
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 
 
Ryfylke Lodge`s medlemmer. 
 
 
Hyggelig å se deg på vårt medlemsmøte som vi avholdt i Vaulali 9.oktober, og 
selv om vi ikke var så veldig mange denne kvelden så ble det mye nyttig 
informasjon om helseforebyggende tiltak fra en sprudlende og opplagt Frode 
Vadla Risa. Det gjelder å være forberedt, - en vet faktisk aldri når vi kan trenge 
assistanse på disse områdene. Frode understreket betydningen av å si ”en en 
tre”, og ikke ”hundreogtretten” når vi må be noen, kanskje barn, om ringehjelp. 
Det samme gjelder for de to andre nødnumrene vi har tilgjengelig. 
 
Og så; det er alltid hyggelig å hilse velkommen nye medlemmer, og denne 
gangen gjelder det Astrid og Eilert Lunde, velkommen i Ryfylke Lodge`s 
broder- og søsterskap. 
 
Lodgen fyller snart 16 år, det registrerer vi, men lager ikke bursdagselskap i år. 
I årenes løp har det meste gått på skinner, og det er alltid hyggelig. 
 
Valgkomiteèn la frem innstilling til nytt styre, ( se info i bladet ) og valg ble 
foretatt. De fleste verv er besatt, og stor takk til den enkelte som har tatt 
oppgavene på strak arm. Imidlertid mangler vi i skrivende stund mannskap til 
to viktige oppgaver i lodgen; sekretær og aktivitetsleder. Kanskje du som kan ha 
fått forespørsel generelt sett, men takket nei der og da, nå ser dette i et annet lys 
og gjerne vil bidra, Gi deg til kjenne til en av oss i styret slik at når innsettelsen 
finner sted i julemøte så er styret fulltallig.  
For øvrig: STOR takk til valgkomitèen !! 
 
Så ønsker vi velkommen til neste møte som blir bedriftsbesøk hos West Kontroll. 
Der handler det om teknikk og lyd, - antar de har hørselvern tilgjengelig om 
nødvendig. Dette blir interessant. 
 
Så bare en liten oppfordring til slutt; benytt våre annonsører, og fortell det 
gjerne når du er i kontakt med dem, - vi trenger disse inntektene. 
 
Fortsatt ”gul høst,” - eller har stormen tatt alt ? 
 
 
Med vennlig hilsen 
John Hevrøy 
President Ryfylke Lodge 

 

Ved bruk av Grasrotandelen må vårt 
organisasjonsnummer oppgis: 988997382. 
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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 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 – 09.10 2013 
på Vaulali, Bjørheimsbygd 

Tilsted: John Harry Hevrøy, Sigbjørn Schmidt, Ingrid Engedal, Solfrid Abrahamsen, Pål 
Barkve, Kåre Abrahamsen 
Fraværende: Odd Harald Olsen 

Presidenten ønsket velkommen til 24 medlemmer og kveldens gjest Frode Vadla Risa. 
Risa’s tema for kvelden var Helsforebyggende tiltak. Han hadde alltid vært interessert i 

førstehjelp, innen Norsk Folkehjelp og Heimevernet, og har kjørt sykebil 22-23 år. 
Ved uhell/ulykker så er det viktig at man gjør noe og ”noe” er alltid 100% Riktig! Det kan 
være å roe situasjonen, stille spørsmål, ta lederansvar osv.. Den skadde legges i stabilt 
sideleie, også ved ryggskader. Se på pasienten, ansiktsfarge, puls og skader. Få en god 
vurdering og formidle videre. En skal ikke være for snar til å hjelpe den skadde opp i 
stående, kan påføre han mer skader. 

Hos AMK er det to ambulansesjåfører og to sykepleiere som svarer på telefoner. Når en 
ringer fra fasttelefon får de frem kart med blinkende lys på bostedet. All informasjon går 
videre til en skriver i sykebilen mens den er på vei. Kan være problem å finne frem f.eks i 
hyttefelt. En kan gå på Google  og lage Nødplakat som henges på synlig sted. Den angir rett 
posisjon som gjør at Luftambulansen/sykebil kommer direkte frem. Ved ulykker må en 
hele tiden tenke sikkerhet. Pakk ut og prøv refleksvesten hjemme. Ha den liggende i 
bildøren. 

Han demonstrerte Lærdal sin hjertestarter – den har vært en livredder mange ganger. 
Risa mente en ikke skal være redd for å ta kontakt tidlig når en har vondt for å puste, føler 
det som å ha ei ”hedla” på brystet – ikke tro at det går nok over.  

Med sin engasjerende, livlige og lydfulle måte å fortelle på så vil forsamlingen huske 
hans forklaringer og ”lyder” hvis de kommer i slike situasjoner. 

Matkomiteen var nå klar med kaffe og god mat. 
Valgkomiteen ved Gunvor Lauvsnes la frem sitt forslag. Det var to ubesatte poster, 

sekretær og aktivitetsleder. De forslåtte ble enstemmig valgt for 2014: 
 

 President : Sigbjørn Schmidt,   ny 1 år 
 Visepresident : John Harry Hevrøy  ny 1 år 
 Sekretær :    ikke valgt 
 Kasserer : Ingrid Engedal   gj.v. 2 år 
 Matr.forvalter : Pål Barkve   gj.v 1 år 
 Akt.leder :    ikke valgt 
 Redaktør : Kåre Abrahamsen  gj.v 1 år 
 Rådgiver : John Harry Hevrøy 
 Revisor  : Jan Langvik   ny 
 Vakt  : Leiv Magnar Engedal  gj.v. 
   : Leiv Voster   gj.v. 
 Matkomite : Grete Voster   gj.v. 
   : Anne Berit W. Sæbø  ny 
   : Jorunn Pedersen  ny 
   : Marit Hevrøy   ny 
 Red.komite : Odd Harald Olsen  ny 
   : Anna Børkja   ny 
 

Presidenten hadde deltatt på Presidentmøte i Oslo i helgen. Han fortalte at tilstede var 
Visepresident Ralph Peterson fra Hovedstyret som fortalte fra USA om problem med å få 
styremedlemmer, medlemssvikt, jobber for å komme tilbake til tidligere nivå, og om 
strategi for felles fremtid. 

Christiania Lodge feiret sitt 30 års jubileum på ”Loise”, Aker Brygge med 58 personer 
til bords. Det var 3 retters meny og kulturelle innslag; sang av en flott sopran og en 
eventyrforteller – begge fanget alles oppmerksomt. Det var hilsener fra Visepresident 
Ralph Peterson, og lodgene. En flott arrangert kveld. 

I september var Einar Lunde på besøk i Strand. Det var godt besøk både i 
Næringsforeningen, på Jonsokberget og i Jørpeland kirke. Ryfylke Lodge /kirkens 
kulturutvalg stod som arrangør og delte overskuddet. Presentasjonsark om Sons of 
Norway, Ryfylke Lodge ble delt ut til ca 50 personer. 

Styremøtet tidligere på kvelden hadde lagt plan for høstens program. Innsetting av nytt 
styre blir på julemøtet av Distrikt 8 kasserer Per Mikalsen. Han vil og fortelle om sin 
organisering av korps/kor som reiser fra Norge til Brooklyn for å delta i den store 17. mai 
paraden der.  (forts. side 5) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Her skal Frode Vadla Risa forklare oss hvordan 
en hjertestarter fungerer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13 stk av de som var til stede fikk 15 års Pins. 
Første rekke fra v.: Solveig, Astrid, Kåre Sigve, 
Gunvor og Torleiv. Andre rekke fra v.: Godwin, 
Harald, Solfrid, Torild, Haldis, Leiv Magnar og 
Jan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Det smaker med mat, synes fra v. Jon Harry, 
Marit, Torleiv og Sigbjørn ytterst til h. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nærmest veggen ser vi Jan, så Gunvor, Haldis 
og Torild. 
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Ytterlig 2000 mann sto klare for utkalling. Man måtte tilbake til borgerkrigen 
for å finne større samling av soldater. 

8. kavaleri med løytnant Joseph C. Ryen i spissen (kanskje Ben var med) gikk 
inn i Pine Ridge og drepte flere indianere. 2 kompanier ble beordret mot Standing 
Rock hvor Sitting Bull holdt til i en hytte, og han skulle arresteres. En gjeng 
indianere var vervet til å jobbe som politi for hæren. Disse fikk tilgang til alkohol 
som skulle gi dem mot til å arrestere Sitting Bull. Ikke langt unna sto soldatene i 8. 
kavaleri som forsterkninger. Det ble en hel del tumulter da indianerpolitiet gikk til 
arrestasjon - som endte med at Sitting Bull og sønnen Craw Foot ble  
drept. Dette fortalte Ben til broren Anton. 
Det oppstod et voldsomt raseri blant indianerne som var på  
høvdingens side og indianerpolitiet; kvinnene ble også med og sloss.  
8. kavaleri og 12. infanteri måtte bryte inn i kampen og stoppe den. 
 
Big Foot, Sitting Bulls halvbror, ble ny høvding for siouxene og  
indianerne som hadde tilhørt Sitting Bull. De ville til Pine Ridge  
reservatet og ønsket beskyttelse der. De var over 300 indianere,  
mange enker og barn. Bent forteller i brevene at hans kavaleri             Sitting Bull 1885 

greide å avskjære indianerfølget. Big Foot og oberst E.V. Summer  (Wikipedia) 
respekterte hverandre og kom til enighet om at indianerne skulle følge etter 
soldatene og de endte opp i Fort Meade. Indianerne var dårlig kledd, barføtte og det 
var kaldt. Big Foot var og blitt syk. En sivilist fortalte til Big Foot at soldatene 
hadde planer om å åpne ild om natten. Big Foot rømte med følget sitt, og oberst 
Summer fikk ordre fra høyere hold om å forfølge og pågripe dem. Uheldigvis var 
det ikke oberst Summer og Bernt's 8. kavaleri som fant dem, men kompanier fra 
avdøde general Custer's tidligere regiment, det 7. kavaleri under ledelse av major 
Samuel M. Whiteside. Utfallet ble tragisk. Kun få indianere unngikk å bli skutt. 
Bent forteller om dette i sitt 2. brev. 
 

Bent skrev mange brev og fortalte om indianerslag. Han dimitterte november 
1893 med karakter "Excellent" – var da sersjant. Han vervet seg igjen. Han tok 
også eksamen som offiser i 30 års alderen. 

Siste gangene han var i kamp var i 1895. Da var det hvite farmere som var blitt 
drept i Jackson Hole., og soldatene måtte rydde opp. Bent fortalte at han hadde 15 
mann med seg og kom etter troppene med forsyninger. 1000 indianere hadde 
omringet 250 soldater. Bent og hans menn kom seg gjennom og fikk reddet 
soldatene. 

 
USA fikk etter hvert andre behov, de kunne jakte på nye markeder nå som 

indianerkampene var slutt. De ville utvide grensene, og på nyåret i 1898 beleiret 
amerikanske krigsskip kongedømmet Hawaii. Kongen ga opp og Hawaii ble 
annektert. 

USA ville og ha kontroll på havene. Derfor måtte Spania som hersket på havet, 
beseires. Spania var herskere over Cuba og Flippinene. Den 20. april 1898 gikk 
USA til krig mot Spania. Denne krigen utgjorde et vendepunkt i Bents liv. Han 
sluttet å drikke, alvoret rundt krigen gjorde dette. 

 
Bent skrev ikke så mye om kampene på Cuba, men han var med i den første 

harde kampen "Las Guasimas" den 24. juni 1898, da amerikanerne ble overrasket 
av cubanere i bakhold. 

 
Etter mange slag, ble det amerikanske flagget heist på Cuba og Puerto Rico, 

ytterst i Caribien. Kavaleristene som hadde vært spredd, ble igjen samlet på Fort 
Meade. Der ble de gjort klar for å bli en del av okkupasjonshæren av Cuba, og Bent 
måtte følge med dit. 
Den militære plikttiden til Bent utløp på slutten av 1898, og han dimitterte, med 
"Excellent" karakter. Han vervet seg for tredje gang allerede dagen etter - for tre 
nye år til nytt kompani M. 
 

 
      Bernt August Eriksen 
      Revhaug – eller Bent Howe 
      som han kalte seg da han  
      kjempet i US Army 
 
 
 
 
 
 
 

Da krigen på Cuba tok slutt, fortsatte krigen 
mot spanjolene på Filippinene. Der lå nemlig det 
store indiske markedet. Da krigserklæringen mot 
Spania kom, lå den amerikanske flåten allerede 
klar utenfor Manila. Det ble en rask og 
overraskende seier for amerikanerne. 
 

Å få amerikanske soldater fra Cuba over til 
Filippinene, var en strabasiøs affære. Først etter 
flere måneder kom de over. Bent fulgte med. Han 
var der hele 3 ganger, til sammen 6 år. Krigen på 
Filippinene sluttet og begynte igjen - i flere 
omganger, til slutt i 1907. Bent fortalte heller ikke 
mye i brevene sine om kampene på Filippinene. 
Han forlot Filippinene for siste gang 15. mai 1913. 

Sammenhengende tjenestegjorde Bent 25 år i 
US Army – med "Excellent" karakter. Han 
dimitterte endelig 3. juni 1913. 

 

Det året Bent kjempet på Cuba, og hele 10 år 
etter Anna hadde søkt om skilsmisse fikk hun de 
undertegnede papirene i statsråd av kong Oscar. 
Begge to ble tillatt å gifte seg igjen. Anna kalte seg 
som enke fra da av. Hun ville ikke at noen skulle 
få vite at datteren Else var født flere år etter at 
ektemannen August (Bent) forsvant. 

Anna fikk offentlig støtte, og lærte seg flere 
håndverk til frisørfaget. Hun var i København i 
1895 og lærte seg rensing og farging av strutsefjær 
og pels. Dameklær av dette var blitt stor mote, helt 
nødvendig innen deres garderobe. (forts. s. 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 

     

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 Bokomtale av "Kavaleristen" (del 2 - 2) 
   (forts. fra oktober) 
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Vervekampanje 
i perioden 

1.11.2013 – 1.6.2014 
De som verver 10 

medlemmer eller flere, 
samme til hvilken lodge,  

er med i trekning om tur til 
New York, USA. Det blir 
også noen trøstepremier. 

  Dette er i regi 
av D8 

 

Fra boken "Sjøyden og andre siddisar 2" – kan 
vi finne historier om originale personer i 
"gamle dager" i Stavanger by. Her er noen. 
 
Den gang da sildeskøytene kom full-lastet inn 
byfjorden, fikk lille rødhårete Magnus i 
oppdrag av faren å gå rundt med trillebåren 
full for å selge sild på husene. 

Et sted var fruen i huset skeptisk. Hun så 
med kritiske øyne på fisken i trillebåra. 

- Jeg synes de ser noe gamle ut jeg, sa fruen, 
sildene er jo røde i hodet. 

- Eg og e røe i håve, svarte Magnus, men eg 
e'kje gammale for det. 

Fruen kjøpte sild. 
 
 
Galne Petra måtte til pers da myndighetene 

bestemte at alle skulle skjermbildefotograferes. 
Petra visste ikke hva dette egentlig var for noe, 
men hadde selvfølgelig gjort seg opp sine egne 
tanker. 

Da Galne Petra, uten klær på overkroppen, 
steg inn i boksen hvor skjermbildet skulle tas, 
sa hun til mannen som tok bildene: 

- Du konn'kje ver så snille å ta et par ekstra 
bilder. For hvis de blir goe så vil eg gjerna 
senda et te dåtter mi i Amerika. 

 
  *** 

 
DUMME STRØMKUNDAR 

Den viktigaste grunnen til høge straumprisar 
heile året, er dumme kundar som du og eg. Me 
er uvitande om korleis EL-leveransen frå 
kraftselskapa fungerer. 

Elektrisiteten er ein strøm av partiklar med 
elektrisk ladning. For at desse skal gjera nytte, 
må strømkrinsen vera slutta – difor to 
leidningar, ein med pluss og ein med minus. 

Frå EL-verket produserast strømmen som 
negativt lada partiklar og sendest ut gjennom 
minusleidningen. Denne strømmen passerer så 
gjennom ulike apparat, som omnar, lyspærer 
etc. 

Ikkje like mykje kraft trengst i dei 
forskjellige EL-innretningar og overskotet av 
ladningar går gjennom den andre leidningen 
(+) og tilbake til EL-verket. Produsenten får 
dermed det meste av strømmen tilbake og 
sender den ut på nettet att, til same pris. Har 
du difor ein gjenstand som brukar lite straum, 
t.d. ei sparepære (!), vil det meste av straumen 
gå tilbake til EL-verket. Og i neste minutt har 
den igjen passert EL-gjenstanden din, ladaren, 
skovarmaren etc. Står gjenstanden på over 
lengre tid , vil du ha betalt for strømmen fleire 
gonger uttrykt gjennom differansen mellom 
spenning, effekt og tid. 

Forlang difor to strømmålarer, ein som måler 
levert straum til huset og ein som måler kor 
mykje som går i retur til EL-verket. 
Differansen mellom EL inn og EL ut, det er 
denne du skal betale for. Ikkje ein watt meir! 

Og det står ikkje på teknologien for å få det 
til. Det må bli slutt på EL-verka si doble 
bokføring og ran av strømkundar. Her må 
staten inn med nytt regelverk, og heller klappa 
igjen om sparepærer og anna strømspare-
utstyr. Me satsar på at den nye regjeringa 
ordne opp.  
 

Kilde (noe endret):  
Karin Moe, Vedavågen 

PÅMINNELSE fra D8's Tubfrimansvarlig 
 

Til alle Lodger  
Fra Tubfrim 
 
Denne gangen velger jeg å sende dere en påminnelse av 

frimerker til Tubfrim. 
Denne innsamlingen går helt på skinner. Det har vært 

få brev eller notater som er kommet fra min hånd siden 
kongressen i 2012, men dere er flinke å sende inn 
frimerker til Tubfrim. Det er kjempe flott. 

Det nærmer seg jo snart jul og sending av julehilsen, 
husk da å klippe av frimerker på de gamle kortene og 
konvoluttene før dere kaster de. 

Dersom dere sender melding pr e-post så skriv store 
bokstaver i emne slik at jeg lett kan finne de og få tatt det 
ut av PC’ n. 

Dersom noen i lodgen har sendt frimerker og melding 
pr e-post så vennligst send meg en ny melding. Jeg byttet 
PC i våres og ting har blitt borte dessverre. Takk for den 
hjelpen. 

Håper alle Lodger er flinke til å sende inn brukte 
frimerker, gamle kort, gamle konvolutter til Tubfrim. 

 

Med søsterlig hilsen 
 

Lully Hillestad 
Tubfrim ansvarlig 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

Gratulerer og velkommen. 
Julemøtet – foreløpig. 

Vervekampanje. 

Referat fra medlemsmøte … 
forts. fra s. 3) 

 

Påminnelse om Tubfrim 

 

Artige 
historier 

 
Vi gratulerer 

så hjertelig med dagen 
i  

NovemberNovemberNovemberNovember 
 

VI GRATULERER    !!!!    
    

Leiv M. Engedal        04. 
Jorunn Pedersen       12. 
Ellen Helland            12. 
Sigbjørn Lerang        12. 
Åsmund Hausken      16. 
 

 

VelkommenVelkommenVelkommenVelkommen    
til nye medlemmertil nye medlemmertil nye medlemmertil nye medlemmer    
i laget vårt:i laget vårt:i laget vårt:i laget vårt:    

 
Eilert og Astri Lunde,  
fra Stavanger 

…(forts. fra s. 3) 
Meny på julemøte blir spekemat, rømmegrøt, 

risengrynsgrøt. Trekning av mottatte gevinster. 
Prest Ole Dagfinn Østhus forteller om tidligere 
juletradisjoner. 

Kontingenten for 2014 blir uendret. Frist for 
ungdommer å søke til Skogfjorden er 01.12.13.  

Sigbjørn Schmidt takket for tilliten ved valg av 
han som ny president. Det var 21 personer som 
var berettiget pins for 15 års medlemskap. 
Visepresidenten delte ut til alle de som var tilstede. 
Fem års pins vil bli utdelt ved en senere anledning. 

Presidenten informerte om Riksarkivet som 
inviterer deg med på historisk cruise 13.-15. 
januar 2014  med M/S COLOR MAGIC til Kiel 
for å markere 200-årsdagen for undertegning av 
Kieltraktaten den 14. januar 1814. På båten tur og 
retur er det lagt opp historisk program med 
foredrag, musikk og teater, og med i bagasjen har 
vi feststemning og historisk matinspirasjon. Se 
mer omtale annet sted i bladet. 

Styret oppfordrer medlemmene til fortsatt å 
samle brukte frimerker og al-ringer fra 
drikkebokser. De skal leveres i plenum på 
Kongressen i Egersund i 2014. 
 
Møtet ble avsluttet med trekning og sang. 
 
Tau 13. oktober 2013. 
 
Solfrid Abrahamsen 
sekr. Ryfylke Lodge 
 

Foreløpig program: 
 

JULEMØTE 11/12  
 

- Det vil bli påmelding til 
akt.leder. - Frist innen 
søndag 8/12. 
- Tradisjonell mat 
- Pris kr 150/pers. 
- Utlodning / - Foredrag 
- Styret ønsker gevinster. 
- Innsetting av nytt styre 
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 Dette var noe hun kunne drive med hjemme; da 

slapp hun å ha Else (5) hos fremmede mens hun 
arbeidet. Hun arbeidet ved kjøkkenbenken, kokte og 
blandet farger. Renset i en stamp med sagflis og 
whitespirit. 

Anna fant kjærligheten igjen og giftet seg til slutt 
– med den jevngamle Gustav Hemstad, en kunstner 
fra Stange i Hedmark. De fikk først datteren Hendy. 
Det ble Anna som måtte underholde familien på fire. 
Hun drev fortsatt på med bedriften sin, men nå på 
nytt sted i Kristiania, rett over der Rikshospitalet ble 
bygget. 

Else, Anna's datter giftet seg da hun var 17 år. Det 
var med Olaf Wergeland Five, offiser og 10 år eldre 
enn Else. De fikk sønnen Trond, men Else var ikke 
lykkelig fordi hun bl.a. måtte være med mannen når 
han ble forflyttet rundt omkring, også langt i nord 
med mørketid etc. Hun hadde dessuten fått greie på at 
faren ikke var August, han som dro til Amerika. Hun 
var "uekte" barn og skjemtes alltid over det. 

 
Nesten 20 år etter at Bent hadde dimittert, stod 

han på kaien i New York og ville til Norge. Han sa at 
han hadde spurt sin bror Anton etter adressen til 
Anna, men fikk til svar at hun var gift igjen. Derfor, 
etter å ha tilbrakt 5 måneder i New York, ville han 
ikke til Norge likevel. En grunn var at han hadde 
sverget overfor seg selv da han kom til Amerika, at 
han aldri skulle reise tilbake. 

 
Kort tid etter at Ben hadde stått på kaien i New 

York, døde Gustav, Anna's mann, og Anna ble 
virkelig enke. Det gikk mange år før Bent fikk høre 
dette. Han flyttet til Seattle hvor hans bror Hans 
Ludvig med kone Janna fortsatt bodde. 

 
Amerikanerne kom med i 1. verdenskrig i 1917. 

Da var Bent 59 år og ble innkalt til rekrutt-tjeneste. 
Han ble utnevnt til førsteløytnant og var svært stolt 
av det. Han kom nå inn i infanteriet, ikke som før i 
kavaleriet. 

 
Elsa skilte seg i 1922. Anna tok ofte med seg 

barnebarnet Trond hjem til Rødenes, der hennes 
slektninger fortsatt bodde. Elsa giftet seg på nytt og 
fikk nå en datter Unni Carine i 1925. 

 
Bror til Bent, Hans Ludvig, døde 16. januar 1930. 

Året etter ble Bent pensjonist, og han begynte å føle 
seg ensom. Han hadde imidlertid fått en liten 
"familie" å ta seg av. Det var familien til en venn som 
bodde i nærheten. Vennen druknet da han lånte 
Bent's båt. Dette tok Bent veldig tungt. Svigerinnen, 
Janna hadde lenge hatt vondt av Bent, han var ikke 
som før. Janna tenkte om det kunne ha med Anna å 
gjøre. Det var til Janna Bent opp igjennom hadde 
betrodd seg, fortalt at han tenkte på hvordan Anna 
hadde det. Janna skrev til slutt til Tora Revhaug som 
var gift med den yngste av Bent's brødre, Emil. 

(forts. s. 7) 

 
THIS 'N THAT By Susie W. Stageberg 

 

Written from Stavanger, Norway 
 

  Friday, July 4th was a gala day in Stavanger as great crowds 
first filled the Domkirke in preparation for the festivities in Stavanger By-park 
where the statue sculptured and presented to the city in memory of the first 
Norwegians to immigrate in a group to America by Marshall Frederics was 
unveiled. 

The procession from the church was led by the city band in full uniform, 
followed by city officials and members of the Stavangerlag. Surrounding the 
center of the park were beautiful Norwegian- and American- and city flags. 
National anthems of both Norway and America were sung by the great 
audience. Meanwhile hundreds of white-winged birds from the nearly park 
seemed to vie with each other in flying over our heads as if in perfect accord 
with the festive occasion. 

The weather could not have been more perfect as scarcely a breeze stirred 
the air and the sun shone with a special warmth after the long, cool spring had 
slowed Norway's vegetation by at least three weeks. 

Both city officials and the Rev. Nils Klungtvedt spoke warmly in 
appreciation of the great gift of the memorial statue, and Mr. Fredrics 
responded with dignity and grace as he told of his longtime dream of making 
this presentation in honor of his own Norwegian heritage. 

The main address was given by Dr. Seth Eastvold, president of Pacific 
Lutheran college, Parkland, Wash., who spoke in appreciation of the early 
labors of his own father, the Rev. Carl Eastvold who the first president of the 
American Stavangerlag organized in Story City, Iowa, and also of the 
dedicated life of his sainted mother who had both given of their best to 
promote true Christian citizenship in America. 

Dr. Eastvold's detailed account of the contributions of Norwegian church-
men and thousands of other immigrants to the building of churches, schools 
and industry in America was listened to with the utmost attention by the large 
audience. 

Singing of the national anthems concluded the program while camperas 
clicked on every on every side. Both Mr. and Mrs. Fredricks were surrounded 
by appreciative friends and officials and citizens of Stavanger and the daily 
press paid editorial tribute to the importance of the momentous occasion. 

The festivities in the park were followed by other meetings in various 
churches and school buildings where Stavanger residents vied with one 
another in showing friendly appreciation of the coming of more than 150 
members of the American Stavangerlag to Norway. Both privately and 
publicly all members were feted and entertained in a manner never to be 
forgotten by the visitors. 

 
STADIG DYRERE Å LEVE I NORGE OGSÅ 

NYE AVGIFTSFORHØYELSER SETTES UT I LIVET 
1. juli ble en rekke avgiftsforhøyelser satt ut i livet og Ola Nordmann må 

gripe dypere i pengepungen enn tidligere, om han vil holde levestandarden. 
Dette både som følge av at annen etappe i subsidiereduksjonen gjennom-
føreres, og som følge av den nye jordbruksavtalens bestemmelser om melk og 
melkeprodukter. 

Melken koster fra 1. april 63 øre pr. liter. Etter første etappe i 
gjennomføringen av subsidieordningen gikk den opp med 10 øre, så ytterligere 
9 ved gjennomføringen av annen etappe, og endelig 9 til som følge av den nye 
jordbruksavtale. Altså 91 øre pr. liter. 

Osteprisene opp med 55 øre pr. kg. Økning av Telegrafverkets takster, 
stort sett 50 øre opp. Brev og bladporto opp fra 1. oktober. Bensinavgiften opp 
fra 32 til 37 øre pr. liter fra 1. juli. 

Enkelte lyspunkter i avgiftsbildet: Fra 1. juli blir fyrstikkavgiften 
opphevet. Likeledes avgiften på kakaopulver, natursilkevarer og tilhengere. 

Gammelt-nytt  
fra avisen "Minnesota Posten" nr 35-2. årgang  

Trykket i Minneapolis, Minnesota, Torsdag den 17. juli 1958 
 

Bokomtale av 
"Kavaleristen" 

( forts. fra s. 4) 
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Da Bent fikk adressen, satte han seg ned og skrev 
første brevet til Anna. Han var da 73 år, Anna snart 67. 
Brevet er det som er gjengitt i forrige medlemsblad. Som 
fortalt, gråt Anna da hun fikk brevet, slik hun aldri hadde 
gjort; Bent dro fra henne, Oscar ville ikke vente, og 
Gustav døde. Hun hadde alltid måtte slite, og følte at Else 
bedreidet henne. Anna skrev alt det vanskelige ned. Det 
var kun Bent som fikk vite det. Hun greide å legge ting 
bak seg ved å ha en å fortelle til. På ny gikk hun Bent i 
møte. 

Hun svarte på Bent's brev, og noen uker senere fikk 
hun svar fra han. Han skrev at han ble veldig glad for 
brevet, hadde ikke vært så glad siden de var i sammen. 

De skrev til hverandre etter dette. I alt 13 brev fra Bent 
til Anna er kjent, ingen brev motsatt veg er funnet – kun 
en liten bit av et brev. Men Bent svarer i sine brev på 
spørsmål fra Anna, så hun må ha sendt han flere brev. De 
diskuterer etter hvert om de skal komme sammen igjen, 
men finner etter hvert ut at det nå er for sent. Særlig Bent 
tviler – "kjærlighed er ute av tankene mine" skriver han 
nesten 50 år etter at han reiste. 

I 1939 fikk Anna siste brevet til Bent i retur, med 
påskrift om at han hadde flyttet. Kontakten var brutt. 

Anna døde 6. januar 1941. Hun ble 75 år. 
Tre år etter at Anna døde, fikk bror til Bent, Anton, et 

brev fra Bent med vedlagt bilde der han går langs en gate i 
Seattle. Det viser seg likevel at Bent døde 5. oktober 1941, 
samme år som Anna. 

 
Kilder: 
Forfatteren som er oldebarn til Anna, opplyser at alt som er 
skrevet i boken baserer seg på kilder, bortsett fra der hun forteller 
om Anna's reaksjon da hun åpnet første brevet fra Bent. Det har 
vært umulig å finne brever fra Anna til Bent. Forfatteren har 
måttet tenke seg hvordan Anna reagerte da hun leste brevene fra 
Bent og de hun fikk fra Janna, konen til Bents bror Hans Ludvig. 
 
Boken bygger på de 13 brevene (i privat eie) fra Bent og hans 
militær papirer "Military Records", på over 30 forskjellige 
dokumenter. I tillegg er det brukt leksikon og internett, private 
familieopptegnelser samt en mengde opplysninger fra aviser og 
bøker. 
 
Fra Østfold Historielags hjemmeside: 
http://www.ostfoldhistorielag.org/publikasjoner.htm#Kava
leristen: 
har vi klippet: …." En historie som ikke ville blitt fortalt 
mellom to permer om ikke Ane-Charlotte Five Aarset for 
noen år siden hadde fått i hende noen gamle brev og ut fra 
dem nøstet opp en bemerkelsesverdig kjærlighetshistorie. 
Mellom hennes oldemor og ektemannen som knapt hadde 
vært i ekteseng før han bokstavelig talt stakk av til 
Amerika. Hun var 18 år, han seks år eldre og de så 
hverandre aldri mer". 
 
Red's kommentar: Dette er en gripende bok om to som nettopp 
hadde giftet seg, hadde lovet å holde sammen til døden skilte dem. De 
ble "skilt" fra hverandre et par uker etter giftermålet, og møttes 
aldri igjen. 
   Slutt 

SONS OF NORWAY FEIRER 1814:  
 

Eidsvold Lodge 8 009 anbefaler alle Sons of Norway 
medlemmer en 200 års jubileumsopplevelse utenom det vanlige!  

13.-15. januar 2014 inviterer Riksarkivet deg med på historisk 
cruise med M/S COLOR MAGIC til Kiel for å markere 200-
årsdagen for undertegning av Kieltraktaten den 14. januar 1814.  

På båten - tur og retur Oslo- har vi lagt opp historisk program 
med foredrag, musikk og teater, og med i bagasjen har vi 
feststemning og historisk matinspirasjon. Gå selv inn på nettet … 
http://www.arkivverket.no/arkivverket/Tema/1814/Historisk-cruise-til-
Kiel 

PÅMELDING: Direkte til Colorline Telefon 810 00 811 (0800-
1800) Her kan du velge om du vil betale med kreditkort eller få tilsendt 
faktura. Du kan også bestille på internett ved denne adressen  
https://www.linkevent.no/Events/RegForm.aspx?id=851a749c-0286-
4738-a5ab-7ee474c62616 

PRIS PR PERSON: kr. 3.240.- i enkeltlugar. Fra kr 2.740,- i delt 
dobbeltlugar. For mer info, ta kontakt med Knut Capjon 918 13310 
v/Eidsvold Lodge …knut.capjon@yahoo.com 

   *** 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

  

Noe av hvert … 
 

Bokomtale av "Kavaleristen del 2 av 2" 
( forts. fra s. 6) 

FSON - 
Feriereiser med Sons of Norway 

 

Vi søker en leder til å ta med 10 barn i alderen 13-14 år 
til New York, USA. 

Er du kreativ, leken og ansvarsbevisst? 
Kontakt en av oss: 

Elsbeth Carling   69 50 44 04 – 920 99 399 
Tone Eike  950 26 200 

 

Mottatt e-mail – fra: 
 

Eivind Oanes og Sigrun Melby  
som var til middag fredag 18. oktober  
hos Scandia Lodge 617, Naples, Florida 
De skriver –  

Vi ble invitert til middag hos  
Sons of Norway oktobermøte.  
Ca 30 personer var møtt opp til en  
hyggelig stund. Vi ble gjort skikkelig  
stas på når vi fortalte at vi var  
medlemmer av Ryfylke losjen. Vi hadde selvfølgelig pinsen på oss og 
den syntes de var så flott. Presidenten fortalte at der skulle komme en 
over fra Rogaland men hun husket ikke navnet. Han skulle komme for å 
sjekke overnatting steder i forbindelse med kongressen i Jacksonville. 

Vi hadde 3 pins på oss, den 3. var en vi kjøpte i suvenirbutikken på 
Prekestol hytta som viste det Norske og Amerikanske flagget i skjønn 
forening. En eldre som hadde sine røtter fra Telemark så lenge på den 
pinsen å når møte var slutt gikk jeg bort til han å ga han pinsen. Han ble 
så glad tok meg i hånden å det var rett før tårene kom. Han var født i 
Himalaya av norske misjonærer fra Telemark. Ved et tidligere møte 
fortalte han at han var fra Telemark, jeg spurte hvor i Telemark, men 
han ville ikke si det, jeg skjemmes å si det sa han. Du kan vel si det til 
meg sa jeg å etter en stund så kom det, Fyresdal, samme plassen som 
Quisling var fra. Vi er også invitert til november middagen. Kommer 
hjem 10. desember å reiser tilbake til Florida 1. februar 2014. 
Hilsen Sigrun og Eivind 
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Returadresse: 
SOLFRID ABRAHAMSEN 
VARHAUGV. 9, 4120 TAU 
 
Sendes til: 

 
 
 
 
VELKOMMEN TIL BEDRIFTSBESØK ONSDAG 13.11. 2013  

KL. 19.00 (merk tid og sted) 
HOS WESTCONTROL I NORDMARKA, TAU  
(Tidligere Tau Bygg ved Alsvikvegen) 
 
Saker:    - Eventuelt 
Foredrag/omvisning: - av West Control 
 
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. 


