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ROSTADALEN: Det var i 
går duket for amerikabesøk 
da etterkommere etter den 
førstefødte i Kongsli møtte 
sin norske slekt på Kongs-
voldtunet.

SLEKTSTREFF

Vera Lill Bjørkhaug
redaksjon@nye-troms.no

76 år gamle Sara Torvik hadde tatt den 
lange turen fra Minnesota til Øverbygd 
sammen med sine barn og svigerbarn for 
å treffe slekta si i Målselv. 

– Det er interessant å se hvor vi kommer 
fra, og høydepunktet er selvsagt å treffe 
slekta og utveksle erfaringer og opplys-
ninger. Barna mine har aldri tidligere vært 
her, men har lenge hatt lyst til å dra til Nor-
ge. Det er derfor ekstra hyggelig å kunne ta 
turen sammen med dem. Dattera mi synes 
det er så vakkert, og hennes første innsky-
telse var «Hvordan kunne de finne på å rei-
se herifra?», forteller Sara Torvik. 

Hun er oldebarn av Sirianna Kongsli 
og Ingebrigt Olsen Sverresvold, som ut-
vandret til Amerika i 1872. Som så mange 
andre var det utsiktene til et bedre liv som 
sendte dem i vei på den lange reisen, som 

tok over to måneder. Etter ankomst slo de 
seg ned i Minnesota, helt nord i USA og 
ikke så langt unna grensen til Canada.

– Om du ser bort fra mangelen på høye 
fjell, likner faktisk Minnesota litt på Nor-
ge, med sjøer og skog. Her kunne de brød-
fø seg med fiske, jakt og jordbruk, ikke 
ulikt som de gjorde hjemme, forteller Sara.

Speed-date med gamlelandet
Selv har hun vært i Målselv én gang tidli-
gere, for 30 år siden. Hennes foreldre, Lil-
lian og Freddy Torvik, ville gjerne oppleve 
Norge før de ble for gamle, men ønsket å 
ha med seg reisefølge, så dermed ble Sara 
og hennes bror med. Denne gangen har 
Sara reist sammen med sine barn, mens 
barnebarnet på ett år var for liten til å få 
være med denne gangen og måtte bli igjen 
i USA.

– Det har vært hektisk å oppleve Norge 
på ei uke, men når alle skulle få det til å 
passe med fri fra jobb, var det det beste vi 
fikk til. Vi startet i Oslo, før vi tok toget til 
Trondheim. Derfra videre med privat buss 
til vår slektsgren i Rindal, for å besøke våre 
forfedre der. Vi rakk en middag med et søs-
kenbarn i Trondheim, før vi gikk om bord 
på hurtigruta som tok oss til Tromsø. Så vi 
har fått sett litt av Norge, og det er virke-
lig et vakkert land, forteller Sara, som ikke 
hadde noe imot åtte grader og regn som en 
avveksling til sommerheten der hjemme. 

Det var lagt opp til et ganske tett pro-
gram under slektstreffet. 35 personer 

møtte fram på Kongsvoldtunet i går for-
middag for en historisk tankereise med 
fakta både om den aktuelle slekta, men 

også om 1800-tallets byggeskikker og om 
utvandringshistorien til Målselv på gene-
rell basis.

SØKER RØTTENE: Sara Torvik (foran) har sammen med sine barn og svigerbarn kommet helt fra Minnesota for å delta på slektstreff på Kongsli i Øverbygd. Fra høyre: Sønnen Christopher og hans 
kone, sønnen Carlos, dattera Erica og hennes mann og datteren Andrea  Serine og hennes mann.

NOSTALGISK: Sara Torvik synes det er spesielt å være her i stua som hennes tippoldreforeldre, 
Erik Andersen Kongsli og Mali Eriksdatter Lian (bildet), reiste. Her i vugga lå blant anndre hennes 
oldemor Sirianna Kongsli (f. 1844) i likhet med sine syv søsken.

Vendte tilbake til sine 
røtter i gamlelandet


