Fra Nordre Tomteberget til Amerika
Av Vidar Pedersen
Jeg vil innledningsvis presisere at denne artikkelen bygger på et ytterst
mangelfullt datamateriale. Liv Løvtjernet har samlet noe av
informasjonen, - forøvrig bygger den på informasjon hentet fra
amerikanske kilder på nettet. Jeg har ikke hatt noen kontaktperson i
den amerikanske delen av etterslekta å støtte meg til. Jeg velger
allikevel å presentere det jeg har samlet og håper at noen ”der ute” har
ytterligere informasjon eller ser feil slik at jeg kan bygge videre på
dette materialet. Det er i hovedsak de barna som dro til Amerika
denne artikkelen dreier seg om.
Hans Eriksen fra Duelien i Eidskog tok over Nordre Tomteberget
omlag 1868. Han var født i Gaustadbråten i Eidskog 10.12.1819. I
1845 giftet han seg med Maren Olsdatter født 19.03.1824 på Hellerud
under Overud. Litt før 1850 flyttet de til Tekstebakken under
Skinnarbøl. Hans og Maren fikk to barn før de giftet seg, Karen i 1843
og Eli i 1844. Begge er født på Hellerud. Året etter at de giftet seg, i
1846, kom det 3. barnet, Olia, til verden. Hun er også født på
Hellerud. Deretter fulgte ytterligere 8 barn, alle født i Tekstebakken.
Karen. Jeg har så langt ikke funnet informasjon om hennes dåp, men
ut fra at hun konfirmeres 03.10.1858 i Vinger antar jeg at hun er født
omlag 1843. Karen giftet 08.02.1866 med Bernt Arnesen fra
Kalvberget under Skinnarbøl. Han var født 09.01.1834. Det blir
hevdet at han emigrerte til Amerika i 1867. Karen emigrerte også,
men jeg har så langt ikke funnet sikker informasjon om når så skjedde.
Eli. 28.03.1844 blir barn nummer 2 født. Hun døpes i Vinger én
måned senere. Jeg har ikke funnet ytterligere informasjon om henne.
Olia. Som de to foregående ble Olia født på Hellerud under Overud.
Hun ble født 27.02.1846, døpt én måned senere i Vinger og konfirmert
07.10.1860, - også i Vinger. Olia fikk sønnen Ole i 1867 med Sigvart
Jensen (1841-1927) fra Haug i Ullensaker. Olia og sønnen Ole
emigrerte til Amerika i 1869 med skipet Marta. Hun oppgir at Lansing
er reisemålet.

Maria. Hun er det første av barna som er født i Tekstebakken under
Skinnarbøl. Hun ble født 19.01.1849 og døpes i Vinger kirke én
måned senere og konfirmeres samme sted 11.10.1863. Hun gifter seg
med Karelius Larsen (født 1840) fra Mengåen og de emigrerte til
Amerika før 1872.
Ole ble født i Tekstebakken 05.06.1851. Han døpes i Vinger kirke 27.
juli og konfirmeres samme sted 08.04.1866. Ole emigrerte til Amerika
sammen med sin søster Olia i 1869. I 1979 gifter han seg i med
Lavina Johnson (født 1859) fra Tinn i telemark.
Hans. Han ble født 19.04.1854 i tekstebakken, døpt i Vinger kirke i
mai samme år og konfirmert samme sted 19.04.1868. Han fikk attest
01.06.1872 for å dra til Amerika. Han gifter seg i Amerika i 1877 med
Alberta Johannesdatter (født 1858) fra Kamphaug i Brandval.
Erik. Erik ble født 28.09.1856 i Tekstebakken, døpt i Vinger kirke
november samme år. Han ble konfirmert 11.08.1872, som den første i
Austmarka kirke. Han emigrerte 18.04.1879 med skipet Hero til
Amerika. Erik giftet seg i 1879 med Inger Jakobsdatter (født 1860) fra
Vastadberget i Vinger. Inger emigrerte sammen med Erik, men jeg vet
ikke om de giftet seg før de dro eller etter at de kom til Amerika.
Andreas. Andreas ble født 17.03.1859 i Tekstebakken, døpt i april og
konfirmert i Austmarka kirke 15.08.1875. Han giftet seg 23.07.1882 i
Austmarka kirke med Maren Johannesdatter Porkka (født 1858) fra
Abrahamstorpet på Varaldskogen. Andreas og Maren fikk 9 barn.
Andreas døde i Vais i Lystadberget i 1942. Maren døde 2 år tidligere.
Karelius ble født 12.06.1862 i Tekstebakken og døpt i Vinger i april
samme år. Karelius emigrerte med skipet Rollo 07.04.1882. Reisemål
er oppgitt å være New York. Jeg har foreløpig ingen ytterligere
informasjon.
Sigvart ble født 17.08.1864 i tekstebakken og døpt i Vinger kirke i
november samme år. Han ble konfirmert i Austmarka kirke
19.10.1879. Han fikk attest av 06.05.1884 for å dra til Amerika. Så
langt ingen informasjon om hvor det ble av han.
Andrea. Siste barn i flokken ble født 09.01.1868 i Tekstebakken og
døpt i Vinger kirke i mars samme år. Like etter flyttet altså familien til
Tomteberget. Andrea gifter seg ca. 1890 med Bernt Olaf Johnsen fra
Grue i Nes på Romerike og fikk 7 barn sammen. Det var Bernt og
Andrea som etter hvert overtok Tomteberget.

Denne oppstillingen viser at 8 av de 11 barna dro til Amerika. Eli vet
jeg foreløpig ikke mer om, Andreas bosatte seg i Lystadberget og
Andrea ble i Tomteberget. Teksten fortsetter med de av barna i
Amerika jeg har informasjon om.
Karen og Bernt.
Det er uvisst når Karen og Bernt forlot landet, jeg finner dem ikke i
emigrantprotokollene. Jeg finner dem imidlertid som bosatt i Buffalo,
Minnehaha County, South Dakota i folketellingen 1900. Karen og
Bernt døde med ett års mellomrom, Bernt i 1924 og Karen i 1925 og
de er gravlagt på Saint Jacobs Cemetery i Colton, Minnehaha County.
Jeg har så langt funnet ut at Karen og Bernt hadde 5 barn, Hans født
1864 og trolig død før 1874, Andreas født 1866, Albert (1870-1932),
Hans (1874-1947) og Ole (1877-1943).

Maria og Karelius.
Maria og Karelius forlot Oslo i 1870 med skipet Roska. De oppgir
Lansing i USA som reisemål. Jeg har så langt funnet ut at de fikk 9
barn. Fødested til barna varierer mellom Iowa og North Dakota så det
er mulig de flyttet litt fram og tilbake mellom statene. Barna deres er:
Emma (født 1872), Karen (1874-1887), Ole (1876-1963), John (født
1878), Hilda (født 1880), Albert (1882-1961), Henry (født 1885),
Louis (1888-1971) og Carl (1891-1910). Jeg finner Karelius gravlagt
på Bruflat Cemetery, Portland, Traill County, North Dakota. Der er
også Karen gravlagt, men jeg kan ikke finne Maria. Flere av barna
bosatte seg nok i Postland. Jeg finner også Albert, Carl, Louis og Ole
gravlagt på samme sted.

Bildet over viser barna til Maria og Karelius. Stående bak finner vi
fra venstre Albert, John og Henry. Sittende fra venstre Emma, Louis,
Ole, Carl og Hilda.
Ole og Lavina.
Ole Hansen Textebakken reiser fra Oslo 22.04.1869 med skipet Marta.
Han sier at mål for reisen er Lansing. Når Lovina kom til Amerika vet
jeg ikke. Jeg finner imidlertid at Lavina sine foreldre, Herbjørn og
Aslaug, emigrerte fra Tinn i 1866. Det er nærliggende å anta at Lavina
ble med dem. I folketellingen 1900 finner jeg dem bosatt i Buffalo,
Minnehaha County, South Dakota. Jeg har funnet 8 barn i
Amerikanske kilder: Henry (1879-1960), Clara (1881-), Ellen (1882-),
Malviana (1888-), Ida (1890-), Clarence (1893-ca.1975), Albert
(1896-) og Mabel (1900-ca.1980). Både Ole og Lavina døde i 1935 i
Veblen, Marshall County, South Dakota.
På Ancestry (Amerikansk kilde) har jeg funnet at Ole og Lavina døde
med kort tids mellomrom, Ole 02.10.1935 og Lavina 18.11.1935. De

var da bosatt i Veblen, South dakota. De er gravlagt på Palestine
Church Cemetery i Veblen.
Hans og Alberta.
Både Hans og Alberta emigrerte til Amerika i 1872. Hans fikk attest
av 01.06.1872 og Alberta finner jeg i emigrantprotokollene for
Kristiania. Hun drar med båten Gange Rolf 04.06.1872 med reisemål
Decorah. De gifter seg 17.01.1877 i Cresco, Howard County, Iowa,
men bosetter seg senere i Hatton i Traill County, North Dakota og får
12 barn, John Henry (1877-1962), Ole Mariniss (1880-1954), Albert
(1882-1960), Clara (1886-1951), Carl Wilhelm (1884-1884), Oscar
William "Willy" (1888-), Emma (ca. 1891-), Alma Ovidia (18931925), Ida Josephine (1896-1971), Elmer Olai (1899-1917), Edwin
“Eddie” (??) og Arthur (1902-1902).

Bildet over viser familien til Hans og Alberta. Foran fra venstre John
Henry, Hans, Elmer, Alberta og Clara. Bak fra venstre ser vi Willy,
Eddie, Albert, Ole, Emma, Alma og Ida.

Alberta døde 28.01.1923 og Hans 25.10.1940, begge i Hatton. Jeg har
ikke lykkes i å finne ut hvor de er gravlagt.

Erik og Inger.
Erik og Inger drar sammen fra Oslo 18.04.1879 med skipet Hero. De
oppgir Campbell i Wisconsin som reisemål. Jeg sier innledningsvis at
jeg ikke vet om de var gift da de dro, men emigrantprotokollene sier at
de var gift da de dro. I den amerikanske folketellingen 1880 finner jeg
Erik og Inger i Northwood i Dakota. I tellingen for 1900 finner jeg
dem igjen i Garfield, Traill County i North Dakota. Da har de også fått
en sønn Emil som er 17 år, - født om lag 1882. Ved tellingen for 1910
bor de i Baden, Ward County i North Dakota. Da har sønnen Emil
flyttet. Jeg har så langt ikke funnet ytterligere spor etter familien.
Karelius.
I emigrantprotokollen for Kristiania finner jeg at Karelius reiser til
Amerika 07.04.1882 med båten Rollo. Han oppgir at reisens mål er
New York. Så langt ingen ytterligere informasjon om Karelius.
Sigvart.
Jeg har også ytterst beskjedent med informasjon om Sigvart også. I
kirkeboka for Austmarka 1881-1900 finner jeg at Sigvart fikk attest
for å reise til Amerika 06.05.1884. Der stopper alle spor.
Jeg har ikke skrevet noe om barnebarna til Hans og Maren i denne
omgang, men har noe informasjon om dem også. En kjapp
oppsummering viser at jeg har registrert drøyt 300 etterkommere, inkludert barna til Andreas i Vais og Andrea som overtok i
Tomteberget. Om noen har ytterligere informasjon vil jeg svært gjerne
at dere deler denne med meg.

