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Olaf Elmer Satter
Andrew og Dorotheas yngste sønn ble født hjemme i huset på East 2nd Street
i Morris den 21 september, 1891. Han gikk på skolen i Cyrus, i Framnas
District 14, og Morris Lincoln School. Da han vokste opp hadde han ikke
de samme fordelene hans yngre søstre hadde. Han måtte hjelpe til hjemme
på gården til innhøstingen ble gjordt før han kunne gå på skolen. Han fortalte selv hvor tøfft det var
å ta igjen i fagene som for eksemple algebra seks uker etter de andre elevene. Han var veldig
frustrert over dette, men han gjorde det bra på skolen til tross for det. Han var godt likt, talentfull,
og kjekk. Han deltok aktivt i all sporten på High School, han var i skole teater, og var med i skole
avisa.
Han spilte hovedrollen som Miles Standish i “The Courtship of Miles Standish. Stykket ble
framført for The Christmatian Literary Society på Morris High School.(Christmatian Litterœre
Samfunn?)
Han spilte også football for Morris Highschool Football Team I 1910, (Olaf er i bakerste rekke,
lengst til høyre. Morris Vann Tårn og Rådhus stikker opp i bakgrunnen.) En av Olafs beste venner
var Bob Darling. De deltok i sport sammen, og de lurte noen av de andre lagene til å tro at de var
Satter Tvillingene. De hadde mye morro i sine yngre år, og senere ble de svogere, og forble gode
venner resten av livet.
Da han gikk ut fra High School, ville faren, Andrew, at han skulle overta gården. Olaf var fast
bestemt på å bli lege, og ingen ting Andrew kunne si kunne få han til å ombestemme seg. Da ble
faren sint og sa:”Du kommer aldri til å ha penger,” men Olafs svarte at:” Ja det kom han til å ha,
og han kom faktisk til å ha dobbelt så mye som faren hadde ellers ville han se på seg selv som en
fiasko. Moren, Dorothea støttet ham i ønsket om å bli lege, og støttet ham på alle måter. Han gikk
ut fra High School i 1911, og han arbeidet på gården den sommeren. På høsten begynte han
studiene ved det medisinske fakultet på Loyola University i Chicago. Han var praktikant (intern)
på St. Luke’s sykehus og gjorde sin turnus tjeneste ( residency) på Illinois Masonic sykehus. I
studietiden gjorde han tjeneste i sanitetens reserve enheter under første verdens krig.
Olaf kom hjem hver sommer og dyrket poteter for å finansiere studiene. Om våren kjøpte han en
bil, det var en nymotens ting på den tiden, og kjørte rundt med den om sommeren. Han solgte den
om høsten når han reiste tilbake på skolen. Det var virkelig en opplevelse for de yngste Satter
jentene. Disse årene før første verdenskrig var en herlig tid å leve. Vi kjørte rundt i biler, vi dro på
piknik, vi fisket og badet og hadde morro med mange venner. Det var snart over da alle de unge
guttene var borte.
Etter fullført turnustjeneste i 1923, reiste Dr. Satter til Prairie du Chien og der sluttet han seg til
personalet ved General Hospital.
Bernice Norene Long ble Olafs hustru den første mai, 1924, I Chicago, IL. De fikk to sønner og to
døtre, og Olaf kunne vurdere seg selv som en suksess.
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Adelia Winnefred Satter.
Det siste barnet Andrew og Dorothea fikk var Dede, den 17 november, 1899. Dorothea var 46 og
Andrew var 58 år gammel. Dede var til stor glede for hele familien. Hun var en vakker jente med
mørke blå øyne og et søtt smil. Hun var veldig intelligent og var flink på skolen. Hun var en dyktig
musiker på piano og orgel. Hun var dedikert og bestemt og stolte på seg selv. Hun gikk ut åttende
klasse i 1913. Hun gikk ut High School i Morris og tok lœrerskolen ved St. Cloud Lœrer Skole.
Hun underviste i skolene I Abercrombie, ND., hvor hun også traff Art Gunnes.
Gunness familien var godt kjent og en vell ansett familie i området hvor de hadde mange
forbindelser. Dede og Art giftet seg i First Lutheran Church i Morris, MN. den 25 juni 1924. Rev.
Hobel forrettet.
Art og Dede var et godt matchet par. De hadde glede av hverandre og det de hadde sammen i
hjemmet og det større samfunn. Art hadde en Standard Oil bensinstasjon og var Chevrolet
forhandler. Hans far, Peter K. Gunness, var landsbyens smed, og en tid hadde han smia bak
bensinstasjonen. Art og broren John var partnere. Bensinstasjonen hadde sentral beliggenhet, på
hovedgata i Abercrombie.
Art og Dede fikk to barn, Gordon William, 14 oktober, 1925, og Donald Burton, 25 februar, 1928.
Dede var en aktiv ung forstander i mange områder. Hun spilte orgel i kirken, og i likhet med resten
av familien stilte hun aktivt opp ved alle lokale aktiviteter I Abercrombie.
I alle år hadde Darling og Gunness familiene nœr kontakt med gjensidige besøk. Søskenbarna
vokste opp med slektninger de hadde kjent siden de var små. Jeg var alltid overrasket over den
store aktiviteten i en småby hver gang jeg var på besøk. Ved et besøk var vi i Fargo og så Franklin
D. Roosevelt da han stoppet på en av tog reisene sine. Det var også i Fargo jeg fikk se den berømte
Peggy Lee.
Dede og Art reiste mye og tok ofte guttene med seg. De syntes alltid å leve et interessant liv. De
var altid positive og glade og det var mye latter rundt dem. De var alltid interessert og takknemlig
over innsatsen og kampen andre måtte igjennom. Det har jeg personlig kjennskap til. Da jeg var
syk fikk jeg oppmuntrende brev fulle av gode nyheter fra Dede. Da jeg hadde hovedrollen i et
skuespill i avgangsklassen på High School, kom Dede og Art reisende med tog for å se meg opptre.
Det var I 1939.
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Min søster Adelia Satter ble uteksaminert fra St. Cloud Teacher's College
(lærerskole) og underviser i Abercrobie N. Dakota
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I 1949 feiret de 25-års bryllupsdag. Art ble Fylkesmann ( County Commissioner), Gordon og Lois
giftet seg og etterhvert kom det barnebarn. Dede hadde stor glede av både egne og andres
barnebarn. . Da min datter Randee var to år, strikket hun en liten rød kjole til henne til jul. Hun
ventet tålmodig på at jeg skulle bli ineressert i å plante blomster. Dick og jeg hadde bestemt at
hagen skulle fylles in med 0,3 meter (a foot) good jord rundt hele huset og helt ut til veien. Vi
gjorde dette selv med spader og trillebår.(Det er helt sant, det er en av våre “strev”) Det tok lang
tid, og hver gang Dede og Art var på besøk ristet de bare på hodet og sa:”Må dere gjøre dette?”
Men, det var noe som fikk oss til å stå på. Men, før vi var ferdig med jobben kom Dede med en
Flox rot (Phlox root). Jeg satte den i jorda, og flyttet på den flere ganger, og nå har jeg nesten et
dusin planter fra den første jeg satt.
Jeg har også delt den med andre. Art og Dede levde lenge nok til å se den ferdige plenen vi strevde
med å legge. Art sa:”Nå ser jeg planen dere hadde. Det var vel verdt strevet.” Det var et gledelig
kompliment.

