
SONS OF NORWAY ble stiftet i 
Minnesota i 1895, og fikk Norge som 
distrikt nr. 8 i 1982. Foreningen har i 
dag over 390 lokalforeninger/lodger i 
USA (D1-D6), Canada (D7+D4) og 
Norge D8. Medlemstallet totalt er 
59300. I Norge er det 16 lokale 
lodger i drift, med et samlet 
medlemstall på ca. 1300. Vårt 
fremste mål er å opprettholde 
kontakten med det norske Amerika, 
og arbeide for å sikre/dokumentere 
emigrasjons-historien som en viktig 
del av vår nyere norske historie. 
Det er i dag like mange norskættede i 
USA som det er nordmenn i Norge. 
Fra «alle» bygder og byer i Norge 
reiste folk til Amerika i tiden 1825 – 
1925. 

Sons of Norway’s Hjemmesider: 
 

www.sonsofnorway.com 
www.sonsofnorway8.com/ 
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PRESIDENTEN HAR ORDET 
 
 
 
Kjære medlemmer Ryfylke Lodge ! 
 
Det er tid for å forfatte nok en hilsen i presidentens spalte som månedlig utgis i vårt 
medlemsblad for Ryfylke. 
 
Dere har sikkert ikke merket det; men de to siste møtene har jeg vært forhindret fra å 
vær med av arbeidsmessige og feriemessige grunner. 
Den siste begrunnelsen gjorde meget godt, - 3 gode uker på kanariøyenes største øy; 
Tenerife. Litt usikker, men tror det var familiens 21. vinterferie dit.  
 
Det burde kanskje vært USA, men det ble det ikke denne gangen. Imidlertid har vi 
satt fokus på våre tidligere enestående turer til USA på vårt neste møte, og vi inviterer 
til Sons- kino i Vaulali,- storskjerm håper vi å få til -, så kanskje reiselysten vestover 
melder seg med full styrke igjen. Riktignok har den nok alltid vært der,- nå er det på 
tide å ta affære ? 
Og så blir det kanskje en overraskelse - - -. 
 
Kvelden blir intern,- så kom å bli med, vi lover god stemning. 
 
Ta gjerne med venner og USA-interesserte til Vaulali denne onsdagskvelden. 
For øvrig blir programmet supplert med tradisjonell SONS- informasjon. 
 
Håper du har hatt en fin påske - sol,-  som om ikke aldri før,- dog på lenge. 
Det er varmen vi venter på. 
 
 
Med vennlig hilsen 
John Hevrøy 
President Ryfylke Lodge 

 



         Ryfylke Lodge 8-023 
    Side          
 
 

2

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sterling White Halibut AS 
Hundsnes, NO-4130 Hjelmeland 
Norway 
 

Tel.: +47 21 56 23 00 
Fax: +47 21 56 22 01 
 
www.marineharvest.com 
www.sterlingwhitehalibut.com 
 

 
 
 
 
 
 
Stikk innom og ta en prat med oss om: 

• Bank  og  Forsikring 
• Sparing  og  Lån 
• Leasing 
• M.m. 

 
 
 
 

Hovedkontor: 4130 Hjelmeland 
Telefon sentralbord: 51 75 44 00 
 

Salgskontor Jørpeland – Oldeidegården  
4100 Jørpeland 
Telefon sentralbord: 51 74 55 50 
 

Åpningstid: 09:00-15:00 man-fre 

 

 
 
 

Fiskaavegen 1 
 

NONONONO----4120 TAU4120 TAU4120 TAU4120 TAU    
 

tlf. (+47) 51740500 
www.comrod.com 

VÅRE ANNONSØRER STØTTER OSS – 
DU BØR ETTERSPØRRE DERES TJENESTER 

 

 
 
 

Postboks 8 - 
4100 Jørpeland 

 

Filial Tau : Postboks 99 – 
4120 Tau 

 
Felles sentralbord :  02002 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

Styret for Ryfylke Lodge 2013 
 

President 
John Harry Hevrøy 

Fjellsv. 11B 
4100 Jørpeland 

johhevro@online.no 
Tlf. 51747761 / 90825915 

 

Visepresident 
Sigbjørn Schmidt 

4137 Årdal i Ryfylke 
s.schmidt@online.no 

Tlf. 51752446 / 95267992 
 

Sekretær 
Solfrid Abrahamsen 

Varhaugvegen 9 
4120 Tau 

sab@lyse.net 
Tlf. 51746215 / 48286374 

 

Kasserer 
Ingrid Engedal 
Ekornvegen 3 

4100 Jørpeland 
ingrid.engedal@lyse.net 

Tlf. 90183024 
 

Finanssekretær UTGÅR 
 

Aktivitetsleder 
Odd Harald Olsen 
4130 Hjelmeland 

o-haral@online.no 
Tlf. 51750512 / 90751907 

 

Marshall / Matr.forv. 
Pål Barkve 

Ryfylkev. 2560 
4120 Tau 

Tlf. 51746415 / 95253972 
 

Rådgiver 
Odd Harald Olsen 
4130 Hjelmeland 

o-haral@online.no 
Tlf. 51750512 / 90751907 

 
Redaktør 

Kåre Abrahamsen 
Varhaugvegen 9 

4120 Tau 
ksa@lyse.net 

Tlf. 51746215 /98476287 
 
 

Redaksjonskomité 
Solfrid Abrahamsen 

Varhaugvegen 9 
4120 Tau 

sab@lyse.net 
Tlf. 51746215 / 48286374 

og 
Olav E. Skjervik 

Prestegarden  
4130 Hjelmeland 

eskjervi@online.no 
Tlf. 51750717 

 
POST: 

Ryfylke Lodge 8-023 
v/John Harry Hevrøy 

4100 Jørpeland 
 
 

Link til medl.bladet: 
Strand Hist. og Ættesogelag: 
http://www.strandhistorie.no/ 

 

  

For videre annonsering:  se side 4 og 8 

 
 
 
 

LEDIG ANNONSEPLASS 

 
 
 

LEDIG 
ANNONSEPLASS 
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Referat fra medlemsmøte -  
13.03.2013 på Comrod AS, Tau 

 
Tilstede: Sigbjørn Schmidt, Odd Harald Olsen, Leiv Voster, Pål Barkve, Kåre Abrahamsen, 
Solfrid Abrahamsen. 
Fraværende: John Harry Hevrøy, Ingrid Engedal 

Visepresident Sigbjørn Schmidt ønsket velkommen til 27 medlemmer og gjestene 
Marina Klarholm Laland, Trygve Laland, Bjørg Sagård.  

Han orienterte om kveldens program, omvisning på Comrod AS av konsernsjef Ole 
Gunnar Fjelde, servering/loddsalg og Marina K. Laland forteller fra sin oppvekst i Canada. 
 

Konsernsjef Ole Gunnar Fjelde hadde en kort presentasjon av bedriften. Det startet med 
brødrene John og Jakob Tjøstheim, som begynte med fiskestenger av stål i skuten på låven 
hos foreldrene. Litt senere arbeidet ”Askeladden” John Tjøstheim seg over til USA. Tross 
minimale språkkunnskaper lærte han seg ”Howald” metoden av produsenten Shakespare. 
Reiste hjem, bygde maskiner og startet produksjon av fiskestenger i glassfiber. Dette gikk 
bra og de utvidet til skistaver og senere antenner.  

Møterommet har et kart som viser alle stedene konsernet er representert og hvor 
kundene er. De har bedriften på Tau, en avdeling i Asker, produksjon i Ungarn, fabrikk i 
Frankrike, kontor i Sverige, England, USA og India, med til sammen 200 ansatte. På Tau er 
det produksjon av marine og militære antenner, med ca 93 % eksport. 
Vi fikk omvisning i produksjonen fra kompositt-, lakk-, monterings-, lageravdelingen og 
mekanisk verksted. En periode var det stor ordretilgang og de ansatte gikk flere skift. I 2007 
startet utvidelse av produksjonen. I dag er bygget nesten ferdig med utvidet 
produksjonslokaler, lager for mottak og sending, nytt laboratorium, nye kontorer og en flott 
kantine med plass til 100 personer. Den har egen kokk og kantinen drives av Wilberg. 
Dessverre så er finanskrisen blitt merkbar for bedriften. Interessen for produktene er den 
samme, men alt er utsatt og står på vent.  
Fjelde fikk takk og blomster for en veldig interessant omvisning. 
 

Matkomiteen serverte veldig gode rundstykker og julebrød samtidig som drøset og 
loddsalget gikk godt rundt bordene.  
 

Marina Klarholm Laland forteller fra sin oppvokst på prærien i Canada. Hennes far 
kom fra Skåne, Sverige og moren fra Varhaug på Jæren, der hun var en av fem barn. Ti år 
gammel skulle hun følge sin mor på en ”verdensreise” fra Varhaug til Sandnes. Der ble 
hennes mor (Marinas bestemor) drept i en togulykke. Yngste barnet var da 2 år. 
Morsarven gav Marinas mor nok penger til en billett til Canada. Hun fikk og litt penger av 
bestefaren på Skretting, han sa hun var en engel og en fantastisk jente. Atten år gammel 
reiste hun til sin favoritt tante i Halifax, ved ankomst hadde hun 100 kroner igjen. 
 

Foreldrene reiste til en onkel langt ute på prærien, det var en enorm reise. De forandret 
navn til Klarholm. Canada var mulighetenes og kontrastenes land. Temperaturen kunne 
variere fra – 40 grader til + 40 grader. Marina forteller at de gikk på skole i et lite skolehus 
og blant elevene var det fra 5 til 7 forskjellige nasjoner pluss indianere. Indianerne ble bedre 
behandlet i Canada enn i USA. De hadde samme muligheter og var like flinke som de hvite.  
Det var ingen skoleplikt når gradestokken viste lavere enn – 30 grader. 

De var en stor familie på ti personer. Faren fikk tak i shetlandsponnier til de alle. Om 
vinteren ble de sendt ut til ensomme og syke folk og hadde med seg mat eller andre ting som 
var til hjelp. Selv om de var mange selv fant faren alltid en måte han kunne hjelpe de som 
trang det. 

Rett før Marina begynte på skolen var det veldig tørt. Så faren ble nødt til å 
selge noen ponnier. Da tok han de minste sine ponnier for de store barna måtte  
beholde sine for å kunne ri inn kveget. Det var en stor jobb for området var ikke  
inngjerdet. Faren ville ikke brennemerke kveget, men klippet en stor K i øret som  
merke. 

En gang de flyttet til nytt sted, var hun 4 år og den eldste 14 år. Faren reiste  
tilbake for å hente moren og brødrene. Om natten hørte de en lyd utenfor det nye  
huset, det var prærieulvene. Ute stod kveget, men de hadde fått streng beskjed  
om å ikke gå ut. Stor var gleden neste morgen da alt kveget stod der! 
(fortsettes s. 5) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Her ser vi nærmest fra v.: Haldis Austvold, 
Torild L. Hansen og andre side er Turid 
Langvik. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Leif Voster t.v. og Grete med ryggen til. Igjen 
ser vi Torild Loug Hansen, Haldis Austvold og 
Anne B. Warland Sæbø nærmest vinduet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ved enden av bordet: Trygve Laland, Marina 
Klarholm Laland, Bjørg Sagård og Godwin 
Sagård. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Over og t.v.: Ole  
   Gunnar Fjelde,  
   konsernsjef og adm. dir. 
   på Comrod AS som  
   viste oss rundt.  
   T.h. v.pres. Sigbjørn  
   Schmidt klar med  
   blomster og takk til Ole 
   Gunnar. 
 
 
 

Marina K. Laland mottar blomster og mange takk fra Odd Harald 
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I medlemsbladet vårt for januar 2013 var det en artikkel om sosiale medier 
(Facebook, Twitter, LinkedIn etc. / v.h.a. Internet), og den forholdsvis frie måten 
folk får bruke dem. Uttrykket "Loven vest for Pecos" ble brukt, og stod for 
forholdene slik de var i "gamle dager", den tid da bl.a. nordmenn utvandret til 
Amerika. Den som da hadde makt, kunne og bestemme hva som var lov, f.eks. vest 
for elven Pecos i Texas. Artikkelen kommer inn på en "saloonvert Roy Bean" som 
ble fredsdommer, og dermed kunne dømme slik det passet for han. Han var loven 
på stedet. Og han fantes virkelig. 

Jeg har søkt på internett etter dommer Roy Bean og funnet mye. Han var en 
spesiell type - i grunnen en svindler som pga. tidens forhold var blitt utnevnt av 
lovlig myndighet til å holde lov og orden i distriktet han bodde. 
Kilder: 
http://www.ltkroman.dk/rejsebeskrivelser/2011/2011_04_USA/2011_04_11/2011_
04_11.htm 
http://www.sherif.dk/pages/profil%20Roy%20Bean.html 
http://www.kronsell.net/roybean.htm 
 
 
Dommer Roy Bean – Loven vest for Pecos 
(forts. fra mars 2013) 
 
Bean ble utnevnt til fredsdommer av nybyggerbyen Vinegaroon omkring 1882. 
Han var gått inn og ut av så mange rettssaler at han var fullt ut kvalifisert, selv om 
han ikke var særlig god til å lese og skrive. Som dommer likte han å snakke, men 
hadde for vane å rette i manuskriptet etter hvert som han leste fra det. 
 
Byen Vinegaroon svant inn til ingenting, da jernbanearbeiderne dro vekk. Roy 
Bean fulgte med jernbanen til Langtry, som bare var et lite trinnbrett langs 
Southern Pacific jernbanen. Dommeren sa at han hadde oppkalt stedet etter sin 
drømmekvinne, Lily Langtry, men jernbaneselskapet påsto at Langtry var oppkalt 
etter en av deres egne stormenn. En morsom diskusjon, og man vet faktisk den dag 
i dag ikke hva som er riktig.  
 
Roy Bean etablerte sin praksis i Langtry, med en avskrift av Texas' reviderte lover 
av 1879, en sterk vilje, og et lite hus med plass til bar, spillebord, dommersete og 
til juryen. Han regjerte over Langtry i 20 år, fra 1882 til 1903 holdt han til i hans 
kombinerte saloon og domshus. Først som utnevnt og deretter som valgt dommer 
(valgt i sin egen saloon). Han forhatte rival, Jesus P. Torres, vant embedet fra han i 
1886 på grunn av en feil i Beans valgteknikk. En opptelling av stemmene viste, at 
den lure gamle Bean hadde flere stemmer enn det var innbyggere i byen, og så fikk 
Torres embedet. Bean lot seg ikke vippe av pinnen. Han fortsatte med å ta seg av 
de sakene som var foregått i hans del av byen, så det ble ikke noe avbrudd i hans 
harde og summariske håndhevelse av rettferdigheten blant de hjemmebrente varene 
i saloonen. 
 
 
Broen  
over elven  
Pecos River 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ørkenen starter offisielt når man krysser broen over Pecos River,og nettopp hele uttrykket "West of 
Pecos" er et historisk uttrykk for området i Vesten hvor loven ikke hersket. Den første byen man 
kommer til etter å ha krysset elven er LANGTRY 

Samtidig som Roy Bean godt likte penger og 
idømte store bøter for mindre forseelser, som f.eks. 
å være full på feil side av Jersey Lilly, kunne han 
også være veldig tolerant. Når en jernbanearbeider, 
som var god kunde i baren, ble anholdt for å ha 
drept en kinesisk arbeider, bladde dommeren i 
lovboken og kunne konstatere: "Det finnes ikke en 
eneste linje her som sier at det er ulovlig å drepe en 
kineser. Tiltalte er frikjent". Når en "åndsbeslektet" 
av dommeren stod tiltalt for at ha drept en 
meksikaner, erklærte dommeren, at "avdøde 
fortjente å bli skutt". 
 
Det går mange historier om den kontroversielle 
dommeren. Fant han liket av en mann som var død 
av en eller annen grunn, og den døde f.eks. hadde 
41,50 $ og en revolver på seg, ble han straks dømt 
til en bot på 41,50 $ for å bære våpen uten 
tillatelse! – Det var også alminnelig kjent at Roy 
Beans dommer ikke kunne appelleres. Som regel 
ble de dømte ikke idømt fengselsstraff, men dømt 
til å gjøre forefallende arbeid for dommer Bean. 
Dommerens saloon lå tett ved jernbanelinjen, og 
når togene stoppet i ca. 10 minutter for å fylle 
vann, kunne togpassasjerene ha tid til en øl i 
saloonen. Ofte gikk det slik, at når toget fløytet for 
avgang og gjestene ville betale, hadde ikke Roy 
Bean vekslepenger og gjestene måtte forlate 
saloonen uten disse, hvis de ville nå toget. En 
reisende kunne ha betalt sitt øl som kostet 30 cent, 
kanskje med en 20 $ seddel. Da han ikke kunne få 
vekslepenge i retur, kalte han Roy Bean for en tyv. 
Bean forvandlet seg straks fra rollen som 
salooneier til dommer Roy Bean, og idømte 
kunden en bot på 19,70 $ for forakt mot loven vest 
for Pecos. 
(forts. side 6) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Carica AS – Cruiseeksperten 
 

Vi har cruise over hele verden 
 

Jakob Askelands vei 9, 4391 Sandnes 

Tlf. 51 63 74 00, post@carica.no 
 

www.carica.no - Gratis parkering 
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"Loven vest for Pecos" 
(forts. fra mars 2013) 
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Fra boken "Sjøyden og andre siddisar 2" – kan 
vi finne historier om originale personer i 
"gamle dager" i Stavanger by. Her er noen. 
 
 
På en dansetilstelning i Turnhallen hadde en 
mann for sikkerhets skyld lagt en lapp i 
hatten sin for at ingen skulle ta feil, eller 
stjele den. 

"Hansen, kretsmester i boksing", sto det 
på lappen.  

Etter dansen var imidlertid hatten likevel 
stjålet. Det lå kun igjen nok en lapp, hvor det 
sto: "Jensen, kretsmester i hurtigløp." 
 
 
En jordmor var ute tredje dagen på rad til 
Østre Bydel, og presten i Johannes kjerkå 
hadde lagt merke til dette. 
Han stoppet jordmora og sa hva han hadde 
oppfattet:  
- Jeg tror kvinnene er rent på styr i år? 
- Ja, sa jordmora og fortsatte:  
- Kvinnfolkå i år og mannfolkå i fjor. 
 
 
En handelsmann i Stavanger var kjent for å 
være heller uhøvla i snakket overfor 
kundene. En dag kom en mann inn og skulle 
ha et kilo erter. 
- E' ertene goe? 
- Ja, di e' så goe at du kan spisa de to ganger. 
- Det e' fint. Då e' kjøpmannen hjertelig 
velkommen til middag på søndag, når me ska 
ha ertene for andre gang, svarte kunden. 
 
 
I den tida folk stort sett hadde utedo, hadde 
fine fru Sørensen ansatt Karoline fra Brusand 
som tjenestejente. I bestrebelsene på å lære 
Karoline et dannet språk som høvet seg i 
huset, hadde fruen forklart at det gikk ikke 
an å spørre om å få gå på do. Hun kalte det 
selv for "didlide", og det fikk også Karoline 
værsågod gjøre. 

En dag hørtes et forferdelig rabalder ute i 
gården, og inn kom Karoline, forslått og med 
kul i pannen. 

- Vett du frue, eg skulle på "didlide", men 
så glei eg på dotrappå, og slo håve i dassdørå 
så heila drithuset rista. 
 
 

Et år flyttet de mange norske mil. Kjøpte et stykke 
jord. Når noen av naboene gav opp på grunn av tørke 
kjøpte faren opp noen gårder omkring – det ble etter 
hvert mange tusen mål. 

I førtiårene var faren på auksjon og kom hjem med 
en bil. Det var stor stas. De skulle kjøre til 
landhandleren. Faren fikk startet bilen, den sveiv, men 
ville ikke gå, og han kom blek inn til familien. Han 
fikk hjelp, så de kom til landhandleren. Moren hadde 
laget en handlelapp med det aller nødvendigste. De 
tok med egg, melk og fløte og fikk en tilgodelapp av 
landhandleren. Fordi de hadde en så ærlig far, fikk de 
alltid en karamell av landhandleren. Senere lånte faren 
bøker og leste seg til bygging og reparasjon av bil! 

En annen gang var hun og broren på vei med 
ponnien til landhandleren med mye varer. De hadde 
fått streng beskjed av faren at de ikke måtte forlate 
ponnien. På den øde veistrekningen kommer de til et 
sted der broren så mange kråker et stykke borte. På 
den tiden betalte regjeringen en fast pris pr kråke som 
ble fanget. Etter mye diskusjon så lover broren henne 
sitt gotteri hos landhandleren, hvis hun passer ponnien 
og han får springe for å fange kråker. Hun står der 
alene med ponnien da hun ser støvet - kvegbilen 
kommer og ponnien blir skremt og danser! Den river 
seg løs, springer vekk og alt i kjerren velter i grøften. 
Broren kommer springende tilbake, så raskt som en 
OL-vinner. 

Ponnien sprang hjem og faren ante uråd. Han 
ringte og det kom hjelp fra landsbyen. ”Hva skulle de 
gjøre”, lurte hun og broren på veien hjem. ”Alle 
varene var ødelagt”. Broren sier: ”nå tier du stilt, så 
skal jeg fortelle om ponnien”. Kvelden kommer. De 
legger seg i andre etasje. Der er et stort rom delt i to - 
med gutte- og jenteside. Marina forteller moren hva 
som skjedde. Hun er diplomat og forteller det ikke 
videre – faren har et stort ansvar, det er dårlige tider 
og han er lykkeligere uten å vite hva som skjedde, 
mener hun. Hva broren sa til faren, det visste ikke 
Marina. 

Marina skrøt av pappaen sin, han var fabelaktig. 
”Om han aldri hadde vært urettferdig?” Hun svarte: 
”Når de store barna skulle hente stein, var jeg blant de 
eldste. Når de yngste skulle luke, var jeg blant de 
minste”. ”Den var god – hva skylder jeg deg?”, spurte 
faren. ”Vi tar en tur til Hawai”, var svaret hennes – 
men det var mye senere de reiste dit.  

Klimaet snudde og de fikk flotte avlinger, enormt 
mye korn. Det ble lagret i store hauger og kunne ligge 
lenge ute. Marina sier de var aldri sultne, men de 
minste barna vokste opp i velstand. Canada hadde den 
beste hvete i verden. 

Dette er historier fra det virkelige liv, men er 
fascinerende og eventyrlige. Blomster og takk til 
Marina! 

Kvelden ble avsluttet med loddtrekning. Det var 
levert inn mange gevinster og overskuddet på 
marsmøtet ble kr 3645,-. Takk til alle! 

 
Tau 15. mars 2013 - Solfrid Abrahamsen, sekr. 

 
 
 

  
 
 

 
 

 
 
 

 
Gratulerer 

 
Referat fra medlemsmøte 13.03. …. 

forts. fra side 2 

 

Artige 
historier 

 
Vi gratulerer 

så hjertelig med dagen 
i  

AprilAprilAprilApril! 
 

VI GRATULERER    !!!!    
    

Anna Børkja              3. 
Turid Langvik            10. 
Oddvar Notvik          19. 
Lilly Barkve            19. 
Lars Strand            24. 
Sindre Idsal            25. 
Torunn Levik            26. 
Solveig Jansen            27. 
Leif Voster            30. 
Grete Voster            30. 
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Medl.bladet "MellomVenner" av mars 2013, for  
Brubyen Lodge, Saskatchewan, Canada  
har en link til en annonse for Solglyt Lodge (se 
nedenfor). Der kan man lese at lodgen i neste måned 
kan feire 100 år. Lodgen har faktisk eksistert fra 
1913. Litt av en alder. Klarer vi i Ryfylke Lodge 
dette?  kilde: http://www.sofnedmonton.ca/events/2013-
04_Centennial_Banner_Poster.pdf 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
' 
   *** 

 
 
 

Norwegian American Weekly er et blad som gis ut gratis hver uke 
til alle som er interessert.  

15. mars 2013 skrev de om: 
 

U.S. talent abroad 
Den amerikanske  
Rachael Lee Flores gjør 
det godt i norsk Idol  
konkurranse. Da hun  
vokste opp i U.S., tenkte  
hun ikke at hun en dag  
skulle bli med i  
"The Norwegian Idol  
competition". 
 
Flores, opprinnelig fra  
California, møtte sin   Photo: TVS. Rachael Lee Flores 

ektemann i El Paso, Texas,       at her audition for Idol. 

en norsk soldat som var stasjonert i U.S. gjennom et 
utvekslingsprogram. Resten er historie; Flores bor nå i Stavanger, 
Norge sammen med mann og barn. 
Dette året bestemte hun seg for å gjøre noe nytt, og meldte seg  på 
til audisjon for det norske"Idol" show, nokså likt det populære U.S. 
programmet "American Idol". Mange norske sangartister har 
oppstått fra dette norske TV showet – f.eks. Alexander Rybak. 
 

les mer: http://blog.norway.com/2013/03/15/u-s-talent-
abroad/?utm_source=3%2F15%2F2013&utm_campaign=Mar.+15
&utm_medium=email 

Noen ganger var kundene stridige og ville ikke  
forlate saloonen. Så hentet dommeren den tamme  
bjørnen sin. Den var mer skremmende enn farlig,  
men kunne få alle til å forlate saloonen i en viss fart. 

 
 
Selv om den gamle dommeren var kjent som en  Bjørnen som han 

hard mann, kunne han allikevel mykes opp.   skremte kundene  

En ung mann, som i en revolverduell var kommet  med 

til å drepe en hest – noe som den gang var en  
alvorlig forbrytelse. Mannen ble p.g.a. sin grove forbrytelse dømt til 
døden ved hengning. Den unge mannens siste ønske var å skrive et 
brev til sin mor, noe han fikk lov til. Dommeren leste brevet, og 
benådet deretter mannen med ordene: "Nye vitneutsagn beviser klart at 
det er begått en juridisk feil, og at hesten var skutt ved et vådeskudd. Så 
retten er hevet og baren er åpen".  
 

Dommer Roy Bean hadde levd et  
hardt liv og under en tur til Del Rio falt  
han drukken i søvn i sin egen seng og  
våknet ikke igjen.  
Han døde 16.03.1903 og er begravet i  
Del Rio Texas. 

      Gravsteinen til Roy Bean 

 
Roy Bean hadde tre lidenskaper. Den første var Loven – han elsket 

å dømme folk. Den andre var sterk whisky i store mengder. Og den 
tredje lidenskapen var Lily Langtry, som den gang  
var en berømt skuespillerinne. Hun ble kalt  
"Liljen fra Jersey", og var hans kvinneideal.  
Han oppkalte sin saloon etter henne,  
"Jersey Lillys" saloon. Saloonen var imidlertid  
hans rettssal. Denne ordningen passet han fint.  
Likevel vil man si at Roy Bean var en av de mer  
komiske karakterene i historien til staten Texas. 
 
       Roy Bean 

 
 
Skuespillerinnen Lily Langtry besøkte Langtry i 1903, men da var Roy 
Bean avgått ved døden 3 måneder tidligere. Lily besøkte, slik som 
andre turister, saloonen og rettsalen som var blitt berømt. Dommeren 
hadde hatt ry for å være lite høflig overfor nysgjerrige togpassasjerer 
som stoppet for å ta en drink og se på skiltet "Loven vest for Pecos".  
Men overfor Jersey Lily hadde byen tid. Innbyggerne ga henne 
dommerens yndlingsbjørn som i flere år hadde vært lenket til sengen 
hans. Men bjørnen ville ikke vite av henne og løp sin veg. Da fikk hun 
dommerens revolver. Hun ga den en hedersplass i huset hvor hun 
bodde hjemme i England, som et minne om den gamle komiske 
beundreren, som hun aldri hadde møtt. 
 
 

*** 

"Loven vest for Pecos" 
(forts. fra side 4) 

 

 

Hva skjer? 
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BYGDELAGSMØTER I 1958 
 
TRØNDERLAGET-Fergus Falls, Minn., 6. og 7. juni 
 (50 års jubileum) 
SIGDALSLAGET-Detroit Lakes, Minn., 6. og 7. juni  
MJØSA-OPPLANDSLAGET-Stoughton, Wis., 7. og 8. juni 
LANDINGSLAGET-Valley City, N.D. 11. og 12. juni 
VOSSALAGET-Decorah, Iowa, 13. og 14. juni 
SOGNALAGET-Viroqua, Wis., 13.-14. juni (50 års jubileum) 
SETESDALSLAGET-Thief River Falls, Minn., 13.-14. juni 
GUDBRANDSDALLAGET-Albert Lea, Minn., 13.-14.-15. juni 
NORDHORDLANDSLAGET-Northwood, N.D., 13.-15. juni 
DET NORDVESTRE TELELAG-Minot, N.D., 20.-21. juni 
MØRE-ROMSDAL, FYLKESLAG-Detroit Lakes, 20.-21. juni 
NORDVESTRE STAVANGERLAG, Williston N.D. 23.-24. juni 
SUNNFJORDLAGET-Superior, Wis. 27., 28. og 29. juni 
NORDFJORDLAGET-Moorhead, Minn., 27., 28., og 29. juni 
ØSTERDALSLAGET-Duluth, Minn., 27. og 28. juni 
HALLINGLAGET-Williston, N. Dak., 26., 27., 28. juni 
HARDANGERLAGET-Williston, N. Dak., 11.-12. juli 
VINGER EIDSKOG ODALSLAGET-Granite Falls, 20. juli 
VALDRES SAMBAND-Granite Falls, Minn., 25., 26., 27. juli 
 
 

2.800 UTVANDREDE 
FRA NORGE I FJOR 

 

2800 nordmenn utvandret til oversjøiske land i 1957, opplyser 
Statistisk Sentralbyrå. Dette er 165 flere enn i året før. De fleste 
utvandrede reiser til USA eller Canada og forholdsvis mange til 
Australia. 
 
 

"KONTAKT" 
JUBILEUMSSANG! 
ved Sigrid Stordalen 
(Skrevet for Kontakt's 5 årsfest) 
 
Femårsfest vi feirer nu 
bursda' barnet kjenner du 
Det er Kontakt, norskeklubben  

her i byen 
Du er ikke mange år 
men du er jo klubben vår 
ekte norsk, ja bare se på menyen. 
 

Rømmegrøt og spekekjøtt 
kaffe, kaker masse godt 
hinkas, akevitt for mangen tørs- 

tig strupe. 
Pass nå bare på at du 
bilen din du klarer snu 
så vi ser ditt glade fjes til næste 

uke. 
 

Vi skal feste her ikvell 
gjøre dagen ideel 
og velkommen ønskes alle emi- 

granter 
Vi skal synge, danse, le 
flirte litt i ny og ne 
Skål for norskeklubben – fem- 

årsjubileanten. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

  

KLIPP 
Gammelt-nytt fra avisen 

"Minnesota Posten" nr 29-2. årgang  
Trykket i Minneapolis 5. juni 1958 

 
Via Godwin Sagård/Odd H. Olsen har vi mottatt en bunke gamle aviser 
av Minnesota Posten. Eldste nummer vi har er fra 5. juni 1958.  
Vi har tenkt å "ta inn" noen korte klipp fra avisene. Siden de bør være 
korte, så kan det være at lengre interessante artikler må hoppes over i 
denne omgang. Så får vi heller komme tilbake til dem en annen gang. 

I "Dalbuen" av mars og spalten "Presidenten har ordet" – kan vi lese at 
ting skal skje i Kvinesdal, - sitat: 

Viking Lodge i Kvinesdal har invitert oss til å delta i et stort 
utvandreropptog i forbindelse med den 25. utvandrerfestivalen i Kvinesdal 
i sommer, 6. juli. Noter datoen!  
Da stiller vi med Prærievogna og alle de fine klærne og tingene vi har. 
Dette er noe vi liker! Vel møtt på neste møte 21. mars på Gamle Skolen!" 
Tordis 

 
Da kan vel vi andre og være obs. på datoen og ta en tur til Kvinesdal? 
 
    * 
 
"NRK2-radio, kulturkanalen", av søndag 17. mars - hadde innslag 
om at de i Vanse, sør for Farsund skal bygge en ca. 30 meter lang kopi av 
Brooklyn Bridge over en gate i sentrum. Det spesielle er at broen ikke er tenkt å 
forbinde noe som helst. Skal fungere som en byfornyelse av sentrum. 
Kommunen har godkjent prosjektet, og folk på gata som ble intervjuet, 
hørtes positive ut. 
Det er allment kjent at i Kvinesdal og Vanse distriktet har de veldig 
"sansen" for Amerika. Distriktet hadde mye utflytting i sin tid. Begge 
stedene har hvert år hver sin festival i slutten av juni måned. Denne 
redaktøren har selv vært på disse. For få år siden var vi på Vanse, og 
festivalen deres var veldig kjekk. Mye god underholdning. Det blir nok 
en ny tur når broen er ferdig. 
    * 
 
I "Viking e-post" av 2.22.13 spørres det etter en frivillighets-
koordinator. Dette er en nylig opprettet posisjon, mest med tanke for 
USA – etter red's forståelse. Men kanskje kunne det være noe for Norge 
og? 
Tanken skal iallfall være "En måte å gi noe tilbake på. Er det noe for 
nettopp deg – som måtte være blant de unge som leser dette bladet?"  
     
 

I medl.bladet til "Mellom Venner" 
mars -2013 kan man lese hva man 
tenker seg der at koordinatoren kan 
gjøre – jeg lar det stå på engelsk:  
 

SoN Website for Youth 
In January, Sons of Norway 
announced the official launch of its 
newest online venture, called 
NorwayConnects.org.  

This new, unique virtual community was designed to be a place where 
students, professionals and institutions of higher education can come 
together for the common good of building innovation in industry and 
providing opportunities for international exchange. Above all, this web 
portal will build bridges between North America and Norway.  
The site is comprised of seven different sections which can help college 
students and young professional succeed in life, including scholarships, 
educational opportunities, finding a job or internship, volunteerism and 
financial literacy. 
 
 

FØRSTE NORSKE 
TOMATER 

 

Fogn i Ryfylke: 
 

Årets første tomater 
kom til Stavanger i 
slutten av april levert 
av Rasmus og 
Johannes Runestad, 
Fogn i Ryfylke. Det 
er usedvanlig tidlig, 
ikke minst når man 
tar den sene vår i 
betraktning. Etter hva 
det opplyses fra 
Gartnerhallen, har det 
bare hendt en gang 
tidligere etter krigen 
at man har mottatt 
norske tomater før 1. 
mai. 

 
 

BERGEN: 
 

Pinsekvelden ble 
vel 100 unge par viet 
i Bergensby. 
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Returadresse: 
SOLFRID ABRAHAMSEN 
VARHAUGV. 9, 4120 TAU 
 
Sendes til: 

 
 
 
 
VELKOMMEN TIL MEDLEMSMØTE ONSDAG 10. APRIL 2013  

KL. 19.00 (merk tid og sted) 
PÅ VAULALI, BJØRHEIMSBYGD 
 
Saker:  - Vanlige møtesaker 
Foredrag: - Film, video fra tidligere turer til USA, - m.a.o. litt mimring 
 
Velkommen til deg - og ta med venner. 
 
 
STYRET 
 

 

OPPLEVELSESREISER TIL USA 
 

SOLHEIM TOURS 
 

Kristin og Terje Solheim 
 

Mobil telefon: (+47) 90138683 
Postadresse: Solheim Gård, 4820 Froland 
E-post: tesolh2@online.no www.solheimtours.com 
 

Bruk av Stoff er tillatt for alle trykte publikasjoner som utgis under paraplyen Sons of Norway. 
Fritt å bruke stoff som er ”Ryfylke Lodge 8-023” sitt stoff når kilden oppgis. 

Kommersiell eller annen bruk av stoff som Ryf. Lodge har fått tillatelse til å bruke - er ikke tillatt. 


