
Et lidet Nebraskaminde 

av Anna Tonette (Oftebro) Johnson 
 

Et kort og ufuldstendig tilbageblik til svundne dage, fra 8 Marts 1882, som var vår 

bryllupsdag i mit hjem, Fidje, Lyngdal, og fremover nogle år.  

Vi gik fra Kristiansand 24 Marts 1882 med Båden ”Hekla”. Vi var 10 Lyngdøler i følge, min 

søster Tobine med mand og lille Lena, Gabriel og Peder, Mr. og Mrs. S. Jakobsen og 

A.Vatland, Nils Foss og hustru, Severine og ”lille Salve”. Gabriel gik af i Newyork og kom 

ud til Nebraska om høsten.  

Vi var just to uger over havet fra Kristiansand til Newyork. Vi havde fint veir hele tiden, just 

sjø så Båden rugged velmeget til at kunne gå stødig, og vi fik os en skøieragtig komplement 

af en hob af mandfolkene derfor. Oppasseren, en Danske var lit ustø på foden, og just som 

han kom med en stor brikke med nogen god saftssuppe, kom en hob unge men mod ham og 

ville ha sin disk. Nei! skreg dansken, det er kun for damer!!! – og med det samme kom en hår 

sving af sjøen så båden rulled hastig og brikken med suppen rant udover gulvet så han stod 

der og måbed. Så robte karerne i kor: ”Kom nu Damer og spis suppe!” Dansken stod som 

falden ned fra månen, kunde verken le eller gråde, men vi fik iallfald ingen suppe.  

En liten pige blev født på Atlanterhavet, og blev døpt ”Hekla Atlanta”. Det var en liten 

merkverdighed. Da Hekla, sommeren efter, atter gik over havet med america reisende, gik den 

under, og mange omkom. Vi kom over og alt var vel! - - 

Vi fik stanse i ”Castlegarden” næsten tre dage før alt blev ordnet så vi kom ivei. Min søster 

Tobine blev syg og måtte på hospital to dage, ak så ængstelig jeg var for at vi kanske måtte gå 

fra hende i New York! Jeg syntes det skulde være umulig at gå fra hende der, men den siste 

dag da vi måtte gå ivei sagde doktoren at hun kunde gå med, og hun gik med og blev bedre og 

bedre til ganske bra, da vi rak Pladsmut (Plattsmouth) Nebraska. Vi gik af toget der og stoppet 

over søndag og var fremme i Westmark tirsdags eftermiddag, just 3 uger på dagen siden vi 

forlod Kristiansand. 

– Vi møtte John Olsen nogensteds på veien, han havde vært i Kearney, og vi måtte jo stanse 

og bli beskuet og præsentert for ham allesammen. Lit for mørkt kom vi til Lars’ hjem og blev 

der over nat alle, fik kvelsmad og sad og lå over gulv og stoler og vor vi kunde, de havde bare 

et rum, temmelig stort, nyt og pent til at være Sodhus.  

Morgenen efter gik vi over til vårt hus - - men ak for elendighed! – Huset selv var 5 år 

gammelt bygd af Sod, bjelker over taget med grener taget fra Reveren, og på disse igjen to tre 

lag med Sod, og under bjelkerne, istedenfor plastring, var spigret en vid væv som tag. 

Veggerne plastred vide pene, så når alt var nyt og rent så det ganske hyggelig ud, men ak! – 

Naturligvis stod veggerne og taget igjen. Væven i taget hang i traser overalt, og veggerne 

sorte som joren og nedfalt plastring overalt, og så gulvet knapt sobet ud hele vinteren at se til, 

uagtet Lars og Maria havde vært der hele vinteren. Ja Lars havde bod i papas hus siden han 

kom fra Sverrig, 3 år før. Lars havde stået på Store i Sunsval, Sverige nogle år, og kom ud til 

Nebraska 3 år før mig og havde bod i papas hus til vi kom fra Norge. Ja ja! – Det var nu som 



det var. Vi tog på at rydde og sobe ud og få avei alt skrammel og rusk, kline ud af Stoven og 

få varme vand og vaske de to tre disker der var og stoler og al herlighed.  

“Platte River, as it was when we were young, before its waters were harnessed for irrigation 

purposes” - Sarah Johnson. 

 

Huset var 14 fod i firkant, to firkantet vinduer, en liten Stov i et hjørne, et litet skab i et hjørne, 

en seng i et hjørne, to benker eller store Skammeler, en under vert vindu, et bord, en 

Gyngestol kjøpt, det andet hjemmejort, af dårlig material og dårlige redskaber. Gulvet af 

dårlige breder, og så alt som måtte sobes eller sjøfles ud for at få bund. – Severine syntes jeg 

var tålig, som ikke gav mig rent over, men det jorde jeg ikke. Jeg tog det mer romantisk og 

moro.  

Når der blev sobet og vasket og så rent det lod sig gjøre fra det første i huset, var det at se ude 

om hus. En gammel Stal med to gamle hester. En gammel Lumbervogn, en dito Plog og harv, 

nogle høns, som gav os æg ver dag, to koer som melket meget. Jeg synes ennu se især den ene, 

som jeg syntes aldrig kunde få tomt gyver, jeg melked og melked uden at få slut, og om den 

havde aldrig så store sår og sprikker, sparked den aldrig. En brøn 80 fod dyb med deilig vand, 

to pæler i en jern kjæde, en i ver ende, hengende på et jul, var let at heise vandet op med. En 

del nokså store trær om huset, og 10 akers plantet Timberclam, nokså små og unge, men vakre. 

Det var ligesom en trøst at vide at alle havde Sodhus. Bare Pete Anderson og John Olson 

havde fremhus, og Anderson var jo snekker og var kommet ud fra nogen stad så de havde lit 

penge, og om John Olson brugte papa sige at ”Det var ikke farlig for den som havde Kong til 

morbro”. Aspelin havde vist en del penge, han var jo Mrs. Olsons far. De var kommet ud fra 

Illinois. 



  

Anders Johnsons originale  “Homestead document” fra 1882. som sikrer ham og Anna Tonette deres 160 

acres område av Nebraskas prærie.  

 

 Da det led ud på våren gik vi ned til Kearney og kjøpte lit disker og panner og det 

nødvendigste, og fik vidvasket og plastret og vid væv i taget, så gjorde vi alt så fint som mulig, 

hvide gardiner, vit tekke på sengen, en fin heklet pose med småting hengende på veggen, 

nogle små billeder og andre små vakre ting fra Norge og duger på skabet og på bordet, så bad 

vi John Olsons ned for middag en søndag til stegt flæsk og poteter og nogenslags sideret, jeg 

husker ikke. Da Mrs. Olson kom ind døren, slog hun henderne sammen og udbrød: Oh så 

vakkert! – Her er jo ganske herlig! – Og jeg syntes selv der var ganske fint.  

En søndag udpå sommeren blev vi buden til  John Olson for middag, og da fik vi spegesil og 

Poteter, og det syntes vi var en herreret. Vi levde bare på stegt flesk, morgen, middag, kaffetid 

og kvelsmad. Jeg mindes en eftermiddagskaffe jeg ikke havde stegt flesk, og da blev papa ond, 

det var som han ikke havde fåt mad.  

Papa og Brodin kom ud til Nebraska på samme tid. Om de havde faret tilsøs sammen, eller 

blit kjent ned i landet, kan jeg ikke huske, men de tog Homsted på samme tid, og blev 

nærmeste granner en tid til Edelun eller Pete Anderson kom derud. Jeg ved de var nærmeste 

granner, og som Prærien var så lig overalt, var det meget vanskelig at kunne finde de små 

sodhytter her og der. De tog da og pløied en fure over hele prærien 2 ½ mil lang, for at kunne 

finde veien til verandre. Det jalt kanske helst for mørket, men selve dagen kunde en nok også 

gå vilt. Der var et eneste træ som stod på kanten af en dyb Revin som de kalte ”Luntræ”: 

Dette træ kunde ses i 12 – 14 miles omkreds så slet var prærien.  

Der var meget med ville Buffeler før prærien blev setlet, og det første de kom derud var der 

en masse med Buffelo ben udover prærien. De første setlere gik da udover og plukket fulde 

Lumbervogne med ben og kjørte ned til Kearney og solgte, og kunde få en 5 dollar for lasset, 



da måtte de være borte to dage, der var næsten ingen veier at kjøre, bare prærien med lit 

julspor at se her og der, og veien ned var 28 mil (miles) tror jeg. Det var den eneste 

fortjæneste. For at få noget til brende, gik de helt ned til Orlino? ved Kansasgrensen, efter 

nogen store stokker gammel ved. Da var de også borte i to dage. Nede ved Plate River var det 

lit Willers, men den var små og lidet af, senere år blev den større og gik an at brende.  

Iblant var Indianerne over grænsen ind i Nebraska, og da gik det som løbeild fra plads til 

Plads ”Indianerne kommer!!! – og folket blev så opskremt at de viste ikke hvor at ta veien. De 

kom dog aldrig noget nære, men Setlerne var dog ofte opskremt og rædde.  

Det var svårt at få vand. Pappa havde forsøgt tre gange uden resultat, kanske han ga op for 

snart for da han gik 80 fod ned fik han fint og meget vand. Jeg tror man sagde at der var 8 fod 

god fin jord, så var det nokså tykt lag med ”Lera”, og det var grunden til at joren kunde klare 

sig med så lidet vand som de jo næsten stadig fik. Der fantes ikke sten over hele Prærien. Om 

nogen fant en, blev den undersøgt og bevaret som en Klenod.  

De fik ingen sjørd de første årene så det var veldig hårt for næsten alle. Et år skulde de få 

hjelp af Staten, da fik papa En busjel Corn, og flere fik ligedan, de som havde familier fik lit 

mer. De havde lit Æg og smør at byte til sig noget, og Svin havde de, og alt gik ude og åd så 

lenge noget flæk jord var bar, noget fants at æde iblant.  

Da jeg havde  vært i Nebraska et år, kom lille Sara til os, de trode det skulde ha kostet mit liv, 

men Vi fik en god Doktor fra Phelps Senter, og det gik godt. Gud var nok med sin hjelp med. 

Jeg havde en farmerkone, Mrs. Holm som Nurse, og om nogle dage kom Rudolf og Tobine 

fra Plum Creek, de havde vært hos Stoddard over vinteren, og i julen var vi og besøgte dem 

og da havde de fåt lille Johannes, og alt var vel. De blev da hos os bortover sommeren til de 

fik bygt hus selv på sit land, Sodhus naturligvis, to nette små rom.  

Anna Tonette og hennes familie i Nebraska. 



 

Ud på våren det andre året jeg var der, så vi en dag ret i syd for John Olson en sort røg og 

snart også flammehav som kom farende i en veldig fart for at skynde sig at sluke alt og alle. 

Det jalt da i hast at få hester ud og få plogen for og forsøge at pløie nogen fårer og tende 

modfair om mulig at få stanse Ilden i tid før den fik brent op alt og alle. Vi tog da i al hast ud 

vad vi kunde af huset og satte os ver med sine, lille Sara og John på et lidet stykke som i fart 

blev pløiet og brent, og tog ud den store kisten at sitte på og lit af vert, og så sad vi der og så 

og vented og bad til Gud ængstelig om udfaldet. Ret som vi ser synes ilden at svinge mer i 

vest og for forfærdelig ivei men altid mer i vest til den tilslut tog omkring en trediedel af 

nedre timberklæhjørne, og for så afvei i veldig fart til den nogensteds længere i nordvest blev 

stanset af modfair. Lykkelige og glade var vi at kunne i fred gå ind i vårt lille hjem med våre 

kjære små børn. Det hente flere gange at vi så Ild fare avei, men ikke så nære os mer.  

Vi havde ligesom en liten by ved Phelps Senter de to første år jeg var der, der var Courth 

Hous, et store, doktor og jeg tror noget mer. Så en vakker dag ser folk at Courthous er 

forsvundet! – Naturligvis viste ingen om hvorledes det var gåt til, og dog var fusket selvsagt. 

Der havde nemlig været foreslåt af Holdregefolket at flytte det derned, men Phelps Senter og 

Westmark stemte imod og de vant. Men enda var Kourthus forsvundet! – Der blev jo adskillig 

harme og protest, men man bare lo for nu havde de fået det og de viste jo at det blev ikke 

taget tilbage. Vi havde ont får at få kjøbe noget Grosery. Veien til Kearney var lang, men så 

fik de et lidet Store i Williamsburg, og der gik vi tilfods Tobine og jeg for at bytte bort og få 

kjøbe lit, det var 3 ½ mil(mile) ver vei, men vi agted det ikke for noget ”I de Dage”. Det var 

Smør og Æg vi fik Grosery for, penge var der altfor lidet af dessverre, men det var jo 

pengeverdi. 

 Anna Tonette (bakre rekke, nr. 3 fra venstre) og hennes to døtre under besøk på Fidje i Lyngdal rundt 

1908. 

 



* * * * * * 

 

Anna Tonette har skrevet to versjoner av sin beretning. Den ene versjonen dekker ikke 

fullt ut den andre. Vi gjengir derfor begge versjonene. 

 

Et lidet Nebraskaminde 

av Anna Tonette (Oftebro) Johnson 
 

Et kort og ufuldstendig tilbageblik til svundne dage, fra 8 Marts 1882, som var vår 

bryllupsdag i mit hjem, Fidje, Lyngdal, og fremover nogle år.  

Vi gik fra Kristiansand 24 Marts 1882 med Båden ”Hekla”. Vi var 10 Lyngdøler i følge, 

Gabriel, Mr. og  Mrs. Salve J. (Jakobsen), Severine og ”Lille Salve”, og Peder og to andre 

lyngdøler og Rudolf og Tobine med Lena.  

Vi var just to uger over havet til New York. Vi havde fint veir, just bare så båden slog lit sjø 

over et par gange. Vi var ikke sjøsyg, just lit kvalm iblant. En liden pige blev født på båden og 

fik navnet ”Hekla Atlanta”, hun blev født på Atlanterhavet.  

Vi stopte tre dage i New York før vi blev fri til at gå videre, og kom med toget just på dagen 

en uge fra New York til Platsmout Nebraska. 2 dage senere var vi i Vestmark, vi møtte John 

Olson på veien nogensteds. Vi kom et stort Lumbervognlas med folk og han måtte jo hilse på 

os alle. Så kom vi til Lars’s og blev venlig modtat fik mad og blev der over nat en hel hob. De 

havde just fåt op et nyt Sodhus, som var ganske pent og stort, men de havde gåt som nogle 

elendige slaver fra vårt hus, de havde bod der hele tiden, ja Lars havde just vært der helt siden 

han kom fra Sverrig, og til de jifted sig, høsten da Anders gik til Norge, så de burde ha 

skammet sig om de havde havt ved dertil.  

Morgenen efter vi var kommet gik vi derbort, og ak for et elende! – Taget som var en væv, 

hang i traser over hele rummet, og veggerne sorte som joren og plastringen falt nede elendig. 

Gulvet var som i et svinehus, ingen bund at se, og stoven og de få gryder og disker slang runt 

over gulvet i krogene. Ja ja - ! Det gik også det. Vi tog på at hive ud at sobe og rydde og finde 

det lille der var, klinte lit udaf stoven så vi kunde få vasket op de to tre disker og gryder der 

var og gulvet – såfort vi fik ud det meste, og vi var flinke til at kline og ta ivei. Severine var 

med og hjalp, men hun syntes det var elendig. Det gik som med lit moro og skøi for der var 

altfor elendig til at ta det med alvår. Såfort vi havde fåt vaske ud, var det som et andet hus så 

lidet og mørkt det end var. – Rummet var 14 fod i firkant, med to små firkanted vinduer og 

dør. Der var et lidet bor i et hjørne et skab i et hjørne, en stov i et hjørne og en gyngestol og to 

lange skammeler og seng, alt hjemjort af ussel lumber, men når det blev rent gik det an. En 

stegepande var der sikkert for flesk måtte steges til vert eneste mål, så var det overalt i den tid, 

men af disker var det usselt. Jeg kan rigtig beundre mig selv når jeg iblant tænker tilbage, at 

jeg ikke satte mig ned og storgråd og gav mig over, men det gjorde jeg ikke, jeg tog det mer 

romantisk og moro, jeg har aldrig gjet mig over for sådanne småsager, og jeg takker Gud som 

har gjet mig et fornøisamt tålig sind. Vi havde høns og koer så vi fik melk og smør og når vi 

om nogle uger kom ned til Kearney og fik kjøpt ny væv til under taget og fik hvidvasket 



veggene og fik lit kopper og gryder og nødvendige tings, da syntes vi der var rent romantisk 

fint i vår lille hytte. Alle havde det på samme vis, så vi havde ingen grund til at klage. John 

Olson og Pete Anderson havde et lidet fremhus. Anderson var jo snekker og bygde selv. 

Papa havde Homsted og Timberklam, og en hel hob trær planted på begge farme, nogen 

allerede temmelig store ret om huset og stallen. De grode veldig fort og var meget vakre.  

Der var et eneste træ at se nordvest om os, som de kalte ”Luntræ”, det stod opi kanten av en 

stor Revin og syntes 12 – 14 mil (miles) udover prærien, så slet var landet at intet skugged 

eller stængte udsikten. Prærien var så slet og så lig overalt at, da papa og Brodin kom derud, 

de kom derud sammen, 5 år før jeg, og for at kunne finde veien til verandre, pløied de en fure 

hele veien at gå efter, det jalt nok helst for kvellen, men det behøvdes dagen også. Der var 

ingen hus eller træ hele veien den tid, de var med de aller første, så jeg skal tro der var ensligt 

og trist.  

Så ret som det var hørte de om at Indianerne var stormet ind i Nebraska sør ud, så de var 

iblant så rædde at de viste ikke vad at gjøre. De kom dog aldrig så langt ind i Nebraska, men 

var tror jeg, over grensen noget. Det var hårt at få vand, de forsøgte at grave flere steder men 

gav op, de grov nok ikke dypt nok før de da tilslut grov 80 fod. De kjørte vand fra Plate Riwer 

til de fik brønd, og da var det Okseteem at kjøre med. Jeg tror det var 6 mil (miles) til Riwer. 

Når de første setlere sad og talte om den første tid, da hørtes det ud som en umulig roman, 

men det var dog alt en virkelighed. Nogenlunde ligedan er hele landet setlet, dog lettere og 

hårere at få setlet, men alt veldig hårt og prøvesomt. De havde tålmodighed og gav ikke op, 

og vant derfor seier tilslut.  

Men tilbage til Nebraska i 1882 og fremover. – 8. Marts 1883 blev Sara født. En farmerkone 

Mrs. Holm, var nurse, men jeg var syg tre dage og vi måtte hente doktor fra Phelps Senter, 

han var flink, gav mig bare lit medesin og alt var vel straks. Rudolf og Tobine fik arbeide i 

Lekcinton fra tidlig på høsten og vinteren over. I julen var vi og besøgte dem da havde de fåt 

lille Johannes også der. 

Tobine var så frisk og kjæk da og de havde det så godt. Stoddard var så grei at arbeide for. De 

kom dog ud til os før jeg ennu var frisk igjen og blev hos os bortover til Rudolf fik bygt hus 

på sit land, det blev jo Sodhus der også.  

Udpå våren, jeg tror i mai, ser vi en dag en veldig faier komme farendes ret ved John Olsons 

hus, noget i syd, flammende som den ville sluge alt og alle. Så blev det at skynde at få plogen 

for og i hast pløie nogle fårer og få brænt modfair, for om mulig at bli bevart fra at brænde op 

alt og alle. Vi tog ud den grønne store kjisten, sengklæder og vad vi i en hast kunde få ud, og 

så sad vi med barnan på fang og vented og bad til Gud om redning og hjelp, og ilden tog 

ligesom lit mer i vest og brente det sydvestre hjørne af timberklæmen og for afsted i en 

flyende fart til den blev mødt med modfair nogensteds længer vest, og stanset. Jeg skal tro vi 

var taksamme til Gud som bevarte os. Slig ild for ofte over præriene, men ikke så nære os mer.  

Sara og Johannes blev døpt ud på sommeren af Axel Nordin, præst ved Phelps Senter, Center? 

– Der var nok diskutering og strid om at flytte Courthus og alt som havde med Countriet at 

gjøre ned til Holdrege, men Holdrege tapte og Courthhus blev stående. Så en dag er 

Courthhous forsvundet. Holdrege pak havde om natten kjørt det ned til den plads det vist enda 



står, og der blev en ikke så liden forbitrelse på folket som var imod, både Westmarks og 

Senterfolk. Slig gik det til i De Dage. 

Der havde vært en masse ville Buffalu okser og kuer udover prærierne før, men Indianerne 

havde skut dem ned i massevis, og nu var prærierne bestrød med Bufelu ben overalt, så fant 

de nye setlere på at plukke op disse ben og kjøre dem ned til Kearne og selge, og de kunde få 

en 5 dollar for et sådant las, kan hende  nogengang lit mer, det var den eneste intæktskjelde de 

havde de første år før de kom i gang med at farme. De havde tørkeår da som nå, ja jeg tror det 

var altid tørke flere år nedover. En gang skulde de få hjelp af Staten så de kunde leve, de 

havde ingenting reist. Papa fik da en busjel Corn, og nogen andre ligedan. Det var flere år før 

de reiste nogen grøde, der var jevnt tørke, og farmerne havde usle redskaber at arbeide med. 

Jeg skal tro det var ikke moro ”i de dage”. Vi havde megen god melk og flesk, men lidet 

ombytte og dårlige redskaber i hus og udom hus. Vi var friske og unge og stærke, og alle 

havde det på samme vis, det var ligesom en trøst. 

28 October 1885 blev Marthin født i Sodhus. Han var en sød liden gut, god og snil, han døde 

25 August 1886. Der var flere børn i samme alder som døde den sommer borover, af samme 

sygdom som han, for tænder. En liden gut af Salve Jakobsen døde også på samme tid. Gud 

være tak at han (Marthin) fik hvile i sin tidlige vår, uden nogen sorte syndens mærker og 

tunge triste dage. 

 Den 25 September 1884 døde min kjære søster Tobine fra to barn, Lena og Johannes. Hendes 

sygdom var Lungesot, hun havde den sygdom før hun gik fra Norge, men blev dårligere 

eftervert til hun sovned salig ind. Lena blev da hos os bortover til Rudolf gifted sig igjen. John 

blev hos vår norske præst Andreasen til de begge kom hjem til sin nye mor og far.  

Gudrun blev født 25 August 1888, just mens Pete Anderson holdt på at bygge vårt pene nye 

fremhus, hun blev født i Sodhus, men kom nokså snart ind i vårt nye hjem. 



 



 



 



 



 



 

 



 

 

 

 

 

 



* * * * 

Anna Tonette har skrevet to versjoner av sin beretning. Den ene versjonen dekker ikke fullt ut 

den andre. Vi gjengir derfor begge versjonene. 



 



 



 



 



 

 


