Fra Skjæret til Amerika
Av Vidar Pedersen
Jeg lovte i forrige nummer at jeg ville komme med ytterligere
informasjon om barna til Johannes Johannesen fra Fagernesbakken
gift med Olea Andersdatter fra Nystellet i Vinger og bosatt på Skjæret.
Som nevnt i forrige blad emigrerte 5 av de 8 barna til Amerika. I
forrige nummer tok jeg for meg Karen (Carrie) og Anton og deres
etterkommere. Jeg skal nå ta for meg Ole, Ingeborg, Karelius og
Edvard. Jeg jobber fortsatt tett med mine kontaktpersoner i Amerika,
Sarah Melvey og Dennis Lemcool, og det dukker stadig opp ny
informasjon. Denne artikkelen vil derfor ikke være fullstendig.
Johannes døde i desember 1874 og Olia giftet seg på nytt året etter
med Erik Arnesen Oinoinen. Erik ble født 17. august 1844 i Trøen på
Hofoss. Olia og Erik drar også til Amerika. De forlater Kristiania 2.
april 1886 med skipet Marstin med reisemål New York. Vi jobber
fortsatt med å spore Olia og Erik i Amerika. Olia og Erik fikk to barn
sammen før de dro og Erik hadde 4 barn fra tidligere forhold. Jeg har
ikke funnet informasjon om at noen av disse barna dro til Amerika.
Ole Johannessen ble født på Fagernesbråten 24. april 1862. I følge
kirkeboka for Austmarka melder Ole flytting til Amerika 16. april
1880, men jeg har så langt ikke funnet han i emigrantprotokollene. Jeg
har, enn så lenge, sparsom med informasjon om Ole. Han tok
etternavnet Winger. Ole giftet seg med Martha Severson. De fikk to
barn Clarence Joseph (1897) og Harold Marion (1899). Martha dør
like etter at Harold ble født. Uvisst av hvilken årsak så blir Harold
adoptert bort. Ole gifter seg på nytt i 1905 med Anna Johnson. Vi
finner Ole i folketellingen i 1910. Da bor han i Moorhead i Minnesota
sammen med kona Anna og sønnen Clarence som da er 13 år gammel.
I denne folketellingen står det at han immigrerte i 1873 hvilket
stemmer dårlig med kirkeboka for Austmarka. Familien flytter
åpenbart for i folketellingen 1940 finner vi Ole og Anna i Fargo i
North Dakota. Ole døde i 1944 i Fargo, Anna i 1955. Deres sønn
Clarence fikk sønnen William Jay i 1918 med Jennie Christina
Plummer. Han giftet seg i med Anna B. Ball fra Fargo i 1923 og fikk

4 barn med henne. Clarence var bosatt i Montana i folketellingene
1920 og 1930. I 1940 var han bosatt i Los Angeles hvor han døde i
1978.
Ingeborg Johannesdatter ble født i Fagernesbråten 7. februar 1864.
Ingeborg emigrerte til Amerika 11. mai 1883. Da forlater hun
Kristiania med skipet Rollo med reisemål Alexandria. I 1887 gifter
hun seg med Niels Mjelva. Han var født i 1867 i Bolsøy i Møre og
Romsdal. Niels hadde emigrert til Amerika i 1881. Ingeborg og Niels
var bosatt i Moorhead i Minnesota. De fikk 9 barn, Jalmer Norman
(1889), Elart (1890), Matilda (1891), Arthur (1892), Ernest (1896),
Nora (1899), Fritchof (1900), Harold Frances (1904) og Dorothy Ethel
(1906). Familien brukte etternavnet Melvey som er en omskriving av
Mjelva.
Jalmer giftet seg med Ruth M. Daly (1897) fra La Crosse i Wisconsin
og fikk 5 barn, NN (1920), Donald Jay (1921), Glenn Robert (1924),
June M. (1926) og Audrey Jolann (1927).
Mathilda giftet seg med George May (1880) fra Kentucky.
Ernest giftet seg med Frieda Stahl (1897) fra Pennsylvania og fikk 2
barn, Robert Garfield (1924), Gordon Lee (1927).
Nora giftet seg med Rudolph Lawrence Weum (1895) fra Moorhead,
Minnesota og fikk 2 barn, NN (??) og Robert Earl (1925).
Harold Frances giftet seg med Louise NN (1905) og fikk datteren
Delores i 1930.
Dorothy Ethel giftet seg med Theodore L. Bauer (1909) og fikk to
barn, Theo L. (1933) og Welby (1936).
Karelius Johannessen ble født i Fagernesbråten 7. november 1866.
Karelius emigrerte til Amerika sammen med sin søster Ingeborg
(over). Karelius gifter seg med Kari Wilo som ble født i Norge i 1865.
Jeg har ikke funnet ut hvor hun kom fra og når hun emigrerte.
Karelius tok navnet Charles Winger i sitt nye hjemland. Karelius og
Kari fikk 4 barn, Olga M. (1897, Clarence Elroy (1898), Bernice
1904) og Mildred G. (1906). Karelius jobbet som bilreparatør. I
folketellingen 1920 finner vi Karelius og Kari bosatt i Spokane i
Washington. I tellingen i 1940 er de bosatt i San Antonio, Los
Angeles, California. Barna Clarence og Mildred bor fortsatt hjemme.

Kari døde i 1947 og Karelius i 1951 og de er gravlagte på Los Angeles
National Cemetery. Jeg har så langt ingen informasjon om noen av
barne ble gift og om det i så fall finnes barnebarn.
Edvard Johannessen ble født i Skjæret 3. juni 1873. Edvard
emigrerte til Amerika 3. juni 1892. Da tar han skipet Montebello fra
Kristiania med reisemål New York. Han gifter seg i 1899 i USA med
Lukris Sjursdatter Stundahl (1877) som var født i Aurland i Norge.
Jeg vet ikke når hun forlot Norge. Edvard tok også etternavnet Winger
i Amerika. Edvard og Lukris fikk 5 barn. To barn har jeg ikke navn og
fødselsår på, Olga A. (1899), George Selmer (1901) og Ernest
Leonard (1903). Lukris døde i 1908 og Edvard gifter seg på nytt med
Bertha som jeg ikke finner etternavn på som ugift. Edvard og Bertha
fikk to barn, Ester (1909) og Bernard (1918). I folketellingen i 1910
finner vi Edvard og Bertha bosatt i Fargo i North Dakota. George fra
første ekteskap og Ernest og Ester bor hjemme. I tellingen i 1920,
1930 og 1940 bor familien i Mayville i North Dakota med 4 barn.
Bertha døde i 1947 og Edvard i 1959. De er gravlagt på Mayville
Cemetery. Jeg har ikke så mye informasjon om barna og eventuelle
barnebarn, men nevner det jeg har:
Georg Selmer giftet seg med Marie Karen Swenson (1897) som var
fra North Dakota. De hadde datteren Marjorie Gertrude født i 1923 i
North Dakota.
Ernest Leonard giftet seg med Ida NN (1909). De fikk to barn, Milton
(1932) og Donley (1938).
Bernard giftet seg med Josephine M. Walter (1917) også hun fra
North Dakota. De fikk 9 barn, David, Fran, Helen, Joy, Bernice,
Kathleen, Gary A., Paul D. og Stephen Magnus.
Jeg samarbeider med flere etterkommere i Amerika for å finne en
fullstendig oversikt over etterkommerne i Amerika. Det vil stadig
komme mer informasjon. Vi har stor nytte av den amerikanske
nettsiden Ancestry.com. Her finner jeg medlemmer av etterslekta i
flere private familietrær. Om noen skulle ha interesse av flere detaljer
må dere gjerne ta kontakt med meg.

