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1824  Relasjoner til Nesvold i Meråker 
 

Han visste ikke sin arme råd, der han i 1810 gikk til presten for om mulig å få hjelp til å 

utforme en søknad. Trolig var han analfabet, i alle fall det som heter funksjonell analfabet. 

Underforstått at han kanskje kunne så vidt lese og skrive, men ikke å nyttiggjøre seg det. Før 

vi vender tilbake til hovedpersonen, la oss dvele litt med dette merkverdige uttrykket: sin 

arme råd. Slik følte jeg det selv en høstdag i 2019 da jeg var i ferd med for første gang i mitt 

liv å gi opp et søk etter røttene til en amerikansk familie som skulle komme hit til Stjørdalen 

og hadde tatt kontakt for å få bistand. Til slutt tror jeg at jeg brukte dette uttrykket overfor en 

bekjent og kontakt, nemlig Finn Karlsen, som er en av de fremste innen slektsforskning i 

landet. Jeg var i ferd med å gi opp. Jeg så nederlaget komme og så ingen annen løsning enn å 

søke hjelp. Der og da følte jeg meg litt stakkars, ussel - så ingen annen utvei. Og det er vel 

nettopp slik uttrykket har sin betydning. Vi finner det i en lignelse hos Jesus, vi finner det 

brukt hos mange av våre store forfattere på 1800-tallet, men for de fleste stammer nok 

uttrykket som gjenganger i det kjente folkeeventyret om Reveenka, hvor kjetta forklarer hver 

frier at «hun (Reveenka) vet ikke sine arme råd», der hun sørger over sin avdøde husbonde. I 

vårt moderne Norge mener jeg at rusomsorgen har en telefonlinje som heter: «Jeg vet ikke 

mine arme råd…». 

En amerikansk familie søker altså sine røtter i Trøndelag, og det eneste de vet er at 

tippoldefaren Jacob Johnson Neswold, var født i Trondheim i 1824 som sønn av en John 

Hemmingsen. Sistnevnte, altså tipptippoldefaren, skulle ha giftet seg i Nidarosdomen i 1817. 

Familien bor etter hvert i Gjetveita 9 i byen (huset forefinnes der den dag i dag), og utvandrer 

derfra til Amerika, først Jacob - og så hans kone og barn som kom etter senere. Men hvor var 

deres røtter? Familien i Amerika mente de hadde hørt ordet Meraker. Men Meråker stemte 

ikke med andre opplysninger. Derfor gikk mitt søk mot Ålen og til og med ut i havgapet vest 

av Fosen. Etter mange dager, for ikke å si uker, var jeg i ferd med å gi opp, og i min arme råd 

tok jeg kontakt med Finn Karlsen, som jeg har samarbeidet med tidligere. Til og med han 

måtte nok slite ganske så meget, men plutselig klarte han å finne en søknad fra en Hemming 

Larssen Nesvold, f. 1734, stilet til kammerjunker von Krohg, hvis formål var å få sin sønn 

fritatt fra det militære. I vielsespapirene til John Hemmingsen dukker to såkalte 

Ved Meråker kirke, onsdag 2. oktober 2019 

F.v: Glenn Howell, Marthe Isbell Langsåvold, Olav Morten Kirkeby, Ivar Kværnmo, Mary Damer 

Neswold, Ole Andreas Uppstrøm Kværnmo, Jørn Kværnmo, Bente Alice Meådal, Brynjulf Kværnmo, Stig 

Arve Meådal og Anne Marie Uppstrøm 
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vitner/forlovere opp som var fra 

samme militære tropp. Men dette 

stemte ikke med fødselsdato for mulig 

opphav under nettopp Nesvold i 

Meråkerboka. Men så dukker andre 

papirer opp (militær protokoll) som 

viser at fødselsdatoer var langt på 

avveie, ikke akkurat uvanlig på den 

tiden. Relaterte fødselsdato i 

protokollen hadde blitt strøket over og 

rettet opp til 1791. Og dermed hadde vi 

alle «matcher». Det at en finner en 

søknad gjennom dybdesøk er en ting, 

men du skal tross alt kunne lese den 

også. Det er ikke alle forunt. De fleste 

gir opp når de møter gamle skriv og 

gamle skrivemåter/bokstaver. 

 

Når en leser søknaden fra Hemming Larssen Nesvold, går det tydelig fram at han visste ikke 

sin arme råd. Denne Hemming var født i 1734 og var bruker på Nesvold i 1801. Han er 3 x 

tippoldefar til Mary Damer Neswold fra Cleveland, Ohio - som kom hit til dalføret for å søke 

sine røtter. Kona til Hemming Larssen Nesvold druknet i 1779. Han giftet seg på nytt, men 

både nykjerringa og ham selv ble ifølge søknaden mest for krøplinger å regne og ville ikke 

kunne klare seg selv stort lengere. Ungene synes også enten døde eller hadde forlatt Meråker, 

så det var om å gjøre å få hjem sønnen John, f. 1791 - få ham fritatt fra det militære. Derfor 

søknaden i 1810 til kammerjunker von Krohg, undertegnet av vitner og presten, som nok 

hadde skrevet søknaden for Hemming. Se bildet av søknaden og teksten i ruten. Denne John, 

som da er 2 x tipp til Mary, havner trolig i Trondheim i 1814 da faren dør i april. Mora Anne 

døde i 1811. Etter å ha sydd sammen slektstreet til amerikanerne, ble det tur til Nesvold 

(Utpåmoen) for å besøke stedet og dagens eiere: Astrid og Jens Joar Stuberg, som ikke er i 

På Utpåmoen, Nesvold, onsdag 2. oktober 2019 

F.v: Astrid M. Malones Stuberg, Mary Damer Neswold og Jens Joar Stuberg 

Gjetveita 9 i Trondheim 



slekt med Mary Damer Neswold. Deretter var det å få tak i slektninger. Se første bildet.  

Det var selvsagt stort for Mary Damer Neswold å finne sine røtter, som til å begynne med så 

nesten umulig ut. Og enda større å møte sine egne blodsbånd (slektninger). Etter å ha fått høre 

om den og de som dessverre hadde druknet, ble ikke sjokket mindre da jeg måtte fortelle at 

hun var nært slekt med Ingeborg Klokkhaugen som endte sitt liv på Langøra i 1750. På en 

merkelig måte ble min guiding og reise avsluttet nettopp der, hvor jeg fikk vise Mary 

retterstedet. For Mary ble nok der og da også reisen fullendt, trist, men samtidig kraftfull og 

litt stolt - der hun ser for seg Ingeborg som den sterke kvinnen hun var, som gikk frivillig med 

rak rygg, fast i blikket og stødighet frem til blokken. Da jeg forlot Mary ved Langøra og de 

skulle kjøre inn til Trondheim, snur jeg meg en siste gang for å se dem av sted. Jeg innbiller 

meg at i det samme øyeblikket fløy en hvit fugl opp fra Langøra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Til P: T: Høyædle og Welbaarne Hr Kammerjunker von Krohg. 

 

Naadigste Herre. 

 

Formedelst at min Søn Jon Hemmingsen Nesvold her fra 

Merager, er udnævnt til at tage Tieneste blandt Rekrutterne i 

Tronhjem, finder Jeg mig Nødsaget til i Dybeste underdanighed; 

at andrage disse faae Linnier, hvis Indhold er: min ydmygeste 

Bøn om at faa denne min Søn befriet fra denne Tieneste. - Jeg 

maa beskrive Dem min Tilstand saaledes som den wirkelig er, og 

som disse sognets Hæderlige Mænd med Eed kan bevidne. - Jeg 

er en Kaarmand og nu 80ti Aar gammel, halv blind som hver 

Mand veed, og af ideligt Slid og Slæb saa yderlig udmattet; at 

Jeg ikke er i stand til at besøge min næste Nabo, uden at have en 

stærk og stødig Stav ved Haanden, min kone er ogsaa skral 

skrøbelig. - Det er altsaa denne vores Søn som skal sørge for vort 

Ophold; thi den Ældre af mine sønner blev i forige Aar taget til 

Tieneste i Tronhjem, og skal jeg nu igjen skilles ved denne, som 

nu er den Eneste Jeg har tilbage; saa er intet Haab meere for mig, 

da Jeg selv ikke er i stand til at Arbejde; saa er den visse 

Undergang for mig aldeles uundgaaelig. -  

                Jeg henlever nu imidlertid i Haabet om en gunstig 

Bønhørelse. 

 

Underdanigst 

Hemming Larsen Næsvold 

Med paalagt Haand 

Merager d. 26de August 1810 

 

At ovenstaaende medfører Sandhed bevidnes af os undertegnede 

Nils Olsen Wolden 

Peder Nilssen Næsset 

Begge med paalagt haand 

Iver Halvorsen Kierckebyg 

 

At ovenstaaende medfører Sandhed bevidnes af 

...... 

Selbo Sognepræst 

 
 



Tragediene og ulykkene var mange. Vi beveger oss til en julidag i 1779. Lusie Paulsdatter, f. 

1719 - og gift med Ola Tomassen Nesset på Myrmoen, nabogård til Nesvold, skulle sammen 

med den 16 år yngre Lusie Ingvaldsdatter Brende på Nesvold - ro over elva med mat til 

onnfolket på den andre siden. Begge de to med samme navn omkom under overfarten. 

Tradisjonsfortellinga i kjølvannet av denne tragiske hendelsen, tilsa at ei fantekjerring kom til 

Myrmoen før husfrua var kommet i jorda og ba om mat. Da hun ikke ble hørt, men jagd vekk, 

manet hun frem en spådom som tilsa at den som lå på likstrå (Lusie) var den første av sju i sin 

slekt som skulle drukne på en uforutsett og uvanlig måte. Og slik ble det. Se Stjørdalens 

krønike, bind 9, side 140. 

 

Vi gjør et hopp til utvandringen til Amerika. Den 29. juni 1841 

blir John Guttormsen Næsvold født på Utpåmoen, som sønn av 

Beret og Guttorm Johnsen. Senere flyttet de til Haugset i Flora. 

Familien utvandret i 1854, sammen med familien Nilsen 

(Nelson). John sine foreldre døde av kolera under overfarten, 

trolig på St. Lawrence elva, mens hans søster døde på et sykehus 

i Quebec. 13 år gammel sto John helt alene i livet, nettopp 

ankommet til Wisconsin. John ble tatt vare på av Susanna og 

Nils Nelson. I Amerika tok John navnet Thompson. John 

Kirkeby Thompson ble med i borgerkrigen fra begynnelsen av, 

men ble etter ett år dimittert som stridsudyktig. Men han 

gjenvant styrke og ble reengasjert i 30th Wisconsin 

infanteriregiment, kompani H. Var med i indianerkrigene også. 

Ble dimittert i oktober 1865. Giftet seg med Kirsti Haugen 

(1845-1918) fra Valdres. De fikk 11 barn. I 1866 flyttet de til 

Minnehaha County i Sør-Dakota. John Thompson fikk en akutt 

tarmblokade (forstoppelse) og dør den 2. juli 1913 i en alder av 71 år. Han er gravlagt på 

West Pioneer Nidaros Cemetery. Historien om John Thompson kan du lese i Stjørdalens 

krønike, bind 9, side 62. 

  

 

 

 

 

 

Så skal vi til den første ulykken som rammet nordmenn under utdannelse til militærflygere i 

Amerika etter krigen. Jeg har i flere år visst om en Bjørn Stuberg, som omkom den 16. januar 

1952 som flyelev i Arizona. Jeg tenkte selvsagt på familien Stuberg i Lånke, og når jeg 

bestemte meg for å gjøre et kapittel vedrørende tilknytning til Nesvold i Meråker, så var det 

John Thompson 



naturlig å undersøke hvilken slektsforbindelse det var mellom denne Bjørn Stuberg og 

familien Stuberg på Nesvold i dag, ref. Jens Joar Stuberg, f. 1949. Men så enkelt var det ikke. 

 

Bjørn Stuberg ble selektert og påbegynte sin 

utdanning til jagerflyger i Luftforsvaret i 1951. 

Han var sønn av bygningssnekker Ludvig 

Stuberg på Ila i Trondheim, men med aner til 

Leren og Rødde med flere i Lånke. Først 

utdannet Bjørn Stuberg seg som radiotelegrafist 

og var to år til sjøs. Da han skulle avtjene sin 

verneplikt søkte han om opptak som flyelev. 

Etter opptaksprøver ble han antatt, og kom på 

det andre kullet av flyaspiranter etter det nye 

utdanningssystemet i USA. I mars 1951 forlot 

de Gøteborg med båt til Amerika, og skulle 

være der borte ca. ett år. Hans schedule tilsa at 

han skulle være tilbake i Norge den 15. mars 

1952, for å fortsette avsluttende utdannelse på 

Værnes. Akkurat det skrev han hjem om i sitt 

siste brev til familien. Den 16. januar kom han 

inn for landing i en Shooting Star (fly) på 

William Air Force Base i Arizona. Av en eller 

annen grunn fikk han merkelig nok «stall» 

(ifølge avisen), underforstått: får ikke nok luft 

under vingene, ikke nok kraft - klarer ikke å 

komme seg ut av steilingen og går i bakken. 

Det finnes ingen rapport fra ulykken hos 

Flytryggingsinspektøren på Rygge.  

 

Det første kullet kom hjem til Norge like før jul i 

1951, og de om lag 50 elevene hadde ikke hatt et 

eneste uhell. Men så kom året 1952. Da mister 

Luftforsvaret fire elever under utdanning i USA: 

foruten vår Bjørn Stuberg den 16. januar, så 

omkommer Hans Hartvig 24. januar, Tor Bøhm 

Staver 5. februar og Tore Nilsen den 2. august. 

Totalt mistet Luftforsvaret 15 i flyulykker i 1952, 

14 flygere og en flysoldat. Båren med Bjørn 

Stuberg kom til Norge først utpå våren, og han ble 

gravlagt på Tilfredshet kirkegård den 28. mai. 

 

 

Som nevnt ble det ikke så enkelt å spore opp slekt av denne Bjørn Stuberg. Og ingen i de 

Stubergfamilier jeg kontaktet hadde hørt om denne Bjørn Stuberg og noen flyulykke i 

familien. Merkelig, kan det kanskje forlyde. Men forklaringen er enkel. En av Stuberg’ene fra 

Kvarteret i Lånke havnet som mange andre fra distriktene i Trondheim, og det kom altså til en 

familiegren ute på Ila gjennom sju barn. Ett av disse var Ludvig Hermann (1901-1967), far til 

vår omkomne flyelev. Når så Ludvigs andre barn, Inger, «utvandrer» til Sverige og gifter seg 

der, «dør» på et vis den familiegrenen ut sett i relasjon til norsk tilknytning. Etter mye om og 

Bjørn Stuberg 



men, fant jeg «svenske» Inger og hennes familie, som dermed nå har kommet inn i slektstreet 

til Stubergfamiliene med tilknytning Lånke og Amerika.  

 

Inger Stuberg drar 17 år og ni 

måneder gammel i lag med en 

venninne fra Trondheim til 

Sverige. De hadde fått seg jobb 

der borte. Så møter hun sin 

kjærlighet og blir gift med Nils-

Erik Lövgren. De får to barn: 

Agnetha, som i dag bor i 

Sundsvall og Bjørn, som bor i 

utkanten av Östersund. I 1970 

omkommer ektemannen Nils-

Erik i en arbeidsulykke med en 

gravemaskin, 35 år gammel. De 

bodde da i Spånga, som vel i dag 

er en del av Stockholm. Inger 

flytter så nordover til Jämtland, 

og bor i dag i Brunflo øst av 

Östersund. Hun fikk senere 

datteren Marina, som tok sin mors  

pikenavn: Stuberg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Begravelsen til Bjørn Stuberg 28. mai 1952 på Tilfredshet 

Brunflo i Østersund, onsdag 23. juni 2021 

F.v: Inger Lövgren, som er søster til Bjørn, og hennes datter Marina Stuberg.  

Foran: Ottila Stuberg, datter av Marina 



Nybygger på Nesvold var en John Nesvold, som hadde gården 1650-1662. Etter hvert kom 

Kirkebyslekten til Nesvold. Andre slekter var også innom, og flere fra Nesvold utvandret til 

Amerika på 1800-tallet. I 1941 kommer Martin Havdal (1904-1972) fra Melhus til Nesvold. 

Han selger i 1950 gården til Jens Severin Stuberg (1912-1992), opprinnelig fra Lånke, men 

kom nå fra et forpakterforhold på Heimdal. Kjøpesummen var 60 000, som var ganske så 

meget, men en må ikke glemme gårdens potensiale. Med i kontrakten fulgte Hanna (1881-

1955) på kår + en dreng som het Hemming Olsen Fosshaug (1891-1959) fra Hattfjelldal. 

Hanna var på Nesvold da Martin Havdal kom til gården, og var datter av Ola Olsen Nesvold, 

d. 1941 og Beret Hansdtr Sagmo, d. 1928. Hanna sine søsken m/familier utvandret alle til 

Amerika. 

 

 

Jens Severin overdro gården i 1979 til sin sønn Jens Joar Stuberg, f. 1949. Må skyte inn at 

Stuberg’an er synonymt med hornmusikk i gjennom generasjoner og som i seg selv burde ha 

vært omskrevet i en egen bok. Det ligger også mye i følgende tradisjonsfortellingen: Da Jens 

Severin skulle begynne på Mære fikk han med hjemmefra følgende setning: «Nå må du ikke 

gjøre skam på slekta».  

 

Gården utviklet seg merkbart under Stubergfolket. De utnyttet det rike jordsmonnet 90 meter 

over havet hvor det faktisk var en meter med matjord. Gårdsbesetningen var ikke stor, men 

tilstrekkelig. De lot «jorda få hvile», og den ble ideell for ulike rotfrukter. De høstet frem alle 

typer. Men samtidige utviklet de det tradisjonelle jordbruket, og bygde det første fjøset i 

Meråker med spalter for frau/gjødsel. Tradisjon og nyskapning gikk hånd i hånd. Og bak 

På Utpåmoen. F.v: Johan Olsen Nesset (1853-1943), Karoline Ertsgaard (1855-1941), Hanna Nesvold 

(1881-1955) og Ole Olsen Nesvold (1851-1941) 

Nesvold 29. august 2020 



gården lå en berikende skog som måtte kultiveres. Skogen ble snart omsatt til hus og hytter. 

Jens Joar stelte skogen meget bra, og gjorde den ganske så produktiv. Han leverte 40 lass med 

tømmer til Allskog. Det interessante med skogsavviklingen under Nesvold var at familien 

høgde tømmer på gammelmåten. Gården ble et lite utstillingsvindu for en markdag, hvor 

bussen først gikk til Nesvold før den dro videre til Stordalen. Jens Joar og Astrid Margrete, f. 

Malones på Nesjestranda i Romsdal, bearbeidet enda mer gårdens muligheter og ressurser. 

Jens Joar sitt talent og nevedyktighet har gitt seg utslag i et enkeltpersonforetak hvor han 

tryller frem de flotteste hytter du kan tenke deg, med stikkord: kvalitet. Driftige folk, hyggelig 

folk - jordnære, men samtidig skapende. En krevende kombinasjon som er basert på utrolig 

mye arbeid, stor innsats og skaperglede. Men det gir kanskje det største utbytte i personlig 

tilfredsstillelse å vite at en kan beherske naturen og dens råstoff. Egenskaper som kan komme 

godt med i fremtiden, når dårlige tider kommer - for de kommer! I mars 2020 fikk vi oss en 

kraftig advarsel: covid-19 / korona’n. 

 

 
 

 

 

 

 

 

På Nesvold, 2. pinsedag, 1. juni 2020 

F.v: Astrid Margrete Malones Stuberg, Levi Lund Stuberg, Jens Joar Stuberg, Oliver Lund Stuberg, Jens 

Johan Malones Stuberg, Maria Hageskal Lund og Gunnhild Malones Stuberg 

  

Her vises tre eksempler på Jens Joar 

Stubergs utrolige dyktighet og skaperevner 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                 

 

 

Gunnar Kåre Hansen, Trondheim, får representere 

slektsrelasjoner, siden han har bistått undertegnede                                                                                     

 

 

 

 

Jens Joar Stuberg er barnebarn av nimenning til Bjørn Stuberg. 

Gunnar Kåre Hansen er sønn av søskenbarn til Bjørn Stuberg.        

Asbjørn Havdal er barnebarn av nimenning til Bjørn Stuberg.                                      

Ola Morken er barnebarn av nimenning til Bjørn Stuberg.                                      

Hjørdis Thyholt er datter av sjumenning til Bjørn Stuberg.                                      

Kjell Joar Stuberg er oldebarn av nimenning til Bjørn Stuberg.   

Kjellrun Ertsgård Sakshaug er datter av sjumenning til Bjørn Stuberg.                                      

Terje Julset er sønn av seksmenning til Bjørn Stuberg.                                      

Jennifer Wiigens er barnebarn av tremenning til Bjørn Stuberg. 

 


