
 
 
1-4-2-1 George Gotfred Oftebro hadde en spesiell og sterk livshistorie.  
 
George var født i 1906 i Arlington, Washington, av foreldre 
Gustav og Bolette Oftebro. I 1910, 4 år gammel, drog han 
sammen med sine foreldre hjem til Norge. Hans bestemor i 
Stavanger lå syk, og Bolette ønsket å dra hjem for å pleie 
henne. Bolette var nå gravid med sitt andre barn.  
Under oppholdet i Stavanger blir Georges bror, Bjarne, født 
samme år.  
Kort etter, mens de fortsatt oppholder seg i Stavanger, blir 
Bolette og George syke av skarlagensfeber. Bolette dør. 2 
uker deretter dør også Bolettes mor. Også babyen, Bjarne, 
dør. George overlever, men sykdommen gir ham en varig, 
alvorlig hørselsskade som skal plage ham livet ut. 
 
Gustav, som nå er enkemann, plasserer George hos sine 
gamle foreldre, Gabriel og Gurine, på Oftebro i Lyngdal. I 
Lyngdal går George også i barneskolen. 
Gustav vender etter hvert tilbake til USA, og i en alder av 9 
år blir George hentet i Lyngdal for å bli plassert på et 
barnehjem i Madison, Wisconsin. George skal siden stadig 
trekke frem årene på barnehjem som harde og vanskelige år for ham. Han hadde mistet sin 
mor, savnet sin far og måtte lære et nytt språk i et nytt land. 
 
I 1917 stifter Gustav ny familie, og dermed tar Georges opphold i 
barnehjem slutt. Fra 1920-21 etablerer Gustav, sammen med sin 
annen kone Alette gårdsdrift nær Preeceville, Saskatchewan, Canada. 
George, som nå er 15 år, hjelper sin far med å bryte nytt land. I de 
påfølgende årene arbeider han på gården. George er blitt tatt ut av 
skolen etter 6. klasse for å hjelpe sin far med gårdsdriften allerede 
den gang Gustav leide jord i Spring Grove, Minnesota. 
 

George hadde en 
lidenskap  for 
biler. Han ble en 
dyktig 
bilmekaniker, og 
bilforretningen sin 
i Preeceville, 
Oftebro’s Garage, 
drev han med stor 
suksess, til tross  
for sitt  alvorlige  hørsels-handicap.   Han  
hadde endog  det hell med seg at han vant 
ikke mindre enn 2 nye biler i sitt liv. 
Georges annen lidenskap var friluftsliv, 

jakt og fiske. Sammen med sin kone Gladys, og siden som enkemann gjennom mange år, fant 
han, som den familiemannen han var, stor glede i å samles hvert år med sine barn, Bernice, 

George Oftebro i Amerika, sammen 
med  sin  far Gustav Gerhard og sin 
mor Bolette. 

George Oftebro as 
confirmand, March 1921. 

George og Gladys Oftebro med 3 barn,  Ellen, Bernice 
og  Maurice  

George Oftebro som 
konfirmant, mars 1921. 



Maurice (Moe), Ellen, Lyle, Leone og Marlene ved Nelson Lake for å fiske og å feire sin 
fødselsdag 16. juli. Dette er dager og samvær familien hans stadig minnes med glede. 
 
George døde av hjerteslag i 1992, 86 år gammel. 
 

 
Oftebro’s Garage i Preeceville, Saskatchewan, Canada. 
 
 
 
P.S. 
På sine eldre dager etablerte George brevforbindelse med sin slektning 3-6-5 kjøpmann 
Kristian Oftebro i Mandal. Disse to eldre gentlemen gledet seg over å ha funnet hverandre 
gjennom korrespondanse over det store osean. Men det sier ikke lite om den 
slektsinformasjon som var ved å gå tapt i familien, at ingen av dem kunne gjøre eksakt rede 
for på hvilken måte de var slektsmessig bundet sammen. I dag er heldigvis situasjonen den at 
enhver av oss på minutter kan sjekke med vår slektsbok hvordan vi er relatert til enhver 
tenkelig slektning verden over. Dette er i sannhet en verdifull gevinst av et omfattende 
slektsarbeid.  
 
 



 
George Oftebro, en storfisker. 

 
 


