Isakson i Amerika
Av Vidar Pedersen
Isak Pedersen født 14.11.1826 i Øiungen ved Skansgården på Vinger
drar til Nes på Romerike for å finne sin tilkomne. Han gifter seg i Nes
26.12.1852 med Karen Andrea Olsdatter født 25.01.1830 fra
Strømseie på Nes på Romerike. Sønnen Peder blir født 23.07.1852.
Isak og Karen Andrea bor da på Strømseie i Nes og Peder døpes i Nes
kirke 24.10.1852. Da Peder er om lag ett år, 14.10.1853 melder moren
flytting for seg og Peder til Øiungen ved Skansgården.
Isaks far, Peder Isaksen, hadde tatt opp husmannsplassen Østby under
Fagernes på Austmarka i 1830 og bodde der sammen med hustruen
Marte Amundsdatter fra Møylandstorpet og 9 barn, deriblant Isak.
Isak og Karen Andrea bosetter seg tydeligvis i barndomshjemmet til
Isak. Jeg finner igjen sønnen Peder som konfirmant i Austmarka kirke
06.10.1867 og foreldrene bor da på Østby under Fagernes.
Da Peder er 23 år gammel, nærmere bestemt 11.12.1875, gifter han
seg med Olea Olsdatter i Vinger kirke. Foreldrene til Peder, Isak og
Karen Andrea bor da på Bratli. Olea ble født 16.10.1841 på Holen
under Fagernes av foreldrene Ole Olsen Soikkainen og Berte
Johansdatter.
Peder og Olea får følgende barn:
Jørgen Pedersen blir født 01.12.1876 på Stenbråten og døpes 26.
desember i Vinger.
Ole Kasper Pedersen blir født 26.08.1880 på Stenbråten og døpes i
Austmarka kirke 26. september. Ole Kasper døde 27.04.1883 på
Skogsberg under Vennemo i Høland. Han ble gravlagt på Hemnes
kirkegård i Høland 2. mai.
Ole Peter Pedersen blir født 19.06.1883 på Skogsberg under
Vennemo i Høland og døpes i Hemnes kirke 28. oktober samme år.
Helga Mathea Pedersdatter blir født 27.01.1885 på Skogsberg under
Vennemo i Høland og døpes i Hemnes kirke 15. mars.

Som vi ser må Peder og Olea flytte fra Austmarka til Høland i
perioden mellom 1880 og 1883. Hva årsaken til flyttingen var har jeg
ikke kunnet bringe på det rene. Peder, Olea og barna emigrerte til
Amerika via Canada om lag 1886. At de emigrerte er et faktum, men
heller ikke denne flyttingen har jeg funnet dokumentasjon på.
Det er blitt fortalt at Olea hadde en datter Betsy, født 08.11.1866, med
en Arne Nilsen. Datteren Betsy skal angivelig ha emigrert til Amerika.
Hun skal etter sigende ha blitt gift med Emil Olaf Olsen og fått 5 barn
med han. Det fortelles videre at Betsy er gravlagt på Williston
kirkegård, Williams County i North Dakota.
Etter at familien emigrerte til
Amerika tok de etternavnet Isakson.
Peder og Olea bosatte seg etter hvert
i Kalispell i Montana, men hadde
også et opphold i Pelican Rapids i
Minnesota.

Bildet til venstre viser Peder og Olea med datteren Helga Mathea (gift
Varholdt) og barnebarnet Emma Varholdt. Til høyre gravminnet til
Peder og Olea på Conrad Memorial Cemetery i Kalispell, Montana.
Som vi ser er skrivemåten noe forskjellig fra døpenavnene i Norge, Peter og Olia.
Jørgen Pedersen (i Amerika Jorgen Peter Isakson) giftet seg
15.09.1900 i Pelican Rapids, Minnesota med Manda Othilda Tussem
født 30.01.1882 i Rothsay, Otter Tail County, Minnesota. De fikk i alt
11 barn i perioden 1901-1925.

I 1912 dro Jørgen sammen med
Adolph Westby, som senere skulle bli
hans svigersønn, med tog til
Glasgow i Montana i håp om å skaffe
seg sine egne landområder. Det meste
var allerede tatt opp så de dro videre
nordover til Opheim. De lånte plog
og hester og pløyde rundt de
områdene de hadde skaffet seg.
Jørgen fikk bygd en simpel hytte med
ett vindu og dør før ha dro tilbake for
å hente kone og barn. For å få med
seg det nødvendigste måtte de leie en
godsvogn på et immigranttog. De
brakte med seg 6 kuer, noen hester, et
par griser, noen høner og kyllinger,
plog, vogn til hest, stolper, ståltråd,
Jørgen og Manda
verktøy senger og kjøkkenredskaper for matlaging. Det var åpenbart
en strabasiøs reise, men de var flere bosettere i samme følge som
kunne hjelpe hverandre på veien. 6 barn var med på flyttelasset og
ytterligere 5 kom til verden etter at de hadde etablert seg i Opheim,
Montana.
Jørgen døde i 1950 i Opheim, Montana og Manda 3 år senere,
27.07.1953 i Glasgow, Montana. De er gravlagt på Lawndale
Cemetery, Opheim, Montana
Barna til Jørgen og Manda:
Mable Isakson født 15.10.1901 i Rothsay,
Otter Tail County, Minnesota giftet seg
08.11.1920 i Glasgow, Montana med
Adolph Westby f. 18.03.1891 i Minnesota.
Som nevnt over etablerte Jørgen og
Adolph farmer ved siden av hverandre. De
fikk 10 barn sammen, men jeg har så langt
ikke funnet eksakte fødselsdato på alle
disse. Alle er født i Opheim.
Mable og Adolph

Myrtle Anetta Westby (1920-2011) født 02.11.1920 gift i 1953 med
Donald ("Don") David Davenport (1927-2005). De har 3 barn, David
Lynn, Jerry Jay og Doneta Jean. De bodde i området rundt Opheim.
Kermit Eugene Westby (1921-1981) giftet seg med Vicki Rae
Honrud. De har 3 barn, Ronald Eugene, Dawn Renee og Trina
Michelle. De var bosatt i Colorado Springs.
Olivia Jeanette Westby (ca. 1923-) giftet seg med Joseph ("Joe")
Nicholas Stellflug. De har 2 barn, Duanne Joseph og LaVern Gene.
De var bosatt i Opheim.
Alvin Melton (”Bud") Westby (1924-2000) giftet seg med Kathleen
Pearl Drogotis. De har 4 barn, Margaret Jane, Marcella June, Jeanne
Kay og Alvin Williams. De var bosatt i Helene, Montana.
James Orval Westby (ca. 1927-) var aldri gift. Han driver gårdsdrift i
Opheim sammen med en bror.
Arlo Marian Westby (1928-1928). Arlo Marian er gravlagt på
Lawndale Cemetery i Opheim.
Arlo William (”Bill”) Westby (1932) giftet seg med Gretchen Marie
Nelson. De har 2 barn, Karen Marie og Todd Williams. De bor på den
opprinnelige farmen til Adolph og Mable.
Marcella Adeline Westby (ca. 1932-) giftet seg med Bobert ("Rob")
Leander Roots. De har 3 barn, Michael Stevens, Scott Wayne og
Nancy Louise.
Dean LaVern Westby ble født 11.12.1937 og døde 06.09.1938. Han er
gravlagt på Lawndale Cemetery i Opheim ved siden av sine foreldre.
Ronald Adolph Westby (ca. 1939-) giftet seg med Lorna Lou Opheim.
De har 2 barn, Bradley Eugene og Darin James. De var bosatt i
Colorado Springs.
Mable døde 09.03.1969 i Glasgow, Valley County, Montana og
Adolph døde i 1975. De er gravlagt på Lawndale Cemetery, Opheim,
Valley County, Montana.

(Jorgen) Peter Isakson født 18.09.1903 i
Rothsay, Minnesota giftet seg første gang i
1936 med Mildred Jane Stellflug født
09.09.1917 i Opheim, Montana. Mildred
døde i 1937, bare 20 år gammel. Peter giftet
seg på nytt 14.10.1839 i Opheim Lutheran
Church med Clara Wilkinson født
22.06.1918 i Fortuna, Divide County, North
Dakota. Hun var datter av Georg Franklin
Wilkinson og Petrine Strindmo. Petrine var
født i nærheten av Trondheim, ”Snassen” i
amerikanske kilder. Kan det være Snåsa?
Peter og Clara på dere bryllupsdag
Jeg har ikke kjennskap til om det var barn i
14. oktober 1939
noen av disse ekteskapene. Peter døde i
april 1982 av hjertesvikt og Clara døde 03.12.2003 av slag. De er
gravlagt på Glasgow Highland Cemetery.
Joseph "Joe" Isakson født 25.07.1905 i
Rothsay, Minnesota og flyttet sammen med
sine forelde til Opheim i Montana i 1913.
Han giftet seg med Veronica ("Verna")
Stellflug 19.08.1935 i Glasgow. Verna ble
født 03.11.1914 i Herreid, South Dakota.
Hun var søster til Peters første kone
Mildred. Joe og Verna fikk 6 barn,
Raymond (1937), Lorraine (1938), Alvin
(1939), Marvin (1941), Clifford (1943) og
Mildred (1945). Verna døde 20.06.1981 og
Joe og Verna på deres
er gravlagt på Glasgow Highland Cemetery.
bryllupsdag 8. august 1935
Joe giftet seg på nytt 29.10.1983 med Inger
Christopherson Wolden i The Lutheran Church i Glasgow. Inger
hadde tidligere vært gift med William Wolden og hadde to barn med
han, Karen og Myrna. Inger døde 24.09.1988 og er gravlagt ved siden
av sin første mann på Glasgow Highland Cemetery. Joe døde
09.01.1990 og er gravlagt ved siden av sin første kone Verna.

Olena Isakson født 14.08.1907 i Rothsay,
Minnesota og kom til Opheim sammen med
sine foreldre i 1913. Hun giftet seg med
Clifford (”Cliff”) Ubers 03.10.1925 i First
Lutheran Church i Glasgow. Cliff var født
21.07.1898 i Hadley, Murray County,
Minnesota. Han kom til Montana i ung alder
for å søke arbeid. Jeg tror ikke det var barn i
dette ekteskapet. Cliff døde 30.12.1967 av
Olena og Cliff 1925
kreft og Olena døde 01.07.1974. De er
gravlagt på Glasgow Highland Cemetery.
Melvin Isakson født 23.07.1909 i Rothsay,
Minnesota og flyttet med sine foreldre til
Opeim i 1913. Melvin giftet seg med
Vivian Rachel Vick 15.08.1935 i Glasgow,
Montana. Vivian var født 22.09.1912 i
Stonehenge,
Saskatchewan,
Canada.
Hennes foreldre var Carl Torvel Vick og
Margaret Effie Baldry. Melvin og Vivian
kjøpte seg et sted bare 5 kilometer nordøst
for Opheim og kjøpte stadig nye
Melvin og Vivian 1960
landområder i nærheten. De jobbet på
gården hele sitt liv. De fikk 4 barn sammen og tok i tillegg til seg en
fostersønn Chet Munger. Deres felles barn var Joyce Beverly ( 1936),
Carrol Vivian (1938), Darleen Effie (1939) og Marlis Kay. Carrol
døde kun dager gammel. Darleen er min kontaktperson for denne
artikkelen. Hun er gift med Darrell Nordhagen og har 4 barn, Darla,
Darlis, Darcie og Daren.
I 1964 var Melvin og Vivian på vei til Sør-Dakota for å selge kalver. I
nærheten av Fairmont kolliderte de med et godstog. Melvin døde
momentant, mens Vivian levde i koma i 3 år. Melvin døde 13.11.1964
og 14.11.1967. De er gravlagt på Lawndale Cemetery ved Opheim.

Othilda ("Tillie") Isakson født 19.10.1911 i
Rothsay, Minnesota og som som sine søsken
over flyttet hun til Opheim i 1913, bare 1 ½ år
gammel. Hun giftet seg med Paul Stellflug
10.11.1937 i Fort Peck, Montana. Paul var født
06.09.1912 i Herreid, Campbell County, South
Dakota. Paul var bror til Joe og Peter sine
ektefeller, - Verna og Mildred. Hans foreldre
hadde også flyttet fra South Dakota til Montana
hvor de drev en farm ikke langt fra Isaksons.
Paul døde allerede 07.03.1972 på Glasgow
Othilda og Paul
hospital etter et hjerteattak og er gravlagt på
Lawndale Cemetery i Opheim. Othilda giftet seg på nytt med
enkemannen Cleo Blatter født 18.07.1911 i Rupert, Minidoka County,
Idaho. Cleo hadde tidligere vært gift med Beryl Elizabeth Bressler
som døde samme år som Othildas første mann. Cleo døde 29.11.1997
av kreft og er gravlagt ved siden av sin første kone Beryl på Glasgow
Highland Cemetery. Othilda døde 23.09.1998 ved Valley View
Nursing Home i Glasgow og er gravlagt ved siden av sin første mann
Paul på Lawndale Cemetery.
Nora Isakson født 16.02.1914
var Jørgen og Manda sitt første
barn som ble født på deres nye
hjemsted i Opheim, Montana.
Nora døde som barn allerede et
drøyt år gammel 08.04.1915. De
eldre barna hadde vært ut for å
drepe jordotter med gift og
hadde satt fra seg giftspannene
utenfor huset. Nora hadde i et
ubevoktet øyeblikk gått ut og fått i seg noe av denne giften fra
spannet. Nora ble den første som ble gravlagt på Roanwood Cemetery
i Valley County i Montana.

Myrtle Isakson født 17.05.1915 i
Opheim. Hun giftet seg 28.01.1933 med
Jack Benjamin Fagan født 20.06.1911 i
Crofton, Knox County, Nebraska. Jack
arbeidet på dammen ved Fort Peck og da
den var ferdig flyttet de til California hvor
Jack fik jobb som sveiser på et skipsverft.
Verftet hadde for lite sveisere så Myrtle
fikk Jack til å lære seg dette. Hun søkte
deretter jobb på verftet og ble ansatt hun
også. På 50-tallet fikk hun behandling for
hjerteproblemer. Hu så at det var manko
på sykepleiere og legen hennes fikk
overtalt henne til å utdanne seg til
sykepleier, et yrke hun praktiserte fram til
Myrtle og Jack med sønnene
hun gikk av med pensjon. Myrtle og Jack
Gordon og Vern
fikk 2 barn, Gordon Ray (1933) og Vern
Dean (1935). Jack døde 19.04.1988 i Paradise, Butte County i
California og Myrtle døde 30.03.1997 samme sted. Jeg kjenner ikke til
hvilken kirkegård de er gravlagt på.
Ingval Isakson født 31.10.1918 i Opheim. Som 16-åring hoppet
Ingvald og en venn på et godstog til Nord Dakota for å søke jobb som
treskemannskap rundt om på gårdene, men fikk nok av dette livet og
returnerte til Opheim. Han jobbet på gårdene til familien inntil han
vervet seg i det militære 10.07.1941 og tjenestegjorde under 2.
verdenskrig i Algeria, Fransk Morocco, Tunisia og Syd Frankrike.
Han mottok flere æresbevisninger for sin innsats. Han dimmiterte i
1945 og vendt tilbake til familien i Opheim. Ingvald giftet seg med
Hazel Margaret Johnson 30.10.1949 i Glasgow, Montana, men skilte
lag senere. Ingval og Hazel hadde én søn, Dennis, som giftet seg med
LaDonna Watterud. Ingvald sluttet med gårdsarbeidet på grunn av
sviktende syn og hørsel og flyttet inn på Miles city Veterans Home i
Opheim hvor han døde 18.09.2008. Han er gravlagt på Lawndale
Cemetery i Opheim.
Oscar Isakson født 07.10.1920 i Opheim. Han giftet seg med Bella E.
Thompson 27.08.1942 i Glasgow Lutheran Church. Bella var født

02.01.1929 Hillsboro, Trail County,
North Dakota. Oskar tjenestegjorde i
det militære under 2. verdenskrig i
perioden 1942-1945 i USA som
flymekaniker. Oscar og Bella kjøpte
seg en farm like i nærheten av farmen
til Oscars foreldre. Bella døde av kreft
18.05.1968 bare 47 år gammel. Hun
ble gravlagt på Lawndale Cemetery i
Opheim. Oscar giftet seg på nytt
04.03.1972 med Iva Lou Stuchell født
05.08.1934 i Ohio. Iva hadde vært gift
og skilt fra William Miner og hadde 4
barn med han. Iva døde også av kreft
Oscar og Bella
30.04.1985, bare 50 år gammel. Oscar
adopterte de to yngste av Iva sine barn, Gene Miner og Susanne
Miner. Gene og Susanne skaffet Oscar 4 barnebarn, Loran and Lee
Isakson, and Sarah and Jessica Steckel. Oscar døde 23.09.1988 og ble
gravlagt på Lawndale Cemetery ved siden av sin første kone.
Bertha Isakson født 07.08.1925 i Opheim. Hun giftet seg 29.07.1947
med Howard Williams. Han var født 17.03.1918. Foreløpig mangler
informasjon om fødested. Bertha og Howard fikk 3 barn.
Donald Howard Williams født 07.05.1948 og gift med Patricia Svalin,
2 barn, Vincent og Jason.
Gary Williams, født og død i 1952.
Diana Kay Williams født 17.01.1951 og gift med DanStroh, 2 barn,
Heather Cessally og Nathan Danniel.
Bertha døde 30.05.1979 i Vallejo, Solano County, California.
Som dere ser har jeg mangelfull informasjon om Berthas og Howards
liv.
Så til neste barn til Peder Isaksen og Olea Olsdatter Soikkainen.
Ole Peter Pedersen ( i Amerika Peter Jorgen Isakson). Det er uvisst
hvorfor Ole Peter blir til Peter Jorgen, men det er rimelig sannsynlig at
det er samme person. Jeg bruker den amerikanske varianten i
fortsettelse. Han 19.06.1883 på Skogsberg, Vennemo, Høland og

døpes i Høland 28.10.1883. Jeg har ikke
funnet hans emigrasjon i emigrantprotokollene, men det er trolig at han fulgte
med foreldrene da de dro i 1886. Da
foreldrene valget å flytte fra Canada til
Minnesota og videre til Montana, valgte
Peter Jorgen å bli værende i Canada. Han
bosatte seg i området ved Gull Lake i
Saskatchewan, nær Tompkin. Familien
mistet kontakt med han inntil hans bror
Jørgen hørte han på et radioprogram
vinteren 1946 hvor han også oppga
adressen sin. Jørgen og Manda oppsøkte
Peter Jorgen og han ble med dem hjem
vinteren over. Peter Jorgen fortsatte å drive
gårdsbruk i Tompkin, men han ble syk og
Peter Jorgen Isakson i Canada
havnet på pleiehjem. Familien Isaksons
besøkte han ofte og da han døde 22.01.1955 dro 3 av sønnene til
Jørgen og Manda opp for å bringe kroppen til Opheim hvor han ble
gravlagt på Lawndale Cemetery.
Til slutt det yngste av barna til Peder Isaksen og Olea Olsdatter
Soikkainen.
Helga Mathea Pedersdatter (i Amerika Helga Isakson) ble født
27.01.1885 i Skogsberg, Vennemo, Høland og ble døpt i Hemnes
kirke 15. mars. I Amerika bodde hun det meste av sitt liv i Kalispell i
Montana, men flyttet til slutt til sin datter Effie i Vancouver i
Washington
hvor
hun
døde
02.09.1974. Hun giftet seg med
Eberhardt Varholdt født i 1869 og
fikk 9 barn med han, Effie, Hilda,
Edwin, Irene, Phillip, Florence,
Emma, Hazel og Olga. Eberhardt
døde 16.10.1944 og er gravlagt på
Conrad Memorial Cemetery i

Kalispell, Flathead County, Montana. På det første bildet i denne
artikkelen ser vi Helga og datteren Emma.
Jeg har foreløpig ikke mye informasjon om etterkommerne til Helga
og Eberhardt.
I folketellingen 1910 finner jeg Eberhardt og Helga i Mill Creek,
Stevens, Washington med de fire første barna. I husstanden finner jeg
også Ole Isakson 41 år. Dette må være Peder Isaksens (Isaksons)
yngre bror som emigrerte i 1888.
I folketellingen 1920 finner jeg familien i Kalispell, Montana med 8
barn, - Irene ennå ikke født. Helga sine foreldre Peter (70 år) og Olea
(81 år) bor på samme adresse.
I folketellingen 1930 finner jeg familien i Jacko, Lake, Minnesota med
5 barn. Irene har kommet til mens de 5 eldste har flyttet ut. Sammen
med dem bor svigermor ”Olga”, men det må være Helgas mor Olea
som da var enke.
Skolegang i Opheim.
De alle fleste av Isaksons gikk på Pleasant View Country School i
Roanwood Community ca. 1 mil nordvest for Opheim og bare et par
kilometer unna Isaksons gård. Skolen ble bygget i 1916. Naboene gikk
sammen for å få reist skolen og den ble tatt i bruk før dører og vinduer
var på plass. Arthur Bidney var den første læreren. Isaksons snakket
bare norsk og læreren kunne bare engelsk så det kunne til tider være
en utfordring.
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