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Gudbrandsdølen som
Foreldrene fra Gausdal og Vågå emigrerte til Wisconsin.
Sønnen Ole Hanson ble ordfører i storbyen Seattle
og grunnla solskinnsbyen San Clemente i California.

STILLEHAVSELDORADO: San Clemente sør på California-kysten i USA er i dag en blomstrende surfe- og turistby, også kjent for at tidligere president Richard Nixon hadde sin somm

å en togreise fra Los
Angeles til San Diego
oppdager Ole Hanson
et vakkert ubebodd
landskap langs Stillehavet. Han blir bergtatt.
Akkurat her begynner han å drømme
om å bygge en landsby. Tjuefem år
senere grunnlegger han San Clemente,
og i dag bor det ca. 68.000 mennesker
i denne kystperlen som også blir kalt
The Spanish Village by the Sea.
Foreldrene, Guro og Thorstein Hanson emigrerte fra Gausdal til Wisconsin
i 1866. Her slo de seg ned på en jordlapp
og bodde i en tømmerhytte. De fikk seks
barn, og sønnen Ole var nr. 5 i rekken.

P

Han skilte seg markant ut i ung alder
med sitt pågangsmot, intelligens og teft.
Dette kombinert med sunt bondevett og
vikingblod i årene fikk gutten et solid
fundament som ga han styrke gjennom
hele livet.
At Ole Hanson var over gjennomsnittet kvikk og en handlingens mann viste
han allerede som trettenåring da han
overtok deler av undervisningen på
skolen fordi læreren giftet seg og flyttet.
Ole jobbet senere som skredder på
kveldstid for å kunne studere jus på
dagtid, og juridisk embetseksamen fikk
han i en alder av 18 år.
Ti år senere, og med erfaring både
fra gruvedrift og handelsvirksomhet,

tok han med seg sin kone Nellie og to
barn til Seattle i Washington. På den ca.
3.000 km. lange reisen tok de seg frem
med hest og vogn gjennom Wisconsin,
Minnesota, Dakota, Montana og Idaho.
Målrettet og energisk som Ole var,
hadde han ikke før ankommet Seattle
før han engasjerte seg i forsikring, eiendomsutvikling og politikk med brask og
bram. Han jobbet bl.a. med Theodor
Roosevelts republikanske politiske kampanje i 1912, og stilte selv som valgkandidat til Senatet to år senere, men ble
ikke valgt. Ole ble derimot valgt til ordfører i Seattle i 1918, og hans politiske
karriere ga han makt og innflytelse.
Det var først og fremst innenfor
eiendom og byutvikling at Ole Hanson

oppnådde en økonomisk ryggrad til å
gjøre drømmen om til virkelighet.
Men det bør også nevnes at politikeren Ole Hanson hadde en annen inntektskilde etter sin ordførerperiode.
Han mente at bolsjevismen (kommunismen, red.anm.) var en alvorlig trussel
mot USA, og skrev i den forbindelse
boka «Americanism versus Bolshevism». Deretter dro han på en 15 måneders foredragsturné i USA og
innkasserte 38.000 dollar, noe som tilsvarte fem ganger hans egen årslønn
som ordfører i Seattle.
Ole Hanson tenkte fortsatt på det
vakre landskapet han hadde oppdaget
mange år tidligere mellom Los Angeles
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m grunnla et paradis

SAN CLEMENTE
By i Orange County sør i California, midtveis mellom Los Angeles

og San Diego.
Bosetting siden 1776, grunnlagt som by i 1925 av Ole Hanson.

Folketall 63.500 (2010)

Gjennomsnittstemp: August +27 (varmest), desember +18

(kaldest). 310 soldager i året.

erresidens der, hvor han blant annet tok imot Sovjets partisjef Leonid Bresjnev. Byen ble grunnlagt i 1925 av Gudbrandsdal-ættlingen Ole Hanson.

og San Diego. Drømmen om å etablere
en by ved havet ble tydeligere og sterkere, nå så han klart for seg hvordan
byen skulle se ut. Det var på tide å sette
i gang. Ole kontaktet eiere av landområdene, bank og aktuelle samarbeidspartnere.
Men det var ikke enkelt å få gjennomslag for planene. Hvordan kunne
han, han som verken var oppvokst eller
hadde bodd lenge i California, tro og
mene at noen ville bosette seg her i
ødemarka mellom to storbyer. Bankmenn og investorer som han ville ha
med i prosjektet kalte det et idiotprosjekt. Men Ole Hanson lot seg ikke
stoppe, og han skjulte heller ikke sin
sterke irritasjon over manglende gehør

hos sine samarbeidspartnere. I et av
sine møter skal han ha dundret løs mot
skeptikerne:
«Dere har vært her altfor lenge!
Dere har blitt blinde, dere ser ikke
mulighetene! Dere bor i California,
men tenker Nord Dakota!»
Han var sikker på at byen ville fungere som et tilfluktsted for de som var
lei av det urbane livet i Los Angeles og
San Diego. Her var det behagelig klima,
fruktbar jord og perfekt beliggenhet
mellom de to storbyene.
Tross motstand begynte det etter
hvert å løsne og flere fikk tillit til han. 6.
desember 1925 grunnla Ole Hanson
San Clemente.

Foto: Sanclementeguide.com

OLE HANSON
Født i Wisconsin 1874 av

foreldre fra Gausdal og Vågå
Juridisk embetseksamen i 1892


Dere har
blitt blinde,
dere ser
ikke mulighetene!

Reiste til Washington i 1902 der

han engasjerte seg innen forsikring,
eiendomsutvikling og politikk
Ordfører i Seattle 1918-1920

Grunnla byen San Clemente i

California i 1925

Ole Hanson,
investor

Døde i 1940, 66 år gammel.


SLO SEG OPP I USA: Ole Hanson var
sønn av emigranter fra Vågå og
Gausdal.
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VOKSTE: San Clemente cirka 1940, det vil si cirka 15
år etter at Ole Hanson grunnla byen.
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SEATTLE 1930: Byen slik den så ut noen få år etter
Ole Hansons ordførertid.

HANSONS HUS: Casa Romantica, inngangen formet
som et nøkkelhull, et symbol på at her bodde en person
med makt og innflytelse.
Foto: Åse Kari Gravråk

METROPOL: Storbyen Seattle i dag. Det var her Ole Hanson startet sin karriere, først innen forsikring og eiendomsutvikling, før han satset på politikken og endte opp med
å bli valgt som ordfører i byen i 1918.
Foto: commons.wikimedia

Med god planlegging ble byen etablert
i en gjennomført spanskinspirert stil.
Alle hus ble bygget med hvite vegger
og røde tak, både private og offentlige.
Fasiliteter som golfbane, svømmeklubb
og ridesenter ble etablert. Hanson
hadde lovet alle som hadde kjøpt tomt,
at denne byen skulle ha de fasiliteter
som var nødvendig for at folk skulle
trives godt. Han holdt det han lovet, og
byen vokste jevnt. Innen et halvt år
hadde Ole Hanson solgt 1.200 tomter i
San Clemente.
I dag er det et yrende liv med hundretalls surfere i bølgene, fiskere på piren,
småbarnsfamilier på hvite sandstrender i San Clemente. En flere kilometer

lang strandpromenade er populær
blant turgåere og joggere til alle døgnets tider. Små butikker og kaféer
slynger seg langs det glitrende havet,
mens den grønne parken med palmer
og benker inviterer til en rolig timeout.
Bykjernen har en hvilepuls, selv om
det er et trafikkert og travelt sentrum.
Her er verken kjøpesentre eller høyblokker, og den spanske kolonistilen
med hvite hus og røde teglsteinstak er
fortsatt intakt i store deler av sentrum.
Rett ovenfor piren, på en bakketopp
ligger Casa Romantica, feriehuset som
Ole Hanson bygget til seg selv og familien. I dag er huset museum og kultursenter. Og fra benken i hagen kan vi se

jernbanelinjen som bragte Ole Hansen
hit for første gang for mer enn hundre
år siden.
Hvem vet? Kanskje var det foreldrenes mot til å forlate Norge og Gausdal
for å bosette seg i Amerika som inspirerte Ole til selv å ta fatt på en lang og
utfordrende reise for å utnytte livets
muligheter. Kanskje var det også foreldrene som motiverte han til å sloss for
det han hadde tro på. Og hvem vet,
kanskje var det sunt bondevett og gudbrandsdalsblod i årene som hjalp Ole
med å få drømmen oppfylt, The Spanish Village by the Sea.

stor skare av etterkommere i USA.
Men han hadde også både tanter og
onkler i Gausdal, og en enkel slektsgransking viser at det bor mange slektninger av Ole Hanson i Gudbrandsdalen i dag.
Av Åse Kari Gravråk

KILDER
«The San Clemente Story» gitt ut

av San Clemente Historical Society
www.san-clemente.org

Gausdal Historielag

Oppland fylke, Gausdal,

Ministerialbok nr. 6

Ole Hanson fikk ti barn og har en

www.arkivverket.no.


Kanskje var
det sunt
bondevett
og dølablod
i årene som
hjalp Ole
Hanson.

