Fra Økland i Ølen til Iowa i USA
Hans jr og Nils Frøland, brødre til Inger Hansdtr Frøland, emigrerte til USA i hhv
1881 og 1887. Siden fulgte nevøene, Ingers sønner, etter i tur og orden. Først Hans i
1908, så – etter at faren Endre var død - Nils i 1913 og så Johan i 1914. Johan tenkte nok en stund på å bli gårdbruker på Økland, men etter hvert bestemte også han
seg for å dra etter sine brødre til USA. Halvbror Endre var reist allerede i 1896.
Foreldrene Inger og Endre døde i
h.h.v. 1907 og i 1912. I følge kirkeboka døde Inger av en nyresykdom
og Endre av kreft. Endre var født på
Aabø i Sauda den 13. juni 1844 og
Inger på Hustoft i Vats 14. des. 1850.
Ingers foreldre, Hans Hansson fra
Håheim i Etne og Abelone Nilsdtr fra
Ohm i Vats, flyttet omkring 1855 til
Frøland i Sandeid, der Hans bygslet
jord. Ingers aner.
Endres foreldre var Endre PedersEndre og Inger
son Sand og Inger Johannesdtr Mo.
Endre P. Sand overtok gården på Aabø i 1830, året før han og Inger Mo giftet seg i
1831. Endres far, Peder Sand, hadde kjøpt gårdsbruket noen år tidligere. Endres
aner.
Amerikafarerne Hans født 27.08.1890, Johan født 29.10.1892 og Nils født
11.09.1896, var de tre yngste i en stor familie med 9 barn. De to eldste, Inger og
Endre, var født i Sauda, hhv. 1872 og 1874. De øvrige var født på Økland i Ølen, eller Aalund som det den gang het. Mor til de fire eldste av barna var Martha Ellingsdtr
Kvammen, også hun var født i Sauda. Hun døde i 1885. Endre og Marthas eldste
datter, Inger, døde som liten, før familien kom til Økland i 1875.
Høsten 1886 giftet Endre seg igjen med Inger Hansdtr fra Frøland, nærmeste nabogård til Økland – selv
om gårdene lå i hvert sitt amt/fylke. Endre og Ingers
fem barn var: Martha Eline (1887), Agnete Johanne(1888), Hans, Johan Emil og Nils.
Grunnboka for gnr 85, bnr 2 i Aalund sogn i Fjelberg
prestegjeld, viser at Johan, etter at faren var død, og
brødrene dradd til USA, kjøpte gården på auksjon for
1000 kr. Auksjonsskjøte er datert den 10. juni 1913.
Til dette, og annet, lånte han 2000 kr i Arbeiderbruk og
boligbanken. Obligasjonen ble tinglyst den 5. august
1913.

Hans (bak), Johan (t.v) og Nils
Bildet av de tre brødrene er tatt i
Minneapolis, i nabostaten Minesota.

Foruten kjøpet av selve gården, skulle nok noe av de
2000 kronene også brukes til å løse ut andre arvinger:
søsteren Martha Eline, brødrene Hans og Nils, og farsarv til halvsøstrene Inger Marie og Inger Gurine. Halvbroren Endre døde ung, høyst sannsynlig året etter han
emigrerte, har vi fått vite fra USA. Søsteren Agnete
døde av tæring like før jul i år 1900.

Martha Eline Økland

Kort tid før 'sister Martha' - som 'amerikabrødrene' etter
hvert kalte henne - giftet seg i 1916, kjøpte hun eiendommen
Hafrsfjordsgata 54 på Våland i Stavanger, så noe verdier må det
ha vært etter Endre og Inger. Skjønt Martha selv drev sin kafé i
Stavanger på den tiden. Det hadde hun gjort siden april 1909,
da hun overtok kaféen etter halvsøsteren Marie. Så brorparten
av de 12500 kronene eiendommen på Våland kostet (tomt 1500,
bygg 11000), kom nok her fra. Folketellingen i 1910 forteller at
Martha hadde kaféhjelp av Liva Heggebø, også hun fra Ølen.

Johan var den siste av brødrene som dro til USA. Etter hvert bestemte også han seg
for å dra. Var det lokketoner fra brødrene ‘over there’, eller kan det ha blitt vel ensomt
for en ungdom så vidt passert de 20, alene igjen på ’himagarden’ i Ølen? Riktignok
hadde han søskenbarnet, den tjue år eldre Lars Brekke Økland, på nabobruket, men
likevel, Johan valgte i november 1913 å selge gården til Halvard Haugland for 3000 kr.
Han dro til USA i mars 1914, bare noen måneder før de famøse skuddene falt i Sarajevo. En hendelse som også skulle komme til å få sin betydning for Johan i USA.
Hans og halvbroren Endre var, som nevnt, dradd til USA før faren døde i 1912. Onkel
Nils Frøland betalte reisen for Hans, og det var onkel Nils som var målet for Hans’
reise (nr 11). Onkelen bodde da i Cambridge, Iowa. Hans forlot Norge og Stavanger
som gårdsarbeider den 5. mars 1908 og gikk i land i New York 20. mars. Han hadde
da 10 $ i lommen. Hans, og senere broren Nils, fulgte begge R.M.S. Adriatic over Atlanteren til New York. Hans fra Southampton, Nils fra Liverpool.
Før Hans dro til USA jobbet han også som kusk for vognmann Imsland i Stavanger: "Så kjörte jeg tusinder av skind og huder fra slagtehuset til Ryfylkekaien for at henges op til törkning. Jeg maatte gjöre lidt av hvert da jeg var i Stavanger. Det er som en dröm
nu, det er saa lenge siden", skrev Hans i et julebrev i 1954. Fire år senere skriver
han:"Det var 50 aar i Mars siden jeg saa far staa paa kaien og vifte med det röde lommetörkle med taarer i öinene. Jeg skulle snart komme tilbake, men -- det laget seg ikke slik".
Senere gjentok han dette om fars røde lommetørkle blant alle de hvite: "da jeg stod
paa dek og saa Stavanger for sidste gang". Avreisen fra Stavanger var fra Skansekaien,

like utenfor søster Maries, og senere Marthas, kafé i Middelthonhuset, i Skansegt 13.
Onkel Nils Frøland døde den 24. 09.1910, to og et
halvt år etter at Hans kom til USA og Iowa. Nils ble 53 år
gammel og etterlot seg 12 barn, hvorav 11 fikk leve opp.
Onkel Nils var gift med Betsey Richardson, hun døde i
1905. Drøyt to uker etter at hun hadde født sitt barn
nummer 9. Også Betsey var av norsk ætt, fra Holmedal i
Skånevik. Etter hennes død ble Nils gift med Ragnild
(Rachel) Helgevold. Hun var, som Nils, fra Sandeid i Rogaland, fra nabogården til Frøland, Helgevold.
Målet for halvbror Endre jr. sin reise var, så langt en kan
se, Gardner i Illinois. Gardner ligger like sørvest for Chicago. Endre ankom Ellis Island i New York den 7. Mars
1896. Båten han reiste med het S/S Lucania. Han reiste
via Liverpool i England. Emigrasjonshavn i Norge for alle
de 4 brødrene var Stavanger.
Nils og Betsey Frøland, 1892

Mens Endres mål for amerikareisen var Illinois, dro Hans,
Nils og Johan alle til Iowa, til Huxleyområdet i Story County. Dit hadde, som nevnt,
også onkelen Nils Frøland dradd noen år tidligere. Story er nokså midt i Iowa. Universitetsbyen Ames ligger i Story County. Johan ble værende i dette området, på det
som siden ble hetende Okland farm i Kelley. Nils og Hans flyttet etter hvert nordover
til området ved Forest City, også det i Iowa. Også et søskenbarn, Johanna Helgeland,

dro til USA, men returnerte senere til Norge. Hvor hun giftet seg med politibetjent
Nils Helgeland fra Erfjord. Johanna var datter av Anna Hansdtr. Frøland.
Det var ikke uvanlig at norske utvandrere endret skrivemåten på navn ’over there’.
Johan ble til John, Nils til Nels og Økland til Okland for Hans og Johan og Oakland for
Nils.
Hans utdannet seg til prest. Han ble ordinert
den 9. juni 1917 ved The Union Convention of
the Norwegian Lutheran Church i St. Paul,
Minnesota. Han tjente følgende steder:
o
o
o
o
o
o

Kincaid, Sask., Canada
Admiral, Sask., Canada
Miller, Iowa
Fertile, Iowa
Mylo, North Dakota
Vining, Minnesota

1917
1919
1922
1930
1944
1947

- 1919
- 1921
–1930
–1944
–1947
- 1959

I Vining feiret Hans sitt 40 års jubileum som
prest, og på festgudstjenesten den 30. juni
1957, deltok både sønnen Elmer, kona Julia og
barnebarnet LaVonne.
Også Julia hadde norske røtter. Hennes pikenavn var Skogen.
Fra USA fortelles det om Hans at han var en morsom
sigarrøykende prest; ”He smoked a cigar constantly….”,
og han kjørte mye rundt i sin hestevogn.

Elmer & Lorene Okland

Oppdradd i Norge på slutten av 1800-tallet, hendte det
nok at Hans tidvis kunne oppleves litt streng, og som en
pater familias. Noen mente han var litt for involvert i
sønnen Elmers valg av yrke, og valg av ektefelle: Lorene
Johnson. Et ekteskap Elmer etter hvert brøt ut av. Det
fortelles også at da Hans en dag kom over sin foster-

sønn, Edward, kysse ei jente, kunne gutten like
gjerne gifte seg med henne, mente Hans. Slik var
det den gang.
Som sin far ble altså også Elmer N. Okland
prest. Vi kan lese mye bra om det arbeidet han
gjorde i ”The First Lutheran Church” i New Richmond, Wisconsin. Han var prest her fra oktober
1946 til juli 1955. Etter det flyttet han på seg til
Park Forest i Illinois. Her fikk karrieren etter hvert
en brå slutt, da han ble skilt fra Lorene, som senere (1962) døde i en ulmebrann. Elmer giftet
seg om igjen med sin sekretær Shirley Pentridge.
Han sluttet som prest og ble forsikringsagent for
The Lutheran Brotherhood. The Lutheran Brotherhood hjelper sine medlemmer til økonomisk
trygghet. Virksomheten er basert på tro og verdier. Organisasjonen tjener det luterske samfunnet i USA som en ressurs for finansiell utdanning
og dyktiggjøring, og for finansielle frivillige tjenester. De tilbyr også sine medlemmer ulike typer forsikringer og investeringsprodukter.

Hans, Julia og Elmer, ca 1915

En annen historie som forteller litt om
tiden for cirka hundre år siden: Vi er
utenfor Rake, helt nord i Iowa. Hans var
på vei hjem i sin hest og vogn. Da møtte
han – slik han selv fortalte det - djevelen i
form av en hund. Og hunden skal ha sagt:
”Jeg kommer til å straffe deg så lenge du
lever”, hvorpå Hans skremt repliserte:
”Jeg vet det!” Dette var en opplevelse
Hans kom tilbake til om og om igjen. Den
må ha gjort et sterkt inntrykk. Hendelsen
er fra før han giftet seg, og altså fra tiden
før han ble prest. Den ble der og da sett
Hans med en av sine tidlige konfirmantgrupper. Saspå som et profetisk syn. I ettertid er nok
katchewan, Canada. Ca 1920
Elmers valg og skjebne som prest, blitt
vurdert som noe av straffen. Om det var djevelen, tilfeldigheter eller Hans’ egen
strikshet som ’straffet’, kan imidlertid helt sikkert diskuteres.
Men Hans var, som nevnt, oftest både morsom
og lett til sinns. Omgivelsene nøt å lytte når han
pratet, og når han spøkte og lo, og røkte sigar.
Julia kalte ham bare for ”Okland” og Hans kalte
Julia for “Mama”. Så norske talemåter fikk også
være med til USA.
Etter at Hans forlot Norge i 1908, kom han - som
nevnt - aldri tilbake. Selv om planen var å komme
hjem igjen etter 5 år 'over there'. Vi vet heller ikke at hans etterkommere har vært her. Hans døde
Hans og Julias grav, i Rake Iowa
i 1973 og er begravet på West Lutheran Cemetery
i Rake, Winnebago, helt nord i Iowa. Et gravsted
han fikk reservert allerede i 1967. Julebrevene
hans var preget av presten Hans. Han snakket
mye om hvor god Herren har vært, og fikk han ikke se igjen sine kjære her på jorden, hadde han et genuint ønske: "maa vi alle mötes der hjemme hos Gud!", eller "på
den Himmelske strand", som han også sa det. Hans var den av de tre brødrene som
skrev mest, og mest personlig. Alle tre skrev på norsk, mens konene skrev på engelsk. Det hendte likevel at Julia prøvde seg på norsk. Hans’ nekrolog.

Johan giftet seg med Edith Johnson, født 10. Feb.

1894. Hun vokste opp i Sør Dakota, men bodde og arbeidet i Des Moines, Iowa, da Johan møtte henne. Hun
hadde en søster, Margaret, i Huxley området, og var
ofte hos henne på besøk. Johan og Edith ble gift 11.
mars 1924.
Før de to giftet seg, arbeidet Edith noen få år som
lærer. Men etter hvert flyttet hun til Des Moines, hvor
hun jobbet for oljeselskapet Standard Oil.
Men før det, blir det fortalt at Johan som sine brødre,
kom til USA via Ellis Island. Derfra dro han til Iowa og
Huxley, hvor broren Nils var. Johan var patriotisk og
identifiserte seg raskt med sitt nye fedreland. Han ble tidlig amerikansk statsborger og
innkalt til verneplikt for USA. Johan deltok for amerikanerne i første verdenskrig.
Han ble sendt til i Frankrike. På Johans grav er det et synlig bevis på krigsdeltakelsen.
John og Edith

Johan forlot norsk landbruk til fordel for det amerikanske. Fjellgården i Ølen ble erstattet av store
vidder sentralt på prærien i Iowa. Johan var svært
opptatt av helt og fullt å bli integrert i det amerikanske samfunnet, forteller yngste datteren Dorothy. Ungene lærte ikke særlig mye norsk hjemme, fordi det ville påvirke språket deres, som skulle
være amerikansk. Uten norsk aksent. Samtidig ble
barna – som så mange norskættede i USA - opplært til å være stolte av sin norske herkomst. Noe
de også var.
Etter at Johan kom tilbake fra krigen i Europa, fikk
han seg arbeid i Huxlyområdet i Story county. Den
først tiden som innleid på ulike farmer. Huxleyområdet var på den tiden mye preget av norsk innvandring. Så sent som på 1940-tallet var det helt
vanlig at det ble snakket norsk i gatene her. De aller fleste som bodde i området var norske bønder.
Mange fra Rogaland og Haugalandet.

Johan som ung soldat

Etter hvert slo Johan seg ned nær Kelley, like sør for universitetsbyen Ames, nokså
midt i Iowa. I 1932 kjøpte han, for oppsparte midler, en gård her. 4-5 km fra Kelley
sentrum og omtrent like langt fra Huxley. Gården fikk, som seg hør og bør, navnet
“Okland farm”.
Johan trivdes med gårdsarbeidet. Spesielt likte han å drive med feavl. Han gjorde
det bra, og utvidet gården. Han kjøpte mer land, som amerikanerne sier det. I 2008,
trekvart århundre senere, lever tre barnebarn av familiegården. I tillegg leier de
jord, slik at området de driver utgjør cirka 3300 acres, noe som tilsvarer mer enn
13000 mål. De senere årene har mye handlet om gris, mais og soyabønner.
Vi antar det har vært mange store øyeblikk på Okland farm i tiden som er gått siden
Johan kom til Kelley. Kanskje dette er ett av dem.
Johan og Edith fikk seks barn, fire gutter og to jenter. Eldste sønnen Kenneth overtok gårdsdriften. Kenneth giftet seg med Margaret Ackermann, og i dag (2009) er
det deres tre sønner: Ken, John og Tim som driver farmen.

Bilder fra Okland farm, 2008:

Planting av mais

Fra Okland farm, Kelley

Norgesbesøk på Okland farm:

Ken, Marcie, Margaret, Solveig, Tor-Helge,
Ingunn og John

Også Kenneths to brødre Leo og Marlowe var farmere i Iowa. Det samme var også
søsteren Lois og hennes mann Gordon.

Marlowe startet først sammen
med faren Johan, men allerede etter få år kjøpte han sin egen farm
ca 7 mil nord for Huxley-/ Kelleyområdet. Marlowe underviste på
landbruksskole, G.I. Farm School
(kveldsunder-visning), her. Dette
var i tiden etter 2. Verdenskrig, og
han lærte opp “veterans” som kom
tilbake etter militærtjeneste, og
som ønsket seg å drive med landbruk. Programmet var iverksatt av
den amerikanske regjeringen. EtSlekt samlet på Iowa Veterans Home, Marshalltown, mai 2008
ter hvert kjøpte han selv en gård i
området, og familien flyttet hit.
Fra venstre, bak - relasjon til Johan Økland i parentes: Dorothy (datter),
Margaret (svigerdatter), Marcie (niese – datter til Nils), Laura (barnebarn
Han gjorde det bra, men allerede
– datter til Leo), Solveig, Torgeir (grandnevø). Foran f.v. Ingunn (grandsom 48 åring fikk Marlowe et krafniese), Tor-Helge(gr. grandnevø), Stanley (sønn).
tig slag. Han levde flere år som
Det hører også med til historien at Solveigs tippoldefar (farfars farfar) var
handikapet slagpasient. Hans kone
firmenning til Johan (, Hans og Nils) Øklands farfar Endre Person Aabø.
har fremdeles gården, men bor nå
(2009) i en leilighet nær en av sine døtre i Ames.
Leo var farmer i Jewell, Iowa. Etter hvert solgte han gården
og flyttet til Ames hvor han jobbet som computer operatør ved
Iowa Department of Transportation. Han ble pensjonist i 1993.
Gordon og Lois’s farm lå nær Stanhope, Iowa, ca 5 mil nord
for Kelley. Deres yngste sønn, Randy, driver gården i dag. Lois
og Gordon bor største delen av året i Aritzona.
Johan besøkte Norge to ganger, en gang tidlig på 1950-tallet,
1952, og en siste gang i 1961. Første gangen var også sønnen
Stanley med. Flere av barna hans har besøkt Norge.

Leo Okland

Johan døde i 1971 og Edith i 1973. De er begravd på Fjelberg
kirkegård i Kelley Iowa – emigrantene hadde mye av Norge
med seg ’over there’ – mange stedsnavn brakte de også med.

Nekrologer for Johan og Edith
På Fjelberg kirkegård er også
tre av sønnene til Johan og
Edith; Stanley, Kenneth og Leo,
begravet. Nekrolog til Kenneth
Okland, Leo Okland og til Stanley
Okland. Her er en liste over avdøde Oklander registrert i Story
County (ikke alle i vår slekt… eller fra Ølen.)

Johan på besøk i Stavanger i 1952 – her sammen med niese Ingrid.

Johan og Ediths gravsted . Nede til høyre en plakett som viser Johans deltakelse i 1. Verdenskrig.

Johan besøkte Norge i 1961 – her på Økland, på
gården til fetteren Lars Brekke Øklands sønn
Amund, og med grandnevø Torgeir i høylasset

Nils reiste til USA via Stavanger den 3. april 1913. Han
meldte utflytting fra Ølen tre uker tidligere, den 13. Mars.
Femten dager etter utreisen ankom Nils USA, New York og
Ellis Island, den 18. April 1913. Snaut 17 år gammel. Det
tok imidlertid nye 17 år før han søkte om og fikk amerikansk statsborgerskap, den 10. November 1930.
Men før Nils ble amerikansk statsborger giftet han seg med
Ruth Johnson, født 27. november 1909, i Huxley, Iowa. De
to ble smidd i Hymens lenker av broder Hans på selveste
julaften i 1929. Vielsen fant sted i Miller, Iowa, hvor Hans
da var prest.
Nils var bare 16½ år gammel
da han dro fra Ølen og Norge

Like etter tipset broder Hans om en gård til leie i nærheten
av Fertile, litt lenger nord i Iowa. Hans var da blitt prest i Fertile. Nils, Ruth og deres
få måneder gamle datter Norma flyttet da fra Huxley-området til gården sørvest for
Fertile. I Cerro Gordo county. Leieforholdet varte i 8 år. Og her ble de tre yngste av
døtrene til Nils og Ruth født.
Deretter bodde de 4 fire år på “The Gunderson
farm” før Nils den 1. Mars 1943, kjøpte gården de
tidligere hadde leid. Her levde Nils og Ruth resten
av livet, og mens de bodde her fikk alle jentene sin
eksamen fra Fertile High school. Gården ble solgt i
1997, etter at Ruth var død.
Nils og Ruth besøkte Norge i 1958. Yngste datteren Marcelline hadde også tilbud om å være med.
Alternativet for henne var å passe gården og – ikke
minst - få kjøre rundt i farens store pick-up. Hun
Miller Lutheran church
valgte bilen. Men da foreldrene kom tilbake og fortalte om en fantastisk tur, angret hun. Året etter reiste Marcie. Ikke bare på ferie,
det ble også studier ved Universitetet i Oslo. Emelia og mannen Robert besøkte også
Norge. Sommeren 1982.
Nils og Ruth var aktive medlemmer av Fertile Lutheran church, hvor Ruth var organist og pianist. Og Nils satt i benkeradene som stolt ektemann, og far, og med to
døtre på hver side. Familien til Nils og Ruth var meget musikalske, og de tre jentene
Norma, IvaDell og Marcie etablerte ”The Oakland trio”, og Emelia var countrysanger.
Norma sang i kor hele sitt liv, og ellers ved større anledninger - for eksempel bryllup
– ble det en del oppdrag.

Nils døde den 27. April 1964. I begravelsen sang døtrene, også på norsk. En tid tidligere var han blitt angrepet
av en mannevond sugge. Han ble presset hardt mot garden og skadet den ene nyren stygt. Nils var sterk og klaget lite, men etter hvert utviklet han kreft. Marci tok da
fri et år for å hjelpe foreldrene med gårdsarbeidet. Helt
til det siste var den musikalske familien rundt ham, og
det blir fortalt fra USA at Ruth sang amerikanske utgaver
av norske sanger og salmer ved sykesengen.

Fra gården til Nils og Ruth, 2008

… og omlag 50 år tidligere

Nils and Ruth omkring 1960

Fertile Lutheran church anno 2008

Ruth døde 17. januar 1996. Da hadde hun (og Nils) 12 barnebarn, 32 oldebarn og 2
tippoldebarn.
Bare Norma av døtrene fortsatte som
gårdbruker etter hun ble gift. Hun og
mannen Sterling hadde hele livet en
gård like nord for Meservey, ikke langt
fra Mason City, Cerro Gordo, Iowa.
Norma hadde utdanning fra Waldorf College, og praktiserte også som lærer i
Meservey. Her fikk hun i rikt monn bruke sine ulike musikalske ferdigheter. I
collegetiden var hun med i en sanggruppe, og hele livet spilte hun piano og
sang ved gudstjenester, bryllup, begravelser og andre typer arrangementer.
Hun var også en eminent kokk med
Nils og Ruths gravsted på Brush Point kirkegården,
sans for de delikate detaljene, sies det
nær Fertile IA.
fra USA.

Læreren og instruktøren ”Mrs O”

Yngste datter Marcelline var lærer i
Nevada, Iowa, i 35 år, av i alt 42 år i
skolesystemet. Sine musikalske evner
brukte hun flittig. Produserte blant annet musikaler. Etter hvert ble hun en
institusjon i det lokale skolemiljøet, og
gikk bare under klenge-navnet ”Mrs O”
(…hun var gift med Bob Osmundson).
Etter at hun forlot aktiv lærergjerning i
1998, ble hun bedt om å fortsette innenfor lærerutdanningen ved Iowa State University (ISU), hvor hun også underviste. Hun var lokal leder for America Reads/America Counts Program, hvis
mål er at alle elever etter 3. klasse skal
ha brukbare lese- og regneferdigheter.

Datteren Emelia var et familiemenneske, men åpnet gjerne hjemmet sitt for slekt og
venner og ikke minst for utvekslingsstudenter fra de fleste kontinent. Hun var på 70tallet også medlem av kommunestyret i Nora Springs, ”The Nora Springs City Council”. Hun var det første kvinnelige medlem her.

oooOOOooo

Etterkommere etter Hans, Johan og Nils.
Hans and Julia hadde en sønn og en fostersønn:


Elmer Norman f. 07.06.1914, Thompson, Iowa, død Rockford, Illinois, 17.09.1981,
Gift (1): 1935 Lorene Johnson f. 1916, Lorene døde i en brann, April 1962,
To barn:
o LaVonne f. 25.03.1936, d. November. 2006,
To døtre Susan b. 1960 og Margaret b. 1962
Gift (1): John Boykin, f. 1932, d. 1979
Gift (2): 03.08.1985 Henry G Castle, f. 1923, d. 2003
o

Stephen, f. 03.07.1942, d. 05.06.2004. Gift med Dorothy (Dottie) Susan Wray
Barn:
 Steve Douglas Jr. f. 1964, gift med Terri McDonald,
Barn:
 Nicki,
 Tyler,
 Michaela


Scott Michael f. 1966, gift med Kim Moore,
Barn:
 Tvillinger Bryan og Brandon,
 Cassie



Sean David f. 1971, gift med Gloria Clark,
Barn:
 Madison Grace b. 2002,
 Savannah Jordan b. 2004

Nekrolog Stephen
Gift (2) 1958 med Shirley Pentridge f. 15.06.1924, ett barn:
o

Mark f. 15.03.1966, gift med Diane Ralph,
Barn:
 Shannon,
 Brigit

Shirley hadde en sønn Bob Steidel, f. 24.11.1953, fra et tidligere ekteskap.
Nekrolog Shirley


Edward Husome (fostersønn), bodde hos sin bestemor til han var ca 11 år gammel.

Johan og Edith hadde seks barn:





Kenneth, født 27.03.1926, død 23.09.2005 – gift med Margaret Ackermann
Kenneth og Margaret’s barn:
o

Kenny, f. 14.08.1952 – gift med Janette – bor i Kelley, bl.a. foreldre til
 Jerrod f. 1980
 Mindy f. 26.04.1982

o
o
o

Linda – gift med Kevin Larson – bor i Story City
John – gift med Glenda – bor i Kelley
Timothy, f. 20.10.1958 (Kelley) og Debra Cochran (Huxley) (Skilt 1998)
 Ashley 30.12.1983 - 08.04.2011
 Brittany (Minneapolis)
 Josh (Ames)

Marlowe, født 07.07.1927, død Nov.1987 - gift med Carol Walters.
De har 4 døtre:
o

Marlene født 02.10.1953; død januar 1994 av brystkreft, gift med Paul Kirstein
Sept. 1972 To døtre:
 Jennifer
 Jill

o

Debra




født 15.11.1954; gift med Richard Schulte 1976 - 1987; Tre barn:
John
Joseph
Jenna

Debra gift med Thorne Hacker i 2002
o

Sharon født 27.08.1956; var gift med Dan Ackerman 1987. En datter:
 Leah

o

Karen født 28.08.1956; gift med Mervin Carnahan; to døtre:
 Nichole
 Alisha

Marlowe var også farmer. Han døde av slag. Marlowe fikk slag første gang da han var
48 år, etter dette levde han flere år som handikapet slagpasient.


Stanley, født 26.10.1928 – Stanley er ugift.
Stanley ble hardt skadet i en trafikkulykke i 1987, bodde siste del av livet på Iowa Veterans Home i Marshalltown, også det nokså midt i Iowa. Han døde 31.10.2009. Nekrolog.



Leo, født 10.07.1930 i Des Moines, død 01.02.2002 - gift med Rita Willard.
Leo og Rita har 3 barn:
o
o
o

Laura Moreland, bosatt i Ames
Lynn Newell født 28.08.1956, bosatt i Cottage Grove, Minnesota
Lee Okland, bosatt i Elkhart

Leo ble skilt fra Rita, men giftet seg om igjen med Norma Lodestein 27. desember
1977. Leo utviklet Alzheimer. Hans siste leveår var preget av dette. Som sine foreldre
er også han gravlagt i Fjeldberg Church Cemetery i Huxley.
Da han døde hadde Leo seks barnebarn og ett oldebarn.


Lois, født 11.06.1933 – gift med Gordon Hove, 21. November 1953
De har to sønner i Iowa, begge gift med familier:
o Gary – gift med Roxanne Johnson fra Randall, Iowa. De har to døtre:
 Amy – gift med Brad Stoermer. De har to døtre:
o Ashlyn, f. 2004
o Halle, f. 2007

Tracy – var gift med Jay Brandner. De har to sønner,
o Dylan, f. 2002,
o Keatyn, f. 2004
Randy – gift med Marcia Frette fra Jewell, Iowa. De har to sønner:
 Brandon
 Garrett,


o

Randy, driver familiegården i dag (2009). Eldste sønn, Gary, arbeider med veivedlikehold for fylkeskommunen (The county).
De senere årene har Gordon og Lois bodd største delen av året i Mesa Arizona.


Dorothy, født 01.01.1935 – gift med Ken Burger

Johan og Ediths barnebarn, begynnelsen av 1960-årene:

Nils og Ruth hadde fire barn:


Norma, født 26. Juni 1930 – Gift 23.09.1952 med Sterling Sprau, Mason City, deres
barn:
o Kurt f. 13.11.1963 i Maison City, død 01.09.2005, Osage Iowa. Barn:
 Amanda Sprau, student at Iowa State University in Ames (2005),
 Casey Sprau, bor hjemme (2005)
 Sterling Sprau, bor hjemme (2005)
o
o

Pam – g.m. Bob Carlson, Meservey,
Scott – g.m. Jenee, Meservey
Nils ønsket å kalle Norma for Nilsine, men Ruth aksepterte ikke det.
Etter et slag i 1992 flyttet Norma til pleiehjemmet Good Shepard i Mason City.
Norma døde den 30. Januar 2006. Nekrolog. Sterling døde av kreft i mai 1990.



Emelia Irene, født 22. februar 1932 - gift med Robert Henry Pederson, Nora Springs
– Deres barn:
o Robert E. ''Hutch'', født 26. Juni 1951 - gm. Lisa – Cornell,
o Brad, født 17. April 1953 – g.m. Connie – Osage,
o Brian, født 30 oktober 1954 – g.m. Vicki - Nora Springs,
o Jane, født 3. Oktober 1956 – g.m Patrick O'Rourke - Fort Dodge;
Emelia og Robert ble gift i Fertile Lutheran Church 20.10.1950. Fertile er like ved Forest City. Prest var onkel Hans, Rev. Hans Okland. Paret bosatte seg i Nora Springs i
1960.

Emelia døde av hjernesvulst den 2. Mars 1996, halvannen måned etter morens død.
Robert døde halvannet år senere.
Emelia var medlem av St. Luke's Lutheran Church og var medlem i Christian Women.
De siste årene levde hun og ektemannen Robert i Mesa Arizona
Emelias og Roberts 12 barnebarn + 3 oldebarn i 1996:
Barnebarn: Kristin Pederson, Teresa Coats, Ryan O'Rourke, Brodie Pederson, Cassie
Pederson, Andrea O'Rourke, Emily Pederson, B.J. Pederson, Chrissy Pederson, Callie
Pederson, Sam Pederson and Mila O'Rourke;
Oldebarn: Rhett Pederson, Dakota Coats and Ty Coats.


IvaDell, født 20. April 1933 – gift med Bill Wright fra Jewell. De har fem barn



Marcelline, født 28. Oktober 1936 – gift 22. August 1964 med Bob Osmundson fra
Radcliffe. Bob døde av kreft 17. April 1986.

Nils og Ruth med familie i 1943, og ca 15 år senere:

Fra venstre, bak: Emelia, IvaDell og Norma,
Foran: Ruth, Marcelline og Nils

Fra venstre, bak: IvaDell, Norma. Marcelline og Emelia
Foran: Nils og Ruth

