
Julia Pettersens reise til USA 9. Mai 1914

Jeg skal forsøke å skrive litt om hvordan jeg tror hennes reise har vært. Det var hennes bror Konrad,
som reiste dit i 1911, som skulle hjelpe Julia både med billett og ta imot henne når hun kom over 
dit.
Reisen startet 27. april 1914 fra Storeidet. Jeg vil anta at hun gikk på ski fra Storeidet og til Engan i 
Sørfold, og så var det lokalbåt derifra og til Bodø. Videre så gikk vel reisen med hurtigruta fra Bodø
og til Bergen.
Hennes bror Hans, var med henne et stykke på reisen, men det er uklart og tvilsomt om han ble med
helt til Bergen. Det ville nok vært altfor dyrt for han å reise den lange veien fram og tilbake. 
Det ble også sagt at hun kom ut for en snøstorm underveis, og at hun frøs og ble våt i klærne, men 
det kunne like gjerne vært på turen fra Storeidet til Engan i Sørfold. 
Reisen fortsatte videre til Bergen, og avreise fra Bergen var den 9. mai 1914 med amerikabåten 
«Bergensfjord». Hun reiste på billigste billett, det vil si 3. klasse
Det er litt uklart hvordan det var om bord i Bergensfjord, men skipet ble levert som nytt i september
1913, og på nettet kan jeg lese at salonger og lugarer på 3. klasse var oppvarmet og ventilert. Det 
var dessuten 2-, 4- og 6 køyers lugarer med vaskeservant og speil. Køyene var utstyrt med 
madrasser, puter, laken og tepper, og det var også elektrisk lys om bord.
«Bergensfjord» var et av skipene som var banebrytende ved at det seilte direkte fra Norge til USA.

Togreisen fra New York til Hamlet, der Konrad møtte henne, og videre er noe uklar, men min far 
Magnus, som reiste til USA i 1926, fortalte at det også var kveg om bord på toget. Drivstoffet var 
med kull, og han fortalte at han var nesten svart da han kom frem til der han skulle gå av. 
Det var vel heller ikke noen komfort den gang Julia reiste, og det kunne vel også være kaldt på 
billigste klasse.

Avreisen fra Bergen var 9. mai, og ankomst til Ellis Island 19. mai. Hennes bror Konrad skulle møte
henne i Hamlet. Hun kom med toget, og med en gang Konrad så henne, ble han klar over at hun var 
meget syk. Han tok henne med til lege, men det viste seg at legen var svært beruset, og Konrad ble 
meget harm, for å bli møtt på  den måten.  Etterpå så fikk han henne inn på Deaconess  Hospital i 
Northwood. Hun var meget syk, og det viste seg at hun hadde lungebetennelse. 
Konrad var hos henne på hospitalet, men han måtte også hjem for å melke kuene, og for å ta vare på
farmen. 
Det var vel slik at han var hos henne så ofte han kunne, men den 16. juni 1914 døde hun 19 år 
gammel.

Konrad følte vel litt skyld i dette med Julia og hennes død, det var jo han som ville ha henne 
bortover, og han betalte også billetten for henne. 
Det var nok med tungt hjerte at han måtte sende beskjed til sin mor om at Julia var død.
Julia var søster til min far Magnus, og da hun reiste fra Mørsvikbotn var han10 år. Det var mye 
fattigdom i Norge på den tiden. Derfor ville Julia reise til USA for kanskje å få et bedre liv, og 
komme litt bort fra fattigdommen. 

Julia ble gravlagt  i Grace Cemetery i Wildrose. Konrad har også satt en fin gravstein av granitt på 
gravstedet.
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