Emigranter fra Austmarka til Amerika
Av Vidar Pedersen
I denne artikkelen fortsetter jeg oversikten over folk fra Austmarka
som dro til Amerika. Dette er personer jeg ikke har annen informasjon
om enn at de har fått attest eller er registrert i emigrantprotokollene.
Har du informasjon om noen av disse vil jeg gjerne at du tar kontakt.
Kanskje det kan føre til en lengre artikkel i et senere medlemsblad.
Fagernes, Fagernestomta.
På side 514 i bygdeboka finner vi familien og etterslakta til Tor
Erlandsen fra Torsrud og Eli Andersdatter fra Fagernestangen. Flere
barn og barnebarn av Tor og Eli utvandret på ulike tidspunkt. Det ser
også ut til at Eli utvandret i 1870 sammen med dattera Maren født 1841
og hennes ektemann Ole Jakobsen født 1833. Han var fra Jonsrud og av
finneslakta Valkoinen. Ole og Maren hadde to små barn, Jakob og
Kristian, da de dro.

Tor og Elis datter Anne født 1822 var nok den første i familien som dro
over. Hun fikk attest allerede 8. juli 1853 sammen med ektefellen Otto
Andreas Hansen født på Kolbjørnsrud i 1820 og hans barn Bertine
Hansine (1847) og deres felles barn Hans (1850).

I 1866 dro Annes bror Erland født 1819 etter sammen med sin ektefelle
Eli Mortensdatter (født 1828) fra Vålberget i Grue. De fikk attest
28.06.1866.
Hennes bror Kristian født i 1833 får attest av 31. oktober 1866.
Hennes bror Tor født 1830 får attest av 5. november 1866.

Den siste av barna som reiste var Andreas. Han var født i 1855 og gift
med Anne Olsdatter fra Midskogseter født i 1833. I mai 1881 får
enkemann Andreas Torsen og sønnen Tor attest for å reise til Amerika.

Bratli, Fagernes
På side 611/612 under Bratli finner vi Martin Kristiansen født ca. 1829.
Han var gift med Lisbet Torsdatter født 1824 fra familien beskrevet
over. Martin og Lisbet hadde barna Anton (1860), Ellen (1862-1863),
Eline (1864) og Ole (1865). Lisbet hadde tidligere vært gift med
Torsten Torstensen og hadde barna Teodor (1858 d.s.å.) og Torsten
(1858). Torsten døde i 1857. Martin får attest for utflytting til Amerika
31. oktober 1866.

Det ser videre ut til at Lisbet og barna Torsten, Anton og Ole reiser etter
Martin året etter. De får attest av 7. juni 1867.

Fagernesåsen/Åsen.

På side 618 i bygdeboka finner vi Hans Arnesen født 1826 på
Østgården. Han ble gift i 1860 med Dortea Andersdatter født 1826 i
Karterudsæter. De hadde tre barn, Anne (1861), Martea (1863) og
Karen (1866). Hele familien fikk attest 10. oktober 1866 for å reise til
Amerika.

Varaldbakken.
På side 405 i bygdeboka finner vi Arne Arnesen født 1823 i Østgården
gift i 1850 med Ingeborg Eriksdatter født 1831 i Varaldbakken. De
hadde 6 barn, Erik (1851), Anne (1854), Karen (1857), Oline (1860),
Andreas (1864 d.s.å) og Elise (1866). 11. oktober 1866 får hele familien
attest for utflytting til Amerika.

Nytorpet, Bråten.

Side 406 i bygdeboka. Datteren til Erik Hansen Lærbækvelten og Berte
Bergersdatter Nytorpet, Karen født 1847 får attest 11. oktober for å dra
til Amerika. Finner ikke middelbart andre i familien som dro over, men
det kan jo tenkes at hun slo følge med familien nevnt over.

Nybyggerud, Østgården.
På side 192 i bygdeboka finner vi Anne Olsdatter fra Østgården, født
ca. 1813. Hun var gift med Syver Samuelsen fra Vestavik, født 1821.
Anne, Syver og sønnen Ole får attest av 8. april 1867 for å reise til
Amerika.

I Norway Heritage finner vi at familien reiser fra Kristiania 27. april
med skipet Manila og ankommer Quebec i Canada 7. juni.
Anne og Syvers datter Karen født 1842 ble gift med Ole Amundsen fra
Steffenstorpet i 1866. De hadde datteren Anne født i 1866. Disse er også
med på samme reisen.

Nordby, Fagernes.
Side 612 finner vi beboerne på Nordby Hans Pedersen fra Masterud og
Anne Johansdatter fra Fagernes og deres 11 barn. Ett av barna, Johannes
født i 1838 gifter seg med Marthe Jansdatter fra Bendikstorpet (født
1939). Marthe har datteren Karen født 1863 fra tidligere. Johannes,
Marthe og Karen får attest for utflytting til Amerika 20. april 1867.

I Norway Heritage finner vi at familien reiser fra Kristiania 27. april
med skipet Manila og ankommer Quebec i Canada 7. juni.

Karterud.
På side 228 finner vi Lars Eriksen født 22.01.1841, sønn av Erik
Amundsen Karterud og Gunne Gulbrandsdatter Utgården. Han får
attest 8. juli 1867 for utreise til Amerika. Gunder Andersen fra Vestavik
av Karterud (født 1823) fikk attest samme dag. Emigrantprotokollene
viser at de dro samtidig fra Kristiania (12.07.1867) med skipet Oder.
Reisemål er oppgitt å være Chicago.

Det ser videre ut til at Gunder kom tilbake for å hente kone og barn. 14.
april 1869 får han attest på ny sammen med kona Anne Dorthea
Halvorsdatter fra Mobæk (født 1829) og barna Berthea (1852), Arne
(1855), Hedda (1857), Erik (1859), Gunerius (1862) og Karen Andrea
(1865).

Jeg finner dem igjen i emigrantprotokollene, men ikke alle. Vet ikke
hvorfor Gunder og barna Bertea og Hedda mangler her. Protokollen
viser at de dro fra Kristiania 25. april 1869 med skipet Napoleon.
Reisen gikk via Quebec i Canada.

Tomteberget.
Så til to familier som bare så vidt har vært innom Tomteberget en kort
periode som eiere. På side 536 i bygdeboka er Martin Semingsen fra
Eidskog nevnt, likeledes Karl Pedersen Løf fra Gunnarskog.
Martin Semingsen var født 1818 i Sø-Kisa i Eidskog. Han giftet seg
med Mari Amundsdatter født 1818 i Rinda i Eidskog. Martin kjøpte
Nordre Tomteberget og bosatte seg der ca. 1847. Martin og Mari fikk i
alt 10 barn. 11. april 1868 får Martin og Mari samt tre av barna, Marthe,
Sofie og Maria attest for utflytting til Amerika.
Karl Pedersen Løf kjøpte Nordre Tomteberget i 1867, men solg te
den videre umiddelbart. Han var gift med eldste datter til Martin og
Mari, Karen født i 1839. Karen hadde datteren Eli (1860) fra før. Karl,
Karen og barna Eli, Lisa og Magnus fikk attest for utreise samme dag.

Denne artikkelserien fortsetter også i neste medlemsblad. I mellomtiden håper vi på tilbakemelding dersom noen har informasjon om
disse emigrantene (eller de i forrige blad) som fører til at vi kan si noe
om dere liv i det nye hjemlandet.

