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Han visste at han skulle ha lagt seg ned for noen sekunder siden da redselen tok ham, men 

skjønte at det nå var for sent. Kanten kom mot ham, og plutselig følte han at han ble kastet ut i 

det store intet. Han lukket øynene, krøkte seg sammen og ventet på det som ville komme, det 

uunngåelige. Han hørte seg selv skrike i frykt, og det neste han kjente var da kroppen brutalt 

tok bakken og en skarp smerte skar igjennom ham da armer og ben instinktivt forsøkte å 

beskytte hodet der han buret seg ned gjennom snøen som ga ham kraftig juling. Han syntes i 

sin vedvarende redsel at han hørte noe som knakk. Så ble alt stille, så uendelig stille. Han 

løftet litt på hodet. Ører og øyne var fulle av snø. Det neste han enser er broren John som med 

en salig latter roper: ”Lars, gikk det bra?”. Vi er i en fiktiv fortelling og skriver en tidlig 

vinterdag i 1853. I en snøhaug oppunder en bakke i Banggrenda ligger den sju år gamle Lars 

Larsen Kvål, etter et ufrivillig hopp på ski. Han forsøker å reise seg samtidig som han børster 

av seg noe snø. Da kjenner han at ene foten svikter ham og han lar seg falle ned i snøen igjen. 

Ved siden av ligger den ene skia knekt i to. Så det var den som hadde laget lyden. John har nå 

kommet bort til ham og spør det dumme spørsmålet: ”Slo du deg? Lars svarte ikke, men 

kjente igjen etter på kroppen. Foten holdt ham nå, men var mektig vond. Trolig en kraftig 

forstuing, som de visstnok kalte det. Men tankene gikk mot faren. Hva ville han si når han 

fikk høre om skia? Til og med sjuåringen kjente farens variable lune som var proporsjonalt 

med inntaket av en viss drikke, skjønt guttungen forsto det ikke helt. De to brødrene hadde 

vært og sett etter rypesnarene som var en del av matauk for folket på Kvål. Alle måtte delta 

med sitt. Sågar jentene dro og satte opp snarer og hentet eventuelt bytte dagen derpå. Men nå 

var snøen kommet i store mengder hvor kun ski og truger var brukelig. Jenter og kvinner gikk 

mest ikke på ski. Broren John hadde stått konfirmant det året og var for lengst ute i arbeid på 

storgårdene. Men i dag var det søndag og han skulle ta med Lars for å kontrollere snarene ved 

Hofstadmyrene, bak Lauvåsen, samtidig som de skulle renne tilbake via  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Han gruet seg til å vise far sin den brukne skia…….. 

Hans Olav Løkken 
Stjørdal 

www.historiefortelleren.no 
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Bjørkbakken der John og noen av de andre større guttene brukte å samles etter kirketid for å 

utfolde seg i bakkene. Leik og skirenning var på en vis luksus, men søndagen var hellig og 

tillot en viss form for sosial kontakt. Selv om utstyret var primitivt, rett og slett heimsløyd,  

hadde Lars hørt de store guttene snakke om at det sør i landet visstnok ble arrangert 

konkurranser i å stå på ski. Merkelig. Lars hadde gode akademiske evner, med en utmerket 

evne til å huske, og erindrer nå mens han gruet seg til å komme hjem til far sin med den 

ødelagte skia, at navnet Morgedal ble nevnt, ja, var det ikke en Sondre Nordheim som var så 

duganes til å renne på ski, tro? Lite ante Lars at disse vel utviklede akademiske evner senere 

skulle forplante sine gen utover prærien på andre siden av Atlanteren og gi Amerika noen av 

sine beste og skarpeste borgere. En kort time senere står Lars foran faren med den brukne skia 

og venter på dommen. Han kjente som nevnt farens variabler, men han visste at faren også 

hadde mange gode sider og var god på bunnen. Lars var glad i far sin. Faren, Lars Johnsen 

Kvål, kalt Stor-Kålinn, står og myser mot vekselvis skia og guttungen. Sønnen Lars gruer seg 

på hva som kan komme. Da Stor-Kålinn var sikker på at gutten var hel og uskadd, sier han: 

”Du skal prise deg lykkelig over at det ikke var foten som ble brukket”. Han så hvordan gutten 

ble lettet. Stor-Kålinn var et godt menneske også. Han så skarpt på gutten, snudde seg og gikk 

raskt bort mens et lunt smil bredde seg usett i det buskete skjegget. Stor-Kålinn visste da at 

han hadde gjort en god gjerning og behandlet gutten rett. Lite visste han derimot at det 

ordvalget han benyttet overfor sønnen skulle kunne assosieres til en annen pris. Nøyaktig 150 

år senere mottar ett av hans tippoldebarn nobelprisen i kjemi. I overført betydning hadde Stor-

Kålinn den dagen en god kjemi med sin sønn, kommende bestefar til nobelprisvinneren Peter 

Agre i 2003. 

Fra denne fingerte historien, som i og for seg kunne vært reell, møter vi Lars Johnsen Kvål, f. 

12. februar 1809, sønn av John Larsen Kvål (1770-1824) og Sigrid Olsdtr Kyllo, f. 1771. Lars 

Johnsen Kvål ble kalt for «Stor-Kålinn», vel ikke helt uten grunn. Han var en ruvende bamse, 

stor og sterk med vilt og buskede skjegg og som kom fra Kvål på grensen mellom Hegra og 

Stjørdal. Han overtok driften som konfirmant da faren gikk bort i 1824, men overtok formelt 

halve Kvål etter sin mor i august 1833. Stor-Kålinn var nok ikke av de mest flittige bønder, 

men skulle visstnok være en dyktig smed. Han ble en meget kjent mann i bygda for sitt 

håndlag, men kanskje litt mer i dobbelt forstand da han ble ansett for å være en slåsskjempe 

og storfester som ikke sa nei til en dram eller to. Det ble nok en fest for meget gjennom meste 

parten av livet for Stor-Kålinn. Dessuten ser jeg av skriftlige notater at han ble sett på som en 

vrang nabo. Lars Johnsen Kvål vil nok kunne karakteriseres som en rundbrenner alt etter som 

hvilken tidsepoke en levde i. Både før og etter at han giftet seg hadde han tre såkalte uekte 

barn (lausunger), etter datidens betegnelse. Kombinert med hans ellers noe svevende liv, 

kunne enkelte moralister gjennom tidene lett sette et merke i Stor-Kålinns panne. Men igjen 

må vi ikke glemme datidens holdninger og muligheter. Selvsagt er det ingen røk uten ild, men 

en kan også snu litt på flisa, og se om det ikke var andre som hadde tent opp, f. eks datidens 
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kanselli, den nye makteliten som gjorde at så mange nettopp valgte å utvandre til Amerika, 

inklusivt Stor-Kålinn. Mange hadde problemer med å innordne seg det de følte som en 

offentlig forfølgelse og dominans. Ikke så ulikt det som skjer i Norge i dag. Slik også for Stor-

Kålinn. Gjennom et skriftlig notat jeg sitter på, heter det at Stor-Kålinn gjorde det bra i 

Amerika og ble en rik mann. Han synes å ha skjerpet seg, skjønt skriftlig materiale fra 

Amerika innen slekta tilsier at han hadde sine «perioder», og at enkelte naboer var redde ham. 

Men akkurat dette med at flere lyktes i Amerika, tross at de var uglesette her i landet, viser 

betydningen som ligger i friheten og det heroiske. Vi kjenner til lignende tilfeller hvor 

fattigkassa ga billett til enkelte for å bli kvitt dem, andre ble utvist fra sine plasser og valgt å 

utvandre. Endelig kom de til et sted hvor folk ikke så ned på dem, til mulighetenes land. I 

Amerika var offentlig innblanding tonet ned, her ble Stor-Kålinn respektert, en ikke 

uvesentlig holdning skal en lykkes.   

 

Vi skal gjøre et kort midlertidig opphold vedrørende Stor-Kålinn, og bevege oss tilbake til en 

aprildag i 1773, da en stor tragedie rammer familien på Klefsåsen, ikke langt fra Bulandet i 

Hegra. Da brenner tre av barna inne. Disse var Lars (4), Mads (6) og Gjertrud (8), barn av 

Marit og John Pedersen Sundet. En ufattelig hendelse som vi ikke helt kjenner årsaken til, 

men du kan lese om brannen i Stjørdalens krønike, bind 4, side 15. Og hva har så disse 

personene med dette kapitlet å gjøre? Jo, etter det forferdelige tapet, får paret der inne i 

ødemarken tre barn til. De to første dør som babyer, mens den tredje: Lars Johnsen Rolfseng 

(1779-1858) blir den eneste igjen og som fører slekten videre, blant annet til nevnte 

nobelprisvinner og de andre som skal omtales heretter i kapitlet. Lars fra Klefsåsen er nemlig 

deres tipptippoldefar. 

Tipptippoldeforeldrene til relaterte slekt i Amerika mistet tre barn i en brann i 1773 



 Skillingsvisa 

 Ingen skulle få overta hans verktøy, nei…… 

I et skriv på norsk, som befinner seg i Kvål-slekta i 

Amerika, heter det seg at det skulle forefinnes en sang om 

Lars Johnsen Kvaal (Stor-Kålinn) i Universitetsbiblioteket. 

De hadde sågar et dårlig bilde/kopi av forsiden/tittelen. 

Men det var ikke bare på norsk, men i gotisk skrift, så 

amerikanerne var noe handicapet. Mine tanker gikk da 

selvsagt til Universitetet i Oslo, men der ble jeg henvist til 

Nasjonalbiblioteket. Og der fant jeg en såkalt 

«Skillingsvise» i form av fire mindre sider, hvorav den ene 

visen het «Emigranten Lars Kvaal». Innholdet i 

skillingsvisen omhandler Stor-Kålinns noe aggressive og 

brokete liv, utvandringen og at han tilsynelatende gjorde 

det meget godt da han kom til Amerika. Bare det at det 

finnes en skillingsvise tilegnet Stor-Kålinn, tilsier at han 

var en spesiell kar. For hans etterkommere i Amerika må 

det gi en viss historisk sus – og et snev av stolthet - å vite at 

deres forfedre ble gjenstand for en skillingsvise. 

 

Når og hvordan Stor-Kålinn og hans familie utvandret, er noe uklart. Men mye tyder på at han 

opprettholdt sitt noe kranglede liv i Norge helt til han sto på kaia, fordi at selve utvandringen 

gikk visstnok heller ikke smertefritt. I Trondheim kom han i krangel med politiet. Det er 

mulig at Stor-Kålinn dro før den resterende familien, kanskje i 1858. Yngste sønnen Lars, f. 

1846, som vi skal følge senere i kapitlet, utvandret i 1864. 

 

Før Stor-Kålinn dro til Amerika, tok han sitt verktøy og kjørte det ned til Stjørdalselva, og i 

Bergshølen hivde han det regelrett ut i elva. Gammel-Gunnar Fornes kom samtidig gjennom 

hølen på en tømmerflåte og bevitner det hele. Da Gunnar ropte til Stor-Kålinn om hvorfor han 

gjorde dette, svarte Stor-Kålinn at han unnet ingen å kjøpe verktøyet. Han sto nok ikke på 

godfot med så mange! 

 

 



 Deler av familien til Stor-Kålinn, trolig i 1854 

F.v: Lars Kvål (8), bestemor/svigermor Ane Larsdtr Hofstad (75), Jonetta Larsdatter Kvål 

(14), mor/kone Sigri Johnsdtr Mørset (43), Anne Larsdtr Kvål (9) og Sigrid Larsdtr Kvål (23)  

 Skillingsvisa 

 Skillingsvisa 

 Skillingsvisa 

 Mette & Lars Quaal 

En annen sønn til Lars Johnsen Kvål (Stor-Kålinn) het John Larsen, f. 1838. Den 25. april 

1866 utvandrer John Larsen sammen med sin kone Randi Gundersdtr, f. 1835, deres datter 

Ane Johnsdtr, f. 1860, og søster til Randi: Ragnhild Gundersdtr, pluss mor til John: Sigri 

Johnsdtr (54), altså kona til Stor-Kålinn. Alle brukte etternavnet Bjørngaard – hvor de 

muligens var «innerster», og hvor svigermor til John, Ane Rollaugsdtr Bjørngaard, kom fra. 

Familien forlot Trondheim med skipet Victor (kaptein Jensen) den 25. april, og ankom 

Quebec 9. juni. Hva så med de to døtrene til Stor-Kålinn: Jonetta og Anne? Kanskje var de 

gift da familien utvandret i 1866, og ble dermed igjen i Stjørdalen? Familiebildet her er trolig 

tatt i 1854. Men hvorfor er ikke Stor-Kålinn, husbonden selv med på bildet? Og hvor bodde 

han og hans kone Sigri Johnsdtr? Og hvor er de gravlagt? Døde Stor-Kålinn, og kona Sigri ble 

boende hos en av sønnene sine? Og hvorfor holder mor Sigri på bildet fra 1854 sin eldste 

datter i handa? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi får gå til neste ledd, tidligere nevnte sønn Lars, f. 1846. Han 

synes å ha utvandret i 1864 som 18-åring. Den 25. mars 1868 

gifter Lars seg i Amerika med Mette «Nettie» Rolfseng (1844-

1913) fra Rolfseng i Skjelstadmark, og bosetter seg i Goodhue 

County, hvor så mange trøndere hadde slått seg ned. De tar 

navnet Quaal, og får 10 barn, blant dem førstefødte Ludwig, f. 

26. juli 1869. Han blir sparket i hjel som 25-åring av en 

hest i oktober 1891. Mette og Lars fikk også dattera 

Mathilda, f. 1883, og som blir gift inn i dagens Agre-

familie. Likeså Gust Quaal, som vi skal møte igjen om noen 

linjer. Lars Larsen Quaal (f.1846) flyttet i 1871 med sin familie 

til Cerro Gordo Township, Lac qui Parle County, hvor han fikk 

160 acres. Kort tid etterpå flyttet han til Plantho twp, hvor han 

opparbeider en av de beste gårder i området. Han var den 



 Lars Quaal kidnappet likegodt hele rådhuset 

eneste i området som hadde murhus. 12 år etterpå ble han innbygger av Madison da byen ble 

grunnlagt i 1884. I Madison satte Lars Larsen Quaal opp den store bygningen som i dag huser 

Lee Brothers garage. Herfra hadde han en «livery business & dray line». Omtrent hver stat har 

sin Madison, og det er ikke langt fra Madison i Minnesota - over statsgrensen til neste 

Madison i Sør-Dakota. De i Madison, MN kaller sin Madison for «Lutefiskens hovedstat», til 

tross for at den lille byen ligger vel så langt fra havet som det går an å komme i Amerika. Se 

for øvrig om Madison i Stjørdalens krønike, bind 11, side 60 og bind 18, side 79. 

 

Da Lac qui Parle County ble formelt organisert 

i 1871, ble «county seat» 

(«fylkesadministrasjonen») etablert i landsbyen 

Lac qui Parle, hvor de året før hadde bygd et 

større felleshus der de fikk offentlige kontorer, 

lensmann, postkontor og et hotell. Dette ble 

altså rådhuset. Men så i 1884, med nyetablerte 

Madison, kom det til stridighet mellom 

Madison og Dawson om hvilket sted som skulle 

bli «county seat» langs den nye Minneapolis & 

St. Louis jernbanen. I 1886 ble Lars Larsen 

Quaal kjent for å regelrett ha stjålet hele 

rådhuset i Lac qui Parle og flyttet det til 

Madison 15 miles (24 km) unna, og plasserte 

rådhuset der det står i dag. Med seg hadde Lars 

150 menn og et team på 40 vogner. Det 

heter seg at Lars er den eneste i hele 

Amerika som har kidnappet et helt rådhus. Men så kom han tross alt fra Kvål i Banggrenda i 

Stjørdal, og det forplikter jo litt. Han var ikke sønn til «Stor-Kålinn» for ingenting.    

 

To av barna til Mette & Lars Quaal er essensielle hva gjelder nettopp dette kapittelet, nemlig 

Gustav «Gust» (1878-1944) og Mathilda (1883-1958). La oss se først litt på etterkommere av 

Gust, barnebarnet av Stor-Kålinn. Fra ham og nedover stammer min kontakt og hjelper innen 

den slektsgrenen: Angela Mae Jorgenson. Hun er 3 x tipp av Stor-Kålinn. Hun har fire barn, 

hvorav en sønn er i politiet og nasjonalgarden, ei datter er lege, spesialist innen akuttmedisin, 

en annen sønn er lege, privatpraktiserende (allmenn medisin) og den siste, en sønn, er i ferd 

med medisinstudiet nå. Dette er interessant når vi skal over på Mathilda sin slektsgren. Da vil 

du se at det florerer med medisinere i arven etter Stor-Kålinn. Bråkmakeren fra Banggrenda 

hadde nok noen skjulte gener som endelig fikk utløp når han kom til mulighetens land. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt/kilde: Angela Mae Jorgenson 

3 x tipp av Stor-Kålinn 

                        Fire generasjoner 

F.v: mor Brittany Jorgenson, oldemor Sharlene Jorgeson  

(2 x tipp) med lille Eleanor (5 x tipp) og bestemor Angela  



 Mathilda & Peter gifter seg i 1912 

Men det skjulte seg trolig også andre talenter hos Stor-Kålinn. Mor til nevnte Angela her, 

heter Sharlene Jorgenson, f. Johnson. Hun blir da 2 x tipp av Stor-Kålinn. Hun er faktisk 

kjendis i Amerika med eget TV-program, hvorpå hun og datteren Angela fartet over hele 

Amerika, samt internasjonalt, i 13 år med sitt show/program. Sharlene hadde funnet opp 

“Quilting templates” og TV-serien het «Quilting from the Heartland», 

(https://qheartland.com) - og det hele handler om stukket teppe, vattert - eller der omkring, et 

håndverk jeg så absolutt ikke kan skryte på meg å vie noe om.     

 

Oldefar på farssiden til mine kontakter i Amerika i dag, 

Ole Olsen Agre (1852-1924), kom fra Rendalen. Han 

kom over i 1871 til Baxter twp i Lac qui Parle Co, ca. 10 

miles vest av Montevideo. Han giftet seg med Serine 

Amdahl (1858-1903), som var fra Stavanger. De fikk 11 

barn. Blant dem: Peter Agre (1881-1940), som i sin tur 

giftet seg med Mathilda L. Quaal (1883-1958), datter til 

Mette og Lars, altså barnebarnet til «Storkålin». De fikk 

tre barn: Pearl Minerva (1911), Courtland «Buddy» 

Leverne (1913) og Beulah Elois Benore (1916). Familien 

flyttet til Wallace, SD, hvor Peter Agre ble kjøpmann 

med egen butikk. Mathilda arbeidet en stund i en 

mannefakturforretning, hvor hun også reparerte klær. 

Hun utviklet seg til en fremragende syerske. Hun lærte 

sine døtre å sy, som i sin tur lærte sine døtre igjen. Datter 

Pearl og barnebarnet Annetta vant nasjonale 

sykonkurranser. Pearl Minerva begynte på Concordia 

College, men fullførte ikke. Hun valgte på en måte 

ekteskapet og være hjemme hos sine barn, et ikke uvanlig 

valg på den tiden. Hun var meget ivrig innen kirken og 

frivillige veldedighetsorganisasjoner. Hun ble 106 år gammel. Beulah Elois Benore ble 

uteksaminert fra Universitet i Minnesota med en medisinsk teknologisk grad. Under ww2 

jobbet hun på et laboratorium, hvor hun ble gift med sjefen, legen og patalogen Robert 

Hebbell. De fikk to barn: Bob, som ble lege og hermatologist, og Elisabeth (Liz) som ble 

administrator og leder, men på sine eldre dager dannet et eget firma som spesialiserer seg på 

gjenbruk innen hageutsmykking og kunst. Hun synes å være familiens kreative person som 

skaper de flotteste gjenstander. Liz er også en meget dyktig slektsforsker.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F.h: Liz Hebbel og hennes datter Sarah 

Hebbel-Stone. Liz er barnebarn av 

Mathilda Quaal Agre og dermed 2 x tipp 

av Stor-Kålinn 

Familien Darcy Metz 

Bakerst: svigersønn Nick Manning, mannen LeRoy Metz. 

I midten: Darcy Metz (oldebarn av Mathilda Quaal Agre, 

og dermed 2 x tipp av Stor-Kålinn), datter Dana Pearl 

Thomsen, datter Kayleigh Manning, barnebarn Julia.  

Foran: barnebarn Brennan Manning og barnebarn 

Emmett Manning. 

 

https://qheartland.com/


 Ellen & Courtland Agre med sine barn 

F.v: Annetta, Peter, Jim, Paul, Ruth og Mark 

 

Courtland «Buddy» Leverne Agre (f.1913) ble gift med Ellen Violet Swedberg, hvis slekt 

kommer fra Dalarne i Sverige. Dette paret blir altså foreldre til dagens Agrefamilier og mine 

kontakter i Amerika. Courtland ble uteksaminert som kjemiingeniør i 1934 fra Universitetet i 

Minneapolis, hvor han i 1937 tok en doktorgrad i «organic chemistry». Senere ble han 

professor og leder av Department of Chemistry på St. Olaf College, grunnlagt av Muus fra 

Snåsa. Se om Muus i Stjørdalens krønike, bind 16. Familien bodde flere år i Northfield, men 

var også en stund i San Franscisco hvor faren hadde et forskningsprosjekt ved University of 

Berkeley. Da de returnerte til Minnesota ble faren professor og fakultetsleder ved Augsburg 

College. Courtland «Buddy» Leverne Agre (1913-1995) var kaptein i US Army reserve, og 

ble dimmitert kun to måneder før Pearl Harbor, hvor faktisk hans avdeling befant seg den 

tragiske dagen i desember 1941. Her ble store deler av hans gamle avdeling utslettet av 

japanske bomber. Sønnen Jim Agre mener at dette påvirket faren i stor grad etterpå. Faren 

hadde alltid bilde av sine kamerater i nærheten.  

 

 

 

Courtland «Buddy» Leverne Agre var veldig opptatt av at hans barn skulle få det beste 

grunnlaget for en akademisk karriere, og slet nok litt da de to barna Ruth og Paul strevet litt 

på det planet. Det skyldes trolig morens høye feber (viral infection) under de to 

svangerskapene som forstyrret utviklingen av hjernen hos fosteret. Men de andre ungene fikk 

virkelig en akademisk utdannelse på det høyeste og mest kostbare nivået i hele Amerika. Mest 

alle ble leger og senere professorer innen sin spesialisering innen medesin. Anneta, Peter, 

Mark og Jim er alle utdannet ved det anerkjente Ausburg College (nå en del av Universitet i 

Minneapolis). Som ved mest alle College og Universiteter i USA går utdanning og idrett hånd 

i hånd. Slik også for Peter og Jim som begge i 1968 kom på fotballaget til sitt College, hvilket 

er meget vanskelig/enorm konkurranse. Det er ikke ofte at to brødre spiller på samme College 

lag i Amerika. Etter at Peter hadde avsluttet Augsburg College, og før inmatrikulering på 

medisinstudiet (John Hopkins Medical School i Baltimore, Maryland), fartet Peter rundt på 

måfå i Asia noen måneder. En viss eventyrtrang ligger vissnok i familiens gener, kanskje 

innpodet gjennom vandring i naturen i Stjørdalen og Rendalen. Et annet eksempel på denne 

trangen til nysgjerrighet og å utvide sin horsisont, er Jim som etter College og før 

medisinstudiene dro til Hamburg i Tyskland, hvor han jobbet på fabrikker og lærte seg tysk, et 



 Nobelprisutdelingen i 2003 

Peter Agre og hans familie 

 

 Hos president Bush i det Hvite hus 

Peter Agre nr. 2 fra høyre 

språk han hadde som fag også på High School. Videre møttes Peter og Jim under studiene og 

dro på hiketur gjennom Europa og havnet blant annet i Mora, hvor de “oppdaget” noe som het 

Vasaloppet. (Husk at slekta på morsiden kom fra området). Dette skulle få stor betydning for 

dem senere. De kom også til Femunden og til Trondheim. På det tidspunktet kjente de ikke 

sin slekt verken i Rendalen eller Trøndelag, selv om de hadde visse anelser om at de stammet 

fra disse to distriktene. 

 

Opp ialt dette spesialiserte de seg som 

leger: Peter som Phd (doktorgrad) 

innen kjemi og Jim som Phd innen 

Physical medicine og rehabilitering. 

Senere ble det professorater og ledende stillinger ved flere Universiteter for begge, og Peter er 

fortsatt direktør med flere hundre ansatte innen det akademiske miljøet i Maryland. 

 

For de som kom fra Kvålgården, var Amerika bokstavelig talt “the promised land”. De kom til 

friheten hvor smeden Lars Johnsen Kvål (Stor-Kvålinn) så absolutt ble sin egen lykkesmed, 

slik det amerikanske samfunnet har som grunnpilar. Mulighetenes land for den som kan og 

vil, og hvor de ulike kvaliteter og egenskaper i ett og samme menneske får fritt spillerom.  

 

 

 

 

Så var det Peter Agre, f. 30. januar 1949 i Northfield, MN. Han ble i 2003 tildelt nobelprisen i 

kjemi for oppdagelsen av vannkanaler i cellemembraner. Det sies at Peter ikke gjorde det noe 

særlig godt i kjemi på videregående (high school). Han kjedet seg, og fikk kun D (hvor A er 

beste karakter). Men på College ble det andre boller, og plutselig var grunnlaget muligens lagt 

for den senere nobelprisen. Tross sin dårlige start på High school, var hans gamle kjemilærer 

meget stolt av Peter da sistnevnte mottok nobelprisen. Da Ellen, mor til Peter, fikk telefon fra 

Peters kone Mary, om at Peter hadde blitt tildelt nobelprisen, var hennes reaksjon: «I hope he 



doesn’t let it go to his head». Peter hadde vel svart på tiltalen med å vise til at han var den 

samme, som alltid bar ut søpla hjemme.  

 

Da brødrene Peter og Jim ble klar over både Vasaloppet og 

Birken, ble de - ikke overraskende nok - bitt av basillen, 

hvilket i overført betydning passer inn på to som viet sitt liv 

til bakterier og lignede. De begynte å trene på langrenn 

(cross-country skiing) selv om de ikke hadde noe kjennskap 

til ski, ei heller bodde i de mest skiinteresserte og naturlige 

områder og omgivelser. Jim har dessuten store deler av livet 

slitt med leddgikt, og fikk ny venstre hofte i 1998. Jim stilte 

opp i Minnesota Vasaloppet i Mora, Minnesota og American 

Birkebeiner fra Cable til Hayward  i Wisconsin. Og nå 

begynte virkelig snøballen å rulle. I 1981 ble det første 

virkelige Vasaloppet gjennomført. I 1982 besøkte Jim sin 

slektsgren i Rendalen og gikk samtidig Birken, pluss 

Holmenkollen. Og Peter hengte seg senere på, og det er nok, 

til tross for det enorme deltagerantallet, trolig få 

nobelprisvinnere (om ingen) som har gått Vasaloppet. 

Jim har deltatt og fullført 23 Vasalopp. Det skulle bli 

det 24 i år (2019), men hans opererte hofte slo seg 

vrang og han måtte gi seg etter 24 km ved 

Mångsbodarna. Han har gjennomført 13 Birkebeinerrenn. Til tross for at han skal opereres i 

den andre hoften også, er Jim påmeldt for både Vasaloppet og Birken i 2020. Og opp i alt 

dette, har storfamilien Agre opprettholdt sine krevende faglige engasjement. Familien må 

karateriseres som enere, ikke dårlig til å ha kommet fra en liten plass i ei lita grend i lille 

Stjørdal. Det er vel tvilsomt om de hadde lykkes i Norge. 

 

Slekta og familien som det her er skrevet om kom altså fra Kvålsgården i Banggrenda, en gård 

som har forandret struktur gjennom oppdeling og sammenslåinger. Det er mange i Stjørdalen 

som er i slekt med etterkommerne som i dag befinner seg i Amerika, og dermed i slekt med 

nobelprisvinneren. Kvålsslekta har vært på gården siden Stor-Kålinn og hans familie 

utvandret. I dag er det brødrene Morten og Trond Halle som eier henholdsvis Austre og  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nobelprisvinner Peter Agre i 2019 

Han er barnebarn av Mathilda Quaal 

Agre og dermed tippoldebarn av Stor-

Kålinn 

 

29. mai 2019 
F.v: Tina Halle, Morten Halle, Stig Halle, Ole Halle og Trond Halle 

Foran: Lucas Halle og Nikelly Halle 



Vestre Kvål, som består av to selvstendig bruk og uavhengige driftsselskaper. Halle-folket 

kom fra Nordmøre og ble gift inn i Kvålsfamilien gjennom Ragna Andrea Kvål, f. 1892, slik 

at Morten og Trond, og deres barn på Kvål i dag, er i slekt med nobelprisvinneren. Peter Agre 

er sjumenning av Modulf, bestefar til brødrene Halle på Kvål. Disse igjen er 3 x tipp av 

tremenning til Stor-Kålinn (…the second cousin, six times removed of Stor-Kålinn). 

 

 

La oss slutte dette kapitlet med å vende tilbake til Peter og Mathilda Quaal Agre, sistnevnte 

barnebarnet til Stor-Kålinn og bestemor til nobelprisvinneren. Da ungene til Peter og Mathilda 

kom i «high school»-alder, flyttet Peter og Mathilda til Watertown, SD fordi det nettopp var 

en «high school» der, hvor Courtland (1913-1995) ble uteksaminert i 1930. Han er altså far til 

nobelprisvinneren Peter, samt Annette, James, Paul, Ruth og Mark. Så flytter Peter og 

Mathilda med sin familie til Minneapolis, MN. Der fikk de tak i en toroms liten leilighet i 

Dinkytown, ved siden av Universitet. Leiligheten lå helt inn til et fotballstadion, med det bråk 

det medførte. Mor Mathilde delte seng med Pearl og Beulah i ett rom, mens far Peter tok 

sønnen med i en seng i det andre rommet. Trangt og kummerlig. De fikk så visst ikke noe 

gratis. Men det er ikke det som er poenget. Hva dette faktisk dreier seg om er et foreldrepar 

som ofret alt og seg selv for sine barn. Peter og Mathilda posisjonerte seg bokstavelig talt 

gjennom flere flyttinger og skifte av jobber for at deres unger skulle få vokse opp og bo i 

nærheten av High school, College og Universitet. De gjorde en intellektuell investering 

gjennom en personlig oppofrelse. Det må vel kunne sies å være stort. Det skulle blant annet 

betale seg tilbake i form av en nobelpris.  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       16. mai 2019:  Austre & Vestre Kvål 



15. mai 2019 ved Værnes kirke 

Slektninger av nobelprisvinner Peter Agre 

Bak f.v: Halvor Leirtrø, Kåre Magnar Børseth, Hilmar Jørstad, Jon Håvard Børseth, Gar Bjørn Skogan, 

Olav Storflor, Odd Annar Ingstad, Gunnar Leirtrø, Anton Raaen, Tor Bidtnes og Rolf Harry Korstad 

Foran f.v: Gunnar Kyllo, Hanna Skogan, Astrid Kvål Dyvwad, Lilly Kristine Stokke, Maren Ovedie 

Florholmen, Asgjerd Irene Lilleflor, Jorulf Oddvar Rolfseng og Kåre Olav Skolmli 

 

 

 


