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Viggo M. Fosse :

Ole Johnsen Morvik 1808-1900 & Kari
Olsdtr. f.Tyssen 1810-1902
- en emigranthistorie fra en husmannsplass ved fjorden i
Vaksdal til bølgende åser i Åsane, og videre til prærien i
Minnesota.

I 1993-94 startet jeg arbeidet med å utforske min mors slektsforbindelser til Åsane.
Alt min nå avdøde mor og hennes søstre husket var at bestemoren Larsine sitt
pikenavn visstnok var Mikkelsen, og at hun kom fra Rolland. Nå, nesten 10 år
senere, har jeg samlet betydelige mengder slektsinformasjon om denne delen av
mitt slektstre, og det har frembragt en spennende historie.

Min oldemors besteforeldre i Åsane (=mine tipp-tipp-oldeforeldre) viste seg å
være Ole Johnsen & Kari Olsdtr. (Tyssen) Morvik. En betydelig innsats med
slektsgransking har frembragt informasjon om deres forfedre og om deres tallrike
etterkommere. Dette har vært basert på informasjon i norske arkiver (kirkebøker
m.m.), søkbare kilder på internett, samtaler med slekt, og tilsendt materiale fra
etterslekten i USA og Norge. Som en illustrasjon på omfanget kan nevnes at Ole
og Kari fikk 54 barnebarn, og 161 oldebarn. Det er kun et lite utdrag av et
omfattende materiale med slektsinformasjon som vil bli presentert her.

Larsine Mikalsdtr. Rolland (Larsine Mikkelsen) ble født i 1879 på plasset
Kollåsen under Rolland, og hun var nr.7 i rekken av 9 søsken. Foreldrene var
Mikal Mikkelsen Rolland 1841-1916 og Marie Olsdtr. f.Morvik 1842-1913 som
var plassfolk på Kollåsen. Marie ble født da foreldrene hennes var brukere på

Ole Johnsen Trettenes / Morvig
1808-1900 og hustru Kari Olsdatter

Tyssen 1810-1902. Bildet er
sannsynligvis tatt i Minnesota i

slutten av 1880-årene (Eier av foto:
Bob Heckman, Fertile, Minnesota)
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Melkeraaen (Kistebakkane), og hennes foreldre var altså Ole Johnsen Trettenes &
Kari Olsdtr. f.Tyssen. Ole og Kari fikk i alt 10 barn, og av disse ble 9 voksne og
fikk stor etterslekt. De fire sønnene (Ole, Jon, Askild og Anders) og datteren
Caroline reiste til Amerika, og det gjorde også foreldrene i 1882 da de var
henholdsvis 74 og 72 år gamle. Fire døtre (Anna, Marie, Britha og Martha) valgte
å bli værende her i Norge. De hadde giftet seg og stiftet familie i Åsane da de
andre valgte å søke lykken ”i den nye verden”.

“Trettenes’n”
Ole Jonson Trettenes 1808-1900 ble født, og vokste opp, på plasset Trettenes
under gården Dalseid i Vaksdal som den nest yngste av 8 søsken. Foreldrene var
plassmann Jon Jonson Straume / Trettenes 1762-1833 og hustru Anna Askjelsdtr.
f.Tyssen 1868-1844.

I 1832 ble Jon gift med Kari Olsdtr. Tyssen 1810-1902 fra Evanger, og hennes
foreldre var Ole Knutson Skjeldal / Tyssen 1768-1848 og Marjo Monsdtr.
f.Tyssen 1767-1840. Etter giftermålet bodde Ole & Kari som inderster
(=leieboere) på Trettenes fram til ca1835, da de flyttet til Åsane med de to eldste
sønnene Ole og Jon. I Åsane slo familien seg først til på  Melkeraaen
(Kistebakkane) hvor de ble fram til ca1845. Da flyttet de til Morvik (Brekkene og
Kugjerdet), og der ble de værende fram til 1882 da de emigrerte til Amerika.

I Åsane fikk Ole tilnavnet “Trettenes’n” etter plassen han kom fra i Vaksdal. Han
og sønnene var driftige karer. Da han var på Melkeraaen drev han også på en del
av Almås (Geitskaret), og det sies at i den perioden bar de høyet fra Geitskaret til
Kistebakkane der de hadde husdyrene sine. Seinere var det sønnen Ole som hadde
plasset Geitskaret

Som driftig og foretaksom “innvandrer” måtte Ole også tåle folkesnakk og rykter.
En historie forteller at for “Trettenes’n” var ikke alltid linjen mellom to
merkesteiner en rett linje. Etter hans syn gikk den ofte i bue, og da selvsagt inn på
naboen.

I tillegg til gårdsdriften drev Trettenes’n også med frakt av kveg på Osterfjorden.
I oktober 1879 hadde han svigersønnen Nils Nilsen Morvik med seg på en av disse
turene. Da falt Nils overbord, og druknet. Svigerfaren ble anklaget, i alle fall på
folkemunnet, for å ha slått ham i hodet med et øsekar slik at han hadde falt
overbord. Det medførte at graven seinere ble åpnet for å bevise/motbevise dette.
Men, ifølge lensmannsarkivene ble "Trettenes'n" frikjent fra anklagene (Kilde:
Hilmar Hitland, 1996). I Kirkeboken står følgende merknad om dødsfallet:
"Druknede ved, under en reise i Osterfjorden, at falde overbord fra en
Osterskude".
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På folkemunne het det seg videre at “Trettenes’n” reiste til Amerika på grunn av
den nevnte episoden i 1879, og folkesnakket etterpå. Men, det var nok ikke tilfelle.
Grunnen var nok heller at barna overtalte foreldrene til å komme etter til Amerika.

Utvandring og nybyggertid
Som nevnt hadde Ole og Kari sitt opphav i Vaksdal, og i Evanger. Mange i deres
nærmeste slekt, og bekjente, reiste tidlig til Amerika. Flere av dem var blant de
aller første som emigrerte fra de nevnte områdene i 1840- og 1850-årene. I brev fra
Amerika ble de nok påvirket til å emigrere de også, når de fikk høre om
mulighetene ”derover”.

Den første av barna til Ole og Kari som utvandret var yngstesønnen Anders. Han
reiste i 1873 til Freeborn County i sørøstre del av Minnesota, på grensen til Iowa.
Da reiste han sammen med sin fetter Mons Knutson Tyssen som hadde vært
hjemme på besøk. Han hadde allerede  vært i Chicago, Illinois siden 1867. Anders
dro sannsynligvis til sine slektninger på morssiden (Børslien og Tyssen) og var
farmarbeider hos en eller flere av disse. I 1877 dro han tilbake til Norge en tur, og
han var da allerede blitt amerikansk statsborger. Han returnerte til Amerika året
etter. Da reiste brødrene Ole og Askild sammen med ham, og Ole hadde med seg
kona Gjertrud og 2 døtre (Anna og Kari). De oppholdt seg i Emmons, Freeborn
County, Minnesota fram til våren 1879 da Askild og Anders dro nordvestover til et
ubebodd område ved Sand Hill River (nær Fertile) i Polk County, ikke langt fra
grensen mot Dakota Territory. Ole og Gjertrud ble værende i Emmons ettersom de
nettopp hadde fått sønnen Ole på den tiden.

I boken Little Norway Menighet, Polk County, Minn. - Et 40-aars mindeskrift
(Augsburg Publ., Minneapolis, Minn. 1920) kan en bl.a. lese følgende som gir et
bilde av den første pionertiden i Polk County, Minnesota:

“Til Polk County begyndte indvandringen i syttiaarene. .... Saa ( d.v.s.
norske ) var ogsaa de der først slo sig ned ved Fertile. Men det var ikke før
aaret 1879 at nogen bosatte sig der. - I mai maaned det nævnte aar kom her
tre vossinger (vasværinger), nemlig Lars Bolstad, Knut Nelson (Bolstad) og
dennes bror Einer. Den førstnævnte kjørte med hester fra Dodge Co., Minn.,
og Nelson-brødrene slog følge med sin onkel. Disse tre tog nu land samtidig.
Lars og Einer reiste dog tilbake til Dodge County og kom igjen om høsten.
Knut Nelson derimot blev her. Han maa vel saaledes regnes som den første
bositter paa dette strøk. Da han ensom med geværet paa skulderen kom
traskende indover mod Sand Hill River møtte han en væbnet mand tilhest.
Det var en mørk fuldblods indianer. De hilste dog venlig og drog stille forbi
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hinanden de to - representanterne for det gamle og det nye, for slegten som
svandt og slegten som kom. Og den hvite mand begyndte at bygge hjemmet
sit paa den røde brors jagtmarker.

Straks efter (i 1879) de tre nævnte kom ogsaa Anders O. Morvig, hans bror
Askel, samt Jakob Aldal. Den førstnevnte kjørte med hester fra Albert Lea,
Minn. og de andre to fik skyds med ham. Pinseaften var Anders Morvig ved
landkontoret ( i Crookston ) og sikret seg det vakre landstykke som han
fremdeles bor på”.

“Pastor A. K. Sagen, ..... , kom en dag utpaa høsten 1879 nordover for at se
efter nybyggerne. I nærheten av Fertile traf han Knut Nelson (Bolstad), der
kunde fortælle prestemanden, at der borte i en jordhytte østenfor Sand
Hill-elven levet ikke mindre end 14 mennesker. Men det var nær mot
kvelden og Nelson syntes ikke at den trange jordhytte var passende logi for
presten. ...... Var der ikke rum for ham i jordhytten, saa kunde han sove ute,
mente han. Saa drog han til Askel Morvigs jordhytte. Det var nok under
betænkeligheter at Askel laget kveldsmat for den fremmede; ti disse
nykommere hadde stor høiagtelse for presten. Men det gik. Presten talte
Guds ord for nybyggerne den kveld og stanset hos dem over natten. Han
lovte ogsaa at besøke dem igjen”.

“Men vinteren 1879-1880 var der dog kun 6 skorstener som røk paa denne
egn. Det var hos (Anders &) Askel Morvig, Lars Bolstad, Thomas
Lensegrav, Ole Hamre, John Anderson og Nils Skaar”.

“Det følgende aar, altsaa 1880, kom Magne Aldal, Knut Bolstad, Anders
Børslie, Johannes Børslie, ...... , Brynjel Horvik, ..... , Ole. O. Morvig,
brødrene Knut og Ole Opheim, ... , brødrene Knut og Mons Tyssen, .... , og
Ole I. Øfstedal. Mange av disse kom med okseskyds”.

“Landet østover fra Fertile var bevokset med tyk skog med enkelte mindre
aapninger iblandt. Her for den røde mand omkring paa jagt. Ofte kunde
hans “wigwam” sees borte i skogkanten. Men venligsindet var han mot
nybyggerne“.

“Fra 1881 var der ogsaa butik og postkontor ved Aldal, 1 1/2 mil nordøst
fra Fertile. Der drev Knut Nelson som landhandler og postmester. Dr. A.
Nelson og Andrew Opheim drev apotek. Anders Morvig bygget her paa
egen bekostning den første bro over Sand Hill elven, saa Aldal blev let
tilgjængelig. Ved sin brændevinshandel var stedet til stor skade for den nye
bygd“.
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Morvig-brødrene var etter det vi kan se arbeidsomme og dyktige, og de gjorde det
etter hvert også godt økonomisk. Særlig gjaldt det Anders som sikkert hadde lagt
seg opp en del penger da han arbeidet som “farm-labourer“ i 1870-årene. Dette
påvirket sikkert også søsteren Caroline til å reise etter til brødrene sine i Amerika.
Hun forlot Bergen den 20. mai 1881, og sammen med henne reiste også kusinen
Agathe Andersdatter Kvamme f.1853 (fra Haus) og 2 unge menn fra Rolland i
Åsane (Mons Bertelsen Rolland f.1859 og Erik Olsen Rolland f.1866). Caroline
kjøpte seg et eget stykke land nordvest for Fertile der hun bosatte seg med
ektemannen Christian J. Aagenes (“en sømand“).

Året etter, den 14. april 1882, reiste så foreldrene Ole & Kari fra Bergen sammen
med sønnen Jon og hans familie. De første årene bodde Ole og Kari sammen med
sønnen Askild. Seinere flyttet de inn hos Anders og hans familie, og der ble de
boende til sin død. Dødsårsaken for begge var alderdom (”old age”), og de er
begge gravlagt på Little Norway gravplass i Fertile, med felles gravmonument.

Ole J. og Kari O. (Tyssen) Morvigs gravstein på Little Norway gravplass i
Fertile, Minnesota
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Tilbake i Norge var 4 søstre (Anna, Marie, Britha og Martha) som hadde stiftet
familie i Åsane. Det er uklart hvorfor de valgte å bli igjen, men det kan selvsagt ha
vært økonomiske årsaker til det.

Little Norway menigheten, Fertile, Minnesota
Little Norway menigheten ble stiftet 6. juli 1880 i Garfield township (twp.), og
Anders Olsen Morvik var med i gruppen av nybyggere som deltok på
stiftelsesmøtet. De første par årene ble gudstjenestene holdt i hjemmene til de ulike
medlemmene, og ofte ble de holdt i Anders sitt hjem. Han ga også grunn til den
første kirken i Garfield twp. våren 1882. Det var en tømmerstue på 24x36 fot.
Dessuten ga han 4 acres til kirkens første gravplass. I alt 18 personer ble gravlagt
der det året den var i bruk, derav 5 barn (1-11 år) i Nils Bolstad sin familie og den

Dødsattest for Ole
Johnsen Morvig
fra Polk County,

Minnesota

Dødsattest for
Kari Olsdatter

(Tyssen) Morvig
fra Polk County,

Minnesota
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10 mnd. gamle Jon Jonsen Morvig. Gravplassen forble urørt av Morvik-familien
og også av seinere eiere (Erickson) og den er der fremdeles. Allerede i 1883 ga en
annen nybygger (Ole Christianson) grunn til en ny kirke og gravplass, og der er
den fortsatt lokalisert på en høyde med utsikt over Sand Hill River.

Døpte og konfirmerte i Little Norway :
Morvig, Rosa E., far Askel, døpt 1883, konfirmert 1897
Morvig, Otto A., far Askel, døpt 1885
Morvig, Ida L., far Askel, døpt 1886, konfirmert 1901
Morvig, Ole, far Ole O., konfirmert 1893
Morvig, Christine M., far Ole O., døpt 1885, konfirmert 1899
Morvig Anna M., far Anders, døpt 1886
Morvig, Mathilda A., far Anders, døpt 1887, konfirmert 1902
Morvig, Alfred O., far Anders, døpt 1889, konfirmert 1903
Morvig, Oluf, far Anders, døpt 1890, konfirmert 1905
Morvig, Ida M., far Anders, døpt 1893, konfirmert 1907
Morvig, C. Theodor, far Anders, døpt 1894, konfirmert 1909
Morvig, I. Andreas, far Anders, døpt 1897, konfirmert 1912
Morvig, Lloyd H., far Anders, døpt 1899, konfirmert 1914
Morvig, Melvin, far Anders, døpt 1901, konfirmert 1916
Morvig, Edwin, far Anders, døpt 1903, konfirmert 1919
Morvig, Abner E., far Oluf, døpt 1917
Morvig, Ovidia V., far Oluf, døpt 1919
Morvig, Chester A., far Alfred, døpt 1918

Inngangsportalen
til Little Norway

gravplass I
Fertile,

Minnesota.
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Språket under gudstjenestene i kirken var norsk helt fram til midt på 1930-tallet,
og deretter ble engelsk hovedspråket. Likevel ble det av og til holdt gudstjenester
på norsk helt fram på 1950-tallet.

Morvig-familien er fortsatt medlemmer i menigheten. Som far så sønn har de vært
det i ubrutt rekke fra dens stiftelse i 1880 og fram til i dag: Anders/Andrew O.
Morvig - sønnen Lloyd H. Morvig f.1899 - barnebarnet LeRoy A. Morvig f.1926 -
oldebarnet Alton E. Morvig f.1957 - og tipp-oldebarnet Bryan A. Morvig f.1980.

Askel O. Morvig og kona Anna var også medlemmer i menigheten. Askel var det
fram til 1907 da han reiste tilbake til Norge for å være sammen med søstrene sine
i Åsane og i Sandviken.

I boken Little Norway Menighet, Polk County, Minn. - Et 40-aars mindeskrift
(Augsburg Publ., Minneapolis, Minn. 1920) kan en se følgende ang. Morvik-
slektens medlemmer:

I samme menighet finner en også andre som hadde utvandret fra Åsane. Nemlig
brødrene Mons Bertelsen Rolland (emigr. 1881) og hans bror Carl (emigr. 1888).

Egtevigde i Little Norway:
Morvig, Askel & Anna Brumberg, vielsesdag 24de juni 1882
Morvig, Anders & Ingrid Myhre, vielsesdag 28de dec 1883
Morvig, Oluf A. & Ella M. Johnson, vielsesdag 28de juli 1915
Morvig Alfred O. & Mabel Johnson, vielsesdag 29de dec 1915

Begravet paa menighedens gravplads:
Morvig (litet barn), død 1882, far John
Morvig, Anne M., død 1888, far Anders
Morvig, Theodor C., død 1915, 20 aar, far Anders
Morvig, Otto O. A., død 1897, 12 aar, far Askel
Morvig, Ole J., død 1900, 92 aar
Morvig, Ole O., død 1902, 69 aar, far Ole J., gift med Gjertrud K.
Morvig, Kari, død 1902, 92 aar, gift med Ole
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Ole & Kari Morviks barn som dro til Amerika, og deres
familier :
Ole, 1833-1902

Ole Olsen Morvik giftet seg i Hamre
prestegjeld 24. juni 1862 med sin kusine
Gjertrud Knutsdatter Tyssen (fra Evanger).
De drev plasset Gjedskardalen (Geitskaret)
under Almås fra de giftet seg og til de reiste
til Amerika i 1878. Mens de bodde her fikk
de 4 barn: Anna, Kari, Olina Maria og
Kristina. De to yngste døde små.

Ole og Gjertrud slo seg først ned i Emmons,
Freeborn County, Minnesota. Etter et par år
kom de også til Fertile-området i Polk
County.

FAMILIE :

Ole Olsen Morvik (Ole O. Morvig) 1833-1902

g.1862 Gjertrud Knutsdatter Tyssen 1838-1935
Barn:
(1) Anna 1862-1935, 1 barn

g.1882 Christen Sølfestson Berge  (Christian Sylvester) 1858-ca1885 , fra 
Luster, Sogn og Fjordane
g.1901  Hans Hansson Høium (Hans H. Hoium) 1850-1928, fra Luster, 
Sogn og Fjordane

(2)  Kari 1864-1933, 12 barn
g.1886  Nils Nilsson Dybedal (Nels Nelson Dale) 1856-1932, fra Østre 
Slidre, Valdres

(3) Olina Maria 1869-1876
(4) Kristina 1874-1876

Familien til Ole & Gjertrud Morvik.
Sittende (fra venstre): Ole, Gjertrud og

Kari. Stående (fra venstre): Christine, Ole
Jr. og Anna.
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(5) Ole O. Morvik  1879-1962, 3 barn
g.1911 Ellen Marie Wallen 1882-1959 (norsk)

(6) Christine Mathilda 1884-1974, 7 barn
g.1908 Arthur Lorenzo Goodale 1874-1939, f. I Michigan

Jon / John, 1834-1920

Jon giftet seg med Anna Jonsdatter Straume (fra Stamnes, Vaksdal) den 19. juni
1872 i Hamre prestegjeld. Hun var en slektning av Jon, på farssiden.

I 1875 (Brekkene u/Morvik) hadde John Olsen Morvik følgende husdyr: 4 kyr, 8
får, 8 gjeter/kje, og han sådde 1,5 tønner havre og 2,5 tønner poteter. Hans far
(Ole) hadde 1 okse og 6 gjeter/kje.

Etter at Jon og Anna kom til Minnesota kjøpte de seg land i Sundahl twp., i
Norman County (i nærheten av Fertile) og drev som farmere.

Familien ble ekstra hardt rammet av spanskesyken i 1920. I løpet av ca 1 uke døde
Jon og Anna, samt datteren Lena og hennes mann Ole Einarson Hesjedal og deres
barn Mathilda og Andrew. Den eneste som overlevde var Lenas sønn John
Hesjedal 1896-1962. Da han kom hjem fra tjeneste i første verdenskrig måtte han
stelle sine syke besteforeldre, foreldre og søsken for så å se dem dø i løpet av 1 uke
i februar/mars i 1920.

Ole O. og Gjertrud K.
Morviks gravstein på

Little Norway gravplass
i Fertile, Minnesota.
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FAMILIEOVERSIKT :
Jon Olsen Morvik (John O. Morvig) 1834-1920
g.1872 Anna Jonsdatter Straume  1837-1920
Adr. Sundahl twp., Norman County, MN
Barn:
(1) Martha 1873-1894
(2)  Olina Karina 1876-1920, 3 barn (2 døde i 1920)

g.ca. 1895 Ole Einarson Hesjedal 1859-1920, fra Vaksdal
(3) Inga 1879-1879
(4) Jon 1881-1882

Askild / Askel, 1839-1915

John O. og Anna J. Morvik sammen med
døtrene Lena (Olina Karina) og Martha.

Begge døtrene ble født i Morvik
(Brekkene). Martha (bak t.h.) var
krøpling og døde 21 år gammel i

Minnesota.

Askild O. Morvig, 1839-1915
(Eier av foto: Bob Heckman,

Fertile, Minnesota)
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Askild giftet seg første gang i 1875 i Åsane med Ragnhild Ellingsdatter Morken
fra Manger. Hun var søster til Johannes Ellingsen Morken som var gift med hans
yngste søster Martha. Ragnhild døde i barsel, 3 dager etter fødselen , og det
nyfødte barnet døde samme dag som moren.

Askild var “husmand og skomager” i Morvik frem til han emigrerte til Amerika i
1878, sammen med brødrene Anders og Ole. Han var farmer i Garfield twp., Polk
County, Minnesota i nærheten av sine søsken.

I 1907 reiste Askild tilbake til Norge. Den 29. september 1915 døde han 76 år
gammel “ved et ulykkestilfælde” ved Munkebotnvannet, og det er blitt sagt (av
etterkommere i Amerika) at han da var på vei til Amerikabåten som skulle seile fra
Bergen til New York samme kveld.

I Bergens Tidende, 29. sept 1915 sto følgende notis:

“Et lik fundet ved Munkebotn-vand

En arbeider som idagmorges ved 6-7 tiden gik op Munkebotn, fandt ved
vandet liket av en ca70 aar gl. mand. Kroppen var endnu ikke stivnet og
uret gik. Det blev forsøkt uten held at bringe manden tillive igjen; liket
blev iformiddag brakt til likhuset. Det skal være en mand, som i
længere tid har boet i Amerika. Om dødsaasaken er intet bestemt
oppgit, sandsynligvis foreligger et ulykkestilfælde”.

I Bergens Tidende tirsdag 5. og onsdag 6. oktober 1915 sto følgende
dødsannonser:

“Assjel Morvig
omkommet ved et ulykkestilfælde.
Søskende
Begraves fra Møllendals kapel torsdag middag kl.12”.

I en lokalhistorisk bok ( Fertile - Hub of the Sand Hill Valley, by Mrs. Roberta
Olson; Publ. 1975 i Fertile, Minn ) står det følgende i Askilds biografi :

“Askel moved back to Norway in 1907. He died in Bergen, Norway in
the spring of 1915.
Family history tells that Askel was just visiting in Norway from 1907-15
and that he was murdered in Norway, carrying money and a ticket back
to Fertile, Minn”.
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FAMILIE :
Askild Olsen Morvik (Askel O. Morvig) 1839-1915
g.1875 Ragnhild Ellingsdatter Morken  1846-1876
Adr.: Garfield twp., Polk County, Minnesota
Barn:
(1) Elina Ragnhilda 1876-1876 (4 dager)

g.1882 Anna Oddsdatter Brunborg  (Anna Brumberg) 1857-1889, f. i Wisconsin
 (2)  Olga Amanda Foss (Olga Amanda Morvig) 1878-1950, 7 barn (Adoptert av
Askild og Anna)

g.1899  Charles Otto Kankel  1875-1979, f. i Hamburg, Tyskland
 (3) Rosa Elina  1883-1971 (8 barn)

g.1904 Otto Joel Viken 1884-1943
(4) Otto Ole Adolph 1885-1897
(5) Ida Louise 1886-1904

Anders / Andrew, 1848-1942
Anders Morvig ble gift med enken Ingrid (Vidden)
Myhre fra Gol, Hallingdal. De ble gift 28. desember
1883 i Little Norway kirken i Fertile, Minnesota. Fra sitt
første ekteskap med Ole N. Myhre (d.1882 i Polk
County, Minnesota) hadde Ingrid en datter Olava som
ble adoptert av Anders.
I tillegg til å være en suksessrik farmer hadde Anders en
rekke tillitsverv. Han var den første dommeren
("judge") i Garfield twp. Han var også "town constable,
supervisor, treasurer, and school board member", og
dessuten satt han i mange ulike styrer: Garfield Farmers
Elevator and Mercantile Co. (=selskap som solgte
landbruksredskaper), "Fertile Co-op Creamery"
(=meieri), "Farmer Co-operative Produce Company"
(=farmernes produsentlag) og "Farmers State Bank"
(=landbruksbank). I 1916 eide han mer enn en sector
med land, d.v.s. noe i Garfield twp. og noe i Garden
twp. Han bygde, og betalte for, en bro over Sand Hill
River ved Aldal.

Anders Morvig var også "Charter Member" da Little Norway menigheten ble
stiftet i 1880. De første årene ble møtene holdt i medlemmenes hjem, og ofte var
de i Anders sitt hjem. Våren 1882 ble den første Little Norway kirken bygget på
hans farm. Der var det også 4 mål som ble gitt til kirkegård. På denne er der
fremdeles noen få graver som aldri er blitt forstyrret.

Andrew O. Morvig,
1848-1942. Bildet er fra

ca1941 (Eier av foto:
Ukjent)
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Anders og hans kone var aktive i den første tiden i Little Norway menigheten. Han
hadde mange tillitsverv, og ble ofte sendt som delegat til kirkemøter. Mange barn
ble døpt og konfirmert takket være Ingrids dype religiøse tro.

FAMILIE :
Anders Olsen Morvik (Andrew O. Morvig) 1834-1920, 12 barn
g.1872 Ingrid Vidden  1859-1930
Adr. Garfield twp., Polk County, Minnesota

Barn:
(1) Olava Helline Myhre 1882-1920, Ingen barn

g.1907 Gunnuf G. Haugen 1865-1938
(2)  Clara Gustava 1885-1971, 12 barn

g.1906  Gerhard Harold Gredvig  1859-1920
(3) Anna Marie  1886-1908
(4) Mathilda Amanda  1887-1965, 5 barn

g.1908 Jens Christian Gronvold 1880-1969
(5) Alfred O. Morvig 1888-1978, 2 barn

g.1915 Mabel Johnson 1887-1965
(6) Olaf O. Morvig 1890-1969, 5 barn

g.1915 Ella Johnson 1895-1988
(7) Ida Marie 1892-1986, 8 barn

g.1913 Nels E. Nelson 1885-1951
(8) Karl Theodore Morvig 1894-1915
(9) Iver Andreas Morvig 1897-1966, Ugift
(10) Lloyd Herman Morvig 1899-1983, 2 barn

g.1925 Amy Sylvia Lundby 1906-?
(11) Melvin Morvig 1901-1935, Ugift
(12) Edwin Morvig 1903-1962, Ugift

Andrew O. Morvig
familiegravsted på Little Norway

gravplass, Fertile, Minnesota
(Eier av foto: Maggie Bakke,

Flom, Minnesota)
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Caroline ( Kari Oline ), 1851-1931

Caroline reiste til Amerika i 1881, og hun kjøpte seg land nordvest for Fertile(i
Liberty twp.) i nærheten av Varnes Lutheran Church. Der er hun også gravlagt.

FAMILIE
Caroline Olsdtr. Morvik (Kari Oline)
1851-1931
g.1886 Christian J. Aagenes  1850-1910
(f. i Flekkefjord?)
Adr. Liberty twp., Polk County, Minnesota

Barn:
(1) Kaspara Ingalotta Hilberda Aagenes 

1887-1918 (6 barn)
g.1907 Henry Levi Gaylord 
1858-1945, f. i Connecticut

(2) Alfred Andreas Aagenes 1889-1967
(8 barn)
g.1912  Hannah Larson 1892-1989, f. i 
Polk County.

(3) Fredrik Johannes Aagenes 1891-1921

De 4 som ble værende igjen i Norge, og deres familier:

Anna  1837-1921
Anna giftet seg i 1866 med Mikal Johan Andersen. Han ble født i Bergen i 1838.
Etter at faren (Michael Johan Andersen) døde i 1845 ble han og søsteren Andrine
Lassine utplassert som fosterbarn i Åsane. I 1865 finner vi Mikal (Johan
Michaelsen) som tjenestedreng hos Daniel Iversen Rolland.
Anna og Mikal Johan bodde på plasset Storbotn under Rolland til de i 1885 flyttet
til gården Elvebakken, i ytre Sandviken. I 1900 er Mikal gaardbruker (selveier)
samme sted, i tillegg til å være steinarbeider på Hellen festningsanlegg. De 3 barna
og deres familier bor sammen med foreldrene.
Da han døde i 1914 ble navnet hans skrevet Johan Mikkelsen Elvebakken
(”gaardbruker”). Anna Elvebakken døde på gamlehjemmet, Laksevåg.

Christian og Caroline Aagenes, med
datteren Kaspara (Eier av foto: Bob

Heckman, Fertile, Minnesota)
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FAMILIE :

Anna Olsdatter Morvik  1837-1921
g.1866 Mikal Johan Andersen  1838-1914 (Johan Mikalsen Elvebakken)
Barn:
(1) Michael Olai 1867-1868
(2)  Synniva Olina 1870-1951, 15 barn

g.1889  Johannes Nilsen 1865-1942, fra Abedissen, Herdla
(3) Maria Karina 1873-1873
(4) Hans Jakob 1875-1920 (Jakob Johannessen),  12 barn

g.1900 Marte Oline Martinussen 1880-etter1950
 (5) Anna Karina 1878-1936, 14 barn

g.1894  Kristen Olai Jørgensen Aasen 1869-1941 (Olai Jørgensen)

Marie  1842-1913

Marie ble husmannskone på plasset Kollåsen,
under Rolland. Ektemannen Mikal tok over plasset
etter sine foreldre Mikkel Larsen Ryskeland /
Rolland 1799-1873 og Anna Eliasdatter f.Hordvik
1807-1880.

Tre av døtrene (Marie, Oline og Larsine) kom til
Fana som tjenestejenter ca1895-96. Marie og
Larsine fant sine respektive ektefeller der. Marie
ble gift med banevokter/steinarbeider Bendik
Nilsen Vefring fra Naustdal, Sunnfjord, og
Larsine ble gift med hans uekte sønn skomaker
Ole Bendiksen (= mine oldeforeldre). I 1900-
tellingen finner vi Oline som tjenestejente på
Nedre Titlestad. Hun kom til Fæstergrenden i
Sandviken for å være tjenestepige hos sin onkel
Søren Olsen (Risting), og hans barn, da tanten
(Sissele Mikkelsdatter Rolland) døde i 1908. Hun
ble gift med deres sønn Olai Martin Olsen, og de
var altså søskenbarn.

Marie O. (Morvik) Rolland,
1842-1913 (Eier av foto: Bob
Heckman, Fertile, Minnesota)
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FAMILIE :

Marie Olsdatter Morvik 1842-1913
g.1866 Mikal Mikkelsen Rolland  1841-1916
Barn:
(1) Anna Karina Mikkelsen 1866-1866
(2)  Karl Andreas Mikkelsen 1867-1893, ugift
(3) Marie Mikkelsen 1870-1918, ingen barn (2 fosterbarn)

g.1897 Bertel Bendix Olai Nilsson Vefring 1855-1936 (Bendik Nilsen Sæle)
(4) Oline Mikkelsen 1873-1916, 3 barn

g.ca1910 Olai Martin Olsen 1869-1936
 (5) Robert Mikkelsen 1876-1876
(6) Gurine Mikkelsen 1877-1930, ugift
(7) Larsine Mikkelsen 1879-1951, 4 barn

g.1899 Ole Bendiksen 1879-1956
 (8) Jørgen Mikkelsen 1882-1938, ugift
(9) Martin Mikkelsen 1884-1925, ugift

Britha  1845-1927

Britha ble 28. november 1870 gift med enkemann Nils
Erikson Morvik. Som nevnt ovenfor døde han allerede
i 1879. Etter at hun ble enke levde Britha som
”føderaadskone” hos sin stesønn Erik Nilsson Morvik,
og hun er nevnt som ”kårenke” i Morvik da hun døde
i 1927.

Britha og Nils fikk 3 barn som vokste opp, mens to
døde som spebarn. Martha f.1874 var ugift, og hun var
for det meste tjenestejente på Toppe. Der var hun fram
til sin død i 1922. Sønnen Gjertin Olai var døvstum,
og han ble karakterisert som "åndsvag". Han var
tjenestedreng på Bogetveit der broren Nils var
gårdbruker. Sistnevnte ble i 1900 gift med Ingeborg
Maria Johannesdatter Alver f.1881, og de fikk 12
barn. De to yngste (Margit og Tolleiv) reiste til USA,
og begge er bosatt i South Carolina.

FAMILIE
Britha           Olsdtr. MORVIK 1845-1927
g.1872 Nils Erikson Morvik  1830-1879
Barn:
(1) Gjerthin Nilssen Morvik 1870-1870
(2) Gjerthin Olai Nilssen Morvik 1871-1876
(3) Martha Andrina Nilsdatter Morvik 1874-1922
(4) Gjertin Olai Nilssen Morvik 1877-1919
(5)Nils Nilssen Morvik / Bogetveit 1879-1941, 12 barn

g.1900 Ingeborg Maria Johannesdatter Alver f.1881

Brita O. Morvik, 1845-1927
(Eier av foto: Bob Heckman,

Fertile, Minnesota
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Martha  1854-1950

Martha giftet seg med Johannes Ellingson
Morken (fra Manger). Han var, som tidligere
nevnt,  bror til Askilds første kone. De 2 slo
seg til på et plass under Åstveit (”Torehuset”),
og familien tok Aastvedt som familienavn.

FAMILIE :
Martha Olsdatter Morvik, 1854-1950
g.1881 Johannes Ellingsen Morken, 1848-1906
(Johannes Ellingsen Aastvedt)
Barn:
(1) Ragnella Karina Johannesdatter Aastvedt,
1885-1868 (Ugift, 1 barn)
(2)  Elias Olai Johannesen Aastvedt, 1887-1953
(Gift, 6 barn)
(3) Johan Marthin Johannesen Aastvedt 1890-?
(Gift, 5 barn)
(4) Kristian Johannesen Aastvedt 1894-1971
(Gift, 6 barn)
(5) Karina Johannesdatter Aastvedt, 1900-
1988 (Ugift)

Arbeidet med å utforske min morsslekt i Åsane (og videre) viste seg altså å bli et
svært så spennende og omfattende prosjekt. Det har gitt meg muligheten til å
komme i kontakt med mange interessante og kunnskapsrike slektninger.

Jeg har kommet i kontakt med en rekke etterkommere av Morvik-Tyssen slekten i
USA, og mange av dem har bidratt med verdifull slektsinformasjon og bilder.
Særlig gjelder dette Robert ”Bob” Heckman (Askilds oldebarn) og Nelfred
Borslien (Oles oldebarn) i Fertile, Minnesota, Marlys A. (Rongen) Lee i Portland,
North Dakota (Anders’ oldebarn), Margit Bogetveit / Brinson i South Carolina
o.a. Noen har også besøkt meg og familien her i Bergen.

Det er planen å utarbeide en omfattende slektsbok om etterkommerne til Ole &
Kari (Tyssen) Morvik. Dersom noen mener at de kan være blant disse, eller
kjenner til noen som kan tenkes å være det, er det ønskelig at de tar kontakt med
artikkelforfatteren gjenom Åsane Historielag.

Martha Olsdtr. (Morvik)
Aastvedt, 1854-1950 (Eier av
foto: Bob Heckman, Fertile,

Minnesota)


