kalt, begynte med ei smie, senere havnet han innen
sement, for til slutt å bli ”patrolman”, og en stund politisjef. Sam var onkel til Charter
Member of Tronderlag: Arnt O. Huseby. Sam døde 5. desember 1926. Belle døde i Fergus
Falls den 5. september 1942.

