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1879  Laupen fra Stuedal nedre i Tydal 
 

Det ligger vel i sakens natur at de fleste som utvandret fra Norge til Amerika, kunne ta med 

seg et ganske så begrenset antall kolli. Og av det lille de bar med seg, utenom pålagt mat, var 

det ikke alltid at det kom frem. Noe forsvant underveis, ofte regelrett tjuveri. Kanskje et 

underfokusert problem, ikke så ofte omtalt hva gjelder vår utvandrerhistorie. Noen få kom 

ikke engang selv frem, og bagasje uten eier hopet seg opp i store lagerhaller i anløpshavner. 

Et fellestrekk som følger alle på vandring, er trangen til å ta med en ting som betyr ekstra mye 

for vedkommende, det være seg et arvestykke eller et personlig verktøy eller rett og slett noe 

overtroisk. De fleste av de som utvandret hadde trolig med sin personlige bibel. Det vet vi ut 

ifra at flere bibler gitt til konfirmasjoner i Norge har dukket opp i Amerika hos senere 

generasjoner. Så har vi selvsagt en eller annen utgave av reisekister. Og mange tok med seg 

sin eller familiens rokk, kanskje litt overraskende slik en rokk ser ut, men den var nok i de 

fleste tilfeller ganske så sammenleggbar. Og demontert i biter, tok den ikke så stor plass som 

vi først tror. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I Flom i Minnesota bor tvillingene Aaron & Arvid Swenson, som folk i Selbu og Tydal 

kjenner meget godt til. De er for mange som kjendiser å regne under den årlige høstfesten i 

Minot. Det er to store røslige karer fulle av norsk og trøndersk kulturarv. Kun et stenkast unna 

dem i Flom bor Margit Bakke og hennes mann Lyle. Margit Bakke er en bauta innen 

trøndersk/amerikansk slektsforskning (genealogy). Hun er prisbelønt for sin innsats og har 

bistått et stort antall personer i Trøndelag. Tvillingene sin oldemor Lisbeth (pkt. 4), er søster 

til Guri (pkt. 5), som er oldemor til Margit. Noen av deres slektsrelasjoner fremkommer slik: 

 

Henning Henningsen d.y (1816-1893) på Stuedal nedre. Han ble gift to ganger. Første gangen 

med Ingeborg Olsdtr (1823-1859) fra Stuevold østre. De fikk følgende barn: 

 

1. Henning, f. 1846, ugift.  Reiste til Amerika i 1882. Hadde ingen farm i Twin Valley, 

Minnesota. Den ble drevet av søstersønnen Peder Andersen Sakrismo, som kom til 

Amerika i 1904. (Se punkt 4). Henning hadde store alkoholproblemer, inn og ut av 

klinikker. Døde 19. august 1910. 
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2. Magli, (1849-1928). Utvandret til Amerika i 1879, og ble der gift samme året med 

Einar Larsen Løvøen, (1838-1903), som utvandret fra Ustpågjardet i 1869. 

3. Anders, (1851-1939). Utvandret i 1882 sammen med bror Henning og søster Guri. 

4. Lisbeth (1853-1925), gift med Anders Pedersen Sakrismo (1855-1936). Deres eldste 

sønn Peder, f. 1881, giftet seg med Anna Svendsdtr Person Vold (1878-1957), og 

utvandret til Amerika i 1904. Dette paret er besteforeldre til tvillingene i Flom. 

5. Guri, f. 1857. Utvandret til Amerika i 1882 sammen med sine to brødre: Henning og 

Anders. Guri giftet seg med Jon Nysethvold og er Margit Bakkes oldemor.  

 

Vil du se - og lese mer om tvillingene og Margit finner du noen linjer i Stjørdalens krønike, 

bind 13, side 62, - Stjørdalens krønike, bind 14, side 114, - og Stjørdalens krønike, bind 15, 

side 93.  

 

Det var helt naturlig at folk fra samme området i Norge søkte sammen «over there», og etter 

hvert ble de ulike «counties» i Amerika preget av folk fra samme dalføre og herred i Norge. 

Den kirkelige menigheten tok vanligvis navn fra kirkene hjemme i Norge. Kom de ikke til 

enighet, f. eks grunnet flere innslag av folk fra naboherred, daler etc., falt de ofte ned på en 

nærliggende by hjemme i Norge, eller et nasjonalt historisk kjent sted/området. Og når de 

første skulle gravlegges kunne det forekomme at folk fra et relatert distrikt i Norge, lå på ene 

siden av kirken, mens folk fra nabodalen hjemme i Norge, fikk sine graver på andre siden. 

Denne lille revirtanken har nok ligget hos menneskeenheten tilbake til urtiden. Flere av 

menighetene ble splittet, kom sammen igjen, splittet på nytt - og et lite bibelord kunne fort 

velte et stort lass. Ulike kirker og kirkegårder kom innunder ulike synoder, og fikk navn 

deretter, f. eks Immanuel i Flom. 

 

 

Bak f.v: unknown, Henning Sakrismo f. 1883, Lars Olsen Stuedal f. 1850, Peder Sakrismo f. 1881 og Per 

Larsen f. 1848 

Foran f.v: Louise Jonsdtr Ljunnberg f. 1882, Greta Larsdtr f. 1852, Anna Svendsdtr Vold f. 1878 og 

Ingeborg Sakrismo f. 1879 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

For familien nevnt ovenfor her, som etter hvert ble samlet nord i Minnesota, må overgangen 

har vært gigantisk. De kom fra Stugudalen i Tydal, med Sylane og Skardsfjella som 

siktemerker, og ut på en prærie som var mektig flat, uendelig og knapt hadde horisont. 

Fjellfolket fra Norge var selvsagt vant til at toppen på de store høer ikke var så nære som de 

så ut til, flere mindre rander skulle en passere før en kom seg til siktemerket/varden der oppe. 

Naturens lille bedrag var ikke annerledes på prærien. Du så kanskje et mål, eller i det minste, 

trodde du så et siktepunkt og mål, men du kom på et vis aldri frem. Avstandene var enorme. 

Små creek, vannføringer og dalsøk skulle forseres. Og her møter vi først Magli/Magelil, som 

kom fra Stuedal nedre i Stugudalen i Tydal. Hun emigrerte og kom til Flom i 1879, mens 

hennes søsken kom tre år senere. Samme året som hun kom over, ble hun gift med tydalingen 

Einar Larsen Løvøen, som kalte seg Einer i Amerika og hadde slått seg ned i Flom township 

året før, i 1878. Tyder disse korte tidsfaktorer, og at Magelil dro før sine søsken, på at det var 

et arrangert bryllup? Rett nok var ekteskapet en livsforsikring, men trolig var dette giftemålet 

avtalt før de dro til Amerika.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Magelil (1849-1928) 

Margit Bakke 

(1849-1928) 

Guri og Jon Nysethvold med 

deres barn. Dette paret er 

oldeforeldre til Margit Bakke 



Livet skulle ikke bli så enkelt for Magelil. I 1880 får hun sønnen Lars. Han dør etter kun ni 

dager. I 1881 kommer datteren Engeborg. Hun får leve i fjorten dager. Disse ble gravlagt på 

selv farmen, og det er ikke mange årene siden gravsteinen ble gjenfunnet og pusset opp. Se 

bildet. I 1883 gir Magelil liv til en ny Lars, Lars Einar, som ble under ett år gammel. Og i 

1889 får hun sitt fjerde barn, Emil Magnus, som også dør som barn. De to siste er gravlagt på 

Immanuel kirkegård i Flom, hvor de fleste av slekta som kom fra Tydal er gravlagt. 

 

I 1882 kommer Henning (se 1), Anders (se 3) og Guri (se 5), tre av søsknene til Magelil, over 

fra Stuedal nedre i Tydal og til Flom. Guri, ble gift med Jon Nysethvold, som trolig hadde 

kommet over tidligere sammen med mannen til Magelil. Guri er oldemor til Margit Bakke. I 

1889 kommer ei halvsøster, Anne, f. 1866, over sammen med sin mann Anders (Blom). Det 

ble da bygget et lite hus til dem på farmen til Anders Henningsen (se 3), bror til Guri og 

Magelil. Se bildet. Og det er i dette huset det senere blir funnet en laup (en tine). Anne og 

Anders Blom foretar en såkalt etappeutvandring i 1900, og flytter videre til Montana.    

Magelil blir enke i 1903 da Einer dør. Anders, bror til Magelil, er ungkar og driver sin egen 

farm, men ber nevøen Peder, som hadde kommet over fra Tydal i 1904, om å overta farmen i 

1917. Peder, er bestefar til tvillingene Aaron og Arvid, og gift med Anna Svensdtr Vold, se 

pkt 4. Anders flytter så til sin søster Magelil, og bor sammen med henne til Magelil dør i 

1928. Da flytter Anders til det tomme lille huset de hadde bygd for Anne Blom som dro til 

Montana. Det er altså denne Anders som sitter foran huset på bildet, trolig midt på 30-tallet. 

Etter at Anders er død, blir det lille huset overtatt av Johnny, en onkel av tvillingene. Deretter 

overtar hans søster, tante Signe. Men så blir huset stående der ensomt å forfalle. Til slutt 

ramler konstruksjonen sammen og taket og sidevegger havner på en måte ned i den lille 

kjelleren. Før eller siden måtte noen ta affære og rydde opp. Tvillingene tok fatt på jobben, og 

da de løftet vekk taket dukket en skadet laup opp. Den manglet lokk. Tvillingene pusset den 

opp. Men så kom spørsmålet: hvem hadde tatt den med fra Norge? Trolig Magelil fra Stuedal 

nedre. Anne som bodde i huset dro jo til Montana. 

 

Anders Henningsen Steal (1851-1929) foran sitt hus, hvor laupen ble funnet under restene av huset   



 

Til slutt ender familiehistorien opp slik: se barn 4, Lisbeth. Hun ble igjen i Tydal. Men hennes 

eldste sønn, Peder (bestefar til tvillingene), emigrerte som nevnt i 1904. Hans kone, Anna, 

døde i Flom i 1957. I mai 1958 bestemte enkemannen Peder seg for å besøke gamle landet og 

Tydal. Etter å ha vært i Tydal noen uker, satte han seg ned for å skrive et brev til sin sønn i 

Flom, fra sitt barndomshjem i Tydal. Peder reiste seg aldri mer opp. Han døde der og da, 54 år 

etter at han forlot sitt kjære Tydal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Peder (i svart) er klar for å reise til Norge i 1958 - huset bak var et gammelt kornlager. 

Mor til tvillingene i Flom, Elizabeth, står til venstre for Peder i bildet. Far til tvillingene aller lengst til 

venstre i bildet. De andre tre voksne mannfolkene er brødrene: Lars, Andrew og Johnny. Alice, kona til 

Lars og Easter, kona til Andrew. Kvinnen foran ved koffertene er søster Signe   

 



 

Dagens selskap Tine SA går tilbake til 1856. I 1928 ble Norske Meieriers Eksportlag dannet. 

Fra 1942 skiftet selskapet navn til Norske Meieriers Salgssentral, og i 1984 ble navnet endret 

til Norske Meierier. Tina i logoen kom i 1973. Dagens merkevarenavn kom i 1992. I 2002 

slås de regionale meieriselskapene sammen med Norske Meierier og datterselskapene, til 

konsernet TINE. Med stor sannsynlighet var det Ivar Pettersen fra Hommelvik som tegnet det 

første utkastet til tina som logo i 1972. Se Stjørdalens krønike, bind 3, side 102.  

Nedenfor her følger noen enkle forklaringer på noen ord som lett blir relatert til det mest 

brukte: ei tine. En rekke synonymer brukes, og forskjellene er ikke alltid like tydelige mellom 

ambar, tine, laup - og så videre. Her kan sågar dialekter og geografiske områder ha sine 

tolkninger og forskjeller. Størrelsen påvirket også. Eksempelvis når det ene gikk over til å bli 

kalt noe annet, ble til spann/bøtter, kurv, stamp og mindre tønner etc. Det blir derfor muligens 

feil å snakke om fasit hva gjelder synonymer som: tine, laup, amber, ambår, ammar, embar, 

ember, embær, lokkbøtte, butt, dall, dylle, rjomeholk, rømmedylle, spann, stronk, strump m, 

fl.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laupen som ble funnet og restaurert av tvillingene i Flom 



Ambar: 

Ble laget av tre. Vanligvis for bevaring og transport av melkeprodukter (smør, melk, grøt). 

Derav kom underord som: grøtambar, melkeambar, osteambar og smørambar. Den var 

grovere i formen og høyere enn f. eks en tine. Tålte flytende væsker. Men gjennom alle tider 

har selvsagt også ambar blitt brukt generelt til bæring av all type mat, og ved store 

anledninger og samlinger bar kvinnfolkene med seg denne full av forventede matprodukter. 

En ambar var ofte, på linje med ei tine, et arvestykke som gjennom rosemaling og utskjæring 

ga et minne tilbake til navngitte formødre. Simplere/enklere typer ble mer brukt internt på 

gården og som lagringsplass for de ulike produkter. 

 

Tine: 

Denne er ikke så ulikt en ambar. Av tre denne også, men har en mer oval form, og mer 

finslipet som ikke kunne brukes til flytende produkter. Fra den tidligste bruk hadde nok 

formen tilkommet gjennom sveiping. Ordet er mest brukt på Østlandet, mens ordet laup er 

mer utbredt vest- og nordover. Foruten som bæring av mat, ble tiner ofte statiske også for 

oppbevaring av gjenstander. Sett i relasjon til at ambar og tine ofte gikk i arv, ble mange av 

disse påført årstall.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laup: 

Dette er på et vis en tine, sveipet og dermed tiltenkt tørt innhold. Lokket ble klemt fast 

mellom to staver i ytterkanten. Og på gårdene ble lauper ofte dobbeltbenevnt gjennom 

selektivt innhold: f. eks smørlaup. De mest forseggjorte ble brukt under kirkeferder og 

sending/beining, som på et vis konkurrerte med kurver. Ordet laup er nok mest brukt i 

Trøndelag. (En hadde også «laupen», som var normalmål for smør, tilsvarende 3 

Margit & Lyle Bakke fra Flom, Minnesota 



bismerpund). Ikke noe av dette må forveksles med et annet ord i Trøndelag: laup, - som er 

store, litt flate trønderske boller med rugmel og anis.  

 

Dall: 

Vi snakker ofte om «dill og dall». Det kunne være mindre trebeholdere, med en hanke, mest 

som ei lita bøtte. Den kunne henge på eller i ryggsekken, eller bæres fritt for en mindre tur, f. 

eks gjetere hadde med seg en dall, knyttet rundt hoftene. Eldre budeier gikk ofte rundt med en 

dall på tur i utmarka, som en kvinne med sin moderne veske i dag.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


