
SONS OF NORWAY ble stiftet i 
Minnesota i 1895, og fikk Norge som 
distrikt nr. 8 i 1982. Det er i dag over 
400 lokalforeninger/lodger i USA, 
Canada (distrikt 7) og Norge. 
Medlemstallet totalt er mellom 64-
65000. 
I Norge er det 17 lokale lodger i drift, 
med et samlet medlemstall på ca. 
1400. 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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Ryfylke Lodge 
PRESIDENTEN HAR ORDET 

 
Gode medlemmer !! 
 
Vi som er med i Sons of Norway tenker ofte i første rekke USA når vi skal på 
reise utenlands, og det av forståelige grunner egentlig, det er der vi ofte finner 
slekt og venner som vandret ut. Men alternativene er utallige når det gjelder 
reisemål, og mens noen tenker USA tenker andre f.eks Grønland. Jostein Gard 
tok oss i ord og bilder med på en av sine reiser til dette landet hvorom vi 
tenker is, is og atter is og kulde. Men du verden for et reisebilde han gav oss 
om grønne enger, elve-safari, planter, jordbær pluss mye mer som lar seg 
dyrke frem på Grønland. Takk til Jostein Gard, og takk til deg som kom på 
møtet denne kvelden. Utover det vil jeg gjerne slå et slag for de reiser han 
arrangerer til denne del av verden, omtalt i referatet du finner i bladet. 
Dessuten; det er kjekt når så mange kommer til møtene våre, - det ligger 
spenning i luften foran hvert møte, og jeg er sånn en ”fulle hus” mann, - det 
synes jeg er kjekt. 
Vi fortsetter utover høsten i relativt tradisjonell stil, med overraskelser 
innimellom, og det som det nå knytter seg størst spenning til er hva som 
kommer ut av valgkomitéens arbeide med hensyn til å bekle styre og oppgaver 
i lodgen. Vi setter stor pris på alle oppgaver som blir utført, og de som jeg 
denne gang vil trekke frem, og rette en varm takk til, er Astrid og Lilly som tar 
mange timer av sin tid i forkant av hvert møte, for at vi skal få et hyggelig og 
velsmakende måltid. Kanskje de også er de siste som forlater Vaulali etter 
rydding og oppvask?  Mange takk. 
 
Det var min lille hilsen denne gang, håper at Ryfylke Lodge blir et posetivt 
møtested fremover. Det skjer hos oss som ellers i lag og foreninger, at 
medlemmer blir borte av naturlige grunner. Vi er i dag 83 medlemmer og mitt 
ønske og oppfordring til oss alle må være hvorvidt en og hver av oss kan ”slå 
et slag” for lodgen med tanke på nye medlemmer. Ryfylke var 
utvandrerdistrikt av dimensjoner. Kanskje du kjenner noen som har nære bånd 
til familier med slekt og venner i USA, og som kunne ha glede av å være 
medlem i Sons of Norway. 
 
Ha en fin høst fremover, -tenk på,- og se på de flotte fargene som nå omgir oss 
i ukene fremover, før det siste løv har falt - - . 
 
Med vennlig hilsen 
John Hevrøy 
President 
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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 2012 
 

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 
Ingrid Lekvam 

Heggheimsvegen 261 
4120 Tau 

inlek@frisurf.no 
Tlf. 51744193 / 48203633 

 

Kasserer 
Ingrid Engedal 
Ekornvegen 3 

4100 Jørpeland 
ingrid.engedal@lyse.net 

Tlf. 90183024 
 

Finanssekretær UTGÅR 
 

Aktivitetsleder 
Gunvor Lauvsnes 

Fjellsv. 18B 
4100 Jørpeland 

gunvor.lauvsnes@lyse.net 
Tlf. 51748227 / 95296686 

 

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 
 

POST: 
Ryfylke Lodge 8-023 
V/Jon 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 
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Jostein Gard forteller og viser video fra 
sitt opphold på Grønland. Han er ikledd 
den hvite trøyen som er Grønlands 
nasjonaldrakt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bildet er tatt fra fremvisningslerretet, og 
viser turister som besøkte Jostein i 
drivhuset. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
På et bord kunne man se ting som 
Jostein hadde tatt med fra Grønland, 
bl.a. selskinn (bakerst), tova ting og 
noen pels-innesko. 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Referat fra medlemsmøte i Son’s of Norway 
på Vaulali 19. september 2012 

 
President John Harry Hevrøy åpnet møtet med å ønske alle velkomne til Vaulali. Disse var 35 
medlemmer og en gjest. Spesielt velkommen til Jostein Gard fra Talgje i Finnøy som skulle 
fortelle fra sine opphold og reiser til Grønland. 
 
Etter å ha sunget de tre lands nasjonalsanger fekk Odd Harald ordet for å fortelle om kongressen i 
Fargo, USA, der Norge hadde fire utsendinger i tillegg til den norske presidenten. Odd Harald 
vart medlem av lov-komiteen og Solfrid vart medlem av rapportkomiteen. Komite-medlemmene 
var i arbeid i tre dager før selve kongressen tok til og det var travelt og lærerikt å være medlem av 
en slik komite. 
 
Alle som stilte til valg måtte holde en tale og fortelle om seg selv. Det ble vedtatt at alle som ble 
valgt til det internasjonale styret ikke skulle kunne sitte mer enn en periode. Dette er nytt og en 
skal legge vekt på at styret er profesjonelt. Til kongressen i 2014 skal der legges fram forslag til 
nye regler for valg av styre. Bladet "Viking for Kids" som er utgått, skal bli erstattes med noe 
annet. Ny Internasjonal president er nå Marit Kristiansen som er bosatt i Alaska. 
Kasserer Ingrid Engedal orienterte om økonomien som pr. i dag er ca kr 8300 i kassa. 
 
Til ny valgnemnd i Ryfylke Lodge ble valgt Anne Berit Sæbø, Terje Borgen og Torleiv Helland.  
Valgnemndas arbeid skal helst framlegges på neste møte. Lodgen har pr i dag 83 medlemmer. 
 
Aktivitetsleder Gunvor oppfordret alle til å fortsette å trimme. For å oppnå sportsmerke er regelen 
at retten til bronsemerke og evt. sølv- og gullmerke skal opparbeides i løpet av ett år, altså fra en 
dato til samme dato neste år. Da begynner en på nytt igjen med bronsemerke. Odd Harald mottok 
bronsemerket i sykling.  Han mottok også diplom for å ha verva et nytt medlem.  
 
Presidenten leste opp skriv om ei webside: www.olanordmann.co.uk Dette er et prosjekt som er 
kalt ”Ola Nordmann Goes West”, der de er interessert i historier om folk som utvandra til USA 
(og Canada?) og eventuelt gode historier om disse.  Hvis noen har slike navn og historier må de 
legge disse inn på engelsk på den oppgitte adressen. 
 
Etter god kveldsmat, fekk Jostein Gard ordet. Han stilte i ei kvit trøye som var Grønlands 
nasjonaldrakt. Hans historie var at for fire år siden såg han en annonse om gartner til Grønland til 
å lede en forsøksstasjon og gartneri for roser og grønsaker. Han visste nesten ingenting om 
Grønland da bortsett fra at der var snø, is og kaldt og at der bodde inuitter der. Men han reiste. 
Hovedmålet med forsøksstasjonen var å lære opp folk. Vekstsesongen var fra mai til september. 
Hvis de hadde plasthus kunne sesongen vare i sju mndr.  
Hovedspråk var Grønlandsk, men alle barn lærer også dansk. I 1979 fikk Grønland hjemmestyre, 
men de får støtte fra Danmark. Der han bodde var der 15 kilometer til nærmeste nabo. Første året 
var han der i fire måneder. Det kom kunder og turistpuljer som de skulle ta vare på, spanjoler og 
andre – 5-600 det første året. Han ble buden heim til en familie. Han fekk og bli med på padletur 
sammen med spanjoler. 10% av isfjella var over vann, resten under. Så det var padling mellom 
isberg, stillheten når de padlet og lyden fra isfjell som kalvet. Han var også på heietur langt utafor 
allfarveg der han hadde tatt en aure på 2,5 kilo med hendene. Veret var vekslende, men låg gjerne 
på 15-20 grader om sommeren. 
Der var lite skog og det som var, var plantet. Gard var med på en større skogplanting. Grønland 
mottok 30-40 krusskip hvert år. Det er fire-fem meter forskjell på flo og fjære og fiske er viktig. 
Selfangst var stor tidligere, men Greenpeace hadde ødelagt det, slik at selstammen var blitt altfor 
stor.  
 
Det var en opplevelse å høre på Gard som fortalte på en så profesjonell og god måte at vi ble helt 
fortrylla. Samtidig med foredraget ble det vist masse lysbilleder av beste merke som belyste 
fortellingen på en utmerket måte. Han hadde også med seg selskinn, tova ting og utstyr fra 
Grønland som vi fikk se. Han skulle i 2013 lage til tur til øya og være turleder. Denne vil vare 6 
dager, plass til 12 til 24 personer og koste kr 24000 pr. person. Det var mulighet til å skrive seg 
på en uforbindtlig liste hvis vi var interessert i turen.  
 
Til slutt ble det loddet ut lyngblomster før vi sluttet av og reiste hjem med hodet fullt av planer 
om kanskje en Grønlandstur til neste år. 
 
27.09.12. Ingrid (sekretær) 
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Caroline Olsen Volla,  Danielle – reisefølge 
som har skrevet "Min tur  til Caroline 
til USA …" 
 
 
4. juli -her er de på  
piknic i en park 
 
 
Nederst: 
3 jenter på tur – 
Caroline til h. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Skogfjorden camp ligger  
   ikke så langt fra Bemidji i 
   Minnesota. Den startet sin 
   year-round Norwegian 
   Language Village ved 
   Turtle River Lake nær 
   Bemidji, Minnesota i  
   1971 (Hamar Lodge). 

 
 
 
 
 
 
 

Carica AS – Cruiseeksperten 
 

Vi har cruise over hele verden 
 

Jakob Askelands vei 9, 4314 Sandnes 

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

www.carica.no - Gratis parkering 
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Skogfjorden 2013. 
Har du barn eller barnebarn som ønsker å reise på språkleir i Minnesota  

kommende sommer? 

Medlemmer i Sons of Norway, Distrikt 8, har igjen mulighet til å få stipend for 
barn eller barnebarn som ønsker et 2 eller 4 ukers opphold ved Concordia 
Language Villages (Skogfjorden) i Bemidji, Minnesota. Dato for leirene i 2013 er 
24. juni – 6. juli for 2 uker og 24. juni – 20. juli for 4 uker. 
 
Det kan søkes om stipend både fra Concordia Language Villages (CLV) og fra den 
lokale lodge i Sons of Norway.  
De som reiser får også reisestøtte fra Distrikt-8.  Stipendene fra CLV vil bli fordelt 
av distriktet og det kan oppnås opptil kr. 7 - 8000.- tilsammen i stipend og 
reisestøtte. De som ønsker det får også opphold som gjester i en amerikansk 
familie i Minneapolis, en uke før leiren starter. Da blir det avreise fra Norge ca. 16. 
juni. 
 
Søknadsfrist for stipendene er 1. desember 2012 og søknaden skal sendes til 
campansvarlig Johanne Hansen.  
For ungdom som blir innvilget stipend vil det måtte betales et depositum som 
dekker avbestillingsgebyret for oppholdet på leiren. For mer informasjon, ta 
kontakt med campansvarlig 

Johanne Hansen, Sørnestunet 12, 4015 Stavanger, 
tlf. 51 56 38 96, mobil 95 97 14 04  
eller E-post: johanne.hansen@sornestunet.no 

 
Du finner flere opplysninger om Skogfjorden ved å gå inn på 
www.ConcordiaLanguageVillages.org 
 
 
(Red. anm.:) 
Johanne Hansen presiserer at innmeldingsskjemaet som søkerne også kan printe ut fra 
www.ConcordiaLanguageVillages  ikke  skal sendes direkte til USA, men til henne som 
campansvarlig. Ellers går de glipp av stipendene som er annonsert. Disse stipendene, både 
fra D-8 og CLV blir fordelt av campansvarlig og kassereren i D-8, for tiden er det Per 
Mikalsen og henne. 
 

 

Min tur til USA sommeren 2012 
 
Skrevet av Caroline Olsen Volla som var på Skogfjorden sommern 2012 som rep 
for SoN Hamar Lodge 8-017. 
 
Den 17. juni 2012 dro jeg til Minnesota, USA som representant av Sons of Norway 
Hamar. Oppholdet mitt varte over tre uker som bestod av en uke hos en 
vertsfamilie etterfulgt av to uker på sommerleir.  
På St. Paul Airport ble jeg og mitt reisefølge, Daniella, møtt av vertsfamilien vår. 
Vi bodde hos en familie som bestod av en mor, tre barn og hunden Ginger. Uka 
sammen med verstfamilien gikk unna på en blunk. Vi ble holdt aktive fra vi stod 
opp om morgenen til vi gikk å la oss på kvelden. De første dagene gikk mye tid til 
å bli kjent, hvor vi dro til forskjellige parker og spilte baseball, fotball, basketball 
og lignende sammen med barna. Moren, Chris, hadde ikke ferie og jobbet store 
deler av uken vi var der, men med tanke på at de to eldste barna hadde førerkortet 
så kom vi oss rundt allikevel.  
En dag hvor alle i huset var ganske opptatt, ble vi kjørt til Mall of America 
sammen med den yngste søsteren og vi tilbrakte dagen der. Den siste dagen vår 
hos familien dro vi til en vannpark og var der frem til middagstider. Når vi kom 
hjem var vi med på gutten i familien sitt ”graduations party”. Han var akkurat 
ferdig på High School (dvs. videregående skole). Vi spiste og grillet marshmellows 
over bål hele kvelden. Vi lagde også ”S’mores”, det er sjokolade og smeltede 
marshmellows mellom to havrekjeks. Dere som har sett en del på amerikanske 
serier på tv’en har sikkert sett det der. Med S’mores og kald melk ble det en 
perfekt avslutning på kvelden 
(forts. side 6) 
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Fra en av "Norges Bebyggelse" bøkene har vi 
hentet dette – "Glimt av Rogalands humor" av 
Ingvar Molaug: 
 
Troskyldigheten kan være artig og skape 
mangen god latter – som nå med gutten inne 
i fjordene et sted, hvis største fryd var å 
springe på strømpelesten. Moren var etter 
han stadig vekk, så det var ikke ofte han fikk 
lurt seg til det. Han vokste opp, og langt om 
lenge ble han såpass til kar at han ville av og 
fri. Han la ut for sin utkårede om de 
framtidsutsikter han kunne by henne, og han 
smurte kanskje tykt på. Men trumfen gjemte 
han til slutt. Da kom det: - Hvis du vil bli 
konå mi, så ska' du få gå på sokkaleisten all 
din dag, sa han og såg stort på henne. 
 

Troskyldig og kanskje rørende må han vel 
kalles Ryfylkingen som for noen år siden 
fulgte sin kone til Stavanger – hun skulle 
innlegges på sykehus og gjennomgå en større 
operasjon. Da konen var vel innlagt, fikk 
mannen seg rom på byens store, nye hotell. 
Karen var ikke større reisevant, og da den 
vennlige værelsepiken hadde vist han 
rommet, snudde hun seg i døren og sa: - 
"Skulle det være noe De ønsker, så bare 
trykk på den knappen der", pekte hun. 
Mannen sto en stund og så på ringeknappen. 
Så gikk han bort til den og trykte riktig 
  kraftig. – "Eg ynskje at konå mi må bli 
  friske", sa han mens han sto og nitrykte. 

*** 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
Gratulerer 

Norske oppfinnere: 
Veitunnel under Hudson River 

(Forts. fra s. 7) 

Singstad spekulerte lenge og fant til slutt en 
genial løsning. Han tegnet en tunnel i tre plan. I 
midten skulle biltrafikken gå, i "kjelleren" ble 
det blåst inn trykkluft og i "loftsetasjen" ble den 
varme avgassen sugd ut. Ventilasjonsproblemet 
var dermed løst, men det førte til at tunnelen ble 
større enn noen av de andre tunneler under 
Hudson River. 

Ventilasjonssystemet ble en suksess og er 
siden blitt brukt i tilsvarende tunneler over hele 
verden. Systemet beviste også sin genialitet 
under en stor brann i tunnelen i 1949. Takket 
være den tversgående luftstrømmen, begrenset 
brannen seg til noen biler på begge sider av 
lastebilen som startet brannen, og brannfolka 
kunne drive slukkingsarbeidet i tunnelen uten 
surstoffmasker. 

Arbeidet med tunnelen ble påbegynt i 1920 
under ledelse av sjefsingeniør Clifford Holland. 
Han døde imidlertid høsten 1924, like før det ble 
gjennomslag i tunnelen. Nestkommanderende, 
ingeniør Milton Freeman, tok over som 
sjefsingeniør og arbeidet kunne fortsette uten 
forsinkelser. I mars 1925 døde også Freeman og 
dermed var det Ole Singstads tur til å ta over 
som sjefsingeniør. Han ledet prosjektet på en 
utmerket måte fram til åpningen høsten 1927. 

Hollandtunnellen ble bygget som en 
motorveitunnel med 4-felt under Hudsonelva, og 
forbinder øya Manhattan i New York med Jersey 
City, New Jersey ved Interstate 78 på fastlandet. 
Tunnelen ble opprinnelig kalt Hudson River 
Vehicular Tunnel eller Canal Street Tunnel, 
og er en av to motorveitunneler som går under 
Hudsonelva (den andre er Lincon Tunnel, litt 
lenger opp i Hudsonelva.) 

Ole hadde nå skaffet seg et ry som spesialist på 
undervannstunneler, og fra 1930 til 1933 
konstruerte han og ledet byggingen av en tunnel 
under Schelde i Antwerpen. Denne tunnelen 
forsøkte først belgierne å sprenge under retrett i 
1940. Senere prøvde tyskerne det samme da de 
trakk seg tilbake i 1944, men tunnelen holdt 
begge ganger. 

Det ble etter hvert behov for flere veitunneler i 
New York, og Ole var den selvskrevne 
konstruktør ved bygging av Lincolntunnelen fra 
1934 til 1945. 

Senere fulgte Queens-Midtown fra 1936 til 
1940 og så den fjerde, Brooklyn-Battery fra 
1940 til 1950. 

I 1950-årene ble Singstad invitert over til 
Norge for å komme med gode råd om helårs 
veiforbindelse mellom Øst- og Vestlandet. Han 
var på befaring både på Haukeli og Strynefjellet 
og kunne ved begge forbindelsene konkludere 
med at det ikke var uløselige problemer med 
tunnellene der. 

 

IDÉ – banken 
Har du en god idé eller et 
godt forslag om noe vi kan 
benytte oss av i Ryf. Lodge? 
 
Ta kontakt med presidenten - 
John Harry Hevrøy 

johhevro@online.no 
Tlf. 51747761 / 90825915 

 

Har du E-mail? 
 

Da kan medlemsbladet 
sendes deg digitalt, og 
lodgen sparer porto. 

 

SEND DIN  
E-mail ADRESSE 

til redaksjonskomitéen 
 

sab@lyse.net  
 

Husk også å sende din nye 
adresse hvis du oppdaterer 

senere 
 

 
Vi gratulerer 

så hjertelig med dagen 
i  

OktoberOktoberOktoberOktober 
 

VI GRATULERER    !!!!    
    

Ole Dagfinn Østhus   03. 
Leiv M. Engedal        04. 
Tanke Levik            10. 
Egil Pedersen            18. 
Ingrid Nag            26. 
Ola Lekvam            27. 
Astrid Sagård            28. 
 

 

Artige 
historier 

I et intervju i Aftenposten i 1957 sa han at 
"Tunnelene kan betale seg selv ved 
bompenger -Et praktisk og fornuftig system". 

Han var forut for sin tid også på det 
området, for bompenger er også blitt svært 
vanlig her og etter hvert. 

Han ble også rådspurt om muligheten for å 
bygge en undersjøisk tunnel til Kristiansund. 
Han konkluderte med at det var teknisk mulig, 
men at det ikke ville være økonomisk 
forsvarlig å bygge en slik forbindelse med så 
svakt trafikkgrunnlag. Da han ble spurt om 
hvor mye han skulle ha for konsultasjonene sa 
han at de kunne gi 500 kroner til Røde Kors i 
stedet for honorar. Møringene var imidlertid 
så misfornøyde med hans konklusjon at de 
aldri sendte noen penger til Røde Kors. 

Forbindelsen "Krifast" sto likevel ferdig i 
1992 og er blitt et godt prosjekt både teknisk 
og økonomisk. 

Siste norgesbesøket var i 1967. Han var 
da 85 år men var fremdeles aktiv i sitt 
konsulentfirma. Han ble da spurt om når 
han tenkte å pensjonere seg og svarte 
som så: "Når mine kolleger pensjonerer 
seg, ser jeg dem igjen neste gang i deres 
begravelse". 

Likevel døde han i 1969. Han er 
begravet sammen med sin kone på Green 
Wood Cemetery i Brooklyn New York. 

 
*** 
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Min tur til USA sommeren 2012 
Skrevet av Caroline Olsen Volla, Hamar Lodge 

(fortsettelse fra s. 4 
Morgenen etter gjorde vi en tårevåt avskjed med familien vår og 
gjorde oss klare til å bo sammen med en dame de to siste dagene 
før vi skulle på bussen til Skogfjorden, Bemidji.  
Bussturen til Skogfjorden tok fem timer, så jeg og Daniella rustet 
oss godt for bussturen med full-ladede ipoder og gode puter. Etter 
fem lange timer, kom vi endelig frem til Skogfjorden. Det første 
som skjedde da vi kom dit var at vi fikk nye navn, et ”skogfjorden-
navn”, og navneskilt. 
Amerikanerne som var campere på leiren fikk et norskt navn, så da 
var det bare logisk at vi som nordmenn fikk oss et amerikansk. 
Mitt var Samantha. Deretter ble vi sendt av gårde til hyttene vi 
skulle bo i, vår lå lengst unna alle møteplasser.  
Skal jeg være helt ærlig, så var de to første dagene på Skogfjorden 
ikke de aller beste. Det er ikke mye stygt det går ann å tenke om en 
farfar, men det lille det en kan, kan jeg love dere at jeg hadde tenkt 
om min i løpet av de dagene. Jeg kunne ikke forstå hvorfor 
ungdom dro dit frivillig og var der hele sommeren. Men misnøyen 
gikk fort over og jeg endte opp med å ha de to beste ukene i mitt 
liv. 
På Skogfjorden hadde vi opplegg fra morgen til kveld der også. Vi 
begynte dagen med flaggfiring og frokost før vi vasket bad, 
støvsugde og ryddet hytta. Da klokken ble litt over halv ti møttes vi 
utenfor matsalen og hadde allsang i ca. en time. Deretter begynte 
programmet for dagen. Man kan på en måte si at vi hadde de 
samme aktivitetene hver dag, men det var aldri det samme fra dag 
til dag. Vi hadde også noen dager innimellom hvor opplegget var 
noe helt annet enn det vi var vandt til, som f. eks søndager og 4. 
juli. 
Deltakerne fra Norge hadde en egen gruppe som ble kalt 
”peaches”. Navnet kom fra strengen som navneskiltene våre hang i. 
Alle var delt inn i grupper med forskjellige farger på strengen og 
vår var da naturligvis oransje (fargen til en fersken). To ganger 
hver dag så hadde vi noe som de kalte for ”strenggruppe”, dette var 
da deltakerne med samme streng ble samlet. Derfor møtte vi alle de 
norske deltakerne to ganger hver dag og da var det ikke lov til å 
snakke norsk med hverandre. Hvis vi skulle kommunisere måtte 
dette gjøres på engelsk. Slik fikk vi også praktisert engelsken vår 
litt mer enn hva vi ellers gjorde på campen.  
Jeg nevnte litt tidligere 4. juli, som da er nasjonaldagen til USA. På 
denne dagen så begynte vi dagen slik som alle andre dager, men 
etter middag så samlet peaches seg og vi dro inn til Bemidji for å 
feire nasjonaldagen slik som en amerikaner ville gjort. Jeg vil si at 
dette var den beste dagen vi hadde på skogfjorden. Vi hadde et 
ordentlig amerikansk måltid i en park, hadde en skattejakt og så på 
fyrverkeriet. Vi spilte også minigolf, kjørte gokart og 
bumperboats.  
Etter tre uker sitter jeg igjen med minner for livet og mennesker jeg 
aldri kommer til å glemme. Jeg fikk ett sterkere forhold til 
menneskene på leiren enn det jeg har til mine venner her hjemme 
og vi ble veldig knyttet til hverandre. Miljøet på Skogfjorden 
kunne ikke vært bedre og jeg vil anbefale det for alle. Å si ja til 
farfar da han tilbød meg å dra til USA er den beste avgjørelsen jeg 
noen gang har tatt og jeg misunner alle som får dra etter meg. De 
har en fantastisk sommer i møte.   
 

Søndag 17. juni dro jeg fra Bergen, og mange timer senere 
ankom jeg Minneapolis. På flyplassen ble jeg møtt av en 
utrolig hyggelig vertsfamilie, som jeg og en annen skulle bo 
hos i en uke. Denne uken fikk jeg oppleve mye forskjellig: 
Vi dro til zooen, var på Softballkamp, var på sykkeltur i St. 
Paul, dro til Wisconsin, og mye mer. Jeg hadde det utrolig 
gøy.  
Da uken var ferdig ble jeg kjørt til St. Paul, hvor jeg og de 
andre nordmennene skulle ta buss til leiren. Vi kom til 
Skogfjorden noen timer senere. Her sjekket vi inn, valgte 
amerikanske navn, og fikk tildelt en hytte vi skulle bo i.  
De fire ukene jeg var på leiren var utrolige. Vi gjorde så mye 
forskjellig: 
4. juli dro alle nordmennene til Bemidji, her fikk vi oppleve 
hvordan amerikanerne feirer nasjonaldagen sin. Vi spilte 
minigolf, hadde piknik i parken, og så på fyrverkeri. I tillegg 
skulle vi gjenskape slaget ved Alamo, først lærte vi om slaget. 
Så hadde vi vannkrig med den ene videregående klassen. 
Vi sang mye, og «besøkte» noen av de store byene, som: 
Seattle, Los Angeles, Austin, Chicago, Miami, Nashville, 
Memphis, New York og Washington D.C. Her lærte vi også 
noe om byen, som: maktsystemet i Washington D.C., Country 
i Nashville og Disneyland i Los Angeles. 
Jeg fikk også oppleve Internasjonaldag. Her dro vi til den 
tyske leiren, Waldsee, og traff folk fra flere av de andre 
leirene. Kort tid etter var også frihelg. Da dro alle de som 
skulle være der i fire uker, inn til Bemidji. Her fikk vi vasket 
klær, handlet litt, og vi bowlet.  
Alt i alt har denne sommeren vært en fantastisk opplevelse, og 
jeg er svært glad for at jeg fikk sjansen til å dra dit. Alle 
lederne var hyggelige og engasjerte, og de andre deltakerne 
var så greie, spesielt jentene i Oslo, som var i den hytten jeg 
bodde i. 
Tusen takk for tilskuddet. 
 
Vennlig hilsen 
Julie Vikingsen 16 år. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Her er vi som bodde i hytta (bilde fra Hamar Lodge) 
 

Referat fra Skogfjorden 
Skrevet av Julie Vikingsen,  

Bergen Lodge 



         Ryfylke Lodge 8-023 
    Side          
 
 

7

 
 

Fra Bernt Balchen Lodge – september 2012, har vi 
klippet dette - sitat: 
" Sons of Norway 30 år i Norge – en liten 
markering  
Vi tør minne om at vi har satt av dagen, lørdag 
24.11.12, kl. 19:00 for å markere vår store dag. 20. 
november 1982 ble den offisielle dagen for åpning 
av Sons of Norway i Norge. Denne dag samlet 200 
medlemmer seg til en skikkelig 
etableringsmarkering. Her var gjester fra inn og 
utland. 4 av topplederne fra USA var på plass og 
mange fornemme gjester, nesten 200, var til stede. 
Dette ble starten på Distrikt 8 (Norge) og lodgene 
Oseberg (8-001) – Hjalmar Johansen (8-002) og 
Bernt Balchen (8-003). Vi ønsker nå å invitere til 
en “Torskeaften” på “Klubben” og vi har invitert 
sopranen Bodil Arnesen til å synge for oss og vi har 
også tenkt å invitere gründere i alle 3 lodger, vår 
første representant i det Internasjonale styret og 
Distriktsstyret og håper også å se den nåværende 
Distriktspresident, Odd-Harald Olsen og vårt 
internasjonale styremedlem Ernst Granly. Videre 
inviteres medlemmer og gjester fra Viking Lodge 
(Lyngdal/Kvinesdal) – Terje Vigen Lodge 
(Arendal) – Oseberg Lodge (Tønsberg) og vår egen 
Bernt Balchen Lodge.  
Vi legger opp til en velkomst kl. 19:00 og går 
deretter til bords hvor vi får torsk og 3 glass vin til 
maten. Prisen er ikke fastsatt, men vil nok ligge 
rundt kr. 600,-. Sett av dagen med en gang. Vi 
sender ut en invitasjon så fort vi har mottatt konkret 
tilbud fra serveringsstedet." 
FrBj. 

*** 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Holland tunnellen som forbinder Jersey City og øya Manhattan , 
New York under Hudson River  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Holland Tunnel 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
  

 
Kilde: http://www.lotsberg.net/artiklar/Singstad.html 
 
Ole Singstad var født 29. juni 1882 på gården Trøhaugen i Lensvika i Sør-
Trøndelag som nummer 7 av hele 9 søsken. Foreldrene var Knut Singstad og 
Anne født Auset. 
Ole dro i 1898 til Ålesund og begynte på middelskolen der.  
 
I 1901 begynte Ole studiene ved Trondheim Tekniske Læreanstalt og tok 
eksamen i 1905. Han var en flink student. Han deltok i det sosiale liv og var 
formann i studentforeningen. Han roste senere sine lærere og sa at en skole er 
akkurat så mye verdt som lærerstaben ved skolen er det. 
 
I 1905 var det heller smått med jobber for nyutdannede ingeniører i Norge, og 
Ole dro i likhet med mange andre til Amerika for å prøve seg der. Han reiste 
med amerikabåten på 3. klasse og kom fram til New York uten å ha skaffet seg 
jobb på forhånd. Fra mor Anne hadde han fått med seg 5 kroner, og med lån fra 
svoger Kongelbæk hadde han finansiert billetten. 
 
I Amerika var det bruk for ingeniører, og det ble straks jobb ved jernbanen i 
New Jersey og senere ved jernbanen i Virginia. Ole var en periode i Syd 
Amerika, for deretter å jobbe en tid med trafikkforholdene i Philadelphia. 
 
I 1909 ble han ansatt ved undergrunnsbanen i New York. Ole hadde skikket seg 
vel i de ulike jobbene, og de etablerte entreprenører og ingeniører ble snart 
oppmerksomme på den unge nordmannen. 
 
I 1911 ble han amerikansk statsborger. Dette var nærmest obligatorisk å bli for 
immigranter på den tid. Omtrent på den tiden giftet han seg med Else Johansen 
fra Danmark og de fikk etter hvert en sønn og en datter. 
 
I 1915 fikk han tilbud fra den store tunnelbygger Clifford Holland om å være 
med på planlegging av verdens første veitunnel under Hudson River i New 
York. Dette var vendepunktet i karrieren, for deretter jobbet Singstad nesten 
bare med undervannstunneler. 
 
Tunneler under elver hadde vært bygget før. En tunnel i London, under elven 
Thames, ble påbegynt i 1825 og ferdigstilt i 1843 etter store vanskeligheter. 
Allerede i 1873 ble det brukt et skjold med trykkluft for å motvirke trykket fra 
vannet ved bygging av en jernbanetunnel under Hudson River. Denne metoden 
var etter hvert videreutviklet og forbedret, slik at det ikke var de helt store 
problemer med selve utgravingen av massene. 
 
I 1919 fikk Ole Singstad oppdraget med å konstruere ventilasjonssystemet for 
tunnelen. Noe slikt var aldri blitt gjort før og det fantes ikke noen form for 
grenseverdier for hva mennesker tålte av avgasser fra biltrafikk. Data på utslipp 
fra ulike kjøretøy fantes heller ikke.  
Oppfinneren Thomas Alva Edison ble kontaktet og han mente at det var umulig 
å ventilere en tunnel med så stor biltrafikk. 
 
I samarbeid med United State Bureau of Mines og Yale University fikk 
Singstad bygget en prøvetunnel på over 100 meters lengde hvor alle slags biler 
ble stilt opp med motoren i gang. Frivillige studenter pustet inn gass under nøye 
kontroll for å finne verdier for hva mennesker tålte. I tilfelle kø eller 
trafikkstans, måtte en regne med at bilistene måtte kunne oppholde seg i 
tunnelen inntil tre kvarter. Konklusjonen til Singstad var at med konvensjonell, 
langsgående ventilasjon måtte det blåses en luftstrøm med hastighet på 27 m/s 
på langs i tunnelen. Dette tilsvarer full storm, og det er lett å forestille seg hva 
som ville skje hvis det oppsto brann i tunnelen. 
(fortsettes s. 5) 

Norske oppfinnere: 
Veitunnel under Hudson River 

 

Ingeniør Ole Singstad (1882 - 1969) 
Av Arne Dørum 

 

 

Klipp 
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Returadresse: 
SOLFRID ABRAHAMSEN 
VARHAUGV. 9, 4120 TAU 
 
Sendes til: 

 
 
 
VELKOMMEN TIL MEDLEMSMØTE ONSDAG  10. oktober  2012 KL. 19.30 
PÅ VAULALI, BJØRHEIMSBYGD 
 
 
Saker:  - Medlemsmøte saker og annen informasjon 
Foredrag: - Sigmund Landa forteller om og fra Latvia 
 
 
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. 


