NORMANNA, TEXAS
Av Dag Henriksbø
Sør i staten Texas finnes en liten landsby som heter Normanna, oppkalt etter norske
bosettere. Landsbyen ligger i Bee County, på Highway 181, 16 km nord for Beeville.
Det første settlementet i dette området kan dateres tilbake til 1848. Det var lokalisert 4 km
vest for nåværende Normanna og hadde navnet San Domingo etter elven San Domingo
nærheten.
I 1874 fikk lokalsamfunnet navnet Walton Station etter sheriffen i Bee County, D.A.T. Walton.
Etter at jernbanen (San Antonio & Aransas Pass Railroad) i 1886 ble lagt gjennom Bee
County, opplevde landsbyen Walton Station en betydelig vekst.
I 1893 ankom en koloni (gruppe) nordmenn til området, under ledelse av landagent O. M.
Peterson. En av familiene var John Jacob Beck med kone og åtte barn. De hadde utvandret
fra Nesna i Nordland samme år. De fleste nordmennene slo seg ned 3 km øst for Walton
Station. Dette settlementet ble omtalt som The Colony.

På denne tiden søkte Walton Station om å få postkontor. Hittil hadde innbyggerne i Walton
måtte dra til Beeville for å hente posten. De postale myndighetene forkastet imidlertid
søknaden om et postkontor med navnet Walton, fordi en annen by i Texas hadde dette
navnet. Isteden ble navnet Normanna Post Office foreslått av Peterson og Beck, noe som ble
akseptert. Dette medførte at også landsbyen fikk navnet Normanna, tillagt betydningen
”Home of the Norseman”. Martin Ulvestad bekrefter i sin bok “Nordmændene i Amerika”
(1908) at Normanna har norsk opprinnelse.
Normanna Post Office ble åpnet 26. april 1894 og er fortsatt åpent med postnummer 78142.
Postkontoret hadde fram til 1920 følgende postmestre:
Andrew Petersen fra 26. april 1894
Jim Lockhart fra 20. mai 1898
John E. Swan fra 4. november 1903
Chris Irving Swan Jr. fra 28. oktober 1914
Robert J. Eeds fra 9. august 1920

Deretter ble postkontoret bestyrt av: Mrs. Bonnie Thayer, Mrs. T. S. McMurray, Mrs. James
(Idella) Chandler, Mrs. Lora Lee Jensen, J. W. Brundrett og Mrs. C. W. (Irene) Murphy.

Lokalsamfunnet hadde to skoler. Den første ble bygd i 1889 og tjente den første tiden også
som kirke og samfunnshus. Stedet hadde dessuten tre kirker; katolsk, baptistisk og luthersk.
Sistnevnte Our Saviour's Lutheran Church, ble bygd i 1912 av bosetterne i The Colony med
støtte av the Norwegian Lutheran Synod. I tillegg hadde landsbyen to leger, et hotell, fem
landhandlerier, en jernvarehandel, en ”cotton gin”, et apotek, en herrefrisørsalong, en
saloon, et danselokale og en avis som ble utgitt ukentlig.
Byen blomstret i mange år, men opplevde tilbakegang blant annet som følge av flere
branner. Selv om mange familier flyttet fra The Colony, er området fortsatt et produktivt
landbruksområde i Bee County.
I 1990 hadde Normanna et postkontor, en butikk, servicestasjon, et historisk museum, et
hotell og et kulturhus. Kulturhuset ble bygd som hotell i 1923 av to fettere med
utvandrerbakgrunn, Harald Beck og Jørgen Walnum.
Hovedinntektskildene var jordbruk, kvegoppdrett og arbeidsplasser på oljefeltet og på Chase
Field Naval Air Station. Femte og sjette generasjon etterkommere av de første norske
bosetterne i området bor fortsatt i lokalsamfunnet. Normanna hadde i 1990 befolkning på 75.
Fram til 2000 økte befolkningen til 121.

