
1917  The round barn  
 

En merkelig overskrift på et kapittel, tenker du. På norsk: den runde låven. Men denne låven 

var i sin tid betydningsfull i Amerika, og spesielt i Sør-Dakota, takket være en familie med 

sterke bånd til Meråker. Vi skal her møte noen sentrale personer tilknyttet "The round barn", 

men først og fremst er det et kapittel tilegnet Marit fra Meråker, som utvandret, fødte til 

sammen 12 barn og satte sitt preg på et lite meråkerland i Midt-Vesten. 

 

Ingeborg Martine Estensen (1845-1898), ble født i Kåfjord i Finnmark som nummer fem av 

en søskenflokk på seks. Familien hennes hadde aner fra fjellbygda Folldal (øst av Hjerkinn), 

hvor de tre første ungene ble født. At familien havnet nordpå skyldes i første rekke at 

koppergruvene der ga grunnlag for arbeid. Ingeborg Martine ble konfirmert den 7. april 1861. 

På linje med andre tenåringer var hun da allerede i arbeid tilknyttet gruven. Straks etter 

konfirmasjonen fikk hun seg en sekretærjobb i Hammerfest. Men utfartstrangen var stor, og 

hun dro sørover til Trøndelag. Det trolig som følge av at hennes søster, Ingrid, hadde giftet 

seg med John Royem, som var bestyrer av Meraaker Smelteverk og bodde på Merakernes. 

Ingrid og Ingeborg Martines bror hadde dratt sørover i 1859 og ble student på Klæbu seminar 

(seminarist nr. 556, august 1865 - juli 1867), og senere huslærer hos biskop Grindlund. Ingrid 

hjalp sin søster slik at hun fikk seg en fin post som "gaardsbestyrinde" på en større gård i 

Meråker. Slik var situasjonen da det kom ett av disse såkalte Amerikabrevene som lokket med 

gull og grønne skoger. Brevet var fra deres bror, Esten Estensen, som hadde utvandret i 1866, 

og nå gjorde det ganske bra i Calumet i Michigan. Og ikke lenge etterpå, i 1869, kom det 

billett fra broren. Slik gikk det til at Ingeborg Martine utvandret til Amerika den 19. mai 1870 

sammen med blant annet Marget Jacobsen og Gunnhild Svenson fra Meråker. Sammen med 

dem var den 15-årige nevøen Esten I. Royem. 

 

Bror Esten og hans familie i Amerika gjorde det altså ganske så bra, og trengte en guvernante. 

I Meråker dør John Royem i 1869, og tilbake sitter Ingrid som enke med fire barn. Hennes 

eldste sønn, den 17-årige Peter, emigrerer alene til Amerika. Den nest eldste, Esten (15) blir 

som nevnt med sin tante Ingeborg Martine, mens de to yngste flytter med sin mor, Ingrid til 

Trondheim. Etter en kort tid i Trondheim tar Ingrid med seg sin sønn Harald og emigrerer, 

mens den siste og fjerde ungen har nå blitt så stor, at hun (Gerda) gifter seg, og blir dermed 

den eneste fra "familiene" som ble igjen i Norge. Hennes slekt finnes i dag rundt Bergen. 
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Samtidig som Ingeborg Martine ankommer sin bror i Calumet, Michigan, ankommer en annen 

immigrant til Chicago. Det var dansken Christen Christensen (1844-1933). Han var sønn av 

Christen Jensen, fra Thisted Amt i Danmark og Christiane fra Harrang. Christen Christensen 

kommer etter hvert til familien Estensen som losjerende, og møter altså Ingeborg Martine. De 

gifter seg i 1871. Dansken jobber i gruven i Calumet. Han skriver i et brev: "All our lives we 

have worked for others, now we must begin a new life for ourselves". Dette var drivkraften, og 

vel en av de såkalte pull-faktorene bak hvorfor mange utvandret til Amerika.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kort tid senere dro Christen og Ingeborg Marie inn i den farlig vesten. En farefull ferd inn i 

det ukjente. Via Sioux City i Iowa, dro de med sitt oksespann nordover til Sioux River Valley 

i Dakota. Etter noen strevsomme døgn med meget dårlig vær, kom de til hytten til 

nordmannen Paul Brende. Her fikk de være mens Christen fikk gjort sitt "claim" for 100 

dollar og bygd en jordhytte i Section 16 i Mapleton Township. Datoen var 21. august 1871, og 

det var gått ni dager siden de ankom Sør-Dakota. Ingeborg Marie var gravid, og deres 

førstefødte, Alfred, ble født på selveste juleaften i 1871 i en jordhytte (sod house) ved Sioux 

river og var en av de aller første som ble født i Dakota Territory, som senere ble delt i Sør- og 

Nord-Dakota og tatt opp i unionen i 1889. Så kom barna trutt og jevnt. Til sammen fikk 

familien åtte barn, ei jente og sju gutter. Senere slo de seg ned i Benton Township, fikk kjøpt 

tilleggsjord og bygde seg opp en anselig farm, takket være midler Christen hadde spart opp 

som gruvearbeider, en fin sum på 1 000 dollar, som han hadde sydd inn i frakken. Tross bra 

startkapital tok det fire år før de kunne forlate sin jordhytte over i et lite tømmerhus, samt 

hadde fått frem sin første avling. De tre farene truet konstant: præriebrann, gresshoppere og 

hostile indians. De første som slo seg ned i området var meråkerbyggen John Thompson og 

Jonas Nelson. Se Stjørdalens krønike, bind 9, side 62. Familien Christenson ble delaktig i 



byggingen av Nidaros West kirke, og svært aktive innenfor alt fra politikk til kulturelle 

samlinger. Det heter seg at avisen "Fremad" ble lest grundig og høyt den 17. mai.    

 

Nidaros skulle bli den desidert største lutherske menigheten i Dakota, og ble stiftet i 1868, 

Kirken ble bygd i 1878. I 1871 bygdes det første huset i Dell Rapids, og allerede året etter 

kom det første postkontoret. Hele området ble delt inn i sju skoledistrikt, men noen år etter 

var det hele 130 skoledistrikt. Familien Christenson tilhørte skole # 44. Stordahl menighet ble 

dannet i 1872, og kirken ble reist i 1882. Se Stjørdalens krønike, bind 11, side 66. I 1873 ble 

området rammet av gresshopper, og befolkningen organiserte seg i Grasshopper Beggars. I 

1876 når telegraflinjer til Sioux Falls og i 1878 kom det første toget med passasjerer til byen. 

Dell Rapids ble grunnlagt i 1878, og Baltic i 1889. I 1895 kom telefonen til området. 

 

Renner har sitt navn etter tyskeren Leonard Renner, som kom med sine foreldre til Amerika i 

1848. Han kom til Dakota Territory i 1878 og ble eier av 980 acres i det som skulle bli 

hetende Maplton township.  Men dette var mange år etter at John Thompson og Jonas Nelson 

fra Meråker fant dalen og slo seg ned som de aller første, og la grunnlaget for større 

bosetninger nord av dagens Sioux Falls: Renner, Baltic og Dell Rapids. Dette er Meråkerland. 

Berthine Thompson Fersdahl, datter til John Thompson, var det første hvite barnet som ble 

født i Minnehaha County den 26. mai 1867. 

 

Alma Brekke, med aner fra Meråker, har skrevet Rennersangen, hvor første verset lyder som 

følger: 

 

You may have noticed that our town 

Has quite a handy name, 

For spell it right, or spell it left 

It’s R-E-N-N-E-R, just the same. 



Da Renner ble befolket slo tyskerne seg ned på østsiden av highway 77 og nordmennene og 

svenskene på vestsiden. Renner corner var den gangen kjent som ”Oleville”, trolig fordi de to 

første eierne var Ole Landstrom og Ole Christenson, samt at mange skandinavere hadde stedet 

som møteplass, og mange av disse het naturlig nok Ole. Det heter seg også at Morefield fikk 

navnet sitt etter Meraker (mer åker / more Acres/fields). Her har altså feiltolkningen av navet 

Meråker forplantet seg over til Amerika. 

 

Ingeborg Martine døde den 18. januar 1898, og er gravlagt ved Old Nidaros. Hennes mann 

overlevde henne med 35 år, og dro tilbake til Danmark i 1904, hvor han døde og er gravlagt.  

 

I Meråker vokser Marit Øien opp, født den 19. mai 1874, som datter av Gunhild Halvorsdatter 

(1851-1920) og Halvord Eriksen Overbrende (1849-1885). Hun er en av seks søsken, hvorav 

fire utvandrer senere til Amerika. Faren dør i 1885, og mora gifter seg på nytt i 1889 med 

Lars Larsen Kvernmo (Øien), f. 1867. En av Marit sine søstre, er Ingeborg, født 20. februar 

1883. Hun er bestemor til Egil Weiseth på Kvislabakken på Stjørdal, tidligere flyger i 

Luftforsvaret og Helikopterservice. Vår Marit, som nå blir hovedpersonen videre i dette 

kapitlet, gifter seg i Meråker med Andreas Brekke. De får tre barn: Halvor, Anne Elisabeth og 

Andreas. Mannen Andreas dør plutselig, og Marit tar med seg sine tre unger og utvandrer til 

Amerika. Dette er på slutten av den store utvandrerperioden fra Meråker, og vi må nok gå ut i 

 Renner, den 9. mai 2011 

Bak f.v:Roger Christianson (oldebarn av Marit), Wade Peterson (gift med Janice), Herman Brende (gift 

med Marvel) og Dick Christenson (barnebarn av Marit) 

Foran f.v: Lois Christenson (gift med Roger), Janice Peterson (barnebarn av Marit), Marvel Brende 

(barnebarn av Marit) og Dee Christenson (gift med Dick) 



fra at Marit hadde kontakt med meråkerbygg i Sioux Falls Valley (Renner, Baltic og Dell 

Rapids), blant annet sin bror Erik.  

 

Gjertrud, søster til Marit og grandtante til Egil Weiseth, emigrerte også til Amerika. Der borte 

ble hun gift med Bernt Odin Haga, som hadde reist over fra Verdal. De to dro tilbake til 

Norge, for å overta heimplassen i Verdal da en bror og 

søster hjemme i Verdal døde. Gjertrud og Bernt Odin 

Haga er besteforeldrene til Arnulf Haga, Paul Ottar Haga 

og Hildegunn Eggen, for å nevne sentrale skikkelser 

relatert til Spelet på Stiklestad. Bestemor Gjertrud døde 

på sin egen 63-årsdag i 1939. Det kan også nevnes at 

innen Hagafamilien var det et søskenpar som giftet seg 

med et søskenpar. Det samme hendte med et søskenpar 

som er søskenbarn med Egil Weiseth. 

  

Da Marit Øien dro med sine tre barn til Amerika, ble hun 

temmelig sjøsyk, en ikke uvanlig opplevelse for 

fjellfolket fra Meråker. Marit var ikke så høy/stor, slik at 

da hun var syk ombord, var det ikke like lett å se sine 

barn blant alt folket. Hun måtte få hjelp av mannskapet, 

slik at ungene ikke kom bort for henne. Marit kom 

omsider til Renner hvor hun møter Alfred Christenson, 

hvis mor Ingeborg Marie (nevnt innledningsvis) altså 

hadde utvandret fra Meråker i 1870. Marit gifter seg med 

Alfred Christenson den 29. april 1905. De skulle få ni 

17. mai 2015 

Bak f.v: Nina Weiseth (datter av Egil og Oddveig Weiseth), Egil Weiseth, Oddveig Weiseth,  Tor Andre 

Weiseth (sønn av Egil og Oddveig Weiseth ) - med sin datter Karoline Aune Weiseth i armene og Lena 

Aune Weiseth ( gift med Tor Andre). 

Foran f.v: Frøya Nygaard Weiseth (Nina sin datter) og Aurora Aune Weiseth (Tor Andre sin datter) 

 

Alfred og Marit giftet seg i 1905 



barn. Til sammen fødte Marit fra Meråker 12 barn.  

 

Min interesse for Marit fra Meråker, kom da jeg for noen år siden så et skilt i Renner om ”the 

round barn”. Det som kalles ”the round barn building boom” fant sted i Sør-Dakota først på 

1900-tallet og fram mot 1921. I Renner startet det hele med Alfred og Marit Christensen da de 

bygd sin ”runde låve”. Deretter fulgte byggingen av omkring 40 like låver over hele Sør-

Dakota.  Først ble det bygd en intern silo. Og så etablerte de en sirkel hvor kyrne stod i en 

ring og ble matet fra relaterte silo ved en form for selvbetjening, mens de ble melket. 

Prinsippet med et rundt samlebånd viste seg å være mer effektivt, sterkere og om lag 58 % 

billigere å bygge enn en rektangulær låve tilsluttet fjøset. 

 

Alfred Christenson kjøpte Renner Mercantile og ble postmester i 1921, en funksjon han hadde 

til 1937. Hans sønn George ”Doc” Christenson overtok som poståpner etter sin far. Flere av 

Marit og Alfreds etterkommere har vært postsjefer og brannsjefer i Renner, frem til våre 

dager. 

 

Blant de ni barna, finner vi Alice Christenson, som ble gift med Harold Floren. Han ble drept 

i en tragisk arbeidsulykke. Deres 18-årige datter Marit, barnebarn av vår Marit fra Meråker, 

ble drept i en bilulykke. Et annet barnebarn av Marit: Mark Christenson, myrdet en gammel 

dame, og sitter nå over 30 år etterpå fortsatt i fengsel. En hendelse som selvsagt har preget 

den nære familie. Men vi lar det bli med det. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renner fikk sin flyplass tidlig på 20-tallet. Den 27. august i 1927 landet Charles Lindberg i 

Renner, på sin flyging fra stat til stat etter sin berømte kryssing av Atlanterhavet i mai. Til 

stede for å hylle Lindberg var det et sted mellom 40 000 og 50 000 mennesker. Et eget tog ble 

satt opp fra Sioux Falls til Renner. 3 000 biler var parkert i området. På denne tiden jobbet 

Nellie Willhite fra Sioux Falls på kontoret som administrerte flyplassen. Hun ble nok betatt av 

dette nymotens samferdselsmiddel, og fikk instruksjonstimer av Harold Tennant, som var 

flyklubbens første flyinstruktør. Han styrtet og ble drept på Stanley Bliss sin gård i 1928. Etter 

13 timer fløy Nellie solo. Det er samme antallet som Luftforsvarets flygeskole i Norge i dag 

benytter. Det spesielle med Nellie Willhite var at hun var døv. Derfor fortjener hun å bli 

nevnt. Nellie ble en meget kjent og anerkjent acroflyger på flystevner.   

 

 

 

 

  Charles Lindbergh 
Nellie Willhite 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alfred ble sommeren 1939 sendt på sykehus med lungebetennelse. Mens han var der hadde 

han flere hjerteinfarkt og et hjerneslag. Han døde den 14. august 1939. Marit døde den 30. 

september 1946. Et markant par hadde gått bort i Meråkerland. Men arven etter dem og 

Meråker lever i full blomst.  

 

Vi skal ikke gi slipp på far og svigerfar, danske Christen Christensen, som var med i 

begynnelsen av denne familiehistorien. Hans kone Ingeborg Martine, som kom over fra 

Meråker, døde som nevnt i 1898, og dansken dro tilbake til Danmark i 1904. Der giftet han 

seg med sin barndoms store kjærlighet: Sidsel. Hun hadde som forlovet med Christen, da han 

dro til Amerika i 1869, lovet at hun skulle følge etter så snart han hadde etablert seg "in the 

promised land". Men da tiden kom, nektet hun å dra til Amerika. Christen gifter seg følgelig 

med Ingeborg Martine i 1871 og får åtte barn. Men så, 35 år senere, drar han tilbake fra 

Amerika og gifter seg med sin tidligere forlovede Sidsel. Og mer var det ikke om den saken.  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Brett Sorum og Kåre Olav Skolmli ved ”the round barn”, 20. oktober 2013 



 

En dag i 2011 ruslet Kåre Olav Skolmli og undertegnede en tur på Nidaros West, kirkegården 

vest i Baltic, SD, hvor det hviler så mange meråkerbygg. En bil stanset og ut kom en eldre 

herre på noen og nitti år. Han fortalte oss at han aldri hadde vært i Norge. Men han snakket 

flytende og kav meråkerdialekt. Et sterkt vitnesbyrd på så mange måter. 

 

 

 

 

 


