
 

Historien om Hans Iversen fra Nord Fron i Gudbrandsdalen 

 

Det vi vet om Hans Iversen Kongsli står beskrevet i Målselv boka bind 3 side 122.  Han var 

den første nybyggeren på Kongsli ved Lille Rostavatn.  Han og hans familie begynte arbeidet 

med å bygge opp gården i perioden fra 1826 til 1842. Han fikk en festeseddel 5. september 

1832 fra eieren Andreas Maursund som en nybygger.  Han er derfor grunnleggeren av 

Kongsli.  
 Da de kom opp til dette stedet, det var ikke noe annet enn villmark her.  Det var fisk i 

innsjøen Rosta som røye, laks, ørret og harr.  I skogene og i fjellene var det reinsdyr, bjørn, 
jerv, gaupe, rype og massevis av bær.  For å overleve måtte de dyrke korn, gress og de trengte 

å ha hester, kyr og sauer.  De måtte føre opp bygninger av tømmer, og de gjorde tjære 

produksjon fra tjæremiler.  Tømmer fikk fra Moursundeiendommen.  Alt utstyr som skulle 

brukes til landbruk, dyr og husholdning måtte de lage selv. 

 

 
Bilde 1 Kongsli. Den mindre bygningen til høyre ble reist av Hans Iversen Kongsli. 

  

 Hans Iversen var gift med Gunhild Pedersdatter og de fikk 5 sønner og en datter.  2 av sine 

sønner druknet under tømmerfløting i Målselva i 1841. Den førstefødte på Kongsli er Juliane 

født i 1832 og den andre fødte var Hans i 1834. Det var harde tider for familien og i 1843  

reiste familien tilbake til Gudbrandsdalen.  Hans eldste sønn Peder bodde i Målselv og ble gift 

med Caroline Johansdatter fra Lerbekkmo.  De fikk 9 barn og har etterkommere her.  
 

Hans Iversen etterlot seg navnene på gårdene Kongsli og Kongsvold tatt fra lignende gårder i 

Gudbrandsdalen.  Han hadde i løpet av sin periode på Kongsli bygget en bolig og hus for dyr 

under ett tak, låver og fjøs under bygging.  I 1832 hadde de en hest, 2 kyr, en ung og 10 små 

kyr.  De første husene ble reist på Østli som vi kaller " gammeljordet".  



Hans Iversen familien utvandret til Amerika den 11. av mai 1843 etter 16 år på Kongsli.  De 

reiste med skipet « Haapet» fra Stavanger og de kom New York den 19. juli 1843 etter 2 mnd. 

og 8 dager på sjøen. Til sammen var 66 emigranter om bord.  «Haabet» var en norsk Brigg 

bygget i 1839 i Kristiansand. Skipet forliste i Skagerak i 1866.   

En brigg har to fullriggete master, dvs med råseil på begge mastene og så slik ut: 

 

 
 

 

 

Dette var trolig den første utvandringen fra Nord-Norge. De som emigrerte var Hans Iversen, 

kona Gunhild Pedersdatter, sønnene Hans og Ole, sammen med datteren Juliane.  

Etter dette slutter alle spor og ingen vet hvor og hvordan familien utviklet seg i Amerika. 

 

Under en slektsreise i 2017 fant jeg ut:   

 

Hans Iversen og familien bosatte seg i Mission La Salle i staten Illionois. Årsaken til at 

familien var vanskelig å finne, var at Hans Iversen skiftet etternavn til Hans Hanson. Det er en 

folketelling i Illionois som viser dette. Det var de ansatte ved Norwegian Genelogical Center i 

Madison som hjalp meg med dette. Hans Iversen er trolig gift på nytt med Julia Hanson. 

Datteren Juliane ble gift med Oley Hanson. De fikk 5 barn og har etterkommere i Amerika. 

Folketelling i 1870 viser at familien bor i Mission, La Salle i Illionois. 

 

 



 
Informasjoner på hjemmesiden til NAGCNL: 

http://www.nagcnl.org/ 

 

Norskamerikanere har skapt en enestående prestasjon i å ære og bevare registreringer av sin 

fortid. De begynte å spille inn og dele sin arv selv før innvandring opphørte; deres løpende 

arbeid med å opprette denne historien er like imponerende som en gruppe i vårt land. 

 

http://www.nagcnl.org/


 
Figur 1 Folketelling Illionois 1850 

I følge utvandringsprotokollene med Skipet «Haabet» fremgår det at Hans Iversen var sønn av 

Iver Engebretsen Sundet og Thore Thorsdatter. Jeg vet ingen ting om denne familien i Nord 

Fron og trenger assistanse for å finne ut mer. 

 



Jeg finner også ut at datteren til Hans Iversen Kongsli, Juliane, født i 1832 på Kongsli, blir 

gift med Oley Hanson i Illionois. De får til sammen 6 barn; Ellen, Hans, Engre, Phena, John 

og Peter. Familien har etterslekt i USA og jeg har kontakt med David Johnson gjennom 

familietreet My Heritage. 

 

Dette er et minnesmerke, de første bosetterne fra Norge i staten Illionois: 

 

Norwegian Settlers Memorial Illionois 

  

 

Denne minnesmerket minnes 1834 bosetningen i Norge, Illinois - den første permanente 

norske bosetningen i Midtvesten. Et utgangspunkt for mange nordmenn som bosatte seg i 

andre deler av Midtvesten, ble kjent som "mors bosetning". Monumentet, dedikert i 1934, 

hedrer samfunnet og dets grunnlegger, Cleng Peerson (1783-1865). Fra begynnelsen i 1825 

hjalp Peerson mange norske innvandrere til USA. Minnesmerket er en av fem minnemerker 

foran den lille Cleng Peerson Memorial Cemetery. 



I dette området finner vi også Norsk museum: 

 
 

 

Norsk Museum.    

 Denne bygningen representerer en betydelig del av vår norsk-amerikanske historie. Ikke bare 

er dette den eldste norske lutherske kirken i Nord-Amerika, den ble bygget i den eldste, 

permanente norske bosetningen i Nord-Amerika, grunnlagt i 1825 av pioner Cleng  Peerson 

og Sloopers. Cleng  Peerson er kjent som innvandrerfaren.    De sluppefolkene var norske 

kvekere og Quaker sympatisører, som kom til Amerika i 1825. De seilte på Restauration med 

46 passasjerer og et mannskap på seks.    Dette museet er dedikert til norsk kunst, tilbedelse 

og industri.   

 

Kirken / museet ligger i Norge, Illinois på motorvei 71 og 9 miles nordøst for Ottawa, Illinois.   

Cleng  Peerson Lodge interessert i denne historiske bygningen er et naturlig utfall av å arbeide 

med vår lodge strategiske plan for å øke bevisstheten om sønner av Norge og Cleng  Peerson 

Lodge i hele Chicagoland-området.  Norsk Museum gir oss mulighet til å fremme og bevare 

norsk kulturarv og kultur samtidig som den støtter det pågående arbeidet med denne 

livskraftig samfunn organisasjonen.  



 

 Norsk Museet er åpent hele året til å besøke grupper av studenter, lærere og internasjonale 

besøkende;  og er åpen for publikum i helgene mellom månedene juni og september, klokken 

1-5, som bemerkes utelukkende av frivillige.  

 

Materiale for nåværende bygning ble trukket 70 miles fra Chicago til Norge (IL) med vogn og 

okser.    Den ble brukt som et hus for tilbedelse fra sitt engasjement i 1848 til det ble avviklet 

i 1918.    Fra da av ble den brukt av den nærliggende Fox River Lutheran Church som 

møteplass.    I 1977 ble det Norsk Center Incorporated, medlemmer av Cleng  Peerson Lodge,  

kjøpte den gamle kirken for $ 15.000.   

 

Bygningen er et utmerket eksempel snekker av pioner norske håndverkere.    Alle 

konstruksjonsbjelker på loftet ble håndhugget av myk furu og festet med tre (harde tre) pinner 

i stedet for negler.    Endene på noen av bjelkene på loftet bærer fortsatt forskjellige 

håndverkers symboler stemplet inn i treet.   

 

 Trebjelker i helligdommen, malt for å ligne andre varianter av tre, har noen av de beste 

norske kunstneriene, ifølge renovatører.    Disse platene ble installert vertikalt, og deretter ble 

de malt for å etterligne horisontalt installerte plater.    Dette var en måte for de sparsomme 

nordmennene å få billig tre til å være en mer eksotisk type tre.    Hver dør i kirken bærer også 

sitt eget lag med trekornet maling, og en liten balkong holdes av runde tresøyler med malte 

korn.  

 

 Museets samling ble donert av lokale familier til ære for sine forfedre, inkludert mange 

artikler hentet med emigranter fra Norge.    Siden 1977 har museumskolleksjonen vokst opp 

den opprinnelige kirken, så museets styre bygget sitt første tillegg for å inkludere rom for å 

vise kjøkkenartefakter og "innendørs VVS-bad" (ikke 1840s autentiske imidlertid).    Senere 

ble en stor andre fløy bygget for å holde den voksende samlingen av møbler og gårdverktøy.  

 

 Kirkebygningen er et vitnesbyrd til Elling Eielsen (Hauge Synod), den norske som først 

begynte lutherske tilbedelse i Nord-Amerika (i Fox River-området i Illinois, Illinois) i 

1839.    I 1841 ble den første kirken bygget av Eielsen , en tømmerhyttestruktur, brent etter 

flere års bruk, og bygningen der i dag tok sin plass.  Eielsen ble født i Voss, Norge, 70 

kilometer øst for Bergen 19. september 1804.    Som ung mann dro han til Bergen for å lære 

smeden og snekkerhandelene, som senere var nyttig for innvandrerne i Amerika.   

 

 Hans Majestet Kong Olav V av Norge dedikert Cleng  Peerson Memorial den 17. oktober 

1975 som en del av vårt 150-årsjubileum for norsk innvandring.    I løpet av den uken stoppet 

kong Olav V også å se Norsk Museum. Vår samfunnsbygning, Clenghjemmet  Peerson 

Lodge, ligger rett over motorveien fra museet, og sitter på 4,5 hektar som var en del av den 

opprinnelige gården eid av Cleng  Peerson . Cleng  Peerson's Dugout, en kopi av Clengs 

første hjem  Peerson ble bygget i 1978 i samarbeid med Illinois Bicentennial Commission, og 

ligger ved siden av samfunnsbygningen.  

 

Øverbygd den 02.02.2018 

 

Simon Bjørklund 


