
Fra Skjæret til Amerika 
Av Vidar Pedersen 

 

I forrige nummer av medlemsbladet skrev Rolf Amundsen om 

bosetterne på plassen Skjæret i Høibygrenda. Den første familien han 

skriver om er Johannes Johannesen fra Fagernesbakken gift med Olea 

Andersdatter fra Nystellet i Vinger og deres 8 barn. 

 

To av barna, Ingeborg f. 1858 og Edvard f. 1869, døde tidlig. Datteren 

Anne f. 1859 ble gift til Kjellerhullien og bodde der. De andre 5 barna 

er ikke gjort nærmere rede for i Rolf sin artikkel bortsett fra 

informasjon om at Ole f. 1862, Ingeborg f. 1864, Karelius f. 1866 og 

Edvard f. 1873 dro til Amerika. Rolf nevner også at førstefødte Anne 

f. 1855 trolig bodde i Oslo, men det viser seg at også hun dro til 

Amerika. Jeg skal i det følgende forsøke å gi noe mer informasjon om 

noen av disse 5 barna. Jeg har kontakt med to personer som har bidratt 

og som fortsatt bidrar med informasjon, Sarah Melvey som er gift med 

en etterkommer etter Ingeborg. Hun bor for tiden i Catania på Cicilia 

med mann og barn. Dennis M. Lemcool er etterkommer etter Karen 

som Rolf antok hadde flyttet til Oslo. 

 

Karen Johannesdatter (30.06.1855-25.02.1938). Karen ble født i 

Nystellet under Skinnarbøl og døpes i Austmarka kirke 13. august 

1871. 24. november 1874 får hun attest av presten for å flytte til Østre 

Aker i Oslo. Presten anfører - ”hvorhen hun flyttet april s.å.”. Min 

kontaktperson, Dennis, hadde hørt at hans tippoldemor Karen (eller 

Carrie som hun ble kalt i Amerika) skulle ha 16 barn. Vi har enn så 

lenge ikke funnet så mange, men jeg skal nevne de vi har funnet hittil.   

Jeg har også hatt god hjelp av brukerforumet i Digitalarkivet for å 

komme på sporet av barna. 

 

Olaf (Oluf). I kirkeboka for Østre Aker i Oslo finner jeg Oluf født 16. 

januar 1874 og døpt 8. februar samme år. Han er ”uægte” født med 

mor Karen Johannesdatter Fagernærbraaten fra Winger Prestegjeld og 

far Anton Hansen 17 år. Hvem er så denne Anton Hansen? Med god 

hjelp finner jeg han i kirkeboka for Vestre Aker i Oslo, - født 22. 



november 1857 på Bryn og døpt 26. desember samme år. Foreldrene 

hans heter Hans Christian Andersen og Gurine Jensdatter. 

 

Matilde Ovidia. I kirkeboka for Gamlebyen i Oslo finner jeg Matilde 

født 3. november 1881 og døpt 29. mai samme år. Matilde er ”ægte” 

født av samme foreldre som Oluf over. Det innebærer at foreldrene må 

ha giftet seg i mellomtiden. Det kommer jeg tilbake til. Foreldrene bor 

på dette tidspunktet i Etterstadsgaden12. 

 

Andreas. I samme kirkebok som over finner jeg Andreas født 14. juli 

1883 og døpt 2. desember samme år. Familien bor fortsatt i 

Etterstadsgaden. 

 

Signe. Neste barn blir født 10. januar 1885 og døpes 14. juni i 

Gamlebyen. 

 

Karoline. 14. november 1886 fødes Karoline i Etterstadsgaden som de 

foregående barna. Også hun døpes i Gamlebyen, - 6. mars året etter. 

Karoline døde som barn, 23. februar 1888 og ble gravlagt i 

Gamlebyen 29. februar.   

 

Ytterligere to barn blir født på samme sted og døpes i samme kirke, 

 

Karl født 28. august 1888, døpt 14. oktober samme år. 

Aksel født 19. desember 1889, døpt 7. april året etter. 

 

Som vi skjønner ble det et godt etablert par av Karen og Anton. De 

giftet seg i Østre Aker kirke 18. november 1877. Folketellingen 1885 

for Etterstadsgaden 12 i Kristiania viser at det også var en sønn Hans 

født 1877 som jeg ikke har funnet igjen i kirkeboka, - altså 8 barn født 

i Norge. 

 

 



 

Nå har jeg allerede røpet at Karen, Anton og barna dro til Amerika. Et 

søk i emigrantprotokollene viser at de ikke dro i samlet følge, men i to 

puljer. Anton, sammen med barna Hans og Matilde dro fra Kristiania 

30. mai 1890 med skipet Angelo med Boston som reisemål. 19. 

september samme år reiser Karen med barna Olaf, Andreas, Signe, 

Karl og Aksel etter, - samme skip samme reisemål. 

 

Familien bosetter seg etter hvert i Fargo i North Dakota og ytterligere 

barn kommer til verden. Som jeg sa innledningsvis er det sagt at 

Karen og Anton hadde 16 barn, men enn så lenge har jeg kun funnet 

to født i Amerika: 

 

Alfred født i juli 1895 og Hans John (Hance) født 16. desember 1896, 

begge i Fargo. 

 

Karen og Anton var kjent som pioneere i Fargo og Anton  jobbet som 

”water wagon delivery man”, - det vil si at han fraktet vann med hest 

og vogn rundt til bosetterne i Fargo og fikk derfor tilnavnet 

”Waterman”. Anton døde i 1914 og Karen (Carrie) døde i 1938. De er 

gravlagt på Riverside Cemetery i Fargo. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bildet til venstre er av Karen (Carrie), i midten ser vi både Karen og 

Anton, mens bildet til høyre  er av Karen foran huset sitt i Fargo på 

sin 81-årsdag i 1936. 

 



Jeg har fått og får stadig ytterligere informasjon om barna fra mine 

kontaktpersoner. 

 

Olaf giftet seg i 1897 i Cass County, ND med Inga Hill f. 1877 

angivelig fra Hallingdal. Olaf og Inga var bosatt i Fargo og fikk 2 

barn, Alfred Edwin Hanson født 11. juli 1898 og Olaf Engvald 

Hanson født 2. juli 1900, begge i Fargo i North Dakota. Olaf jobbet 

med å skjære ut store isblokker (90cm x 90cm, 45 cm tykke) fra elva 

på vinterstid for levering i Fargo i løpet av sommeren.  Olaf ble drept 

av en slik isblokk 3. januar 1900, bare 26 år gammel. I det de skulle 

trekke en slik isblokk opp av elva ved hjelp av hester og tau røk tauet 

og Olaf fikk isblokken over seg. Inga døde to år senere av tuberkulose, 

13. juli 1902, bare 25 år gammel. Karen (Carrie) tok derfor ansvar for 

barna, Alfred Edwin og Olaf Engvald, som da bare var småbarn. Olaf 

Engvald er bestefar til min kontaktperson Dennis Lemcool.  

 

Matilde Ovidia giftet seg i 1901 med Oscar Carl Wallen født i 1880 i 

Wisconsin. Matilde og Oscar flyttet fra Fargo til Spokane i 

Washington og  fikk 3 barn, Lloyd H. Wallen født 26. juni 1901 i 

Fargo, Raymond Allen Wallen født 20. desember 1909 og Mildred D. 

Wallen født 22 oktober 1915, de to siste i Washington. Matilde drev 

en klesbutikk da hun giftet seg og sammen startet de en 

jernvareforretning. Oscar døde 4. januar 1949 og Matilde to år senere, 

19. februar 1951. 

 

Andreas Hansen (Andrew Hanson) giftet seg 1. oktober 1908 i 

Casselton i North Dakota med Ellen C. Johannessen. Hun var født 19. 

februar 1886 i Hemnesberget i Nordland. Andreas og Ellen var bosatt 

i Fargo og fikk 3 barn, Mae I. Hanson født 18. september 1910, 

Archie James Hanson født 28. november 1912 og John A. (”Pug”) 

Hanson født 27. august 1914. Andreas lakkerte bl.a. lokomotiver for 

Nothern  Pacific Railroad, han jobbet senere som maler, smed og 

konstruktør ved Standard Oil Copmany. Andreas døde 3. juni 1960 og 

Ellen i 1977. De er gravlagt på Riverside Cemetery i Fargo.   

 

Signe Hansen (Cynthia Hanson) giftet seg i 1908 i Hillyard, 

Washington med Roland Bertrum West. Han var født 19. mai 1887 i 

Cavalier i Dakota Territory. Signe og Roland var bosatt i Hillyard og 



fikk 2 barn, Clifton Delos West født 5. mars 1909 og Berniece Lucille 

West født 23. august 1910. Signe døde 21. august 1969 i Spokane i 

Washington. Signe og Roland ble skilt og Roland giftet seg på nytt. 

 

Karl Hansen (Charles Hanson) giftet seg i 1916 i Fargo med Julia M. 

Ramsey født 1892 i Hibbling i Minnesota. Karl og Julia var bosatte i 

North Dakota og fikk 8 barn, Lloyd Herbert (1912), Grace J. (1917), 

Inez Louise (1919), Ruth M. (1922), Ralph C. (1927) og 3 nålebende 

døtre jeg ikke har navnene på. Karl døde i North Dakota i 1951. 

 

Aksel Hansen (John A. Hanson) fikk en sønn, Kent Darrow Hanson 

født 19. september 1916 i Fargo. Jeg vet så langt bare fornavnet på 

moren, Pearl, og at hun ble født ca. 1900 i Iowa. Aksel døde i Cedar 

Rapids i Iowa i 1974. 

 

Hans John (Hance) Hanson giftet seg i 1918 med Mary Minnie Smith 

født 29. september 1897 i Pennsylvania. Jeg har ikke informasjon om 

at det er barn i dette ekteskapet. Hans John var brannmann i den 

amerikanske marinen. Etter endt tjeneste drev han en ferge over elva i 

Fargo ved siden av å være brannmann. Hans John døde i Spokane, 

Washington i 1982. 

 

Under finner dere et knippe bilder av barna. 

 



 
 

Dette er en kort beskrivelse av noen av etterkommerne etter den eldste 

av barna til Johannes og Olea som dro til Amerika. Jeg har tilgang til 

informasjon om yngre generasjoner også. Om noen er interessert kan 

de ta kontakt med meg. 

 

I neste nummer av bladet vil jeg fortsette med å beskrive de andre 

barna som dro. Jeg har enn så lenge ikke så omfattende informasjon 

som når det gjelder Karen og Anton, men det tikker stadig inn 

informasjon. 

 

 

 


