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TEMA: Folkevekst og bondesamfunn T42

Soga om KNUTE NELSON er som eit eventyr om Oskeladden. 
Frå tronge og vanskelege kår i heimlandet arbeidde han seg fram 

Knut var fødd i 1842 i stova på
KVILEKVÅL i Evanger. Mora,
INGE BJØRG var ugift og måtte for -

syta guten åleine. Då han var 7 år, lånte
ho pengar og tok sonen med seg til
Ame rika. Trass i vanskar og motgang
fekk Knute Nelson, som han no kalla
seg, utdanning som jurist, og dreiv som
advo kat ved sida av farmen. Han vart
vald til guvernør i Minnesota i 1892, og
til sena tor i 1895, som den første
skandi nav. Seinare vart han attvald gong

etter gong, og sat i senatet i Washington
i 28 år. Han fekk mykje med lov gjevinga
å gjera, og var i mange år formann i
justis nemnda i kongressen.

Utanfor kongressbygningen i St. Paul,
Minnesota er det reist eit stort minnes -
merke over Knute Nelson, og likeins står
det ei minnestøtte over han på Evanger.
Knute Nelson miste aldri inte ressa for
fødelandet sitt og vitja bygda to gonger.
Stova der han vart fødd, står enno i god
stand.                                               ❑

UTVANDRINGA 
TIL AMERIKA

Den første store utvandringsbølgja frå
Noreg til Nord-Amerika tok til midt i
1830-åra. Utferdsmålet for storparten var
Chicago og landområda kring byen; den
første tida Wisconsin. Det var opninga av
Erie-kanalen som gjorde det mogleg å ta
i bruk og kolonisera landet ved dei store
sjøane. Dei veldige viddene med god jord
var det som drog. Det var då òg bygdefolk
med røynsle i jordbruk som mest emi -
grerte i tida frå 1830-åra og utetter.

I denne fasen var mykje vossefolk med.
Alt i 1836 fór den første familien, eit
ektepar med tre små born. 1843 var det
første året då meir enn hundre menneske
utvandra frå bygda, og i 1850 var det meir
enn 400 menneske som forlet Voss og fór
til Amerika.

Kven var det som reiste? I alle åra frå
1836 til den nord amerikanske borgar -
krigen var det store fleirtalet av utvan -
drarar frå Voss unge bondefamiliar. Det
var ektepar mellom 25 og 45 år med
born, og dei var eigarar av eit gardsbruk.
Dei skaffa til vegar pengar for reisa og alt
som trongst ved å selja garden. Berre i
året 1850 var meir enn 50 gardsbruk på
handel i vosse bygdene. Også i denne tid -
lege tida var det unge, ugifte menn utan
gard som reiste, men dei var enno få.
Etter 1850-åra vart dette annleis.

I tida frå 1836 til 1914 drog mellom
5000 og 6000 menneske frå Voss til
Amerika. På dei 35 åra frå 1801 til
1836 hadde folketalet i bygda stige frå
7036 til 9450 menneske. Trass i krig og
naudsår i førstninga førte denne tid bolken
til den største folkeauken ein til då hadde
sett. Etter alt å dømma ville denne auken
ha halde fram den neste mannsalderen,
men slik gjekk det ikkje: I 1875-40 år
etter – stod folketalet på det same som i
1836; kring 9500 menneske. Folke over  -
skotet hadde då fare over Atlanterhavet.

Ein annan utvandrar frå Voss,
den legendariske fotball -
trenaren Knute Rockne
(1888-1932) vart heidra
med eit minnefrimerke på 
100-årsdagen; kanskje den
mest kjende skandinaven 
i USA.

Til høgre: Kvilekvål med
stova der Knute Nelson 
vart fødd.

E 16 VOSS

Kvilekvål

Knute Nelson (nr. 3 frå høgre) på Kvilekvål i 1899.


