
Emigranter fra Austmarka til Amerika 
Av Vidar Pedersen 

 

I en serie medlemsblader har jeg satt fokus på enkeltpersoner og 

familier fra Austmarka som, av ulike årsaker, har søkt et bedre liv i 

Amerika. Dette er personer og familier som vi nå vet hvordan det gikk 

med i det nye hjemlandet. Under arbeidet med disse artiklene har jeg 

systematisk registrert nærmere 360 personer fra Austmarka som har fått 

attest for utflytting til Amerika (registrert i kirkebøkene) eller som jeg 

har funnet igjen i emigrantprotokollene. Emigrantprotokollene er 

registrerte og gjort søkbare via Digitalarkivets hjemmesider - 

http://arkivverket.no/Digitalarkivet. Emigrantprotokollene starter først 

i 1867, men vi kjenner utflytting til Amerika også før den tid. Vinger 

Bygdebok, bind III (Austmarka og Varaldskogen) har jeg også brukt og 

henvist til i registreringen. Vi har også tidligere (i 2000 og 2001) hatt 

tilsvarende oversikt i medlemsbladene basert på Finn Solliens 

registrering. 

 

Jeg skal nevne ytterligere én kilde som kan være nyttig for å spore 

personer som emigrerte før emigrantprotokollene ble opprettet, nemlig 

Norway Heritage – www.norwayheritage.com.  

 

Informasjon om attest for utflytting til Amerika eller avreise via 

emigrantprotokollene er i de aller fleste tilfellene det eneste jeg vet om 

disse personene. For at jeg skal kunne skrive flere artikler lignende de 

jeg har i medlemsbladene 129 – 135 trenger jeg deres hjelp. Jeg vil 

under ramse opp noen av de personene jeg har registrert. Dersom du har 

informasjon om hvordan livet i Amerika ble for noen av disse personene 

vil jeg svært gjerne at du deler denne informasjonen med meg slik at 

jeg eventuelt kan lage en artikkel om dem her i medlemsbladet.  

 

Fagernestangen, side 540 i bygdeboka. 

Her finner vi Johan Amundsen født 24/6-1828 gift med Ragnhild 

Hansdatter fra Langmoen i Hof. Sammen med barna Amund, Berthea, 

Karen, Johan og Ole får de attest for utreise til Amerika 15/6-1864. 

Johans eldre bror, Amund Amundsen født 10/3-1817 og hans datter 

Karen får også attest samme dag. På neste side ser du hvordan dette ser 

http://arkivverket.no/Digitalarkivet
http://www.norwayheritage.com/


ut i kirkeboka for Vinger 1862-1870, inn- og utflyttede. Som tidligere 

nevnt starter emigrantprotokollene i 1867 så disse har jeg ikke funnet 

der. På bildet under ser du hvordan dette framgår av kirkeboka. 

 
 

Mor til Johan Amundsen, Kari Andersdatter født 1790 fra 

Fagernestangen får attest 6/4-1866. Sannsynligvis reiser hun etter 

sønnene som dro to år tidligere. 

 

Søndre Aronstorpet, side 648 i bygdeboka. 

Henrik Johansen Aronstorp født 22/4-1830 gift med Marte Jonsdatter 

fra Sverige. De har barna Henrik (1863) og Kristine (1864). I kirkeboka 

for Vinger finner jeg at de fikk attest for utflytting til Amerika 11/7-

1865. 

 

Henriks yngre bror, Peder Johansen født 18/11-1837, ble gift med Marit 

Jensdatter. Hun døde i 1864 og Peder gifter seg annen gang med Marit 

Pedersdatter fra Sverige. Den 3/5-1870 får Peder og hans andre kone 

sammen med barna Johannes (fra første ekteskap), Peder Karelius og 

Lautitz (fra andre ekteskap) attest for utflytting til Amerika. Siden 

utflyttingen skjer etter at emigrantprotokollene startet opp finner jeg 



Peder og Marit igjen her. Jeg finner imidlertid ikke igjen barna. Peder 

og Marit reiser fra Oslo 10. mai 1870 med skipet Scotia. De oppgir at 

deres reisemål er Stougthon. Det finnes Stougthon både i Massachusetts 

og i Wisconsin. På neste side ser du hvordan dette framgår av 

emigrantprotokollen. 

 

 
 

Jansrud, side 391 og Milbekk side 456. 

Ingeborg Johannesdatter 

født 8/1- 1833 på Jansrud 

gifter seg i 1854 med 

Anders Eriksen fra 

Skålsjøn i Sverige. De 

bosetter seg på Milbekk og 

får barna Emil, Mathea, 

Ole og Ingeborg. Familien 

får attest av 29. mars 1866 

for utflytting til Amerika. 

 

Abborhøiden, side 662 i bygdeboka.  

Henrik Pedersen født 1/12-1821 giftet seg i 1852 med Olea 

Amundsdatter født 31/1-1826 fra Fagernestangen. Henrik er av 

finneslekten Kirnuinen. De får 6 barn, men 5 av dem dør i difteri-

epedemier. Eneste gjenlevende barn er Peder født 31/5-1863. Henrik, 

Olea og sønnen Peder får attest av 6. april 1866 for utflytting til 

Amerika. I Norway Heritage finner jeg familien som passasjerer på 

barken Argonaut. Barken forlot Kristiania 25. april 1866 og ankom 

Quebec 5. juni. 

Henrik sin yngre bror, Erik Pedersen født 22/11-1823, gifter seg i1859 

med Kersti Olsdotter fra Lekvatnet i Sverige. De får barna Karen, 

Maren, Peder, Eli og Erik. Hele familien får attest av 3. mai 1869 for 



utreise til Amerika. Denne familien burde kunne finnes i 

emigrantprotokollene, men her er jeg usikker. Finner en Erik Pedersen 

”Merhviden”, 45 år, gift gårdbruker fra Vinger som reiser med skipet 

Stadsraad Broch 15. mai 1869. Alder og reisetidspunkt passer fra, men 

hva betyr dette ”Merhviden” ? Denne Erik sier at han skal til Chicago. 

Finner heller ikke spor av resten av familien. 

 

Solberghagen, side 478 i bygdeboka. 

Martin Amundsen Skullerud født 9/1-1831 gifter seg i 1853 med Berte 

Marie Amundsdatter fra Fagernestangen. De får 6 barn, Goro, Karen, 

Amund, Ole og Sigvard. Sigvard dør bare et halvt år gammel. Hele 

familien får attest av 6. april 1866 for utreise til Amerika. I Norway 

Heritage finner jeg familien som passasjerer på barken Argonaut. 

Barken forlot Kristiania 25. april 1866 og ankom Quebec 5. juni. 

 

 
Jeg er usikker på hvem Kari Andersdatter, føderådskone er. 

 

Karterud, side 223 i bygdeboka. 

Eli Olsdatter født 18/5-1848 barnebarn til skoleholder Erik Eriksen på 

Austmarka får attest av 13. april 1866. Hun er bare 18 år gammel da 

hun drar og jeg finner ingen slektninger hun drar sammen med.  

 

Høgmoen, Lønhøiden. 

På side 616 i bygdeboka på Høgmoen under Fagernes finner jeg Erik 

Eriksen Lønhøiden født 11/8-1826. Han var gift to ganger og fikk 6 

barn. Erik finner jeg i kirkeboka for Vinger blant utflyttede med attest 

av 14. april 1866. Han melder dermed utflytting bare noen dager etter 

at siste barnet 

ble født.  

 

 

Jeg finner Erik i Norway Heritage som passasjer på skipet Manila fra 

Kristiania 25. april 1866. Skipet ankom Quebec 7. juni. 

 



 

Sikåa og Hauger. 

På side 334 i bygdeboka under Hauger av Kolbjørnsrud står Hans 

Amundsen nevnt. Hans var født 1/7-1834 i Sikåa og han giftet seg i 

1862 med Olia Olsdatter fra Sletmoen. De hadde to barn, Andrea og 

Oline. Hans hadde en datterfra før, Karen, med Olia Gundersdatter fra 

Fagernestangen. Hele familien får attest av 14. april 1866 for utreise til 

Amerika. På Norway Heritage finner jeg familien som passasjerer på 

barken Argonaut. Barken forlot Kristiania 25. april 1866 og ankom 

Quebec 5. juni. 

 
 

Østby, Utgården. 

På side 89 i bygdeboka finner vi Gunder Larsen født 1828 i 

Håkerudrønningen. Han giftet seg med Karen Gulbrandsdatter født 

16/1-1928 fra Utgården. Sammen fikk de fire barn, Gulbrand, Lars, 

Anne og Sigvart. Familien fikk attest for utflytting til Amerika 22. juni 

1866. I Norway Heritage finner jeg familien som passasjerer på barken 

Hebe. Barken forlot Kristiania 27. juni 1866 og ankom Quebec 26. 

september. Vi ser at skipslista roter litt med navnene. 

 

 
  

Dette er bare noen av de tidligste registreringene. I neste nummer av 

bladet vil jeg fortsette med ytterligere registreringer. Dersom du har 

informasjon om noen av disse personene/familiene håper jeg du kan ta 

kontakt med meg, e-post vip@online.no eller mobil 924 50 292. 

mailto:vip@online.no

