
Bjørkeng historien. 
 

Denne fortellingen starter på gården Bjørkeng og Lian på Tynset. Esten Paulson Lian, født 

1787 overtok eiendommen som husmann tidlig på 1800 tallet. Han kommer fra gården Lian 

og er gift med Sigrid Kristoffersdatter Dalen, født 1790 og de får 9 barn. Han var en flink 

gårdbruker og kjøpte inn tilleggsjord til eiendommen.  

 

Lian på Fåset, Tynset 

 

 
Bilde 1 Lian på Fåset 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bjørkeng på Fåset, Tynset 

Gården ligger på vestsiden av elva Fåa på Fåset: 

 

 
Bilde 2 Bjørkeng på Tynset 

Bjørkeng i Øverbygd, Målselv 

Hans sønn Erik Estensen Bjørkeng, født 1820, drar nordover i 1842 og startet oppbyggingen 

av Bjørkeng på Skjold i Øverbygd. Han ga opp nybyggerlivet og reiste sørover igjen bare 

etter ett års tid. 

Broren Lars Estensen Bjørkeng, født 1825, gift med Marit Bårdsdatter fra Oppdal, født 1822, 

tar over Bjørkeng og bygger den videre opp. Bjørkeng er utskillt i 1855 fra gården Skjellet, 

der Peder Thomassen bodde, den første oppsitteren i Øverbygd.  

Lars Estensen Bjørkeng er søskenbarn med Mali Eriksdatter Lian. 

Erik Andersen Kongsli, fra gården Aalborgmoen på Tynset, bosetter seg sammen med Mali 

Eriksdatter Lian på Kongsli ved Lille Rostavatn i 1842. Erik Andersen har 7 søsken på Tynset 

og alle kan ikke overta Aalborgmoen. Han reiser til Målselv og overtar boet og bygningene 

etter Hans Iversen Kongsli i 1842. 

 



 

Bilde 3 Bjørkeng 1850 til 1936 

Lars Estensen Bjørkeng og Marit Bårdsdatter får 7 barn; Erik, Bersvend, Sigrid, Paul, 

Ingeborg, Lars og Jens.  

Det er eldste sønnen Erik, født i 1858 som overtar Bjørkeng. Han er min oldefar og ble gift 

med Marit Toresdatter Divimo født 1859.  

De får barna, Magna Fanny i 1890, min bestemor, gift med Simon Olsen Sverresvold, født i 

1886, min bestefar. Laura født 1893 død 1893. Tordis født i 1896, var jordmorutdannet og 

bodde i Stochholm. Marie Eugenie født i 1898, gift med Alfred Sverresvold, bror til Simon 

Olsen Sverresvold 

  

Bersvend født 1860, får tildelt, rydder Lund og blir gift med Sigrid Anna Nilsdatter, fra 

Kirkesnes, født 1870. 



 

Bilde 4 Bjerkeng i dag 

Bjerkeng i Amerika 

Av de 9 søskene fra Bjørkeng på Tynset, er det en som emigrerer til Amerika i 1854: 

Paul Estenson Bjerkeng født 1815, gift med Sigrid Pedersdatter Hektoen født 1824. De har 8 

barn hvorav 3 døde på overfarten til Amerika. Seilskuta de reiste med brukte 3 mnd på turen 

over Atlanteren. De får mange etterkommere i Amerika og Paul Estenson Bjerkeng ble 

begravet i 1888 på kirkegården i Lawton, Pierce county i Wisconsin: 

Hans familie var: 

Kone: 

Sigri P Hektoen Bjerkeng (1824 - 1893)* 

Barn: 

Sigrid Bjerkeng Stortroen (1843 - 1932)* 

Goro Bjerking Moen (1846 - 1926)* 

Ingeborg Bjerkeng Eastby (1848 - 1887)* 

Esten P Bjerkeng (1850 - 1928)* 

Peder P Bjerkeng (1852 - 1940)* 

Sarah Bjerkeng Olson (1858 - 1926)* 

Elise Bjerkeng (1860 - 1929)* 

Pauline Bjerkeng (1861 - 1863)* 

Halvor E Bjerkeng (1867 - 1900)* 

Paul Bjerkeng (1868 - 1868)* 

Gina O Bjerkeng (1869 - 1909)* 

Siri Pauline Bjerkeng (1872 - 1877)* 
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Bilde 5 Gravsted Beldenville, Lawton i Pierce County i Wisconsin 

 

Jeg har foreløpig ikke fått noen kontakt med etterkommerne av denne delen av 

Bjerkengfamilien i Amerika, men gravstedet er besøkt. Slik at her er det en jobb å gjøre. 

Amerikabrev fra Jens Bjerkeng til min far Odd Bjørklund : 

Etter å ha gjennomført Stokke ysteriskole, reiste jeg over til Amerika i 1902. Jeg kom til 

Wisconsin til mitt søskenbarn Esten Bjerkeng, en sønn av Paul Estensen Bjerkeng, min onkel 

som reiste med sin store familie til Amerika i 1854. I de første årene jobber jeg på en farm, og 

om vinteren gikk jeg på skole for å lære meg språket som er mest viktig når man kommer til 

Amerika. 

Høsten 1904 studerte jeg ved Universitetet i Minnesota og tok ysteriavdelingen.  Samtidig 

operererte jeg et ysteri i Wisconsin og høsten 1905 tok jeg meieriavdelingen ved Universitetet 

i Madison. Jeg ble meierist i et nyanlagt andelsmeieri, The Lawton creamery, som jeg 

opererte til 1921. Etter det gikk jeg i gang med et eget meieri i Spring Valley og ble gift med 

Emma Christine Mosseng i 1908. 

Dette meieriet produserte i 1924 12.750 gallons hver dag. Jens og Emma får 6 barn; Synnøve 

Marie, Elna, Magna Loretta, Mildred, Lars Martin og Phobe Anita. 

 

Så opplever de i 1942 – The Spring Valley Flood 

På kvelden den 17. september 1942, etter en dag med tungt regn, begynte vann å rulle 

gjennom Spring Valley-gatene i Pierce Co. Landsbyen, spredt ut langs elven Eau Galle i en 

dyp dal, hadde blitt oversvømmet før, men dette var ingen vanlig flom. Ved kl. 11.30 var 

vannet i gatene 12 til 20 meter dypt, som strømmet på 12 til 15 miles i timen, og lastet med 

tømmer, tømmer og tømmerbygninger. Gjennom de tidlige morgentidene den 18. september 

ble landsbyboere fanget i sine hjem eller ble transportert nedstrøms da bygninger ble feid av 

grunnlag og dyttet bort. Ett par tilbrakte natten brystet dypt i vannet i stuen, holdt familie 

hunder over vannet og svarte av flytende møbler. Den raserende flommen rev opp og vred 

sporet av den nordvestlige jernbanen som ledning, og strøm og drikkevann var utilgjengelig i 

flere dager. Mirakuløst var det ingen dødsfall eller alvorlige skader. 

 



 

Bilde 6 Overfloaming in Spring Valley, by the creamery 

Jens Bjerkeng skriver til min far Odd Bjørklund at dette er det verste som har hendt og som 

påførte han et tap på 75.000 dollar 

Mine møter med etterkommerne til Jens Bjerkeng i USA. 

Jeg blir hentet den 25.08.2017 på Bloomington Airport Hotell utenfor Minneapolis og tatt 

med hjem til John Bjerkeng som bor i Hudson, Wisconsin. John er sønn av Lars Martin 

Bjerkeng og Jens som utvandret var hans bestefar. Jeg møter hans kone, familien til Jerry 

Landowski, sønn av Phobe Anita og Joe Landowski. Jerry og familien bor i dag i Jacksonville 

i Florida. Jerry og familien  besøkte Bjerkeng i Øverbygd i 2012 og Hjalmar Bjerkeng som i 

dag er 92 år. 



 

Bilde 7 John Bjerkeng, meg og Jerry Landowski 

Dagen etter den 26.08. kjører John og meg til Spring Valley og ser på bosettinger, dalen og 

det arbeidet som er nedlagt når det gjelder flomsikring. Det er bygget en stor flomsikringsvoll 

som skal sikre bosettingsområdene.Vi besøker huset der jens Bjerkeng og familien bodde og 

treffer de nærmeste naboene.I tillegg besøker vi kikegården i Beldenville, hvor Paul Estenson 

Bjerkeng bodde og familien Joe Landowskis hjem i Baldwin 

  

Bilde 8 Huset der Jens Bjerkeng bodde 

Vi avslutter dagen med å besøke Willow River state park, et nydelig fossefall som er en 

populær turistattraksjon. 



 

Bilde 9  Willow River state park 

Oppdagelse: 

Slektsforskning gir mange hyggelige resultater. Min bestemor Magna Fanny Bjerkeng hadde 

en navnesøster i USA, Magna Loretta Bjerkeng. Min bestemor Magna på bilde 11 er 80 år i 

1970, avbildet sammen med min far Odd, og hennes døtre Martha, Tordis og Ingerid. Hun er 

datter av Erik Larson Bjerkeng født i 1853 og som tok over Bjerkeng. Eriks bror, Jens 

Bjerkeng emigrerte til USA i 1902 og fikk datteren Magna Loretta i 1913. Min bestemor ble 

93 år og Magna Loretta ble 99 år. Jeg ser mange likhetstegn og gleder meg over å ha 

kontakten med min amerikanske Bjerkeng familie. Jeg hedrer Magna Loretta, Magna Fanny 

og deres minner. 

 



 

 

 

 

 

 
Bilde 11 Magna, Odd, Martha, Tordis og Ingerid alle fra Bjørklund 

Dette var historien etter å ha besøkt The Bjerkeng-familien i Hudson, Baldwin og Spring 

Valley i Wisconsin. Min far Odd Bjerklund besøkte dem i 1970. Jeg gjorde det samme 26. 

august 2017 etter 47 år. Vi er vikinger og holder familieforholdene i orden. 

 

 

 

Øverbygd, den 17.12.2018 

 

Simon Bjørklund 

 


