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 TELEMARKINGEN SNOWSHOE 

THOMPSON 
 

De olympiske vinterlekene i 1960 ble arrangert i Squaw Valley, en avsides fjelldal, hvor det 

vanligvis er snø mer enn nok, selv om stedet ligger i det solfylte California i USA. 

Forberedelsene til arrangementet tok lang tid, og staten California betalte omkostningene ved 

byggingen av idrettsanleggene. Organisasjonskommitèen besluttet at anlegget offisielt skulle 

hete "Snowshoe Thompson State Park" - til minne om "The greatest skier of them all" som 

amerikanerne uttrykker det, og dette navnet skulle dalen også ha i fremtiden.  

 

Alle vet nok ikke at Snowshoe Thompson var nordmann, og at hans egentlige navn var Jon 

Torsteinson Rui. Han var født i 1827 på en liten husmannsplass under det 1880 meter høye 

Gaustafjellet i Telemark. Jons far døde ung, og enken Gro Jonsdatter Rui satt igjen i 

kummerlige kår med to små gutter, Jon og hans tre år yngre bror Torstein. 

 

 
 
Fra Austbygda ved Tinnsjøen i Tinn. 

 

Ruigrenda, ved den store dype Tinnsjøen, var på den tiden sterkt overbefolket, og på de 

mange karrige husmannsplassene var nøden stor. Det hjalp lite å stille ønsker til trollet om at 

"Gausta betød graut og Tinnsjø betød saup (sur melk)", og ingen tenkte dengang at 

Rjukanfossen ville gi kraft til ett av Norges viktigste industrianlegg. Gro Jonsdatter slet hardt 

for å få endene til å møtes til det daglige brød, og fremtidsutsiktene var nærmest svelt-i-hjel. 

Telemarkingene var på 1800-tallet blant Norges beste skiløpere, og utviklet stor 

ferdighet i løypene og boltret seg med ypperlig teknikk i det bratte og ulendte terrenget. Som 

de fleste andre gutter stod også Jon på ski, som faren hadde laget, og ble fort den beste og 

dristigste skiløperen blant kameratene. Skigåing var en av de få gleder fattiggutten hadde, et 

lyspunkt i en ellers så trist tilværelse. Den vinteren Jon Torsteinson Rui fylte 10 år kom det tre 

numedøler en dag på ski over fjellet til Tinn. Karene vakte sensasjon i bygda da de fortalte 



fantastiske historier om det store vidunderlandet Amerika, og at der kunne fattigfolk få fin 

jord for nesten ingenting. Der var det også gull i massevis og grønne skoger, lønningene var 

utrolig høye og myndighetene særdeles velvillige.  

 

 
 
Gaustafjellet i Tinn.  

 

Telemarkingene syntes slikt snakk om velstand som numedølene fortalte var ubegripelig – 

tenk at det fantes et slikt paradis på jord, som ikke engang presten hadde fortalt om fra 

prekestolen. Men numedølene forsikret at de hadde troverdige opplysninger fra folk som selv 

hadde vært i Amerika, som hadde tjent seg styrtrike på noen få år. De fortalte at reisen dit var 

farlig og lang, over et hav som var så stort at Tinnsjøen bare var en liten plaskedam i 

sammenligning. Men når man først hadde kommet over til Amerika så var mulighetene for 

arbeidsvillige folk nærmest ubegrenset. Folket i bygda, som nærmest holdt på å sulte i hjel, 

syntes dette hørtes svært fristende ut. Reaksjonen i bygda kan best karakteriseres i det brev 

som lensmannen i Tinn sendte til amtmannen der det står: "Paa næste Onsdag den 17de Mai 

(!) tiltrædes den amerikanske Reise af de herfra Tind utvandrende 5 Gaardsmandsfamilier; 4re 

Husmandsfamilier; 3 løse Karle og 2de Piger, og Personalets Antal udgjør 53, hvoraf 

sikkerligen det halve antal udgjør Børn under 16 Aar. Dette Emigrationsvæsen er visselig 

foranlediget deels af Rygter og deels ved omgaaende Breve fra de Personer som fra 

Vestlandet i Aaret 1831 først gjorde Udvandring til de Nordamerikanske Fristader, thi i disse 

Breve ere meget lovende Beretninger, der lyde om det frugtbare Land, det bedre Kiøb af 

Jordegodser, Jordens lettere Opdyrkning og Oprydning, de større Udstrekninger, den høie 

Dagløn, som ere at faae for Tieneren og Daglønneren, den milde og gode Regiering; kort sagt 

Efterretningerne antyde at det i hint Land for Arbeideren og de Fattige er lettere udkomme 

end i Norge. Reisen for de her fra Tind er bestemt over Göthenborg og derfra tænkt sig Fragt 

over Havet med Amerikanere til Staten New York. Med Vemod tænker jeg mig de smaa 

Børn, flere paa 2 á 3 Aar at trækkes over det vilde Hav med saadan Skibsleilighed, nemlig 

med jernladninger, er her Sagnet om; men Forestillinger om dette, om den vanskelige, 

besværlige Reise, om det usikre i Efterretningerne om det fortrinnelige i hint Land, om 



Nordmanden nedarvede stærke Hu til sit Fødeland, har ikke kunnet afvende Nogen til at 

avstaae fra sit Forsæt, og endnu flere ville drage afsted naar Penge havde været at skrabe 

sammen til Reisen". 

 

 
 
Fra Tessungdalen nord for Tinnsjøen. Herfra startet den lange ferden mot Amerika for flere i reisefølget.  

 

Blant dem som på en eller annen måte hadde greid å skrape sammen nok reisepenger var enka 

Gro Jonsdatter. Kanskje tenkte slektningene at det var billigst å bli kvitt henne og ungene på 

denne måten.  

 
Våren 1837 

reiste de 53 

personene av 

gårde fra 

Telemark mot 

Amerika – det 

var den første 

organiserte 

utvandringen 
fra Telemark. 

De gikk til fots 

til Skien, hvor 

de fikk være 

med en båt til 

Gøteborg. Over 

det store havet 

reiste følget 

med et skip som 

hadde kruttlast 

ombord, men 
farligere enn 

risikoen for 

eksplosjon 

ombord var det 

at skipet lakk.   



To ganger før de møtte det åpne havet måtte passasjerene redde seg i land fordi skuta holdt på 

å synke. Dramatikken for utvandrerne hadde nærmest begynt før de forlot norsk farvann, men 

de kom seg velberget over Atlanterhavet til det nye landet i vest.  

For Jon Torsteinson var det en fantastisk og begivenhetsrik ferd som han aldri kom til 

å glemme. Alle tinndølene kom merkelig nok vel frem til Illinois, hvor de slo seg ned i Fox 

River-settlementet. Forholdene der var dårlige og skuffende, og Ruifamilien ble der bare en 

hard vinter. Så fulgte de den kjente norske emigrantlederen Cleng Peerson til Missouri, men 

der var også forholdene elendige - med mye sykdom. To år senere dro Gro med sine sønner 

vestover til Iowa, hvor de var med på å grunnlegge det første norske "settlement" i den staten, 

men noe paradis fant de ikke der heller. Snart reiste familien nordover til Wisconsin, hvor de 

ble ett par år, men dro senere tilbake til Fox River. Det var ikke så lett å bli rik i Amerika som 

innvandrerne hadde tenkt seg, men de klaget ikke og de sendte optimistiske brev hjem, noe 

som resulterte i en voldsom utvandring fra Tinn. 

Jon Torsteinson vokste opp til å bli en seig og sterk mann; han gjorde det ganske bra 

som farmer, men trivdes ikke på prærien. Det kjedelige landskapet gjorde ham urolig, og som 

så mange andre nordmenn savnet han fjellet. Jon ville gjerne gå på ski, men det hadde han 

ikke hatt anledning til etter at han kom til Amerika. 

Høsten 1848 skrev den norskamerikanske avisen "Nordlyset" om fantastiske gullfunn i 

det den gang så nesten ukjente California - ett område som USA nylig hadde erobret fra 

Mexico. President Polk fortalte stolt i Kongressen at historien langt fra var overdrevet, og 

svært mange så nå en endelig mulighet til å bli rike i en fart, uten særlige anstrengelser. 

Gullfeberen skapte derfor forferdelig røre, og da våren kom dro titusener optimistiske 

lykkejegere vestover, tvers over kontinentet.  

Mange skandinavere lot seg også lokke til å dra avsted, og blant dem som ble grepet 

av eventyrlysten var også Jon Torsteinson Rui. Han ble med i et følge ledet av Hans Christian 

Heg, som senere vant stor berømmelse for innsatsen i den amerikanske borgerkrig. Deltagerne 

i ferden hadde rustet seg ut med en solid vogn, og to par sterke okser. Ferden ble strabasiøs, 

men Heg og følget hans kom frem i god behold. De var heldige, for det var langt fra alle som 

nådde målet og tusener snudde fordi de ikke klarte anstrengelsene. Mange døde også av 

kolera som herjet denne våren, mens andre ble drept av indianerne og banditter. På den siste 

etappen gjennom Nevadaørkenen var det mange som døde av sult og tørst. Men Jon 

Torsteinson var i ypperlig form og greide turen fint, og han fikk endelig se høye og ville fjell, 

som han hadde drømt om. 

I California hersket kaotiske tilstander, hvor slagsmål og drap hørte med til dagliglivet. 

De såkalte myndighetene hadde lite eller ingenting å si, hvor hver mann var sin egen herre, og 

det gjaldt å være kvikk med revolveren. Yankiene hevdet at gullet burde forbeholdes de 

"ekte" amerikanerne, og utlendingene hadde vanskeligheter med å konkurrere i den hektiske 

kampen. Det var ofte fornuftig å ta ett engelsk navn, og derfor begynte Jon Torsteinson å kalle 

seg John A. Thompson.  

Mange nordmenn og svensker forsøkte sin lykke som gullgravere i California, hvor 

noen kom direkte sjøveien rundt Kapp Horn fra hjemlandet. Litt gull fant nok de fleste, men 

velstanden ble ofte kortvarig. Mange håpet å fordoble rikdommen i de tallrike spillebulene, 

men som regel ble det store tap isteden. 

John A. Thompson var en fredsommelig mann og likte ikke den så ofte blodige striden 

som gullgraverlivet førte med seg. Men han forstod at det var store muligheter for lønnsom 

jordbruksdrift i California, da det var veldig få som gad å slite med jorden så lenge det var 

store muligheter for å finne gull. Av den grunn var prisen på korn, kjøtt og andre matvarer 

meget høye. Ved rimelige betingelser overtok John A. Thompson en stor farm i 

Sacramentodalen, og skal visstnok ha vært den første skandinav som for alvor gikk inn for 

farming i California. Det gikk veldig bra for ham, og snart ble han gift og fikk en sønn. 



 
 
Fra Riverside i California. De høye snødekte fjellene i bakgrunnen minnet utvandrerne fra Telemark om naturen 

i hjembygdene på den andre siden av havet.  

 

Om vinteren ble all ferdsel gjennom Sierra Navadapassene sperret av veldige snømengder, og 

hverken folk eller hester greide å passere de opptil 10-12 meter høye snøfonnene. 

"Ponniekspressen" med post kom heller ikke frem, noe som skapte mange problemer. John A. 

Thompson hadde ikke særlig mye å gjøre på farmen om vinteren og tilbød seg derfor å bringe 

posten over fjellene på ski, men folk var skeptiske til det og lo av ham. Det skulle de ikke ha 

gjort, for John laget seg solide og brede ski av et par eikeplanker og meldte seg for 

postmesteren i Placerville. Et slikt merkelig fremkomstmiddel hadde nok folk aldri sett før, og 

skjønte ikke hvordan han kunne holde styring på de veldige plankene nedover bakkene. 

Postmesteren mente det var en stor risiko å overlate en 40 kilos postsekk til ham, men gikk til 

slutt med på å la den merkelige nordmannen prøve seg. John la avsted, og mange trodde nok 

de ikke ville få se ham igjen. Men som den ekte tinndøl han var hadde han ikke glemt 

skiløperkunsten, og brukte bare tre døgn på den 150 kilometer lange strekningen til Carson i 

Nevada. Turen gikk gjennom øde trakter, hvor det ikke var en eneste hytte han kunne stoppe å 

raste, og kart over ruten fantes det selvsagt ikke.  

I Placerville måpte folk forbløffet da skiløperen etter bare en uke var tilbake med en 

tung postsekk, og nå var det John som knegget og lo fornøyd. Fra da av fikk han navnet 

Snowshoe Thompson. Enkelte av Sierra Nevada-fjellene er mer enn dobbelt så høye som 

Gaustatoppen, men i de ville fjellene ble Snowshoe Thompson snart mer kjent enn noen andre 

i distriktet. Han bar posten gjennom passene i tyve vintre og hadde mange livsfarlige 

opphevelser, men gikk seg aldri vill, og noen alvorlige uhell hadde han heller ikke. For å 

holde ruten gikk han ofte om natten, og greide seg like fint som om dagen fordi han kjente 



stjernene like godt som en astronom. Når han ble trett slo han leir, men noen lang hvile ble det 

skjelden. I uvær gravde han seg ned i snøen og sov rolig mens stormen raste. 

 

 
 
Fra Cathedralpasset i Nevada. 

 

Snowshoe Thompson hadde stor glede av de slitsomme fjellturene, og var stolt over at han 

klarte jobben. Utstyret hans var beskjedent, og han gikk svært lett kledd, og ikke engang 

ullteppe hadde han med seg. Jeg har min "mackinaw" pleide han visstnok å si. – ”Jeg fryser 

aldri til fjells. Bevegelse holder meg varm”. Han gikk ofte opptil 60 kilometer i døgnet med 

postsekker som kunne veie mellom 50-60 kilo, så det var kanskje ikke så rart at han holdt 

varmen. Han hadde en lang stokk, brukte den ikke som stav, men holdt den i begge nevene 

vannrett foran seg for å få bedre balanse i utforkjøringene. Provianten var kjeks og tørket 

kjøtt, som han tygget på i lett terreng. Han gikk aldri bevæpnet, da han mente revolver eller 

rifle bare ville hindre bevegelsene. Men ofte kunne han nok ha hatt bruk for våpen, og det ble 

fortalt mange utrolige historier om hvordan John kom seg velberget unna bjørn og ulv. 

Snowshoe Thompson ble snart en legendarisk skikkelse, særlig fordi han ofte hjalp 

mange som hadde gått seg vill i fjellene. Julen 1856 kom James Sisson på avveie, og søkte ly 

i en skrøpelig hytte. Han hadde hverken mat eller varme og bena hans var forfrosne. Etter fire 

døgn i hytta var han så heldig å finne en fyrstikk og fikk gjort opp ild. Han forsøkte å tine av 

seg skoene men dette fikk han ikke til, for de var frosset helt fast til kjøttet og leggene var 

snart mørkerøde helt til knærne. Den trettende dagen overveiet Sisson å kappe av seg bena 

med en øks. Men tanken var ikke før tenkt, før Snowshoe plutselig steg inn i hytta som en 

reddende engel og fant stakkaren som lå der på en brisk og ynket seg. Postføreren gav den 

stakkars mannen mat og ordnet opp i hytta så godt han kunne. Han tilbød seg å dra til 

nærmeste by Genoa for å hente hjelp, en tur som ville ta minst tre døgn. Sisson lovet å ikke 

amputere bena før Snowshoe kom tilbake. Tinndølen gikk på spreng hele natten og i Genoa 

overtalte han seks menn, som kunne gå på ski, til å bli med på redningsaksjonen og returnerte 

til hytta etter to døgn. 

Da karene nådde frem pakket de den forkomne Sisson inn i ulltepper, surret ham fast 

på en skikjelke og satte kursen for Genoa. Etter mye slit kom de endelig frem, men så viste 



det seg at legen i byen var sluppet opp for bedøvelsesmiddel og kloroform måtte hentes i 

Sacramento, og som den gode mann han var betenkte Snowshoe seg ikke. Uten å ha hvilt 

spente han igjen på seg skiene, krysset Sierra Nevada-fjellene, fikk tak i den nødvendige 

medisin og slet seg tilbake til Genoa på rekordtid. Soissons ben ble amputeret, men han levde 

i mange år, og var dypt takknemmelig fordi den berømte skiløperen hadde reddet livet hans. 

I 1869 ble den transkontinentale jernbanen åpnet frem til Vestkysten og Snowshoe 

sluttet som postfører. Han var lei av California og kjøpte en farm i Diamond Vally i Nevada, 

40 kilometer fra Carson City. Der døde dessverre hans eneste sønn, bare 11 år gammel. 

Snowshoe hadde en noe svevende avtale med postverket, og når han skulle ha betaling 

for utført posttjeneste, var det ofte problemer. Han fikk aldri skikkelig oppgjør, og fikk stadig 

tomme løfter. Forgjeves skrev han flere brev til hovedpostkontoret i Washington. Men 

besluttet så å reise til hovedstaden personlig for å fremlegge sin sak for myndighetene. 

Toget han reiste med ble trukket av fire lokomotiver, men ble allikevel sittende fast i en stor 

snøfonn. Nå var jo ikke Snowshoe Thompson vant til å la seg stoppe av snøen, og gad ikke å 

sitte i toget og vente i det uendelige. Han gav seg derfor ut på vandring i snøen, uten ski, men 

allikevel slet han seg fremover de hundre kilometerne til Cheyenne i Wyoming, og kom dit 

etter to døgns uavbrutt vandring. Toget sto fremdeles fast da Snowshoe kom til Cheyenne.  

Etter å ha snakket med folk på stedet ble historien snart kjent hos journalistene i byen, som 

skrev lange artikler om ham som konkurrerte med "Jern-hesten", og som overlegent vant 

løpet. Også i Washington-avisene ble det skrevet om den berømte postføreren og hans sak. 

Men i postverkets kontorer ble han bare møtt med en kald skulder, og han fikk ikke de 

pengene han mente han hadde krav på, og svært skuffet dro han da for siste gang hjem til 

ranchen i Diamond Valley. Der døde han, nokså bitter, den 15. mai 1876, bare 49 år gammel, 

og ble gravlagt ved siden av sin sønn. 

Snowshoe Thompsons gjerninger ble snart glemt, men så tok norskamerikanerne opp 

arbeidet for å hedre hans minne. På hundreårsdagen for Jon Torsteinson Ruis fødsel ble det 

avduket et monument over ham i Cathay Center, i nærheten av Squaw Valley. Det har 

følgende inskripsjon: "A pioneer of the Siearras who for twenty winters carried the mail over 

the mountains to isolated camps, rescueing the lost, and giving succor to those in need along 

the way". 

 
Hundre år etter at Jon Torsteinson Rui 
hadde utvandret fra hjembygda hadde 

kombinasjonen av fjellvann, elver, høye 

fjell og fosser gjort Tinnbygda med Rjukan 

i sentrum til en industrigigant i Norge. Da 

kunne tinndølene med visshet få solide og 

sikre jobber i hjembygda. På 1920- og 30-

tallet strømmet arbeidere fra andre deler 

av landet til Rjukan og Hydros fabrikker. 

Blant de som bosatte seg på Rjukan på 

1920-tallet var elektroingeniør Olaf 

Græsbøll fra gården Skarpeid i Søgne. 

Græsbølls arbeidsplass var ved 
tungtvannsfabrikken og anleggene på 

Vemork.  


