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Etter en lengre tids jakt lyktes jeg for en tid siden å få fatt i konvolutten med 

særstempelet; Rockne Station, datert 10. mars 1988. Stempelet kan relateres til den 

norske utvandreren og fotballtrener-legenden Knute Rockne, og leder an til en 

interessant historie. 

 

 
 

I Texas, 55 km øst for Austin, halvveis mellom Bastrop and Lockhart, finnes en liten 

landsby som heter Rockne. Når en nærmer seg landsbyen kan en ikke unngå å se 

det høye spiret til Sacred Heart Catholic Church; lokalsamfunnets ”hjerte”.  

Landsbyen har sin opprinnelse i settlementet Meuth Hill som ble etablert av to unge 

tyske brødre, Andreas and Franz Meuth i 1846. Dette førte i sin tur til at mange tyske 

emigranter, de fleste katolikker fra Würges i Tyskland, kom etter.  

 

Meuth Hill ble et sted der mange tyske emigranter stoppet. Noen slo seg ned, andre 

fortsatte sin ferd mot andre bestemmelsessteder. Som de første av flere, kjøpte tre 

tyske familier i 1856 land ved nåværende Rockne som ble kalt Walnut Creek, ca 8 

km nordvest for Meuth Hill. Pionerene dyrket bomull og hvete og holdt fjærkre, kuer 

og hester. De var avhengige av hverandre i det meste som å reise låvebygninger, 

bistand ved barnefødsler og ved omsorg for syke.  

 

Det var nær kontakt mellom bosetningene i Meuth Hill og Walnut Creek, blant annet 

ved oppslutning om gudstjenester. Den katolske kirken hadde da og siden, hatt en 

sentral posisjon blant befolkningen i området. Lokalsamfunnet Walnut Creek skjøt i 

været og innbyggerne kunne i 1877 innvie sin første kirke ved navn Ascension of 

Christ. I 1891 brant den ned etter vandalisme og ildpåsetting. En ny kirke med navnet 

Sacred Heart of Jesus ble bygget året etter på en 40 mål tomt donert av John T. 

Lehman.  

 



I perioden 1. februar 1900 til 30. november 1903 hadde stedet postkontor; ”Lehman 

Post Office”, som holdt til i Lehman Store med Martin Lehman som postmester. 

Lokalsamfunnet gikk fra da under navnet Lehmanville. Men i 1922 ble W.M. Hilbig & 

Son’s General Store åpnet og lokalsamfunnet ble omtalt som Hilbigsville. 

 

I 1930 viste Humble Oil Co. interesse for å utvinne olje området. Ved forespørsel om 

landsbyens navn, var det ikke mulig å gi et entydig svar, siden den ikke hadde fått et 

offisielt navn. Dette førte til at Fader Francis Strobel i 1931 henvendte seg til Men`s 

Society i Sacred Heart Church med oppfordring om å få vedtatt et offisielt navn på 

landsbyen. Han fikk aksept for at elevene ved landsbyskolen, Sacred Hearth School, 

skulle avgjøre navnevalget. De fikk to alternative personer å stemme over, som 

begge var katolikker; Joyce Kilmer eller Knute Rockne. Joyce Kilmer var poeten som 

skrev ”Trees” og som omkom i Frankrike under 1. verdenskrig mens hun tjente ved 

”Fighting 69 Division”. Knute Rockne var den norske utvandreren og legendariske 

fotballtreneren som forulykket i en flystyrt i Kansas 1931. Det hører med til historien 

at Fader Strobel var en ivrig fotballentusiast . Det viste seg at guttene stemte på 

fotballtreneren og jentene på dikteren, med stemmelikhet som resultat. Det ble 

foretatt nytt valg dagen etter. En av jentene - Edith Goertz - stemte da for Knute 

Rockne. Hun fortalte senere at hun stemte for han, blant annet fordi han var en av 

hennes fars favorittpersoner. Således fikk lokalsamfunnet navnet Rockne.  

 

I 1940 ble den tredje katolske kirken i Rockne innviet på samme tomt som kirken fra 

1892. Innbyggertallet varierte på denne tiden mellom 150 and 280.  

 

I 1986 ble det kjent for sentrale innbyggere i Rockne at U.S. Postal Service planla å 

utgi et jubileumsfrimerke i 1988 for å markere at det var 100 år siden Knute Rocknes 

fødsel. Det ble tatt initiativ overfor U.S. Postal service om å inkludere landsbyen i 

feiringen. Etter store anstrengelser lyktes det å bli tildelt postkontor for en dag, 10. 

mars 1988, som var utgivelsesdagen for Knute Rockne 22 cent jubileumsfrimerke. 

Ettersom Rockne er den eneste kjente byen med navn etter Knute Rockne, ble den 

skjenket denne æren. Spesialkonvolutt ble designet med et framtredende rødt, hvitt 

og blått kart over Texas, med en stjerne som peker på beliggenheten til Rockne, et 

bilde av Knute Rockne og teksten under: ”Route One - Rockne,Texas 78602”.  

Et særstempel ble også designet for bruk ved Rockne postkontor denne dagen. Det 

har i teksten det tyske ordet ”Willkommen” som hentyder til den tyske 

pionerbefolkningen, en tegning av Sacred Hearth Catolic Church og en plog som 

skildrer byens fortid som jordbrukssamfunn, samt datostempel med Rockne Station 

78602. Det var stor feiring og mange tilreisende i Rockne 10. mars 1988. Ved 

postkontoret ble det stemplet 6 040 konvolutter og solgt ca 10 000 Rockne-frimerker. 

Rockne er også i dag å anse som et landbrukssamfunn, med hovedvekt på 

produksjon av fôr til husdyr, frukt og grønnsaker. Landsbyen har ca. 500 innbyggere, 

hovedsakelig av tysk herkomst, og opplever en kontinuerlig vekst ettersom mange 

velger å bosette seg i det landlige området og dagpendle til Austin. Mange 

pensjonister kommer tilbake til sine røtter i Rockne og nyter landsbylivet i et 

bedagelig tempo.  


