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Føreord
Denne hausten er det 10 år sidan Tysnes sogelag samla styret og gode
hjelparar til møte i Storastovo i Neravåge. På det møtet vart det avgjort at
me skulle gje ut Sogeskrift for Tysnes og at det første heftet skulle ha
innhald frå materiale som Olav Hjertaker hadde hatt på prent i bladet
Tysnes. Sogeheftet vart godt motteke og ga inspirasjon til dei sogehefte
som har kome ut gjennom åra. I 2003 vart siste verdskrigen eit tema. Det
var dugnadsånd og og velvilje frå mange kantar har hjelpt fram dette
sogeskrift prosjektet. Når me no ser attende på sogeheftet frå 2003 og kor
mange av skribentane som har gått bort så er bodskapen enkel: det var på
høg tid at me fekk samla inn nokre av desse livsminna. Slik er det
framleis – me treng fleire skribentar for å fanga inn røynslene frå dei
mange levde liv og ditt liv og dine minner er det berre du som verkeleg
kan dela med oss. I 2005 hadde Kirsten Alsaker Kjerland det redaksjonelle ansvaret for eit anna tema – dei som reiste ut. Dette sogeskriftet ga
eit omfattande innsyn i utvandring og langpendling fram mot våre dagar.
Dei andre hefta som har vorte utgjevne har hatt blanda innhald: «hommar
og kanari». Gjennom åra har me og prenta oppatt materiale som tidlegare
har vore på prent ymse stader. Dette materiale som ikkje er lett tilgjengeleg i vår tid, men som har stor kulturhistorisk verdi.
Dette året har sogeheftet eit blanda innhald og spenner over tidsrom
som går om lag 3500 år attende i tida – til ein pilspiss av flint frå
Kalvavikjo, og til tida då fyrste bilen kom til Tysnes.
Då står det att å ynskja god lesnad – og minna om at me tek i mot små
og store bidrag av minnesmateriale og anna skriftleg materiale, og biletmateriale.

For Tysnes Sogelag
Olav Skjellevik (red.)
Mikal Heldal (red.)

Skriftnemda 2012:
Toralf Enes
Arne Tvedt
Sverre K. Dalland
Knut Rage
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Olav Skjellevik
Mikal Heldal

Tornesgardane kring 1960. (Lokalhistorisk arkiv i Tysnes)

Barndomsminne
frå Tysnes
Av Knut T. Tornes (1907-2003) –
«Bladet Tysnes», nr. 5 2002
«Titt eg minnest ein gamal gard» – kvad Ivar Aasen då han som gamal
sat inni Oslo og let tankane gå heimatt til barndomstida på Sunnmøre.
Ein annan diktar som ogso sat i Oslo og lengta heim til Nordland var
Elias Blix – og han fann fagre ord for sin lengt – med den gryande vår vert min saknad so sår - å eg minnes eg minnes so vel dette land».
Eg har tidt fått spursmål frå barnebarn – spesielt frå den yngste Tonje
– som no studerer samfundsfag i Oslo, so dette er fyrst og fremst skrive til
henne, men – kom eg på – kanhenda det framleis på Tysnes er nokre som
hugsar «dei tider» og som kan mimra med.
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Fyrst litt om min gard som er Tornes – nest største garden i det som
vart kalla Uggdalsokno.
Garden ligg i ei duld om lag 60 meter over flodmålet – og var då tobølt
med 3 hus-mannsplassar + dei to hovudbruka. Garden vart avfolka med
svartedauden. Men kva tid han vart teken oppatt er uvisst, men frå 1600
er det registrert fast busetnad. Husa på dei to hovudbruka stod samla på
ein stad (jamfør ordet Torp) – i le for nordavinden av ein fjellrygg kalla
Haugen. Seinare flytte den eine familien over til vestre sida av elva som
delar garden i to.
Eg kom til verda 11. okt. 1907 og kan ennå grant hugsa episodar frå eg
var om lag 3½ år. Eg vaks opp med ein sokalla samla skule – skulen gjekk
på omgang mellom Tornes og Skår med 14 dagar på kvar stad. I alt 14
veker for året. Det var berre 2 stader som kunde hysa skulen. Hos oss på
Tornes og hos Ole Skår på Skår. Grunnen var at dei måtte ha to stover –
ei til skulen og ei til familien. Den fyrste læraren eg hugsar, heitte
Rasmus Sten Nesse – son av den meir kjende Anders Nesse.
Forviten som eg var, spurde han om eg ville vera med i skulestova – og
lysten var stor. – Eg vart plassert på ein skammel like ved kateteret.
Timen gjekk fort – og eg var ikkje lite kry då eg etter timen flaug ut på
kjøkkenet til mor og fortalde «den store begivenhet» at eg hadde vore på
skulen!
Andre gangen som har festa seg i minnet for alltid var på haustparten
1912 – nest eldste bror min Stein skulle reisa til Amerika, og dei fleste
som var heime skulle følgja til sjøen.
Med ljos frå fjøslykta og i handa til mor, bar det ned til sjøen. Det var
stille og muskeregn – men det eg hugsar best var den blå heimelaga kista
hans som stod i bakskuten og færingen som gleid stille bort i natta med
morelden lysande frå åreblada då dei møtte vatnet.
Husmannsplassane var desse: Kloven – der budde då Eleno. Ho ætta
frå Reksteren. Hadde hatt mann og tre born, men sat no åleine i stova si,
og hadde det fattigsleg. Ho var ofte hos oss og bakte flatbrød og lefser – og
var alltid grei med oss borna.
Djupevikjo låg lenger mot nord og der budde «Djupevikjen» som
eigentleg heitte Kristafor – med kona kalla «Ilso». Huset i Djupevikjo var
eit kombinasjonshus med sval og med kjellar under stova. I kjellaren stod
kua – som soleis gav varme og «lunk» i huset. Dei hadde hatt tre born – to
gutar og ei jente. Gutane hadde vore sjømenn, men kom heim sjuke og
døydde der. Vi fekk aldri greie på kva dei døydde av. Dottera hamna i
Bergen. Dei hadde motteke pengar av kommunen – og so snart «Ilso»
døydde, hamna mannen på legd og huset selt. Kristafor budde nokre dagar
hjå oss på eit kammers – før han hamna på Holma på legd. Han hadde
vore sjømann i sin ungdom, på seglskute, og når han la ut om alt som han
hadde vore med på, vart han svært interessant for oss gutane. Men dei sa
han var fæl til å skryta.
Den tredje husmannsplassen var Nordstølen. Den var nok større enn
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dei to andre. Der var det 2 separate bygningar. Stove og løe. Ho «Jorunda»
hadde både ku og høns med det rare namnet «Pløyenetråkk». Me gutane
likte henne so passe. Det var alltid vår skuld når geitene «la seg på
garden» og kom inn på bøen. Ho klaga då til mor. «Vi hadde ikkje jaga
dyra langt nok til skogs om morgonen!»
Ho tok mot folk som kommunen plasserte ut mot betaling. Under
fyrste verdskrigen var det svært folksamt hjå henne. Ein familie frå
Haugesund med tre personar, mor og to born. Seinare ein familie frå
Bergen. Mannen var russar – med kona og fire born. Dertil ein gamal kall
som dei kalla «Eikenesen».
Men borna til desse gjekk ikkje på skule med oss.
Langenuen, eller Langnuen i daglegtale, har fått sitt namn av
hollandske kartlagarar. Dei laga mange av karta langs Norskekysten.
«Naue» tyder det tronge, jamfør Det Naue nord for Bergen. Alle seglfarty
sin skrekk – ved ulagleg vind og straum. Nuen som han strekkjer seg frå
Grovaholmen i sør til Romlenes fyr i nord, var allstøtt og vedvarande
underhald for folket på både sider av fjorden. Sjøfolk måtte ofte ha tolmod
når dei hadde streva med å bauta i nordavinden heile føremiddagen – og
so kom nord til Selbjørnsfjorden og møtte sørstraumen, og vart førd ratt
attende til utgangspunktet.

På Nordstølen budde Jorinde Hetlelid. Ho var frå Kalvavik ute i
Skjelleviksundet. På sine eldre dagar flytta ho heim til broren i Kalvavik att.
(Lokalhistorisk arkiv i Tysnes)
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Men kring 1912 kom eit tidarskifte. Motoren kom i bruk i fleire og
fleire båtar. Og når vi gutane høyrde «tokke-tokk» langs landet, var vi
ikkje seine å ta treskona fatt og sprang på «Haugen». På Haugen måtte vi
og når vi høyrde Høviskelandsskøyta koma hostande og pesande ut frå
Søreidsvågen på veg til byen med poteter. Ein kveld såg vi røyk og eld frå
eit hus på Høviskeland. Det var eit eldre bustadhus som brann opp. Ei
eldre kona brann inne – vart det sagt.
Men største åtgaumen vakte det nok når Keiser Wilhelm kom med sin
vidgjetne flåte på veg til Balholm i Sogn på summarferie. Eg minnes vel
den stille kvelden då to store slagskip + kryssaren «Eugen» gleid med
sakte fart nordetter fjorden – og det frå banjeren strøymde militærmusikk.
Det var kino for oss. Dette var i juni månad 1914. Nokre dagar seinare,
28. juni fall «skuddet» i Sarajevo. Tronfølgjaren til keisarriket
Austerrike/Ungarn vart skoten. Det var opptakten til 1. verdskrigen.
Nokre dagar seinare kom keisarflåten på veg heim for full fart og etterlet
Nuen i ein kolsvart røyk – og lagde bylgjer så store at mang ein fortøyd
småbåt vart sliten laus og spikt mot land.
Det spurdest snart at det var broten ut krig i Europa. Men ikkje alle
stader like snøgt. På Tysnessida var telefonen komen til «Eie». Men ikkje
på Stord-sida. Frå Eie gjekk det med «treskoposten» sørover, og mange var
det som sette seg i robåten og rodde til «Hiljen» i Mehammervikjo og
forsynte seg med varer. Ordet hamstring var nok ikkje oppfunne den
gongen, men det var det dei gjorde. Helst galdt det mjøl.
Og rasjonering vart det seinare. Me som hadde gard merka lite til det,
men mange klaga svært på margarinen som var laga av sildeolje. Og
mangel på tobakk – særleg skråtobakk– var ille.
Men krigen tok slutt i 1918 den 11 i 11. månad, og dei store bankkrakka som fylgde etter, merka me lite til. Livet gjekk etter kvart sin
vante gang og snart stod konfirmasjonen for døra – og deretter bar det for
meg ut i verda for å gå på skule vidare.
Seinare vart Tysnes for meg synonymt med ferie og sumar – gode og
lyse minne som det er hyggeleg å dra framatt i minnet.
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Distriktslækjar Knut Moe med den fyrste bilen på Tysnes.

Glimt frå minneboka:

Stor-hending då fyrste
bilen kom til Tysnes
«Bladet Tysnes» nr. 16 2002

Lars Reiso er ein ivrig samlar av gamle bilete og han har mange
muntre historier å fortelja frå gamle dagar.
I minneboka hans har me funne fleire bilete av gamle bilar. Den fyrste
bilen som kom til Tysnes var det distriktslækjar Knut Moe (1892-1972)
som eigde. Lars Reiso meiner at Moe kjøpte bilen i 1927 eller 1928.
Naturleg nok vart bilkjøpet ei storhending på Tysnes den gongen. Hadde
«Tysnes» eksistert då, hadde det nok blitt ein skikkeleg storreportasje.
Bilkjøpet vekte stor interesse over heile kommunen.
Moe var distriktslækjar i Tysnes frå 1919 til 1932. Han gifta seg i 1920
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med Anniken Halhjem frå Oslo. Dei budde i lækjarbustaden på Myklestad.
Seinare flytta dei til Stord, der han også var distriktslækjar.

Drosje i Uggdal
Dei to andre bileta syner litt frå
kvardagslivet på Tysnes: Ole Opdal
var drosjesjåfør i Uggdal m.a. i
perioden 1948 til 1953. Han hadde då
ein Ford som drosjebil. Han køyrde
også drosje i perioden 1967 til 1978.

Bil – men ikkje veg

Ole Opdal med drosjebilen, ein
Ford 1938 modell.

Det var ikkje veg til Epland då
Torbjørn Epland kjøpte sin fyrste bil. Bilen måtte difor stå parkert på
Rolse eller på Søreide, der dei hadde veg, sjølv om vegen var heller smal.
– Sundagsturen som her er fotografert, gjekk på den nyaste vegen
forbi Reiso. Då dei kom nordover til
Eredalen, skulle dei snu. Då måtte
passasjerane ut av bilen og vera med
å dreia på hjula for å greia å snu,
minnest Lars Reiso.
Bilhjula vitnar om at det nok var
ein heilt annan komfort den gongen,
ja.
Torbjørn Epland med sin første bil
ved Reiso. Bilen var ein Buick 1924
modell.
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Huset på Øvra-Helland der Sigurd Harald Skår vaks opp. (Privat bilete)

Jonsokfeiringa
på Helland
Av Sigurd Harald Skår

Lars Mevatne skreiv ei grei forteljing om jonsokfeiringa på ØvraHelland. Han skreiv utifrå den tida då skuleborna hadde teke over
feiringa (Sogeskrift for Tysnes 2011). Eg meinar Jonsokfeiringa på Helland
er så særmerkt at eg vil skriva eit tillegg til det som er skreve før.
I den første tida var kvelden delt. Ungane – det vil seie skuleborna
saman med 5-6 åringane – hadde sin kveld på stølen på Ner-Helland,
medan dei vaksne heldt seg på Øvra-Helland. Skuleungane fann greiner
og små stokkar m.m. og bygde bål, men bålet var ikkje så stort som det på
Øvra-Helland. Dravle fekk dei små òg. Eg kan hugse at eg og ein eldre
bror hadde med oss skei til å eta dravle med – me hadde truleg med oss
tallerkar også. Dravlen vart koka på ein av gardane og boren fram til
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stølen i spann. Første gongen eg var med på Jonsokmoroa var eg 6 og eit
halvt år gamal. Bålet for oss ungane vart kveikt før dei vaksne sitt.
Dei som stod for feiringa eller moroa for vaksne på Øvra-Helland,
hadde ikkje berre frå Nordbustaddalen eller Mevatne skulekrets å tenkja
på. Dei måtte rekna med inntog frå Flatråker skulekrets, frå Tornes til
Epland. Nokon fleipa litt om dei forslukne «flatråkrane», men hadde nok
blitt skuffa om dei ikkje kom på gjesting.
Det gjekk nok mykje mjelk med til dravlen. Då var det to unge karar
som gjorde seg klare med spann og stølaholkar. Dei drog til skogs før
andre kom og mjelka kyrene sine. På ein av gardane hadde dei ei nybært
ku med mykje mjelk i juret. Den kvelden var eigaren redd for at kyra var
sjuk, men ryktet gjekk om kva som hadde hendt, og då var alt greitt.
Dei som var sjefar for bålet, tende det i halv 12-tida. Det var alltid
spanande å sjå at bålet brann, og dei raude eldtungene strakte seg opp i
lufta. Dei som var oppe ved bålet, kunne som oftast sjå eit bål som vart
tent på «Storastrando», litt nord for Mehamar. Dravlen som var kokt i ei
stor jarngryte, vart delt ut til folk litt etter litt. Ungdomar og nokre få
eldre sat på nokre haugar på bøen. Tallerkar og skeier kom stort sett frå
Øvra-Helland og dei næraste grannane. Ungdomar frå Flatråker fekk litt
spit om at kyrne der nede hadde for lite mjelk til dravle, og det var vel
heller ikkje nokon der som kunne den kunsten å koka dravle. Men alt
gjekk med lått og løgje, folk hadde det morosamt.
Kva tid det vart slutt på å dela jonsokkvelden mellom vaksne og born
er eg litt usikker på, men etter litt tankespinn har eg kome fram til året
1934. At den vaksne feiringa på Øvra-Helland tok slutt har fleire forklaringar. Unge folk var ute i arbeid, odelsgutar overtok gardsarbeidet. Men
noko anna som fekk avgjerande betydning, var at det vart bygd
ungdomshus på Flatråker. Det fins neppe noko skriftleg om jonsokfeiringa
på Helland. Då eg var fire år snakka nokre eldre søsken av meg om grammofonplater som skulle brukast jonsokkvelden. Me hadde ein grammofon
med sveiv og ei stor trakt, lydtrakt, og der stod det eit bilete av ein hund
og tre engelske ord «His Masters Voice». Etter dette veit eg at kvelden vart
feira 1927-28.
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Kaptein Karolius Skaar
er sluttet
HSD-posten, nr. 10 og 11 1961

Kaptein Berge Karolius Skaar var 63 år 30. september, og i samsvar
med aldersgrense-bestemmelsene for offi¬serer i H.S.D. sluttet han å seile
den dagen.
Karolius Skaar – ja, fornavnet Berge bruker han ikke – er som de
fleste av sjøfolkene i H.S.D. fra selskapets fartsområde. Han er tysnesing
– født og oppvokset på garden Skår ved Langenuen. Og som tysnesing har
han gjennom¬gått hele repertoaret som er så karak¬teristisk for det
folket. Han har vært på vårsild- og brislingfiske, drevet gards¬arbeid
hjemme, vært med nordlandsjakt og i utenriksfart – og så har han vært i
U.S.A. og seilt på Lakene der. Men. lengste tiden har han vært i H.S.D.
der han for det meste har seilt i lokalrutene i Sunnhordland. Og sunn-
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hordlending er og blir han – etter Tysnes var det Stord som ble hjemstedet
hans, men det er lenge siden nå.
Det var sjømannsblod i slekten til Karolius Skaar. Faren som hadde et
lite gardsbruk, seilte først i Nordlands-farten og senere i utenriksfart.
Karolius var hjemme på garden til året etter konfirmasjonen, men da –
15½ år gammel – tok han fatt på sjøen, først med notlag på vårsildfiske og
så på brislingfiske. Deretter ble det fraktefart med nordlandsjakt, og så
måtte han hjem og hjelpe til på garden. Men våren 1916 mønstret han for
første gang i utenriksfart – det var som jungmann med D/S «Trafik» i
sildefart på Tyskland. Her gikk det stundom litt varmt for seg – krigstid
som det var – så han skiftet snart over som lettmatros på D/S «Blomvaag»
som gikk mellom Norge-Storbritannia, med tremasse vestover og kull og
koks tilbake. Etter hvert ble det meget torpedering i Nordsjøfarten, så
allerede høsten 1916 gikk han i land – og glad var han. Turen etterpå ble
«Blomvaag» torpedert og gikk ned.
Det var en urolig tid dette, og det ble noen «urolige» år fremover for
Karolius Skaar. Han seilte første gang som matros i H.S.D. en kort tid i
1917, var delvis hjemme og tok ellers småjobber med fraktefartøy i
kystfart, han tjente verneplikten sin på ca. 1 år i Marinen, i 1918/19, og
han var innom H.S.D. igjen som leiemann med gamle D/S «Hordaland», og
en tid var han med Bergenskes D/S «Capella» i godsruten Oslo-Kirkenes. I
1921 bar det i utenriksfart på ny, som matros med D/S «Samnanger» av
Bergen, i linjefart mellom Europa (Kontinentet) og U.S.A. Året etter var
han hjemme igjen, og om høsten – i 1922 – tok han kystskipperskolen,
som var unnagjort på ca. 2 måneder.
Nå var det vanskelig å få hyre, men våren 1923 kom han seg ut som
matros med tankeren D/S «Davanger» av Bergen som gikk mellom stater i
U.S.A. og også over til Europa. Fra denne traden bar det neste vår over i
Lake-farten, kistransporten på de store innsjøene i Nord-Amerika, der så
mange tysnesinger har jobbet. Den farten går bare i sommerhalvåret, og
Karolius Skaar var med somrene 1924, 25, og 27. Utenom disse 3
sesongene var han hjemme, bortsett fra vinteren 1924/25 da han på ny var
i tankfarten på østkysten av U.S.A.
I disse årene hadde han tenkt alvorlig på å gjøre yankee av seg. Men
de vanskelige tidene som begynte i U.S.A. i 1927/28 fikk ham på andre
tanker, og fra mai 1928 ble det H.S.D. for Karolius Skaar i ett strekk frem
til nå.
Etter å ha tjenestegjort som styrmann på flere av de mindre båtene ble
han fast tilsatt offiser 1. januar 1931. Som styrmann fungerte han som
fører på M/S «Tysnes» fra august 1936 til han ble utnevnt som kaptein på
denne båten i juni 1947. Siden var han kaptein der om bord, med unntak
av 7 måneder i 1957 da han førte M/S «Granvin». Men han ønsket å
komme tilbake på M/S «Tysnes».
Det er derfor ikke rart at M/S «Tysnes» og kaptein Skaar som har fulgt
hinannen i 25 år, er blitt ett begrep for de fleste i H.S.D. Gjennom disse
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årene har han skaffet seg et inngående kjennskap til folk og forhold i
Sunnhordland – noe som også er kommet selskapet til gode. Han har
forresten lett for å gripe til pennen, kaptein Skaar, og han kan kunsten å
bruke den.
Da han nå sluttet, ville vi gjerne vite om ikke han hadde opplevet noe
spennende eller interessant i sitt lange liv på sjøen. Men da var svaret
kort og enkelt: «Eg er glad for at eg ikkje har gjort skade korkje på meg
sjølv eller andre.» Vel, det er beskjedne ord, men de sier likevel en god del.
Han har vært både dyktig og omtenksom i sin ansvarsfulle jobb.
Vi er mange – både i og utenfor H.S.D. – som ønsker kaptein Karolius
Skaar alt godt i årene som kommer.
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Flatråker

Bygda og skulen
i gamle dagar
Av Idar Fosshagen
Eg budde i skulehuset på Flatråker frå eg var eitt år gammal til eg var
tretten i 1953.
Far min, Anders Fosshagen, var lærar der frå 1939 til han døydde i 1952,
knapt 50 år gammal.
Offisielt tok eg til på skulen i 1946 – fordi «alle dei andre» tok til det året.
Eg har likevel ikkje noko sterkt minne om første skoledagen. Eg hadde
vanka i skulestova frå eg kunne stabba og gå – og sikkert før det òg.

Fådelt skule
Flatråker skule var ein av dei fådelte skulane som det var så mange av
på Tysnes før i tida. Læraren var både skulestyrar og klasselærar. I den
todelte skulen var det slik at storskulen (4. – 7. klasse) gjekk på skulen 3
dagar i veka, medan småskulen, dei frå 1. – 3. klasse gjekk dei andre tre
dagane. På denne måten fekk læraren den utfordringa at han eller ho
måtte leggja undervisninga til rette slik at elevar på ulike alderssteg og
klassesteg i same klasserom og på same tid fekk undervisning som høvde
for den einskilde. Dette let seg vel ikkje alltid gjera. I praksis måtte vel
nokre sitja med skriftleg arbeid medan andre fekk førelesning om eitt eller
anna emne, kanskje i eit heilt anna fag. Andre gonger var alt meir
munnleg, og alle kunne ta del i emnet på sitt vis. I alle fall kunne dei
minste ha nytte av å «tjuvlytta» til det dei eldre heldt på med, og litt
leksehjelp vanka vel òg frå dei som var større. Gymnastikksal var ein
ukjend ting, men var det vêr til det, var det kroppsøving på skuleplassen.
Det kunne vera linjegymnastikk, men oftast slåball og “tikken»eller andre
leikar som gav frisk luft i lungene og mykje god mosjon.
Med skulegong annankvar dag, kunne ein dei andre dagane liggja litt
frampå om morgonen. Med soverom over skulestova – utan isolasjon
imellom – var det dermed ikkje uvanleg å bli vekt av Fader Vår og «Sjå
dagen sprett i austar-ætt» eller «annan høveleg song» slik det har vore
formulert i normalplanen for folkeskulen.
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Skulestova
I den vesle skulestova var det doble pultar med ei vertikal fjøl til
ryggstø til kvar av dei to elevane som sat på same benken. Det var ikkje
flust med utstyr på skulen. Eit bibliotek eller boksamling var samla i eit
skåp framme til høgre for tavla. Det var nok ikkje så mange som hundre
bøker i denne samlinga. Ein liten trekasse med skyvelok inneheldt forvitnelege ting til bruk i fysikkopplæringa. Elles var skulen godt utstyrt med
plansjar i stiv papp – store og fine, som skulle gje oss “heimfødingane»
bilete av alt frå botanikk og Zoologi til livet på bomullsplantasjane i
Sørstatane. Eksotiske frukttre med freistande frukter kunne vi og nyta
synet av, men stort sett berre synet, for det var ikkje kvar dag det kom ein
båt med bananar til landet. Plansjane var elles fine til å byggja “hytter» av
– under og mellom pultane, men det var utanom skuletida.
Dei vanlege slitne veggkarta fanst òg i skulestova. Ikkje snakk om
rullegardinoppheng: Karta som ikkje hang oppe, var rulla saman på
trestokkane sin og sto i ein krok. Karet av “Jødeland» var obligatorisk på
alle skular, og vi var nok vel så godt lokalkjende langs strendene av
Genesaretsjøen og Jordan-elva som på meir heimlege trakter. I nokre år
vart og dei svarte blendingsgardinene frå krigens dagar tekne vare på. Dei
var laga av svart, tjukt papir festa på ein stokk oppe og nede.

«Der kjem gamleskulen»
Kanskje var det ein leivning frå den gamle omgangsskulen når folk i
min barndom kunne seia: «Der kjem gamleskulen.» når gamlelæraren
Mikal Skår kom langs vegen. Det var ikkje så fælande lenge sidan skulen
var det same som læraren. Der læraren var, der var skulen, og han gjekk
på omgang mellom gardane før skulehusa vart bygde.
Noka skuleklokke var det ikkje til å varsla friminutt eller ny time.
Læraren avgjorde når det var tid for ein pause, og når det var tid for ny
økt, vart vi ropte inn. Slik skulle det vera, og vi hadde aldri opplevd annan
praksis.

Dagleglivet i bygda
Skule annankvar dag gav oss ungane høve til mange slags aktivitetar på
fridagane. Ikkje minst gav det høve til å læra ting i det praktiske livet. Det
budde mykje folk i bygda, og det var mange ungar å leika med for den som
liten var. Det var smått med kjøpeleiker, men eg kan ikkje hugsa at dét var
noko sakn. I eit grustak kunne vi laga vegar der vi køyrde med heimelaga
trebilar. Heimelaga skotøy var heller ikkje uvanleg. Eg maste meg til eit par
tresko, kan eg hugsa. Dei var storveges til å skri på om vinteren, men
kunne nok vera skumle på glatten elles, om ein ikkje var forsiktig. Ein
treskobenk fanst på mange gardar, og verkty til å laga tresko. Det var
sikkert slik den gong som no, at ikkje alle var like hendige med slikt som
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skulle formast i tre. Dermed var det sikkert ein del, både born og vaksne,
som gjekk rundt i fotty som ikkje nett kunne kallast «ortopedisk». Treskorne
hadde sine positive og negative sider. Dei var turre og godt isolerande mot
eit kaldt underlag, men eigna seg dårleg om du hadde det travelt. Som det
heiter i visa om «Gamle dampen»: Ta tå deg triskona og spring!
Men bygda hadde eigen skomakar. Hos Ole B. Skår kunne ein få gjort
beksaumstøvlar av beste slag. Og den gongen kasta vi ikkje skorne når
solen var sliten. Det var ikkje snakk om å bevega seg på gummisolar, om
vi då ikkje hadde gummistøvlar på beina. Nei, skorne hadde lêrsolar, og
skomakaren kunne både sy og plugga på nye solar når det trongst. Var det
regn, snø og slaps, brukte dei vaksne gjerne gummikalosjer utanpå
finskorne når dei var ute og gjekk.
Snikkaren Jan var ekte handverkar. Han hadde ingen elektriske
maskiner. Alt vart gjort for hand, og ein kunne tinga bord og andre møblar
etter mål. Fint og nøyaktig arbeid kunne ein alltid venta frå hans hand.
Båtbygging var eit anna handverk som hadde lange tradisjonar i
Sørbygda. Kutterar og skøyter tok form på beddingane i fleire viker.
Dessutan vart det bygd færingar og andre mindre båtar av nevenyttige
karar – anten som yrke eller som «fritidssyssel» mellom onner. Tradisjonen
heldt seg heilt til stål og plast kom og fortrengde det gamle handverket.

Gardsdrift viktigaste levevegen
På Flatråker var gardsdrift viktigaste levevegen. Og på gardane var
det mykje forvitneleg å fylgja med på. Om somrane var det høying. Og
kven hugsar vel ikkje kor stas det var å få lov å trakka i høylasset, og
sidan hoppa i høyet (med eller utan lov) når det vel var kome i hus? Like
etter krigen, som er den fyrste tida eg hugsar noko særleg frå, vart det
framleis dyrka ein del korn på gardane. Under krigen hadde det vore fint
å kunna driva med sjølvberging for det daglege brød. Når kornet skulle
treskast og drøftast, hadde bøndene ein elektrisk motor som gjekk på
omgang mellom gardane, slik at dei slapp å driva treskemaskina med
handemakt. For gutungar med ei viss teknisk interesse var dette storvettes til greier. For min del var det kanskje særskilt interessant fordi eg
ikkje hadde elektrisitet kring meg i det daglege. I skulehuset, som òg var
lærarbustad, var det ikkje innlagt straum eller vatn. Mor mi måtte
vinterstid ofte ned i Skitnedalen og kakka hol på isen i den vesle bekken
der nede for å henta vatn til hushaldet og til storvask. Storvasken fann
stad i skytjo eller vedhuset, der også utedoen for skulen og oss «fastbuande» var. Trekkfullt og kaldt var det nok. Men om lag slik hadde dei
fleste det på den tida. På gardane var utedoen over mottinga, så tøming
skjedde «automatisk» når møka vart køyrd ut på bøane og åkrane om
våren kvart år. Og «beist» var det på kvar gard. Det var mykje arbeid for
dei som stelte dyra når drikkevatn skulle hentast og berast frå brunnen til
floren. Sauer og griser hadde dei og på gardane. Slaktetida var spanande
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for dei som små var. Ikkje alt skulle vi sjå, men vi høyrde at grisen skreik
fælt før slaktaren fekk slått doren inn i hausen på han. Etter det var det
fritt fram for ungane når skolding og anna slakteverksemd gjekk føre seg.
Av og til kunne ein jamvel sleppa til og røra i blodet medan sauen låg der
på slaktebukken og gav frå seg dei siste dråpane. Vi i skulehuset hadde òg
gris ved eit par høve. Dei fekk gå mykje fritt ute og vart reine kjælegrisene. Heilt ufarleg var det ikkje å ha dei kring beina. Ein gong fekk eg
meg eit godt risp på leggen av ei grisehjørnetann. Far min orka ikkje å
vera heime då grisen skulle avlivast. Eg trur han for ein tur til skogs.

Sosialt liv i den tida
Det sosiale livet i bygda hadde kanskje rikare kår under og like etter
krigen enn i vår tid. Radioen kom etter kvart i alle heimar, men elles
måtte bygdefolket sjølve syta for at ulike tilstellingar med alvor eller leik
og moro kom i stand. Ungdomslaget hadde skaffa seg eige hus,
Ungdomshuset. Der gjekk det livleg for seg når ungdommen samlast til
dans og moro. Her var òg staden for syttande mai-feiring, og her var
samlingsstaden ved Fredsmarsjen i fredsdagane i 1945.
Husmorlaget heldt møta sine i skulehuset i fyrstninga. Sidan stod dei i
spissen for arbeidet med å skaffa bygda eit bedehus. Det var litt av eit
løft for ei lita bygd, og det var eit stort pluss for bygda då det stod ferdig.
Bedehuset har sidan vore møtestaden for Flatråker-samfunnet både i sorg
og glede.
Flatråker blanda kor var aktivt i dei åra vi budde i skulehuset. Far
min dirigerte koret, og eg minnest at eg ofte steig opp på ein liten
skammel og var «hjelpedirigent». Det var eit høgdepunkt i året når vi drog
til songarstemne ein eller annan stad i Sunnhordland. Eg kan ikkje
vurdera kvaliteten på koret, men eg meiner dei song godt til tider.
Imponerande syntest eg den djupe bassrøysta til Andreas Tornes var.
Koret var i alle høve ein fin sosial arena, og mitt inntrykk er at «halve
bygda» var med.

Såpekoking og «kattastrofe»
Det var mangel på alt tenkjeleg under krigen og i tida like etter. Det
var viktig å freista laga sjølv det krambua mangla. Og så var det vel litt
pengar å spara på naturalhushald. Såleis hende det frå tid til anna at mor
mi kokte såpe i ei stor gryte i skytjo. Det lukta av soda og talg lange
vegar. Vi hadde alltid katt i huset, av og til fleire. Kattane klatra høgt og
lågt, og ein gong bar det ikkje betre til enn at kjetta ramla frå skytjeskukken rett ned i såpegryta. Ein kan tenkja seg kva for oppleving det må
ha vore for kattetraven. Opp kom ho i alle høve i ein fart, og for som ein
strek over tunet og ut i skogen.
Meir såg vi ikkje til katten. Det gjekk både dagar og veker, og vi var
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sikre på at ho hadde måtta lata livet i den glovarme skoldinga. Vi leita
både i nærleiken av husa og lenger vekke i skog og kratt, men katten
hadde nok lagt seg til å krepera ein eller annan stad der ute.
Stor var forundringa då katten likevel dukka opp att etter fleire veker.
Det var ikkje rare pelsen ho hadde att, men det stod til liv, og etter kvart
tok det til å verta loddent att på dei snauskolda partia. Det er vel unødvendig å nemna at katten fekk godt stell etter denne hendinga. Korleis ho
hadde klart å overleva, skjøna ingen. Men det er vel noko i det gamle
ordet at katten har ni liv.

Katten reiste på «hytta»
Ein av kattane våre hadde funne ein fin måte å ordna seg på når
familien reiste på sommarferie og vart borte i fleire veker. Skulehuset ligg
for seg sjølv, og då vi budde der, var det ingen hus i nærleiken. Når vi kom
attende frå ferie, var katten aldri der med det same. Ho dukka gjerne opp
dagen etter. Lenge lurte vi på kor katten gjorde av seg når vi var vekke.
Omsider kom det fram at heile sommaren budde katten hos ei gammal
«jente» som heitte Anna og som budde på eit plass under garden til Aksel
og Sigrid Sundal på Tveit. Det er lang veg dit gjennom skogen, men i
årevis reiste katten på «hytta» når vi for til Sogn eller Sunnfjord på vitjing
hos besteforeldre, onklar og tanter.

Familien
Foreldra våre: Anders Fosshagen, f. 18 desember 1902 på garden
Fosshagen i Leikanger og Herborg Fosshagen, f. 26. september 1912, kom
til Flatråker i 1939. Anders var son til bonde Ingemår H Fosshagen og
Sunneva Grinde. Han tok eksamen på Stord lærarskule i 1924, frå Noregs
lærarhøgskule i 1928. Han tok lærarkurs ved Sogndal folkehøgskule i
1935. I 1937 tok han sløydkurs ved Aug. Abrahamsons stiftelse i Sverige. I
1938 tok han Noregs Pedagogiske Landslags kurs i Oslo. Det er mogleg at
dette var eit dirigentkurs. Tok i alle fall eit slikt.
Anders var reiselærer i Hordalandslag (?) i 1925. Same år tok han til
som hjelpelærar i Nundal, Årdal. I 1927 vart han vikar som kyrkjesongar i
Leikanger og lærar ved Nybø skule. I 1930-31 var han vikarlærar i
Sunndalsøra og Furu. Så kom han til Rognaldsvåg skule i Kinn, der han
vart frå 1932 til 1939. Her møtte han Herborg Haram som var dotter til
jakteskipperen Karl Haram og Amalie Storhaug. Anders og Herborg gifte
seg i 1939, same året som dei flytta til Flatråker. Der hadde Anders si
lærargjerning fram til han døydde i august 1952. Han hadde fleire hjarteinfarkt og var plaga av hjartekrampe dei siste åra.
I mellomtida hadde familien vakse. 9. juni 1940 kom krønikeskrivaren
Idar til verda. Krigen hadde nett brote ut for to månader sidan, og livet
vårt vart naturleg nok prega ein del av dette i dei næraste åra. 30.
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september 1944 kom Frode inn i den vesle familien i skulehuset. Astrid
vart fødd 15. juli 1949. Og ho heldt på å forlata oss att etter nokre dagar.
Ved fødselen hadde ein vore uheldig med snøringa av navlestrengen, så i
siste liten vart det oppdaga at ho låg i vogga og heldt på å blø seg i hel.
Det gjekk heldigvis bra.

Ulike verv
Anders hadde ymse verv: Han var formann i Tysnes samstyre. Eg trur
dette hadde med lærarlaget å gjera. Han var forretningsførar for eit
veganlegg. Eg veit ikkje om dette var på vegen Flatråker – Søreide, den
vegen som til slutt gjorde det mogeleg for bilar å koma til Flatråker.
Anders var dirigent for Flatråker blanda kor. Dei hadde øving i
Skulehuset. Eg har inntrykk av at mest heile Flatråkers vaksne befolkning var med i koret. Eg trur dei song godt til tider.
Det var langt til både prest og lækjar i denne tida, under krigen og like
etter. Det hende at Anders vart kalla ut om natta for å forretta nauddåp
på ein nyfødd som ikkje såg ut til å klara dette livet. Born vart fødde
heime. Det fanst ikkje noko fødestove eller nokon tradisjon for å fara til
sjukehus for å føda. Avstandane var i alle høve for store til slikt. Helga
Sunde var jordmora som tok imot mest alle oss tysnesingar som kom til
verda både då og i lang tid frametter. Men i bygdene var det òg koner som
hjelpte til ved fødslar om det vart vanskeleg å få fram jordmor i tide. Petra
var god å ty til i slike høve.

Grindagutar og bompengar
Til Flatråker tok det si tid før det kom bilar. Grunnen til dette var at
det mangla ein vegstubb i Holmalio på at Flatråker var vegfast med
resten av kommunen. Det vart nok rekna som stor ingeniørkunst at det let
seg gjera å føra fram ein vegtrase opp frå Søreidsvågen til Holma. Det var
ufatteleg stort å vera vitne til at fyrste bilen kom rullande til Flatråker.
Det skjedde i oktober i 1948. Før vegopninga var det å ro til inst i
Søreidsvågen og ta bil derfrå, eller gå til fots, til kyrkjes om det var
barnedåp eller anna høve. Elles gjekk folk mykje, både når dei skulle inn i
«bygdo» eller over fjellet til Onarheim. Dermed møtte ein og folk langs
vegane, og folk hadde tid til å prata når dei møttest. I dag sit vi i kvar sine
bilar og ser knapt kven vi fer framom.
Det vart på mange måtar ei ny tid då bilane kom til Flatråker. Vegane
var slett ikkje dimensjonerte for biltrafikk. Og så var det alle grindane!
Dette var tida før ferister eller inngjerding av vegen var «oppfunne». Der
innmarka slutta, var det naturleg nok eit gjerde eller ein steingard. Der
gjerdet eller garden møtte vegen, måtte ein såleis ha ei grind. På utsida av
grinda stod det, sommarsdagen, til vanleg kyr og venta på å bli mjølka når
det nærma seg tid for det. Hestar stod og ofte i vegen og ville heim – eller
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kva dei no tenkte på. Slike store beist kunne verka skræmande på småfolk
som hadde ærend etter mjølk på ein gard eller varer på krambua. Men for
bilførarar var det heller ikkje så greitt alltid, korkje med beista eller
grindane. Var bilføraren åleine, måtte han ut, først for å opna grinda, så
var det å køyra fram, og deretter ut for å lata att leet. Det kunne vera
vanskeleg nok å passa på at ingen beist klarte å lura seg gjennom medan
dette gjekk føre seg. Tid tok det og, men det hadde vi vel meir av i den
tida jamvel om vi ikkje hadde alle dei tekniske hjelpegreiene vi har i dag.
Som eit «biprodukt» av alle grindane og biltrafikken oppstod eit nytt
«yrke»: grindagut. Dette yrket kunne utøvast på to måtar: Bilføraren
kunne ta med seg ein gutunge eller ei jente på turen. For kvar grind
måtte grindaguten ut og ordna med opning og lukking, medan føraren
slapp å umaka seg ut or bilen. Eller gutungen kunne slå seg ned ved
grinda og håpa på at det snart kom ein bil eller to. Så var det å få bilisten
trygt og komfortabelt gjennom leet, og deretter håpa på at det vanka ein
tiøring i løn til velgjerningsmannen. Kom det fleire bilar etter kvarandre,
var det best om dei ikkje kom for tett, slik at ein kunne få stengt før
nestemann kom. Det var ille om nummer to skulle snika seg igjennom på
førstemann sine «bompengar». Problemstillinga er visst ikkje heilt ukjend
på Vestlandet den dag i dag.
Når det heiter grindagut, så må det vel vera slik at det var mest gutar
som utøvde dette «yrket», og når eg seier om sjåføren at han måtte ut or
bilen, så kan eg i farten ikkje minnast kvinnelege bilførarar den gongen.
Det var skilnad på kjønn den gongen, og det vart nok rekna som karsarbeid å køyra bil. For ikkje å snakka om å køyra buss. Dei var stødige
karar Leiten, Gustaven og Nilsen som tråkla bussane langs dei smale,
svingute vegane. Like stødige er dei visst damene som, med største sjølvfylgje, sit i førarsetet på bussane i dag.
Bror min hadde eit visst forretningstalent alt den gongen. Han hadde
nok tent seg nokre slantar som grindagut ved grinda ovanfor skulehuset
på Flatråker. På spørsmål frå presten Askeland om kva han skulle bli når
han blei stor, svara han: «Grindagut».
Grindane er vekke, og grindagutane er arbeidsledige. Om vi ikkje
reknar med dei som vaktar Trekantsambandet, og bomstasjonar ved andre
tunnelar, bruer eller byar i våre dagar.

Butikkar og post
Av «lokale» bilar må vel den vesle lastebilen til Torvald Hillesvik ha
vore ein av dei fyrste. Det var stas å sitja på når han skulle ein runde med
varer til kundar kring i bygda. Kjøpmannen slapp balet med dei mange
grindane på turen, og guttraven fekk seg ein luftetur.
Ja, det var kjøpmenn på Flatråker i den tida. På kaien i Vikjo var det
familien Fagerbakk som hadde drive handel i lange tider. Seinare kom det
butikk i Lisbeth og Bernhard Tornes sitt hus litt lenger oppe i bakken.
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Her var det Hillesviken som hadde butikk. Før han og Nelly hadde Kalle
og Othilie drive handel der i området. Dei for sidan til Lyngbø på
Laksevåg og dreiv butikk der i mange år. Hillesvik etablerte seg etter
kvart «inne i bygdo» der butikken framleis er i full drift.
Posten var det Lisbeth Tornes som heldt styr på. Fyrst var det postkontor nede på kaien. Sidan i eige hus oppe i bakken der òg butikken,
som nemnt, heldt til.
Det var den gong, det. Butikkar, post og skule har etter kvart vorte
rasjonaliserte bort. Det er i dag ikkje mykje slikt «sør for tunnelane».
Framsteg?

Tekniske framsteg
Smått om senn kom det tekniske framsteg inn i skulehuset. Vi var
vane med parafinlamper som lyskjelder i mørke haust- og vinterkveldar.
Før Bedehuset på Flatråker vart bygd, hadde vi ofte vitjing av emissærar
som heldt møte i skulestova. Særleg hugsar eg at mor mi var svært nervøs
når emissæren Flatabø var der med song og gitarspel. Han veiva så
kraftig med gitaren når han spela og song, at mor mi alltid var redd han
skulle velta parafinlampa som stod på kateteret.
Det hende at presten kom og heldt gudsteneste i skulestova. Han
hadde då med seg prestekjole og anna naudsynt utstyr. Frode, bror min,
var nyfiken på ei stor, flat blekkøskje som kom fram frå kofferten. Han
syntes det såg ut som ei blautkakeform, men så var et berre prestekragen/pipekragen, og ikkje noko etande som gøymde seg i «kakeforma».
Med elektrisk straum tok ei ny tid til. Vi fekk strekt ei linje fram til
skulehuset, og vart kopla på likestraumnettet frå Sago. På ein god dag var
det 110V i leidningane. Vi kunne slå på ein brytar, og det vart lyst i kvar
ein krok. Lysekrona kom ned frå loftet der ho hadde lege på lager så lenge
vi budde i skulehuset. Den elektriske komfyren, derimot, vart ståande. Vi
hadde ikkje meir straum enn til nokre lyspærer. Når vi kom opp i 500
Watt forbruk, vart straumen broten av ei vippe, så då var det berre å slå
av eitkvart for å få slutt på vippinga.
Elektrikaren som installerte straum i skulehuset, var ein triveleg kar.
Han hadde godt humør og plystra heile tida med han arbeidde. Dette såg
så kjekt ut, at eg i lange tider var fast bestemt på at elektrikar var det
yrket eg ville satsa på når eg vart litt større.

Vassforsyninga
Til dagleg henta vi vatn i ei lita trerenne som var montert i eit
bekkesig sør for skulehuset. Det er rart at det ikkje vart mykje magesjuke
og anna elende ved at dette var drikkevatnet til så vel oss fastbuande i
huset og til skuleborna. I vegen ovanfor skulen, der bekken kom ifrå, stod,
som sagt, både kyr og hestar. Dette kunne vera skummelt nok for små
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karar som skulle framom, men nifsare er det å tenkja på at all møka som
hamna der, nok fann vegen til vasskjelda vår kvar gong det regna.
Men så vart det nye tider og orden på vassforsyninga.
Materialmangelen etter krigen gjorde at det var vanskeleg å få tak i slike
ting som vassrøyr. No var det så heldig at vi hadde slektningar i Florø som
hadde nokre røyr til overs etter husbygging. Desse fekk vi sende til
Flatråker om bord på «Vega I» som var jakta til morfar og onklane Jens og
Audbjørn. Dei gjekk i fraktefart langs kysten med allslags last, ofte trelast.
Kommunen løyvde pengar til brunn og installasjon mot at vi heldt røyr.
Brunn vart sprengd ut like nedanfor vegen, i utkanten av leikeplassen. Det
var ikkje mykje fall på vatnet, men det heldt til ein kran i kjellaren.
Omn og gryte til klesvask vart også montert i kjellaren. Dette gjorde det
mykje lettare med klesvasken og med vatn til hushaldet elles. På kjøkenet
måtte vasskranen med utslagsvask plasserast under trappa så lågt som
mogleg. Dermed hadde vi rennande vatn rett inn i første høgda, i alle høve
når vasstanden i brunnen var høg nok til å gje litt trykk i den høgda.
Sinkbøtta og den felles vassausa fekk nok avløysing etter kvart, men det var
nok ei stund etter vår tid i skulehuset at det kom spring der inne òg.

Spyttebakk ved omnen
Oppvarming av skulestova var det ein diger vedomn som sørgde for.
Ved omnen stod det dei første åra under krigen ein spyttebakk av støypejarn. Stova var møterom for folket i krinsen, og dei gamle kallane tviheldt
på at spyttebakken ikkje skulle bort. Mor mi var av ei heilt anna meining.
Ho tykte det var noko skikkeleg svineri med denne spyttinga inne i
lokalet. «Då sputtar eg på golvet!» sa ein gamling då mor mi truga med å
få svineriet fjerna. Ho fekk viljen sin til slutt.
Gina på Stølen (Regine Skår) hadde reinhaldet i skulerommet og
gangen utafor. Det fanst mest ikkje maling att på golvborda, så dei
trekvite borda vart skura og vaska med kost og tvåge etter kvar einaste
skuledag.

Gamlevegen og hønsehuset
Skuleområdet var inngjerda. På nordsida var det ein solid steingard
mot utmarka. I steingarden var det eit le (ei grind), og frå den var det, i
alle høve den gongen, tydelege merke etter ein gammal veg nordover. Etter
eit stykke vart han borte i brake og anna kratt. Eg tenkte vel den gongen
ikkje så mykje over at det var noko rart i at det skulle vera restar etter ein
veg der. I ettertid er det klart at dette var gamlevegen nordover i bygda.
Vegen må ha gått langs det som no er kjellarveggen på nedsida av skulehuset. Vegen kan vel knapt ha vore køyrande etter utsjånaden å døma.
Nord for skytja, i utmarka ved den attgrodde gamlevegen, hadde vi eit
uthus som var delt i to rom. Det eine var for hønene, det andre for grisen.
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No hadde eg høyrt at hønene skulle verpa så mykje meir om dei fekk ljos i
huset. Dette var ei utfordring som måtte løysast. Det skulle no vera rart
om eg ikkje var i stand til å strekkja ei linje bort dit frå skytja.
Eit par staurar vart sette opp til stolpar for linja, og nokre meter med
hesjestreng vart skrangla saman, så pass at det rakk fram. Til innvendig
installasjon hadde eg nokre leidningsstumpar som var att etter elektrikaren som hadde lagt inn straum i skulehuset. Det vart ljos både i hønsehuset og i grisehuset, men gris hadde vi ikkje lenger.
Dette var etter at far min var død, så det var ikkje noko mannfolk til å
få gutungen vekk frå slik galskap som dette var. Det høyrer med til soga at
veslebror min, Frode ein dag klatra opp på taket av hønsehuset og tykte
det måtte vera spanande å gripa rundt dei to hesjestrengene som skaffa alt
dette gilde ljoset. Dette var sjølvsagt ikkje så lurt. Han vart hangande fast
i krampaktig tak rundt strengene. Heldigvis var eg ikkje langt unna, kom
meg opp og fekk rive han laus. Godt var det tross alt at det ikkje var så
mange volt straum som klarte å trengja gjennom dei tynne hesjestrengene
fram til uthuset. Handflatene hans bar nok merke etter basketaket ei tid
etter dette. No vart mor mi klar over korleis det var med denne kraftlinja
og uhellet på taket. Dermed var det berre å demontera og la mørkret senka
seg over hønseflokken. Eg kan ikkje hugsa om denne «opplysingstida» i
hønsehuset fekk nokon nemneverdig innverknad på eggproduksjonen.

Nytt landskap
Flatråker i dag har ein annan profil enn i førti- og femtiåra. Gamle
bilete syner eit landskap med tydelege konturar. I dag har skogen teke
over mykje av det gamle snaulandskapet. Det er mindre beiting, og det
var folk nok på gardane til at einkvan kunne fara med stuttorven og ta
vare på grastuster som ingen vørder i dag. Vi som var skuleborn i den tida
var med på å forma det nye landskapet. Det var kanskje dei finaste skuledagane vi hadde det, når det var tid for skogplanting. Gutane hadde
hakke og laga hol til dei små granplantene. Jentene planta og trakka til
jorda kring den vesle grana. I dag kan vi sjå at det av og til vart juksa
litt, med to planter i same holet: Tvillingtre har vakse opp, og vart vel
ikkje så fine som dei skulle ha vore.
Skulehuset på Flatråker står der framleis. Litt ombygd og modernisert
er det i dag i Flatråker bygdalag si eige, og er ein fin samlingsstad for
bygdefolket. Det driftige bygdelaget er eit stort aktivum for bygda
Likeeins står dei gamle gardshusa der i dag, like staselege som den
gong. Dei kvitmåla husa er slike som arkitektane kallar «lemstover»

Isak i smia
Ei tid, det må ha vore kring 1950, var det vegarbeid i nærleiken av
skulehuset. Då vart det sett opp eit skur like nord for skulen. Dette gjorde
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teneste som smie. Her var det Isak på Holma som rådde grunnen. Han
kveste mineborar for dei som dreiv med boring og sprenging. Det lukta
smiekol lange vegar. Det var ei spanande og god lukt tykte eg. Spanande
var det òg å fylgja med i prosessen der mineboren vart lagd i essa til han
hadde rette gløden, og så var det bort på steet/ambolten der øvde nevar og
auge syrgde for at hammaren forma boren så han var kvass, hadde rett
form og dimensjon. Bøtta med herdevæska var ei sak for seg. Det var
mange spekulasjonar om kva innhaldet bestod av.
Det var sjølvsagt ikkje snakk om boreriggar eller anna motorisert
hjelp. Vanlegvis var det ein som heldt mineboren og sørgde for at han
roterte i holet, og så var det mannen med feiselen som treffsikkert gav
mineboren slag for slag til holet var djupt nok. Diameteren på desse
borehola var så liten at det var grenser for kor mykje dynamitt ein fekk
plass til i holet. Dermed måtte dei jamnast «brenna ut» holet med ei
mindre ladning før sjølve sprenginga. Då vart boreholet utvida inst inne
slik at det vart plass til den dynamittmengda som trongst for å sprengja
fjellet. Og dynamittgubbane vart stappa godt ned med ladestokk så dei
fylte det utvida holet nede i botnen. Til dekning under sprenging vart det
nytta faskinar, som vanlegvis var buntar av brake som vart lagde tett i
tett over fjellet. Steinmassane vart flytta med handemakt, med stubbebrytar og med trillebår eller skjenegåande tralle. Eit ufatteleg slit må det
ha vore samanlikna med dagens metodar.

Sagbruket i Vikjo
Nede i Vikjo, der Sjøtroll sitt setjefiskanlegg no ligg, var det sagbruk,
ei forvitneleg verd for småungar som helst skulle halda seg langt borte frå
dei svivande hjula, dei lange reimane som heldt hjula i sving og dei livsfarlege maskinene og sagblada som skapte digre tømmerstokkar om til
plankar og bord. Her vart det dreia skaft til allslags handreiskap, og det
vart laga vindaugo og dører og mykje anna forvitneleg. Turbinen her på
Sago dreiv ikkje berre maskinene i trevareproduksjonen, men også ein
likestraumsdynamo som gav straum til dei gardane som var elveeigarar.
Når store tømmerstokkar gjekk gjennom saga, kunne ein oppleva at
lyspærene rundt på gardane berre så vidt gløda og gav eit svakt månelys
frå seg. Dei som hadde radio på dette straumnettet, påstod at dei kunne
høyra låten av sagbladet i stokken ved slike høve. Det var vel helst slikt
dei likte å innbilla oss ungane, og at elektronikken skapte desse ulydane i
radioapparata på sin eigen måte når berre spenninga vart låg nok.
Flatråkersaga hadde ikkje køyreveg fram til offentleg veg, så tilkomsten var så kummerleg som det gjekk an. Ein måtte klatra ned ein
hønsestig i berghamrane frå vegen og ned. Det var fyrst dei siste åra då
Erling Frøyseth var eigar og «sagførar» at den korte vegstubben langs
sjøen vart bygd. Dermed var det sjøen som var vegen til og frå når større
last skulle fraktast. Røyrgata til turbinen var laga av tre etter tønneprin-
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sippet. Jernringar heldt trerøyret saman. Dette gjekk bra så lenge det var
vatn i røyra så trematerialane heldt seg trutne. Men så hende det at det
vart ein tørkesommar. Og røyret vart ståande tørt. Dette gjekk ikkje så
bra. Treverket gisna og røyret kollapsa. Det var ikkje for kven som helst å
reparera slikt noko, men ein fekk det i stand att på eitkvart vis.
Skogen har alltid spela ei stor rolle både på Flatråker og elles på
Tysnes. Før traktoren og motorsaga kom, var det hest og «tigersvans»
skogeigaren hadde å hjelpa seg med. Tømmeret vart då som no teke ut om
vinteren. Rundt dei store vatna vart tømmeret drege fram til vasskanten,
og så var det å nytta isen til vinterveg når han la seg. Elles kunne det vel
og fløytast om det ikkje vart is nok. Tømmeret vart alltid berkt før det
vart frakta av stad med hestekraft. Dette er ikkje så nøye i dag, men
stokkane gleid så mykje lettare når dei var utan bark medan dei vart
slepte. På Sponen ved bruene samla det seg etter kvart opp mykje
tømmer. Til slutt vart det frakta til sjøen og låg i lenser på sjøen til det var
tid for å hala ein og ein stokk opp på «sago» til vidareforedling.
Det var store dimensjonar over sagbladet på største saga, og dermed
vart sagbruket på Flatråker ein stad der båtbyggjarar kunne skaffa seg
breie nok bord til færingar og også større båtar av alle slag. I Havn på
Økland var det båtbygging i min barndom. Mange flinke båtbyggjarar var
det kring i kystbygdene i den tida. Ein av desse var Lothe som ei tid dreiv
sagbruket. Han skal ha vore ein svært allsidig og nevenyttig mann. Han
strekte kjølen, og spanta vel delvis opp ein stor båt i Søreidsvågen ved
Holma. Men så var det vel slik at ei ny tid sette inn. No skulle det vera
stålbåtar, og «skipet» på beddinga vart aldri fullført.
I seinare år har Tysnes Kystlag sørgt for at gamle trebåtbyggjartradisjonar vert tekne opp att og overleverte til nye generasjonar. På båtbyggjarkursa har det vorte laga over 50 færingar, om eg ikkje tek feil. Og
mange av desse tek del i den årlege hendinga «Tysnes Rundt».
Reparasjonskurs har og vorte haldne, slik at gamle båtar kan vølast og
takast vare på, og ikkje slik tilfellet altfor ofte har vore, at dei enda sine
dagar på eit jonsokbål.

Fiskeri
Kvar vinter kom ferdatorsken sigande inn i Søreidsvågen for å gyta. Vi
hadde ein liten færing, og far min var ein ivrig fiskar. Eg tykte ofte det var
reine torturen når eg var med og greidde garna nede i Tresvikjo eller i
Ølversvikjo, alt etter kor vi hadde båten. Vintersdag var det bitande kaldt
å handfara dei våte eller isete garna. Men det var stor stas å trekkja
garnet når stortorsken hadde funne vegen inn i det. Det vart både rogn og
lever til fiskemiddagen rett som det var når ferdatorsken stod i
Søreidsvågen.. Når far min ein vinter heldt skule i det vesle skulehuset på
Skår, rodde han til vanleg dit, og då vart det gjerne til at det vart fiska litt
på heimvegen. Nokre gonger fekk eg vera med på desse turane.
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Det fanst ikkje nylongarn den gongen, ikkje plastbøtter eller anna av
kunststoff heller, for den saks skuld. Bomullsgarna måtte tørkast og
stellast nøye for ikkje å rotna. Det vart kokt barkelog og det vart nytta
blåstein for å impregnera dei skjøre garna. Når glaskavl vart knust, var
det å sitja med nål og tynt tau og kle inn nye glaskuler i nett så dei kunne
erstatta dei øydelagde. Dette var handarbeid som gjekk føre seg i stova i
ledige stunder vinterstid.
Det vart og fiska med pilk. Svenskepilken kom vel på slutten av førtitalet. Elles brukte vi dorg for å fanga makrell og sei eller lyr. Botnsnøre
med agn vart nytta for å ta kvitingen.
Aller mest spennande var det kanskje med linefiske. Det var ein del
arbeid med egning og slikt før lina kom i sjøen, men så var det berre
snakk om eit par timar, så kunne vi dra ho opp att. Ofte var det mykje
pigghå og hågylling på krokane, men var vi heldige, sat det lange og
brosme på annankvar krok. I slike tilfelle kunne det hende at heile lina
flotna på grunn av dei oppblåste symjeblærene til djupvassfisken som vart
halt opp på grunnare vatn. Havål var ikkje sjeldan å få på krokane. Det
var fælslege beist å få inn i båten. Dei kunne vera bortimot to meter
lange, og det knaka stygt i bord og spant når dei tok spenntak og sprengde
på. Havålen vart ikkje nytta til menneskeføde hos oss, men dei vart kokte
og brukte til mat for høns og gris.
Draumen var alltid at storkveita skulle bita på ein av linekrokane. Det
hende ikkje ofte, men den på 20 kilo som vi fekk ein sommar, står klart i
minnet som noko utanom det vanlege. Det vart nokre staselege middagar
i dagane som fylgde.

Matstell og trange tider
Vi hadde ikkje kjøleskap eller fryseboksar i heimane den gongen.
Skulle mat oppbevarast over lenger tid, måtte det saltast eller konserverast på anna vis. Når grisen vart slakta, vart blodet teke vare på. Det vart
til blodpølser og blodpannekaker. Det var snadder den gongen. Det som
ikkje vart brukt med det fyrste av kjøt og innmat, vart salta i tønner og
baljar.
Hønene varp ikkje egg heile året, berre i den lyse årstida. Difor vart
egg lagt i ein spesiell lake som vart geléaktig. Der heldt dei seg friske og
kunne takast opp att utpå vinteren etter som vi hadde bruk for dei i
matstellet. Det var forresten alltid ein hane i hønseflokken. Desse var
meir eller mindre mannevonde beist som det var best å halda ein viss
avstand til. Det hende og at dei valde seg ut menneske som dei var
særskilt ute etter. Såleis var det ei hushjelp som stadig kom opp i trøbbel
med ein av desse hanane som gjekk der og spankulerte og «sjefa» over
både folk og fe. Rett som det var kunne vi høyra eit frykteleg spetakkel.
Då var det Marta som freista å koma seg ned til vedhuset forbi hanefan’.
Ho hadde gjerne ein kjepp i handa for å forsvara seg, og ein gong kom ho
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og tilsto at no hadde ho visst slått hanen i hel. Jau, hanen låg der livlaus,
så her hadde det gått hardt for seg. Men etter ei tid tok «liket» til å blinka
med eine auge, og sidan med begge. Litt etter riste han på seg og såg
nokså fortumla ut – lurte vel på kva som hadde hendt. Sidan såg det ikkje
ut til at han hadde fått noko mein av møtet med fienden.
Matauk var eit ord som oppsto under krigen. I byane hadde folk gjerne
ein gris i bakgarden – i all løyndom, sjølvsagt. Tyskarane skulle ha
kontroll på all matproduksjon, og dei skulle ha brorparten av det som vart
slakta til soldatane i Vehrmacht. Folk klarte heldigvis å lura unna ein del,
men det var streng straff for dei som vart tekne i forsøk på å halda slik
matproduksjon hemmeleg.
Svartebørshandel vart eit vanleg omgrep på den tida. Matvarer (og alle
andre varer) var rasjonerte, fordi det var mangel på det meste. Det vart
oppnemnt ei Forsyningsnemnd i kvar kommune. Frå forsyningsnemnda
fekk vi ark med eit visst tal rasjoneringsmerke for alle vareslag.
Kjøpmannen på krambua klypte av eitt eller fleire merke for kvart
klesplagg eller matvare som vart kjøpt. Brennevin og tobakk var også
rasjonerte. Dei som ikkje nytta slike varer, var heldige fordi dei kunne
byta desse rasjoneringsmerka mot matmerke eller klesmerke som dei
hadde meir bruk for.
Den vesle familien i skulehuset merka elles ikkje stort til krigen i det
daglege livet på Flatråker. Vi såg tyske krigsskip som låg i skjul innunder
land i Søreidsvågen, på Neshamnsida. Ein gong kom det tyske offiserar og
soldatar på vitjing. Dei var ute på leiting etter rømde krigsfangar. Dei
fann ingen slike hos oss, men i ein skuff på soverommet til foreldra mine
fann dei eit par ladde patroner til Krag-Jørgensen-rifla som far min hadde
hatt før krigen. Dei morska seg litt då, tyskarane, men det enda med at
løytnanten sa: «Eg tar dem i min lomme.» Han kunne nok litt norsk.
Dermed var saka ute or verda. Eg vart så skremd av dette opptrinnet at
eg søkte tilflukt under eit bord til kysten var klar att.

Godsaker
Vi som vaks opp på den tida visste ikkje kva sjokolade og anna snop
var for noko. I krigsåra fast det ikkje slikt. Det var luksus som landet
ikkje hadde råd til eller moglegheit for å produsera. Sukker var det og
knapt med. Mjølet var av dårleg kvalitet, og husmødrene klaga over at dei
ikkje fekk brøda til å heva seg når dei bakte.
Vi som budde på landsbygda, hadde tilgang til slike ting som egg og
mjølk – og litt smør av og til. I byane vart folk svært oppfinnsame for å
laga erstatningar for desse matvarene. Sildolje kunne blandast med litt
mjøl, og så hadde ein noko som kunne minna litt om smør, men lukta og
smakte ille. Til fødselsdagar skulle det helst vera ei blautkake, men krem
var eit problem. Mange slags oppskrifter på «krisekrem» vart funne opp.
Likeeins måtte ein finna erstatning for kaffi og tobakk. (Folk visste ikkje

29

kor farleg tobakksrøyking var den gongen). Far min dyrka tobakksplanter
på ein hageflekk nord for skulehuset. Tobakksblada kunne ein senda til
ein fabrikk som laga røyketobakk av dei. Karva blad heitte denne
tobakken. Etter krigen låg det lenge eit lager av tørka tobakksblad på
skukken i skytja (oppe på bjelkelaget i vedhuset = skytjeskukken).
Når det galdt god mat, så var det mykje å henta i skogen om hausten.
Blåbær og tytebær vart sylta og safta. Tytebæra kunne til og med oppbevarast på flasker som vart fylte med kokande vatn. Desse bæra var om lag
som ferske når dei vart tekne i bruk utpå vinteren.
Vi var heldige som hadde slektningar i Sogn. Onkel Hans eller tante
Signe sende oftast ein kasse eple og ei skuffe plommer. Plommene vart
hermetiserte på norgesglas, og dei vart til mange herlege dessertar
gjennom året.
Kjøt vart òg hermetisert. Eit glas med sosekjøt var ein verkeleg herremiddag. Først då familien i 1956 kom til Blomsterdalen i Fana, fekk vi
tilgang til fryseboks. Ikkje det at vi hadde fryseboks i heimen, nei vi leigde
ein låsbar bås i eit felles fryseri i nabohuset til butikken til Skage. Før det
hadde vi kontakt med fryseri på hurtigrutekaia i Florø. Der kunne ein
henta knust is til å ha i fiskekassane som vart sende frå Haramsbua til
Bergen – og kanskje vidare til England. Særleg var det pigghåen som linefiskarane henta ute på Egga, som gjekk til England, og særleg var det
buklappane av denne fisken som var fine til å laga fish and chips av – vart
det sagt. Iskrem kom vi og i kontakt med i Florø. Bakar Nybø laga god
iskrem, og eg lurer på om ikkje prisen var 50 øre for eit kremmarhus (?)
Bakaren var av same Florø-slekt som distriktslækjaren på Tysnes.

Skulehuset vert Bygdastovo
Tidene har endra seg. Jordbruket vart etter kvart rasjonalisert.
Slåmaskin og traktor kom etter kvart inn i produksjonen. Det var ikkje
lenger trong for så mange hender på gardane. Dei små bruka kunne heller
ikkje lenger brødfø så mange. Krav til levestandard førte med seg at folk
laut flytta dit det var industri eller anna løna arbeid å finna. Flatråker
var ikkje lenger liv laga – som skulestad. Ei tid var det barnehage i den
gamle skulebygningen, men det tok òg slutt.
Men så hende det fine at bygdefolket fekk overta huset og tomten.
Dermed vart det nytt liv innanfor dei gamle veggene. Flatråker sine
innbyggjarar har all grunn til å vera stolte av Bygdalaget, som no eig og
har hand om drifta av huset. Skulehuset har vorte det nye treffpunktet i
den vakre Sørbygda. Her vert det skipa til ulike sosiale tilstellingar, og
både lag og private kan leiga huset til konfirmasjonar, bryllaup eller andre
høve. No gjeld det berre at bygdefolket støttar opp om det flotte arbeidet
som bygdalaget legg ned gjennom dugnad og basarverksemd. Då vil skulehuset på Flatråker ha ei ljos framtid.
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På bråtakanten her skjedde det noko for 3-4000 år sidan.

Kva kan ha skjedd
i Kalvavikjo ein dag
for 3500 år sidan?
Av Atle Tornes
Historien nedanfor er ein blanding av fakta og fiksjon basert på steinalderfunn i Kalvavikjo ute i Skjelleviksundet noko før 1900

Dolk og spydspiss
Me tenkjer oss attende 3500 år. Sjøen står 10-15 m høgare enn i dag,
så ved hagebordet i Kalvavikjo i dag kryp det krabbe mellom tang og tare
på jakt etter noko å eta. Og på ein bergknatt ved sjøkanten sit ein hegre
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tolmodig og vonar på
nettopp ein krabbefangst.
Ovanfor ligg ei
lita langstrakt øy
kledd med bjørk,
hassel og eik. Lengst
i nord er det eit
smalt eid, kanskje
berre turt ved fjøre
sjø.
Ved sjøkanten på
austsida ligg ein
skinnbåt, og på land
sit eit par slitne
karar og pustar ut –
Spydspissen vart funnen av Paul Olsen Skjællevik
arge over dolken og
under oppbryting av ny jord i Kalvavikjo kring 1900.
spydet dei ikkje har
lenger. Både dolken og spydspissen hadde dei brukt timevis på å laga av
noko flintstein dei hadde bytt til seg.
Kva som har skjedd veit me ikkje. Kanskje dei hadde vore i slåsskamp
om ei nise eller ein sel, eller at dei hadde møtt grannar dei ikkje var vener
med –.
Det me i alle fall veit er at dolken og spydspissen vart att på det som
då var sjøbotn. Spydspissen vart funnen i jorda nedanfor kring 1900,
dolken nokre 100 m lenger sør nokre tiår tidlegare. Dolken er bortkomen,
men spydspissen er til framleis.

Kvar kom karane frå?
Ja, sei det –? Kanskje dei hadde tilhald i den romslege håla oppe i
Skorpe-lia – håla der rømlingar gøymde seg under siste krigen – eller
kanskje under helleren ved Skarvaberget i Skorpo der det er funne spor
etter slikt tilhald.
Kven dei var desse første menneska som fann vegen hit etter at isen
var borte, er det fleire teoriar om. Ein av dei er at dei i skinnbåtane sine
kom padlande frå det turlagde og isfrie «Doggerland» – i dag botnen av
Doggerbank der trålarar har henta opp både reiskapar og torvrestar.
Då istyngda over Skandinavia vart borte, tok landet straks til å stiga,
medan «Doggerland» sakte seig i havet.

Frå yngre steinalder
Fagfolk har fastslege at flintspissen er frå yngre steinalder (4000-1800
f. Kr.), så den kan ha lege i jorda i om lag 3-4000 år.
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Det fanst ikkje heimleg flint i Norge, så den folk fann langs strendene
var nok frakta hit med isen.
Flint er eit såkalla mineralaggregat samansatt av kvarts og kalsedon
og vert til i kompliserte prosessar i krittavleiringar. «Vår» flint kom truleg
frå Danmark – som flintknollar i ulik storleik. Flinten er svært hard
(hardhet 7 i Friedrich Mohs’ skala), men eignar seg godt til tilhogging,
«knakking». Øvde flintsmedar brukte ein spesiell teknikk til å spalta
knollen og knakka flinten vidare til det føremålet reiskapen skulle ha –
ein pilspiss, ei øks, ei
skinnskrape, ein dolk
eller ein spydspiss –.

Dei hausta
av naturen
I denne tida var det
mildt klima i landet
vårt, og varmekjære
lauvtre som ask, alm,
lind, hassel og eik
vandra inn søranifrå. I
eikeskogane forsynte
villsvin seg av
Freistnad på knakking av ein skral flintsmed i
eikenéter, og hare og
Flakkavågen. Flintknollen kom for dagen ved grahjort treivst godt i skog vearbeid på eigedomen.
og mark. I sjøen var
det rikeleg med fisk, småkval og sel.
Og steinalderfolket hadde berre å forsyna seg. Dei hausta hasselnéter,
etande røter og bær – dei laga seg fiske- og fangstreiskap. Av skinn laga
dei seg telt, soveplass, klede og sko. Frå and og ærfugl fekk dei både mat
og mjuk dun. Frå nise og sel fekk dei feitt til lysveik og smurning, og av
magesekken kunne det lagast tette posar. Dei mangla ingen ting i den
varme årstida. Men i snøvêr, kulde og is vintersdag var det nok ikkje lett å
berga seg dersom dei ikkje hadde hamstra nok om hausten.

Dei såg truleg ut som oss
Innerst i Vistehåla, ein steinalderbuplass i Randaberg, fann dei ved
utgravinga eit komplett skjelett av ein ung gut. Nyleg har andletet til
guten vorte gjenskapt ved vitskapelege metodar, og resultatet vart eit ungt
velskapt andlet som me godt kunne ha møtt på i Kalvavikjo i vår tid òg.
Men me må vel rekna med at dei vaksne ikkje brydde seg med – eller gav
seg tid til – å skjera hår og skjegg, så noko ruskne kan dei ha sett ut.
Kroppsvask var vel heller ikkje noko dei brydde seg med. Truleg var dei òg
noko mindre av høgde enn oss. Men sterke og hardføre må dei ha vore.

33

Er så desse
forfedrane våre?
Dei vestlandske urfolka kom
altså mest truleg frå vest. Dei
må ha levd som storfamiliar og i
stammer, og etter kvart har dei
nok slege seg til der det var
rette livskår for dei. Men antall
funnstadar etter dei viser at det
må ha vore ganske spreidd
busetnad. Dei var truleg lette å
overvinna for dei germanske
harudane i folkevandringstida.
Men noko blanding av folkeslaga vart det nok. Så om me
To flintknollar.
ikkje kan seia at me stammar
direkte ned frå desse første vestlendingane, så har me nok ein del av
genane vore frå dei. Og gjennom tidene sidan vart dei jo òg oppblanda
med litt av kvart utanfrå.
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Mor med dei 10 borna ho fostra opp i «Såto» på Kleppa.
Fremst f.v.: Ragnhild, Ella, mor Margrethe, Ingeborg, Marie.
Bak f.v.: Einar, Sverre, Kåre, Kristi, Helmer og Johannes. (Biletet er frå 1951)

Livet på ein Tysnesgard
i gamle dagar
Av Kåre Gjøen
I samvær med unge menneske har eg oppdaga kor vanskeleg det er for dei
å forstå korleis kvardagen var då bestefar var barn. Dette er kan henda
årsaka til at vi så ofte ikkje forstår kvarandre slik vi skulle.

Utan veg til gards
Dei store endringane som har skjedd både på garden og i skulen i det
siste hundreåret kan sjølvsagt ikkje greiast ut i ein liten blad-artikkel.
Likevel trur eg det er rett å stoppa ein augneblink og sjå attende og tenkja
litt på det mor og far, bestemor og bestefar hadde å stri med.
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Det var året 1908 mor og far busette seg på den eine av dei fem
Kleppa-gardane. «Såto» vart tunet kalla i dagleg tale. Dette var av di husa
låg opptil ein haug som hadde form som ei høysåte.
Det var sjølvsagt ikkje opparbeidd veg til garden som ligg om lag 200
meter over havet. Næraste båthamn var Drangsvågen, og vegen til
Kleppe, eller Kleppa som kling betre i mine øyre, gjekk forbi Leite. Derifrå
var det bratt og til dels steinete sti opp til Kleppa-platået.
Garden var litt over middels i storleik i høve til vanleg Tysnesstandard. Men han var ikkje oppdyrka og var tung å driva, myrlendt og
lite samanhengande som han var. Låvebygningen var gamal og skrøpeleg
og låg langt og bratt frå bustadhuset. Våningshuset var av nyare dato,
men var mest berre halvferdig. Det låg høgt og fritt i terrenget med utsikt
både til Langenuen i sør og over Bjørnafjorden mot Os i nord. Verhardt
var det også.

Med trillebåre som transportmidddel
I stutte trekk var dette garden som skulle verta berebjelken i
økonomien der mor og far fostra opp dei fem jentene og dei fem gutane
som kom til etter kvart. Dette er vanskeleg å skjøna for oss i dag. Tenk
deg ein slik situasjon: Ikkje innlagt vatn, sjølvsagt ikkje straum, ikkje ein
motor av noko slag, ikkje noko anna energi enn muskelkrafta hjå far og
mor. Det gjekk mange år før muskelkrafta frå hesten kom til hjelp. Dei
hadde framfor seg eit liv med bering, haling, skubbing, sveiving, spading,
grasslåing, raking, hamring og sleggebruk. Det mest avanserte hjelpemiddelet med alt som skulle transporterast var ei trillebåre. Men ujamnheiter
og ville vekstar avgrensa også bruken av denne innretninga.
Så stod dei der og måtte velja kor dei skulle taka til. Skulle dei byggja
ferdig våningshuset så dei kunne bu ordentleg? Eller dyrka opp jorda så
dei kunne avla meir? Eller byggja ny driftsbygning? Eller laga gardsvegar?
Eller skaffa seg pengar ved å byggja hus for andre?
Det vart vel til at far spreidde seg på alle desse felta. I alle høve vart
dei gjennomførde alle saman og meire til. Far var bygningsmann og kom
til Tysnes frå Hålandsdalen for å byggja hus. Det står mange hus på
Tysnes som han har sett opp.

Sjølvlaga kle og sko
Korleis greidde dei alt dette? Ja, det må vi spørja i dag. Lange arbeidsdagar og umåteleg slit er det første vi må konstatera. Det andre var
gudsfrykt og nøysamheit, slik det står i den gamle boka. Ein tredje viktig
faktor var at dei, i stor grad, praktiserte det vi kan kalla natural-hushald.
Det vil seia at dei produserte sjølv det mest av det dei trong. Det gjaldt
ikkje berre maten, men også kle og sko var i stor grad sjølvlaga. Dette
gjaldt særleg den fyrste tida dei budde på Kleppa. Middagsmenyen vart
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soleis avgrensa til fisk, sild, flesk, kjøt, poteter, grønsaker, flatbrød og
surmjølk. Silda vart kjøpt, men var svært rimeleg.
Til frukost og nons, kaffimat i 16-17 tida, hadde dei potetkaker, lefser
med mykje havre i, margarin, myseprim og mjølk til borna. Margarinen
vart ofte erstatta med smolt som var krydra med svinefeitt.
Til kvelds var det havregraut eller havregrynsgraut og mjølk. Kjøpte
matvarer til kvardags vart stort sett avgrensa til: Sammalt kveitemjøl,
margarin, sirup, kaffi og krydder.
Ein gard var den gongen ein forvitneleg innretning. Den var både
heim, arbeidsplass, storkjøken, landbruksskule, slaktehus, dyrehage,
rideskule, snikkarverkstad og skomakar-verkstad. Alt i miniatyr,
sjølvsagt. Litt førstehandskjennskap til alt dette, saman med ein halv
sjuårig, og to delt skule, var det vi hadde å stilla opp med når me som
tenåringar måtte ut i verda. Skulen var halv av di vi hadde berre tre
skuldagar for veka.

Støvlar til best
Kvardagskleda var for det meste heimelaga ullplagg. Det var
ullsokkar, ull-labber, strikka ullunderbukse, vadmålsbukse, ull-undertrøye
og ullgensar eller vadmålsjakke. I tillegg hadde dei alltid ei bomullsskjorte
som mor sydde av innkjøpt tøy. Så må vi ikkje gløyma alt det arbeidet
kvinnfolka måtte gjera frå ulla hang på sauen til den vart vadmålsbukse
på gutungen, eller vadmålsskjørt til jenta.
Det daglege fottøyet var tresko som far laga av bjørkekubbar. Vi borna
hadde eit par støvlar til best. Dei var av tjukt lær og varte lenge. Far
halvsålte dei og heldt dei vedlike på alle måtar. Når dei vart for tronge,
var ikkje det noko problem. Då arva berre nestemann dei. Som yngstemann fekk eg svært sjeldan heilt nye støvlar. Eg kan berre hugsa ein
gong, og då tykte eg dei var so fine at eg nesten ikkje våga å bruka dei.

Og ljos frå parafinlampen
I dei allsidige aktivitetane som far dreiv, blei det stadig trong for
transport. Difor skaffa han seg etter måten tidleg hest og køyreutstyr. Det
var dyrt å kjøpa, og pengar var det lite av, då han brukte stadig meir av
tida si heime på garden. Dermed måtte han laga det sjølv. Høyvogn, karmkjerre, dråg og dragslede, harver og drag, alt laga han sjølv. Berre nødvendige jernbeslag vart kjøpt, eller i dei seinare år, tinga hjå smeden på Eiet.
Endå hestesleden laga han sjølv. Det var kveldsarbeid i stova om vinteren.
Dragslede er ein køyredoning av to delar som eigna seg i utmark og som
blei brukt til vedkøyring.
Atmosfæren heime i stova ein vinterkveld er ikkje så lett å skildra.
Med furuveden sprakande i omnen og i ljoset frå parafinlampen midt i
taket, hadde vi kvar vår plass i den, etter måten vesle stova. Far sat i ein
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krok og sydde lærreimar til hesteselen så lærdufta fylte heile stova. Mor
sat og spann i ein annan krok og eldste systera mi karda. A kara er å
kamma ut ulla og laga små rullar av den slik at den kunne spinnast til
tråd. Vi gutta sat med bordet og gjorde lekser eller las Halvor Floden.
Det er utruleg, men ein slik kveld i stova, som var overfylt av
menneske, materialar og ting, tykte eg var topp koseleg.

Nærleik til kvarandre
Kva skal vi så seia om denne Kleppa-garden som vart startpunktet for
våre liv? Karrig, fattigsleg og slitsomt, ja vel. Men ein stad der heile
familien var samla. Vi hadde nærleik til kvarandre både dag og natt heile
veka gjennom. Arbeid, leik, lærdom, prat, sang, latter og gråt. Anten det
var ute på bøen om dagen eller inne i stova om kvelden. Dei vaksne var
alltid i nærleiken..
Det skapte tryggleik hjå dei minste.
– Men bestefar, spør sonaguten min. – Synest du ikkje det er leit at du
ikkje hadde nokon slike fine leiker som eg har i leikehagen min der borte?
Han ser uforståande på meg når eg fortel at vi tykte det var fint å
leika med sandskjel der dei ulike skjella var dyra på garden og grankongler og porselenbitar var slaktedyr og kjøkenservice.
Var vår barndom mest tragisk, eller var det noko positivt og godt ved
den? Eg er vel ikkje den rette til å svara. Eg hugsar berre at eg følte
tryggleik og hygge når vi var samla. Kan henda var dette samanknytte
minisamfunnet betre enn den totale spreiinga som dei fleste urbane
familiar gjennomgår kvar morgon, i våre dagar.
Alt i alt føler eg takksemd mot Kleppa og Tysnes for det eg fekk med
meg derifrå. Takksemda er størst mot mor og far som greide å skapa
tryggleik og trivnad midt i alt slitet og all travelheita.
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Her i Uggdals-kyrkja
var det den gamle
kona hadde høyrt
preikene til «Måtten
i preike-stolen».

«Måtten i preikestolen»
Johannes Dahl – «Bladet Tysnes» nr.5.1971

Ein gong prata eg med ei gamal kone på Tysnes. Ho spurde meg med
ein smil: – Kjenner du «Måtten i preikestolen»? – Eg tok dette med måtten
noko bokstaveleg, og trudde ho spurde om der var mått i preikestolen i
næraste kyrkje. Men ho sikta til noko anna. Dei hadde verkeleg på Tysnes
ein prest som gjekk for det namnet – «Måtten i preikestolen». Det kom av
at han i kvar einaste preik kom med ei heil rad med setningar som tok til
med «Måtte vi –». Eg vil ikkje nett seia kva han heitte, kanskje ei og onnor
gamal kjenner kven det var *). Eg trur eg kan seia at det var den siste vi
hadde av det ein kan kalla embetsmannstypen – ein som aldri kom på
talefot med folket, heldt seg liksom for seg sjølv og over andre. Vi hadde
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ikkje så lite av det slaget av
embetsmennene i førre hundreåret og før den tida. Dei kalla
folk for «den gemene hob». Eller
tenkte so. – Og det kunne falla
freistande å verta slik. Der stod
svær age av presten før i tido.
Min mor fortalde at kom der ein
prest gangande på fortoget, så sa
mor henar til borna sine: «Gå ned
av fortoget, der kjem presten!»
Han tolde lite av konfirmantane. Stod dei brått fast i presteleksa, så hjelpte han dei ikkje på
gli, men feia dei av med: – «Sett
deg! Du kan no aldri noget
skikkelig!»
Det var slik, at av og til
samlast lærarane og presten.
Anten det var overhøyring i
kyrkja, då skulle kvar lærar
spørja sine elevar, eller det var
ved den årlege eksamen i det
munnlege. Då møtte også presten
opp.
Petter Vogelius Bugge Deinboll.
Og då slapp det ut or presten,
at det måtte vera lærarane som
var skuld i at dei kunne så lite. Men det ville ikkje skulefolket ha sitjande
på seg. For var det noko dei var nøyare med, så var det å terska inn i
ungane det som stod i Pontoppidan og bibelsoga. Og det hende elevane
fekk tukt, dersom dei ikkje kunne det på rams.
Så ved eit høve at prest og lærarar var saman, så vart dette teke opp
av ein av klokkarane, og han slo på at det kunne kanskje koma av at
presten spurde slik, at skuleborna ikkje retteleg skjøna kva han meinte.
Og det var ikkje så løye. For embetsfolket på denne tida snakka stivt
bokspråk og borna her på Tysnes var van med heimemålet.
Mor mi kom med eit døme på det. Ved ei overhøyring i Bergen spurde
presten ein gong: – I hvilken hensigt kom Judas til! Getsemane? – Gjenta
som vart høyrt, var ikkje så godt orientert om denne «hensigt», så ho
svara: «Han ville skyta han!» – Nei, nei! sa presten. Gjenta heldt fram: –
Han ville kriga! – Men heller ikkje det var presten nøgd med. – Vi kan så
tenkja oss dette spørsmålet på eit kyrkjegolv på Tysnes. Eg tvilar på at
kvar av konfirmantane hadde så klåre omgrip om dette med «hensigt», eit
ord dei aldri høyrde i stova hjå mor og far. Ja, då hadde guten eller gjenta
kome i kattepine, og ikkje visst kva dei skulle svara.
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Når det hadde gått ein halv
mannsalder eller so, flytta denne
presten til eit kall på Austlandet.
Men «nissen» flytta med, embetstonen og den fråstand det skapar,
flytta med, og då gjekk det ikkje
så bra.
Så når ein høyrer nemnt
«Måtten i preikestolen», så
minner det om ei tid, då der var
skarpt skilje mellom den gjevne
mann og dei som var innsett av
staten. – No er det heilt annleis.
Vi kan takka menn som presten
Rasmus Hauøen og bispar som
Støylen og Hognestad og prost
Anker og andre for at heimemålet fekk klinga frå preikestolen med så klår ein tone. Orda
gjekk beint til hjarta. Og i
skulestova fekk lærarane læra
dei å skriva på heimemålet, så
borna fekk ordleggja seg
Uggdal kyrkje omlag 1910
naturleg og livsnært.
Dette var nokre tankar i samband med minnet om ein prest som verka
i tysnesbygdene for lenge sidan.
––––––––––––––––
*) Olav Skjellevik: «Måtten i preikestolen» var Petter Vogelius Bugge Deinboll, sokneprest på Tysnes åra 1896-1905. Foreldra hans – sokneprest i Vikedal August Thorvald
Deinboll og kona Sofie Elisabeth – døydde begge hjå sonen på Tysnes og er gravlagde
på Vossabakkjen på Onarheim.
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Den noverande Onarheim kyrkje vart innvia 7. juli 1893. På biletet er ho berre
eit par år gammal. Den freda Vossabakkjen ligg rett ovanfor kyrkja.
«Borstovetuftå» låg så tett ovanfor denne igjen. Til høgre for vegen syner tufta
til ”Prestastovo”. I den hadde prestar teke inn før og etter messe alt frå
mellomalderen. (Lokalhistorisk arkiv i Tysnes)

Samferdsels- og kulturforhold på Tysnesøia
i eldre tid
Av dr. Anton Espeland

Økonomiske vilkår for samferdselen i gamle dager
Tysnes prestegjeld omfatter den store ø Tysnes, som i gamle dager
kaltes Njarðarlaug, samt noen mindre øer, hvorav de største er Reksteren,
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Skorpen, Seløy og Anuglen. Så langt tilbake som historien melder har
innbyggerne her avlet forholdsvis lite korn, for lite til bygdens eget behov,
hvorfor de har vært nødt til å kjøpe korn, mel og malt. Fedriften gav
derimot i almindelighet litt overskudd av ull, skinn og kjøtt. Det samme
var tilfellet med jakten.
Skogen er på sine steder den dag i dag stor og god, og dette var ennu
mere tilfelle i middelalderen og i de to første århundrer av den nyere tid.
Gårdene Flornes, Hornenes, Elsåker og Onarheim i Onarheims sogn,
Tysnes, Malkenes og Hope i Tysnes samt Ersvær, Flateråker og Helland i
Uppdals sogn var store skoggårder, hvorfra der i temmelig stor utstrekning solgtes skog og skogbruksprodukter, bord, bjelker, sperrer, tjære,
never, båter, ja endog ferdige huser o. s. v.
På flere steder i Onarheims sogn finnes marmor, således på Seløy,
Skorpen, Hetlelid, Elsåker m. fl. steder, hvorfor der på disse steder i
mange århundrer har vært drevet marmorbrudd og kalkbrenning. Således
nevnes i «Kalchregisteret» i regnskapet for Bergenhus kongsgård
1516–1523 en hel del «kalkbønder» som selger kalk fra de ovennevnte
gårder og dessuten fra en hel del nabogårder.
I mange hundre år blev denne næringsvei drevet, og den var i alle fall
fra ca. 1500 til første halvdel av det 18de år¬hundre av stor betydning for
bøndene på disse gårder. De hadde store inntekter av kalkbrenningen.
Hver av dem solgte fra 5 og optil 20 lester kalk om året, og verdien av en
lest kalk var lik en tønne korn, ser vi av regnskapet. Med kalk betalte de
alle sine skatter, og disse var jo nettop på denne tid meget store. Dessuten
kjøper de alt det huset trenger av korn, mel og malt samt av og til smør,
salt og spekk. Kalken gjør dem nesten til velstandsfolk, kan man si, så de
også kjøper luksusartikler, sølv, kobber og utenlandske klæsvarer, f. eks.
«røt ledsk», «vestfarlereft», «solffar» og «deventer», «Rostocker-øl», voks
o.s.v.
Til tross for alt dette ender dog de flestes regnskap med at «Jørgen
(Hanssen, lensherren) bleff hannem skyldig» så og så meget. Bøndene her
ser ut til å ha stått sig godt med lensherren også i denne tid, da vestlandsbøndene for øvrig, fra Jæren til Sognesjøen, søkte å gjøre oprør mot
kongen på grunn av de trykkende skatter. («Bondetinget på Bjel-karøy» i
1519). Bøndene førte selv sin kalk til kongsgården i Bergen, helst 2 ganger
om året, nemlig høst og vår. Dessuten hadde kongsgården selv 2–3 jekter
som stadig var ute på bygden efter kalk. På denne tid foregikk store
bygningsarbeider på kongsgården, hvorfor de trengte meget kalk. Av utenlandske menn som deltok i kalkbrenningen, nevnes i regnskapet for 1518
«Muremester Jon Skott», som «fulgte kalkbrænderen til kalkoffnen», og
samme steds heter det at «Jon Skott har muret en skorsten ude hos
kalkoffnen». Stort sett var det dog bøndene selv som har brent sin kalk.
Som vi senere skal se, begynte kalkbrenningen fra Halsnøy kloster
allerede i 1327, så den nu var ca. 200 gammel, denne bedrift. Av matrikkelarbeidene fra 1667 og 1723 ser vi at de ovennevnte gårder også ved
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disse tider driver kalkbrenningen, og der står opgitt for hver gård om der
var nok ved til å brenne kalk med. Litt efter litt avtok denne bedrift, da
der gikk så meget ved til, og til slutt blev det bare en kalkovn på Flakke i
Onarheim som var i virksomhet, og den brente like til omkring år 1900,
men da hadde man i lange tider brukt kull til brensel. Til opimot år 1800
var dog de fleste ovner i virksomhet, men blev litt efter litt nedlagt i det
19de århundre. Ruinene av de fleste står den dag i dag.
Senere begynte man også på disse steder å bryte marmor, men særlig
er det på gården Seløy i Onarheim at et stort marmorbrudd blir drevet i
tiden før år 1800 av lagmannen i Bergen, Werner Hosewinckel Christie,
sønn av prost Christie i Tysnes. Han drev også sammen med prost P.
Hertzberg i Finnaas Lilienskiolds gamle marmorbrudd ved Mosterhavn.
Fiskeriet gav også oftest et rikt utbytte, så der blev overskudd til salg.
Vårsildfisket har visstnok fra eldgamle dager vært drevet fra Tysnes.
Tormod Torfæus omtaler at der omkring år 1500 kom 1000 danske,
franske, hollandske og engelske fartøier til Bergen for å handle sild, og
Peder Olaussen sier at dette fiske ophørte efter 1560, men hadde da vært
drevet i mange hundre år. Det er også ganske naturlig at folk fra Tysnes i
stor utstrekning drev dette fiske; ti vårsilden blev ofte fanget like utenfor
vestsiden av Tysnesøy, nemlig i Fitjar, Møgster og Austevoll, som ligger i
det gamle Vågs skipreiða. Silden blev for det meste ført til Bergen, hvor
den blev avhendet; men der blev vel også solgt adskillig i de forskjellige
«kræmmerleier» her ute ved kysten. Vårsildfisket var i høi grad periodisk.
I 1740–50-årene slog fisket godt til, og det kom særlig vel med da landbruket netop da hadde endel ufruktbare år. Dette er også grunnen til at
prost Edvard Christie i Tysnes sier i 1743: «Og er det Bundens eneste
Ophold, naar Gud giver ham sin Velsignelse af Havet; thi slaar det ham
Feil, haver han hverken til at skatte af eller føde sig med». Av laksevåger
nevner han to, nemlig Onarheimsvågen og Bruntveitvågen. Dessuten
kjennes også Hustruvågen ved Beltestad i Uppdal som laksevåg. I flere av
vannene på Tysnesøy finnes gjedde som er innført her, muligens av
enkelte av de tallrike adelsmenn som bodde her. Gjedden hører ikke til
den stedegne fauna, og må være innført.
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II.
Kultminner på Njarðarlaug.
De økonomiske forhold bidrog i høi grad til en livlig samferdsel mellem
Tysnes og nabobygdene. Men det var dog ikke bare for kjøp og salg av fisk,
trelast, kalk og korn at denne samferdsel kom i stand. En betydelig
utveksling av kulturverdier fant også sted her. Njarðarlaug har sitt navn
efter Njord-dyrkelsen hersteds, og det nuværende navn Tysnes efter
dyrkelsen av Ty, likesom vi her har flere andre kultnavn fra meget
gammel tid. Like overfor gården Tysnes (prestegården) ligger gården Ve
(helligdom) med en liten holme som heter Helgastein utenfor gårdens
båtnaust. I dette sogn ligger dessuten gården Vevatne med Kanniketeig
samt gården Lunde i nærheten med stor eikeskog, hvor der sannsynligvis
har vært en gudelund. Gudøen med det eldgamle «kræmmerleie»
Gudøsund (eller Godøsund) ligger også her.
På Tysnes prestegård blev for 4–5 år siden utgravd et offeralter fra
hedensk tid, og professor A. Taranger fortalte mig at det var nokså sannsynlig at barneofring her hadde funnet sted.
I Uppdals sogn har vi gården Helland (*Helgaland) samt Korsstølen og
Londå (*Lundom), hvor det gamle gudehov muligens har stått. Her står
kirken, og her stod også den gamle kirken. Londå er nu en del av gården
Myklestad (*Miklastofa). Like overfor kirken er et sted som heter
Presthusbakkjen, og da man her for ca. 20 år siden bygde et hus, fant man
rester av grunnmuren efter prestens hus. Nær Presthusbakkjen ligger to
små åkrer («flekk») som heter «Presthusflekkjo». Tett ved ligger også
«Klokkare-småge», hvor klokkeren skal ha bodd. Nabogården To var i flere
århundrer presteenkens sæte og prestebolsgods.
I Onarheims sogn har vi Hovland og Elsåker samt Onarheim med den
«forsvunne» gård Tingstad. På Onarheim var St. Olavsgildet, og her var et
gammelt tingsted, hvorom navnet Tingelsåkeren (Þingvellisakr) ennu den
dag idag bærer vitnemål. Nedenfor Tingelsåkeren har der inntil de siste
årtier vist tomter efter hus. Gamle folk på stedet kalte tomtene
«Barstovetufto» eller «Borstovetufto». Nedenfor kirken er et sted som de
gamle kalte Presthusmuren, og for en 50–60 år siden, fortalte eieren mig,
hadde han funnet rester av prestegårdens grunnmur på dette sted. På
Borstovetufto er det sannsynlig at St. Olavsgildets hus har stått, da eldre
folk på stedet sa at i det hus som hadde stått der, hadde folk drukket og
«slaat vatn (vigslevatn?) paa væggene». Det er muligens St. Olavsgildets
«borstove» som har stått her. Mag. Edvard Edvardsen forteller i sin
«Bergens Beskrivelse» at bispen Geble Pedersen, før 1554, flyttet «en
gildestue som haver været en stor borgestue fra bygden» inn til Bergen og
gjorde den til bolig for latinskolens rektor. Det er rimelig at det nettop var
gildestuen på Onarheim han tok bort, da dette gilde i hans øine måtte
være en «anstøtssten og en forargelses klippe».
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Den ene del av
det nuværende
Onarheim, hvor
Tingelsåkeren
ligger, samt
«Borstovetufto»,
kirken og
«Presthusmuren»,
er gården Tingstad.
Den heter i skattemanntalllene (i
Bergenhus lensregnskaper i
Biksarkivet):
Thingstadt øde i
1590, Thingstadt
øde i 1597 og
Thingstedt øde
1610, og står alltid
opført like under
gården Onarheim.
Et høitliggende
sted på Onarheim, tett ved gårdens gamle tun, heter «Ga’mlevakto», og
herfra har man en utmerket utsikt over adkomsten til Onarheim,
Tingstad og Elsåker, både til lands og til vanns. Her har sannsynligvis
vært vakthus med vaktmann i eldre tider, måskje av den grunn at her
fantes så mange helligdommer som skulde voktes, og fordi så mange
fremmede folk søkte hit til hov, ting og gilde, deriblandt til dels folk som
på et slikt sted måtte betegnes som «varg i veum».
Nedenfor dette sted, nærmere kirken, er et sted som kalles
«Ga’mlehau(g)en» eller «Eikjehau(g)en». En av stedets eldste menn kalte
det «Eikje-londå». Her kunde man naturlig tenke på en gudelund, der vel
oftest nettop var en eikelund. Adjektivet «Gamle-» refererer sig rimeligst
til gårdens kulturhistorie og har intet med stedets geologiske elde å gjøre.
Pålitelige folk har også fortalt mig at i nærheten av kirken, særlig
nede ved sjøen, stod i deres barndom mange mindre hus, hvorav jeg selv
har sett tomtene eller grunnmurene efter en del. Folk kalte dem enten
«Vossahålene» eller «Vossa-murane». En del av Onarheims kirkegård
kalles ennu den dag idag «Vossa-bakkjen», og tradisjonen på stedet sa at
hit førte vossingene i gamle dager sine døde for å grave dem i kristen jord,
før de ennu hadde fått kirke selv. Man sa at om vinteren gjemte
vossingene likene paa et sted som hette «Likhilderen» inne i Hardanger
(er vel det samme som «Jolaståvæ», som vi senere skal høre om). Når de
så hadde fått en båtladning, førte de likene til Onarheim og gravde dem
på «Vossa-bakkjen». Dette sagn er gammelt. Prost Edvard Christie sier i
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1743 i sin besvarelse av kancelliets 43 spørsmål: «Onerheims kirke har i
gamle dage været en meget stor kirke, hvilket de der endnu liggende
rudera udviser, og det er alene choret der nuomstunder er i brug. Som
rygtet endnu gaar, have vosserne, som lever 11 norske mile derfra, sognet
til samme kirke, og er der endnu en stæd paa kirkegaarden som kaldis
Vosse-Bolcken, hvor mand holder fore de have hafft deres begravelser»
Ved gården Langeland er der en vik som kalles «Fellsvikjå», innerst
inne i Flakkavågen. Stedet er den beste landingsplass for alle de folk som
i gammel tid søkte til Onarheims ting, gilde og gudshus vestenfra og
sønnenfra, og det er en mulighet for at navnet kommer derav, og kan bety
den felles landingsplass i denne viken. Herfra hadde de også kortest vei til
I nærheten av kirken og «Borstovetuftå» er et sted som heter
«Hestahagen», og gamle folk på stedet sa til mig at her beitet folk sine
hester i gammel tid, når de red til kirke (ting og gilde?). Navnet må være
adskillig gammelt, ti det er bare rent undtagelsesvis at folk i de siste
århundrer har brukt å ride til kirke. De fleste av sognets egne folk måtte i
eldre tider bruke båt når de reiste til Onarheim. Fra de andre nabosogn
gjorde de det derimot, og da blev det først og fremst når de reiste til ting
og gilde.
Det ser ut til at tingstedet på Onarheim er meget gammelt. I Magnus
Erlingssons saga, kap. 25, fortelles at i 1165 vilde Erling Skakke, som selv
var sunnhordlending, reise til gangdageting her, og tidligere forfattere har
antatt at dette ting er eldre enn Gulatinget. Det er mulig at de første
kristne konger nettop har villet sette Gulatinget istedenfor tinget på
Onarheim med den hedenske kultus på stedet og i omegnen. Fellestinget
på Gulen «hadde visselig sin hovedkilde i det religionsfellsskap som fant
sitt uttrykk i Njords- og Ty-dyrkelsen på Tysnes (Njarðarlaug), som utbrer
sig over hele vestkysten, og så til Trøndelagen, hvor den sammen med
Odensdyrkelsen blir folkereligion.» Det er bare en liten elv som skiller
Tingstad fra Elsåker. og folk på stedet sier at i gamle dager var Onarheim
(med Tingstad) og Elsåker en gård. I 1550 kalles den nuværende
Elsåkervåg for Onarheimsvågen (Diplomatarium Norvegieum XV, s. 708),
likesom også prost Edvard Christie i 1743 i sin ovenciterte svarskrivelse
kaller den Onarheimsvågen, og dette peker avgjort i samme retning. Det
er nemlig den gamle laksevåg som ikke ligger ved det nuværende
Onarheim, men ved Elsåker.
Det gamle navn på Tysnesøy, nemlig Njarðarlaug, er først bortglemt i
det 19de århundre. I prost Edv. Christies ovenciterte svarskrivelse av 1743
kaller han øya enten «Gierlou-øen» eller rett og slett «Gierlou», og at dette
er en forvansket skrivemåte for Jarlau eller Jærlau, er greit. Dette er
naturligvis en sammendragning av (N) jar(ð) (ar)lau(g). Av folkesprogets
Jarlau har enkelte forfattere laget formen «Jarlø». «Kildeskriftsfondet»s
manuskript nr. 268 (Universitetets bibliotek, Kristiania) er en beskrivelse
over «Bergenhus len» fra 1714. Forfatteren sier at på Onarheim «skal i
gammel tid have boet en grefve, hvoraf øen skal og have sit navn.» Derfor

47

kaller han øya «Jarløe», «Jarlsøe» og «Jarildsøe» efter denne «grefve» eller
jarl. Njarðarlaug var i alle fall ikke efter reformasjonen i 1536 brukt som
navn i den kirkelige eller civile administrasjon og heller ikke i den
militære. Prestegjeldets navn var Tysnes. Øya var delt fra gammelt av i to
skipreiðer, Uppdals og Vågs, og fra 1720 er hele øya slått sammen til en
skipreiða, nemlig Uppdals. Kompaniets navn var Opdalske, og senere
Tysnesiske. Men på folkemunne holdt navnet sig som geografisk betegnelse, øynavn, til inn i det 19de århundre, men er nu helt bortglemt.
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Saltebuo i Nedrevåge. (Lokalhistorisk arkiv i Tysnes.)

Sildesalting
for 60 år sidan
Av Anna Nedrevåge

Anna Nedrevåge hadde eit kåseri i pensjonistlaget i Onarheim tidleg på
80-talet der ho fortalde om sildesalting i Neravåge. Olav Røssland har teke
vare på manus etter tanta si, og Tysnes sogelag har fått løyve til å prenta
dette innlegget.

Klargjering
I tida etter fyrste verdskrig vart det heromkring drive med salting av storog vårsild. Eg skal no fortelja korleis det gjekk føre seg – slik eg hugsar
det, og korleis ein arbeidsdag gjekk føre seg med salting og arbeidet føreåt
og dagen derpå. Bua vår i Neravåge var utleigd til Hermann Øvrevåge
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med fleire for salting. Det fyrste dei byrja med var å rydja og gjera i stand
til arbeidet som skulle gjerast. Det neste var å få saltet på plass. Det kom
ei skøyta med salt, og dei brukte to dagar for å få saltet på plass. Saltet
vart heist på øverste loftet i stampar og vart tømt i to store bingar, og dei
vart godt fylte. Til den jobben var der fem karar i sving. To var i rommet
og auste salt i stampane, ein styrte vinsjen og to var på loftet og tok i mot
saltet. Når dei hukka frå stampen med salt, vart den andre hekta på for å
gå ned att for nytt påfyll. Stampen som var komen opp vart tømd og klar
til å sendast ned att når den andre kom opp. På dekk stod der ein gutunge
og passa på at stampen som kom ned trafte luka. Fekk stampen styra seg
sjølv, ville den no fara litt på vidda.

Omkring 1000 tynner
So var det tynnene som kom på plass omkring. Omkring 1000 tynner var
der, og ein del av dei var laga på plassen. Her budde ein mann som var
utdanna bøkker, som det heiter, og han hadde svennebrev i bøkkerfaget.
Dette var Henrik Sansøen. Han kom frå Sansø – og den veit vel dei fleste
kor ligg henne. Han hamna i Neravåge på sine gamle dagar, og levevegen
hans var tynnearbeid og anna førefallande trearbeid. Dersom han ikkje
kunne skaffa nok tynner, vart dei henta annan stad frå. Tynnene vart
stuva opp i høgda for at dei ikkje skulle ta for stor plass. Dette var eit
arbeid som vart gjort før jul. Etter nyåret var det å venta på silda og til
den dagen ein skulle ta til å arbeida. Mange venta på å få seg ei dagløn,
som der ikkje var so mange av i den tida.

Saltegjengen tidleg på plass
Endeleg kom dagen då me skulle ta til. Eg skulle vera med i saltegjengen,
klar om morgonen kl ½ 8! Då var me mange samla – både eldre og yngre
og med friskt mot til å ta fatt. Av dei som var med her, og dei som eg
hugsar, var Johannes Hauen d.e., Torbjørn Meland, Hans Opheim, Tobias
Øvrevåge, Ingebrikt Øvrevåge, Jensine Øvrevåge, Anna Nedrevaage og
Stegen. Kven han var, må eg vel forklara litt nærmare. Han var husmann
i Midtvåge og budde på ein stad som me i dagligtale kalla Stegen – derav
namnet. Han kom frå Hvidevollsneset og heitte Ole Guldbransen. Han var
fødd og vaks opp i den stova som i dag går under namnet Krististova, og
som står der den dag i dag. Elles var Engel Berge d.e. med, Kristoffer
Olsen Hagen Liland og Kristoffer Nesthus Lien d.e.

«De spaknar til kvelds»
Me tok til med arbeidet, me som var i saltegjengen, så snart me fekk
tynner, salt og sild på plass. Me var tre saltegjengar – eg og Jensine
Øvrevåge var ein gjeng. Sild var heist opp frå skøyta og tippa på
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buagolvet, og ei av oss som var i lag skulle håva sild i tynna, og den andre
strø salt på. Jobben byttest me om. Me fekk tilmålt salt til to tynner i
gongen, men det vart no helst til at var for rause i begynnelsen – so vart
det å spara til slutt. Når me hadde full tynna, så var det karane sin jobb å
ta den fulle tynna bort og ei ny på plass, og var me no ivrige i arbeidet, so
me salta snarare enn dei klarte ta vekk, fekk dei no høyra da. Men dei
trøysta seg med at «de spaknar til kvelds» – so me òg gjorde. Når det
slakka på, var det for gamlekarane til å koma med nokre gode stubbar so
me kunne livna til igjen – og det høyrdest ut til at dei hadde mykje på
lager.

Lang arbeidsdag
Som før nevnt tok me til kl ½ 8 morgon og arbeidde til kl var 10 – ½ 11 om
kvelden, so me spakna litt etter kvart. Det leita no litt både på rygg og
armar, men me var unge og spreke den gongen og skøyta skulle tømast for
å gå etter ny last. Lyset som me hadde var flaggermuslykter som me for
no og flytta på. Dei var no ikkje av blankaste slaget, men me var ikkje
betre vane. Klærne som me hadde på oss var sjølvsagt tresko – gummistøvlane var ikkje oppfunne den gongen. Elles var det no noko gamalt
rask, eit par store lovavottar og ein klut på hovudet. Når dagen var slutt,
bestod me no berre av sildarisp både i hår og skjegg, so da var litt av ein
jobb å bli rein.

Dikslegjengen
Betalinga for kvar tunna var 12 øre, og med to som skulle dela, vart det 6
øre på meg. Me klarte godt og vel 100 tynner, so me hadde rundt kr 13 på
deling, og når me fekk dei pengane, tykte me at me var rike. Det var den
dagen. Dagen derpå var det det dei kalla for dikslegjengen. Dei skulle laga
lake og fylla på tynnene og fylla dei godt med sild, slik at var det for lite i
ei tynne, måtte dei ta frå ei anna – om natta hadde silda sige så der måtte
fyllast på. So slo dei tynnene til, og reiskapen som dei bruka, kalla dei for
diksel. Derav namnet dikslegjeng.

Sildesalting fleire stader
Ja det var den gongen for 60 år sidan, og då salta dei sild fleire stader her:
på Nymark i det som me i dagligtalen kalla for Glasvikebua, Årbakkasjøen, Nedrevåge, på Hauaneset og i Hvidevoldsnes. Den tida det stod på,
var det liv iblandt, men det slutta stilt og roleg av seg sjølv. Tidene vart så
dårlege at det vart meir tap enn forteneste.
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Guro og Sivert i 1930.

Sivert i Sandvikjo
og slekta hans
Av Kaare M. Malkenes

Sivert og slekta hans.
Slektningane både på far og mor sida kom frå Kvam.
Sivert Aanuglen (1880 – 1957) eller Sivert Sandvik som han kalla seg
etter at han flytta til Onarheim, var bror til oldemora mi, Martha Malkenes.
Då eg var ung, fortalde far om slekta si på Onarheim, men sidan me budde
på Os under store deler av oppveksten, vart det ikkje slik at me hadde
kontakt. Etter at eg byrja med slektsgransking for mange år sidan, har eg
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Frå bryllupet til Gunda Sandvik og Samuel M. Malkenes i 1930.
Bilete: Johannes Hjertaker

funne interessante opplysningar om Sivert og slekta hans. Eg har også
snakka med tanta mi, Marta Haaland, som i ungdomen hadde kontakt med
folka i Sandvikjo, og Johannes Hjertaker, nærmaste nabo, og dei har fortalt
om deira røynsle frå omgong med Sivert og kona hans Guro. Denne artikkelen baserar seg på slektsgranskinga, avisartikkel i Bladet Tysnes og
samtalene med Marta, Johannes og Hans Haavik på Hamarhaug.

Farfar
Farfar til Sivert, Oddmund Arneson Kjosås (1804–1884), var ein person
som sette spor etter seg.
Oddmund budde ei lita tid på Kjosås i Kvam etter at han var gift i
1828, men i 1831 feste han Eikemyra hjå Geirmund Sandven og bygde
stova der. Han var ein av dei likaste bygningsmennene i bygda. Mellom
anna arbeide han i 2 år med å øksa til rundtømmeret til Vikøy kyrkja.
Oddmund var sterkt konservativ som fleire i hans slekt, og han skal være
den siste i Kvam som gjekk i den gamle kvamsbunaden til kvardags. Han
var og den siste som brukte vampe som uversplagg.
Ein tur innom Vikøy Kyrkje er å anbefala for dei som vil sjå korleis
øksing av rundtømmer skal utførast. Vikøy Kyrkje vart oppført på slutten
av 1830 talet.

Farmor
Farmor til Sivert, Kristi Johnsdtr ( 1801–1881) kom frå garden Skålheim i
Kvam, som på folkemunne vart kalla Jonsgarden. Farfaren hennar
Johannes Olavson Fykse (1694–1761) var soldat under Den store nordiske
krigen (1709–1720) og var med i krigen i åra 1715–1719. Han var i
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marinen og var jamvel med på
Tordenskjold sin flote som
erobra den svenske byen
Marstrand og kort etter sigra
over resten av den svenske
flåten i Gøteborg. Soga seier
at sigeren i desse sjøslaga
gjorde slutt på den 11 år lange
krigen og førte til at
Tordenskjold vart utnemnd til
viseadmiral i den dansknorske marinen.

Mormor

Brørne Ole Bernhard og Johannes Sandvik
i yngre år.
(Bilete: Johannes Hjertaker)

Mormor Kristi Olavsdtr.
(1776–1860) kom frå
Janagarden på Mo i Kvam.
Far til Kristi, Olav Arneson
(1749–1840) bygsla deler av
Janagarden etter Knut
Sjurson i 1769. Han stod seg
godt, seier soga. Olav var gift
to gonger, og då fyrste kona
døydde om lag 1794, var han
ein skuldfri mann, og buet
kom opp i 300 rdl. Han var
mykje nytta som til åstadsaker (konfliktløysingssaker).

Morfar
Morfar var Olav Steinson Bjortveit (f 1807 ). Far til Olav, Stein Olavson
(1760–1826) måtte løysa ut garden hjå kreditorane i 1787, etter at garden
var blitt pantsett då mora Anna Trondsdtr, Flatabø (1766–1843) vart
enkje. Olav var gift to gonger. Fyrste gong med Sigrid Knutsdtr. Bleie, og
etter at ho døydde i 1834, vart han gift med systera Brita. Det var rikt
gifte, og kan kom til å greia seg godt på garden. I 1794 og 1813 møtte han
som lagrettemann.
Hausten 1814 kom Stein opp i eit uføre som nær hadde kosta han
fridommen for lang tid. Han hadde teke landevegen frå Bergen og heim til
Kvam. I Eikedalen hadde ei kona levert han ein setel og bede om å
avhenda han i Steinsdalen, og det gjorde han. Setelen var ein sokalla
stemplingssetel (opprop) og innhaldet, som var forma i Bergen, gjekk ut på
at alle mann måtte reisa seg å trassa semja med Sverige (den ufriviljuge
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unionen med Sverige frå 1814–1905). Det vart viteleg kven som hadde
kome med setelen til bygdar, og Stein måtte møta for retten. Han orsaka
seg med at han kjende ikkje innhaldet av setelen i det han var ufør til å
lesa, og ingen hadde fortalt han noko heller. Han sa seg difor fri for skuld i
det setelen handla om og dette vart godteke. Mor til Olav, Anna, vart dømt
til vatn og brød i 10 dagar etter å ha kyvd eit av borna (1 år gamle Trond
d. 1800) under svevn. Mora hadde linda barnet sine armar inn så det ikkje
kunne frigjera seg då ho sovna med det i senga.

Oppveksten på Ånuglo
Sivert var nummer 7 av i alt 8 søsken, og var født på plassen Råko på
Ånuglo i 1880. Faren var den omreisande bakaren Johannes Oddmundson
Sandven (1834–1903) som flytta frå Koparvik med kona si Anna
Olavsdotter Bjortveit (1840–1904) ein eller annan gong på 1870 tal et. I
1872 fekk han festesetel til Råko.
Opphavleg kom dei båe frå Sandven i Norheimsund. Dei fyrste åra etter
at dei gifta seg vart nok eit omflakkande liv for Johannes og familien hans.
Det var vel bakaryrket som gjorde at dei fyrst budde nokre år i Koparvik før
dei flytta til Ånuglo. Johannes meinte vel at han like godt kunne utøva yrket
sitt med utgangspunkt i Ånuglo som frå andre stader, for han var nemleg
leigebakar to dagar i veka, på omgong mellom Mundheim, Einengevikjo og
Onarheim. Til arbeidsreisa nytta han båt som han stort sett rodde, men også
segla. Ein gong kollsigla han, men berga seg i land. «Eg har no segld fjorden
monge gonge, no har eg sømt han og», herma dei etter han. Johannes
Sandven hadde mykje humor og fortalde ei og anna skrøne når han bakte i
Kvitavollsneset. Mellom anna fortalda han at ein gong var vinden så sterk i
Ånuglo, at horna blåste av kyrne så dei stod som kleppar i bordtaket.

Busette seg i Sandvikjo
I 1901 vart Sivert g. m. Guro Eline Olsdtr. Onarheim, plass Hagen
(1878–1967). Dei busette seg i Sandvikjo kring 1902, og flytta hit ei stova
frå Hamarhaug. Løebygningen vart sett opp kring 1920. Guro balte med ei
ku i tidlege år, sidan nokre sauer til kring 1945. Guro slo gjerne gras til
dyra andre stader, til dømes halve Ystaneset (Flornes). Sivert vart kjent
under namnet Sivert Sandvik som ein frisk og dugande emissær i indremisjonssamskipnaden frå 1932 til 1952, då han gav seg av helsemessige
grunnar. Tidlegare hadde han reist som kolportør for Lunde forlag ei tid.
Sivert var skipstømmermann av fag, hadde gått i læra hos Matias
Laukhammar på Leirvik. Sidan vart det husbygging heime på Tysnes og
andre stader. I Sandvikjo dreiv han og litt med bøkkarverksemd. Frå
slutten av 1920-talet hadde han motorbåten «Sjøskum» nokre år (23 fot),
som han dreiv ålafiske med. Både Guro og Sivert var aktivt med i misjonsarbeidet i bygda. Han var i styret for Tysnes støtteforening.
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Born:
1. Johannes (1902–89), var m. a. på skipsbygging, b. Sandvikjo.
2. Gunda Antonette f. d. 1905
3. Gunda Antonette.
4. Ole Bernhard.
5. Pleiedotter Alfhild.

Aktiv lekpredikant
Frå 50 års alderen vart Sivert aktiv i Tysnes Støtteforening. Han var
sentral i den vekkinga som føregjekk på Onarheim i 1930–31. Dette vert
nemnt i jubileumsheftet til Tysnes Støtteforening som kom på prent i
1980. i 1932 byrja han å reisa for Indremisjonssamskipnaden, og det
gjorde han jamt og trutt i 20 år frametter. Sivert vert omtala som ein frisk
og dugande emissær med godt tak på ungdommen. Han hadde ei sterk
vekkingsgåve, og dette fekk han oppleva like til det siste, står det i jubileumsheftet. Sivert Sandvik var formann i Støtteforeninga i eit år frå
1941–42.

Olav Hjertaker fortel (Artikkel i Bladet Tysnes 1999.)
Det som særprega Sivert var hans djupe religiøse syn, og den enkle friske
bodskap i forkynninga når han reiste for indremisjonen som emissær. Han
var ein kvardagskristen som det stod respekt av. Hans åndelege heim var
bedehuset i Onarheim. Her var han og kona alltid med på møta. Eg
minnest godt frå eit møte ein gong i 1930 åra. Då Sivert tala ut frå teksten
i Salme 1, var vitnemålet han så enkelt og levande. I den store vekkinga
på Onarheim i 1931 fekk Guro og Sivert også med seg borna på himmelvegen.

Slit å skaffa nok fór
Det vesle jordstykke i Sandvikjo gav ikkje nok fór til ei ku og dei 3–4
sauene. Dei fødde også 12–15 høns og sjølvsagt ein hane som gol. Dei
hadde også gris kvart år, slik at dei hadde kjøt og flesk i huset til eige
bruk. Ei tid hadde dei også ei geit. Dei måtte på krambua av og til for å
kjøpa ei våg (18 kg) formjøl til høns og gris. Eg minnest at dei plukka
askelauv i sekker til fór åt kua. Dei måtte ofte langvegs for å få nok fór til
buskapen, og ei tid rodde dei heilt til Flornes, og det tok over ein time
kvar veg. På Flornes kunne dei slå graset på plassen der Gjertrud Flornes
budde, men det vart tungvindt i lengda.
Dei måtte også over fjorden for å henta ved til huset. I Ånuglo fekk dei
billeg ved, gjerne noko gratis i skogen til Staten. Elles var det mykje
«skat» (greiner) frå furutre som det var mykje god ved i. Vedhentinga var
på sumaren, men det kunne vera slitsamt å ro frå Ånuglo til Sandvikjo i
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vestavind på ettermiddagen. Slitsamt var det også å bera veden det siste
stykket opp frå sjødn til huset.

Borna
Av borna så budde sonen Johannes heime all si tid og var ein pertentleg
kar, alltid nøyen med å vera fin i kleda. Han brukte skråtobakk frå O. P.
Moe, og den måtte vera fersk. «O.P. Moe, fersk og god», sa han. Han byrja
med tobakk i ungdommen fortalde han.
Dottera Gunda vart gift med Samuel Malkenes (1904–1989) i 1930.
Samuel var sjømann og reiste i mange år som mannskap på Hurtigruta
Bergen–Kirkenes. Gunda og Samuel var fredsame folk og hadde eit godt
ekteskap. Dei bygde seg hus i Sandvikjo på bygsla grunn i 1935, og fekk
skøyte i 1956.
Ole Bernhard vart gift med Augusta Pedersen (1910–1995) Dei budde i
ei lita stove i foreldra sitt hus ikring 14 år før dei fekk sitt eiga. I 1949
kjøpte Ole eit hus i Ramsdalen som han og broren Johannes reiv, bar
materialane over stokk og stein fram til rusto ovanfor Skato, og firte dei
ned til vegen på Skato med laupestreng. Der vart materialane henta med
lastebil og frakta vidare til Sandvikjo. Det var skikkeleg karsstykke og
mykje slit, men karane hadde nok arva kreftene til besten på Ånuglo det
var tydeleg.
Pleiedottera Alfild gifta seg i 1949 med sjømannen Sigurd Titternes.
Han var styrmann i utanriksfart ei tid, seinare arbeidde han på aluminiumsfabrikken på Husnes. Alfild og Sigurd fekk sonen John Bernt, og
dermed fekk Gunda og Sigurd gleda å oppleva å føra folket i Sandvikjo
vidare. Familien har teke godt vare på husa i Sandvikjo som no er nytta
som fritidsbustad.

Marta Haaland fortel
Sivert morbror kalla me han, for det sa alltid far. Eg hugsa at han budde
hjå oss kvart år ei vekes tid i samband med misjonsmøte i ungdomshuset i
Våge. Dette var i februar månad, og folk frå gardar og grender som sokna
til Våge kom til misjonsmøte i ungdomshuset. Det var berre morbror
Sivert som kom. Kona Guro måtte vera heime og stella med husa og dyra.
Eg hugsa Sivert som en staseleg kar, heilt kvithåra og var alltid fint
kledd med ei grå strikkejakke og dressjakke utanpå. Det gode lyste tå han
vil eg seia. Han kom stilt ned til frukost kvar morgon. Han dreiv ikkje
med noko forkynning for oss heime, men han bad alltid bordbøn og sa
gjerne nokre guds ord, og det var heilt naturleg for oss at han var slik.
Han song også av og til, men eg kan ikkje hugsa at han hadde noko
utprega songstemme.
Eg var på besøk hjå Sivert og Guro mange gonger. Eit av dei siste åra
før han gjekk bort var eg på besøk, og då var eg mykje saman med dottera
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Alfild. Eg var i gravferda til Sivert og hugsa at det kom veldig mange folk
og spesielt mange frå Strandebarm og Malkenes.
Det var stort samhald i familien til Sivert. Alle viste omsut for
kvarandre, det er slik eg hugsar dei best.

Johannes Hjertaker fortel
Johannes Hjertaker var nabo med Sivert og Guro Sandvik. Han var
jamgammal med dottera Alfild og var ofte på besøk i heimen deira.
Sivert var ein roleg og avbalansert mann. Var det noko ein skulle ha
gjort, eller ein trong hjelp til eit arbeid, så var han utruleg flink og
hjelpsam. Sivert var kjent som ein veldig flink bygningsmann. Mellom
anna bygde han ei stor løe på Hamarhaug i 1939. Den bygde han heilt frå
grunnen av både murar og reisverk, og då hadde han med seg sonen Ole
Bernhard ei tid.
Det religiøse sida til Sivert var ikkje så framtredande til dagleg vil eg
seia. Kona Guro lika å ha folk på besøk hos seg, og du var alltid velkomen,
og eg var der ofte. Ein av sønene i huset pleidde å klyppa meg. Elles var
Guro litt annleis en Sivert, litt overbeskyttande vil eg seia. Alltid uroa for
at noko gale skulle skje, eller noko uventa skulle henda. Sonen Ole var
veldig flink, sjølvlært med det meste. Han kunne smia og gjera mest all
slags type arbeid.
Julabesøk
Eit år var me på julabesøk i Sandvikjo. Me var mange ungdomar samla,
og både unge og dei gamle var med på juleleikane. Me song og leika «Ta
den ring og la den vandre ----.» Alle lo, og me kosa oss kosteleg den ettermiddagen. Guro laga slike harde vaflar som var veldig, veldig gode. Elles
var det mykje god mat på julabordet, minnest eg.
På friarferd
Så er det ei historie om då Sivert var på friarferd. Sivert rodde eller segla
frå Ånuglo og la båten i fjæra nedom kyrkja. Onarheimsgutane visste nok
kva som var på gong, for dei drog båten opp på land og plasserte han langt
oppom kyrkja nett nedom eigedommen til Brynjulf Onarheim. Her rigga
dei til med full seglføring, så du kan tru at han Sivert vart overraska då
han fann att båten sin. Det vart ikkje den store oppstandelsen i etterkant,
for det fortel soga ikkje noko om. Det vart vel forbigått i det stilla, vil eg
tru på han Sivert si vis.
Guro hadde ei syster, Anna, som også budde i Sandvikjo, ho vaska på
gamleskulen på Onarheim.
Sivert var til vanleg heller stillfaren, og det er berre eit par gonger at
eg hugsa at han heva røysta si og var litt bestemt.

58

Lei av sytinga
Det var ein gong dei hadde planlagt å ro til Ånuglo for å henta ved, og då
var Guro veldig bekymra og likte ikkje dette. «Å, eg har snakka med
Johannes, og no ser det ut til at det kjem vind,» sytte Guro. «Javel, då får
du henta gutane med ein gong slik at me får dra opp båten,» kom det
kvast frå Sivert høgt og tydeleg Då hadde han tydelegvis fått nok av
masinga og sytinga.
Skøyte på Sandvikjo
Sivert og Guro hadde bygsla Sandvikjo av bestefar min Olai Engelsen
Hjertaker. Så kom det ei lov, eg hugsa ikkje nett kva år det var, men lova
gjekk ut på at bygslarar hadde rett til å kjøpa hustufta dei budde på. Eg
hugsa det kom beskjed frå Siverten at far min hadde å møta i Sandvikjo,
og det hadde med den nye lova å gjera.
Eg var til stades då dei møttest, og då snakka Sivert høgt og tydeleg,
han var nok blitt instruert av Guro korleis han skulle ordleggja seg.
«Henning, du veit vel at det no er blitt ei lov som gjev meg rett til å få
kjøpa?», kom det skarpt frå Sivert. Sivert trudde vel ikkje at far ville selja
sånn utan vidare, så her måtte han vera bestemt.
Far var heilt roleg og smilte til Sivert. «Du Sivert», sa far «Eg synest
du skal få kjøpa lika opp til vegen her, så får du litt større plass».
Då vart det stilt ei lang stund. «Du hendelse!», svara Sivert stillsleg
fleire gonger, tydeleg overraska. Dette hadde han ikkje venta, men slik vart
det. Sivert vart veldig takksam, og han far synest det var heilt i orden.

Løa på Hamarhaug
På Nedre Hamarhaug står den store raudmåla løa som Sivert bygde frå
grunnen av. Sivert hadde også med seg sonen Ole Bernhard på dette
arbeidet. Løeprosjektet starta i 1934 med å ta ut tømmer frå skogen på
Hamarhaug, og bygget stod ferdig 5 år seinare i 1939.
Tømmeret vart slept over fjorden til Kvinnherad og tilskore på
oppgongs saga på Sunde, fortel Hans Haavik som kjøpte garden på
Hamarhaug så seint som i 1970. Det oppskorne tømmeret vart frakta
attende på flåte som vart slept av ei jakt utan motor, så framdrifta var
enten å segla eller å ro. Fraktejakta er i bruk enno, kan Hans Haavik
fortelja, for jakta har arkitekt Synnevåg som bur i Sussvikjo fullrestaurert
og teke godt vare på. Tømmeret var køyrt med hest og vogn opp frå sjøen
og stabla for å tørka før bygginga tok til. Det var Torbjørn Hamarhaug
som åtte jorda då løa vart bygd. På folkemunne gjekk det gjetord om
nyeløa på Hamarhaug, og folk kom heilt frå Ølve for å ta byggjeprosjektet
i nærmare augesyn.
I tillegg til Siverten var Trygve Ness frå Øvra Hamarhaug og Erik
Hamarhaug med på bygginga.
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Løa på Hammarhaug i dag. (Foto: Kaare M. Malkenes.)

72 år seinare så står løa like fint, mønetaket er mesta snorande beint
og rakryggja, og det tyder på at det er godt tømmermannsarbeid som er
utført. Mot sør er det originale skifertaket, og mot nord er det skifta til
dråpeskifer. Låvebrua gjekk opphavleg inn i gavlveggen mot vest, men
den er no flytta midt på nord veggen. I mi tid er det stort sett berre sett
inn nye vindaugo på sørsida, fortel Hans Haavik.

Kjelder:
Gards og Ættesoge for Tysnes band 4.
Kvam Ættarbok band 1.
Bladet Tysnes 15. juli 1999: Folket i Sandvikjo, artikkel av Olav Hjertaker.
Tysnes Støtteforening: Jubileumsfefte i samband med 100 års markering i 1980.
Samtalar med Hans Haavik, Marta Haaland og Johannes Hjertaker.
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M/F «Osafjord» legg til kai i Flakkavåg ein ettermiddag i 1964.
(Foto: Olav Skjellevik)

Skjenkjeløyvet
og skjenkinga
Frå HSD-posten, nr. 1 og 2 1964
Desse båtar har løyvebrev:
M/S
«
«
«
«
«
«
«
«

«Sunnhordland»
«Hardangerfjord»
«Stord»
«Ullensvang»
«Ulvik»
«Hordaland»
«Halsnøy»
«Eidfjord»
«Bjoa»

M/F
«
«
«
«
«
«
«
«

«Bjørnefjord»
«Kinsarvik»
«Vikingen»
«Vøringen»
«Melderskin»
«Folgefonn»
«Rosendal»
«Huglo»
«Osafjord»
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Leigebåten M/S «Epos»
Løyvebrevet for M/S «Epos» gjeld berre for skjenking av øl i kl. 2 (pilsener- og baierøl) når båten går for H.S. D. i turistruter i Hardanger.
Løyvebreva for alle dei andre båtane gjeld for skjenking av øl og vin. For
M/S «Halsnøy» og alle ferjene gjeld løyvebrevet for ruter i Hardanger,
Sunnhordland og Midthordland.
For dei andre båtane gjeld løyvebrevet for ruter i området
Bergen–Hardanger–Sunn-hordland–Stavanger. Selskapet har gjort
avgrensingar både når det gjeld kva som kan skjenkjast og kva ruter det
kan skjenkjast i.
Skjenking av eksportøl og bokkøl er ikkje tillate. Vin skal berre serverast i glas. Likevel kan lett vin (som «rødvin») serverast i flasker i samband med middagsservering. Servering av vin skal berre skje i salong eller
i lugar.

Elles gjeld dette:
Sørfjordruter:
Inga skjenking.
Midthordlandruter:
Inga skjenking.
Lokalruter i Sunnhordland:
Inga skjenking.
Fitjarruter:
Inga skjenking.
Stolmenruter:
Inga skjenking.
Bilferjeruter i Sunnhordland:
Inga skjenking.
Sunnhordlandruter (Langenuruter): Inga skjenking av vin.
Bilferjeruter, alle – bortsett frå Bilferjeruter i Sunnhordland, jfr.framanfor:
Inga skjenking av vin.

For tida er det dessutan desse restriksjonar:
Alle ruter Odda–Utne–Odda: Inga skjenking av vin.
Kvinnheradrute, sundag, mellom Rosendal–Herøysund: Inga skjenking.
Kvinnheradrute, laurdag, mellom Herøysund–Rosendal: Inga skjenking.
Sunnhordland Snøggruter: Inga skjenking av vin mellom Ølen–Etne.
I dei ymse motorbåtruter er det ikkje høve til å skjenkja. Men der går det
heller ikkje båtar som har løyvebrev.
Lagerøl kan skjenkjast utan løyve, og kjem ikkje inn under framanfor
nemnde restriksjonar.
Ved stoppestader på vegen er det ikkje lovleg å skjenkja til personar
som ikkje følgjer med båten. Ved endestasjonane er det i det heile ikkje
tillate å skjenkja.
H.S.D. ber førarane, styrmennene, stuertane og restauratørane sjå til
at desse føresegnene vert følgde. Selskapet er sterkt interessert i at det
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ikkje skal vera misbruk av alkohol om bord.
Selskapet vil ta hardt på dei som bryt føresegnene.
Her er teke med det som i dag gjeld for skjenking om bord i våre båtar.
Tidlegare rundskriv om same saka fell dermed bort.
Elles vil vi nemna:
Skjenkjeretten kviler på tillit – tillit frå departementet til selskapet og
tillit frå selskapet til stuertane og restauratørane. Denne tillita må ikkje
rikkast gjennom misbruk, så grunnlaget f or skjenkjeretten fell vekk.
Skjenkjeretten skal brukast såleis at han aldri gjev rettkome grunnlag for
kritikk frå nokon kant.
Stuertane og restauratørane kan ikkje hindra at folk i sin eigen lugar
nyt alkohol som dei har med seg. Men dei kan hindra at folk som er
påverka av alkohol får kjøpa øl eller vin om bord. Og det plikter dei også å
hindra. Restaurasjonspersonalet skal vera merksam på, at dersom ein
mann som er påverka, får servert om ikkje meir enn ei halv flaske øl, så er
det som regel restaurasjonen og selskapet som får skulda for at mannen er
påverka.
Restaurasjonspersonalet skal alltid vera varsam med det kvantum som
den einskilde får servert, både av vin og øl. Det skal ikkje serverast vin og
øl samstundes til same person.
Vi må alle gå målmedvetne inn for å få orden i skjenkjerettstilhøva.
Det gagnar selskapet, og det gagnar restaurasjonspersonalet som stand.
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Torbjørnstunet på Myklestad i 1880-åra. «Storstova» skal ha lege tett ved allfarvegen. (Lokalhistorisk arkiv i Tysnes)

Storstova på Myklestad
Av Kristofer Sydnes «Sunnhordland Tidsskrift» 1929

På gården Myklestad i Tysnes herad står ein bygnad like ved allfarvegen,
som no er nytta til kjerrehus, men som eldre folk nemner Storstova. Dei
færraste vegfarande merkar at dei fer framum ei stor bondestova frå 1500talet. Huset vender slik til – med brystsida mot vegen – at det vekkjer
ikkje stor åtgaum.
Vel er dei 5 brystveggjene dryge i breidd, nedste veggen nær ali og av
rundhogge timber, og raustveggjene står ikkje mykje attum dei heller.
Men ei husabreidd på 4,5 al eller so umlag gjev ikkje tankar um noko
storstova.
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Gjev ein seg derimot tid og går kring huset, legg ein merke til at søre
langsida er timbra av 5 like dryge veggjer som i brystet. Men her i
sunnandrive er bordklædning, breide bord, nagla fast. Det er helst berre
âltegene att av klædningen, so det er vandalaust å sjå veggjene og få
meining um storskogen dei er henta or. Langsida mot nord er berre bordklædning, fest til upplengjer, og sameleis ved inngongen mot vest.
Dette vert ei gåta som berre eldre folk kan løysa. Torbjørn Myklestad
fortel: Det er berre halve Storstova som no står. Ho var upphaveleg timbra
upp av 9 alna timber, den stova her, og som ein ser berre 5 umfar under
ufsi. Det var ljorestova.
Det budde tvo huslydar i lag i stova, segjer segni. Anten det var far og
son eller tvo brør, kan forteljaren ikkje gjera greida for.
Segni segjer vidare at då det vart 4 huslydar på garden, skifte dei
stova beint i tvo. Årstalet 1588 er innhogge i ein tverrvegg. Men det er
fleire ting som tyder på at årstalet er innhogge til minning um då stova
vart skift, og stova kan soleis vera mykje eldre enn årstalet syner.
Dei som åtte den stoveparten som no står att, vart alltid nemnde
Søstøvena; og dei som flutte ut med sin stovepart Nordstøvena. Men kvar
dei reiste si helvt av Storstova, som flutte, er det ingen som veit no.
Det går segn um at timberet til Storstova skulde vera hogge i markateigen som nemnest Nordmarki. Det er berre ei og onnor småfura som
veks der no, men dei som grev i myrane der, finn både store stokkar og
dryge røter.
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Det kan ikkje vera lenge „Dei Søstøvena» har budd i Storstova etter
skifte. Det vart ikkje noko „varmahus» med berre klædningen mot nord og
vest. Dei har truleg bygd seg hus soleis som tid og tarv krov.
Dei bygde og budde tett saman Myklestad-grannane som dei gjorde det
dei fleste stader. Det var ein stor gard, og umlag 30 hus låg inn til eitt
tun. Grannahusi var so nær einannan, vert det sagt, at det var uråd å gå
med vatsferd i vatssele husi imillom. Det var heller ikkje alltid lett å finna
fram for ukjende folk. Verst var det når „Vossane» kom til gards med
kram-skreppa. Då dei hadde handla frå seg i eine stova og skulde yver i
hi, gjekk dei ofte villt og kom att nett i same stova, der dei sist hadde vore.
No er husi spreidde. Utskiftingi i 1874 sytte for det.
– I lange tider stod det ein maltomn i Storstova. Hertil kom mennene
på Myklestad-garden med maltet sitt og fekk det turka, når dei skulde
bryggja joleølet.
Herdesteinen til maltomnen er endå å sjå, rett nok er han kløyvd i tvo no.
Det var ikkje kvar manns sak å turka maltet skikkeleg. Det skulde eit
sers pass med det. Var det so ein av grannane som synte at han fekk god
turk på maltet framum dei andre, so bad gjerne dei hine at han fekk vera
velsigna gild og stjorna deira malt ôg.
Kristofer Myklestad, får åt Torbjørn, hadde ord på seg å reida godt
malt. Men han var ein heller helseveik mann, so han kunde ingen ting
lova han, med mindre kona vilde lova vera med og vaka med han um
nettene. Gjorde ho det, vart maltet vel passa.
– Gildaste ærind gutungane gjekk i dei dagar, var å gå med ølsmak til
grannane. Då fekk gutane både frumsekaka (mjølkekaka) og annan god
helgamat for umaken, stukken burt i handi med same dei skulde gå.
Det var jolaftan ved avdagebil dei skulde taka ut. Husbonden slo av
uppskoka upp i ein ambar og sa so guten vel fyre. Med same han kom inn,
skulde han helsa: „Gledeleg jol! – Eg sku hitt med ein drøpe øl frå ’an far,
um de vilde smaka på det.»
Visst smakte dei, takka og lét vel. Dei smakte på ølet frå fem grannar
same kvelden, utan at det vart korkje fyll eller uhus.
No er maltomnen riven. Men det syner tydeleg merke etter der han
stod. Det ter etter verme-laus ôg.
Sjølve stova er mykje til nedfalls. Sperrene klara ikkje å halda uppe
det tunge steintaket. Um ikkje huset får storvøla straks, er det ute med
det. Det er kanhenda meiningi at det skal gå under.
Gardsnamnet Myklestad vart på oldnorsk skrive Miklastofa, d. v. s.
den store stova.
Er det Storstova som har gjeve garden namn, so er det ille at stova
skal rivast og ryd-jast burt.
Det måtte vera eit sams tak for „Søstøvena», ja „Nord-støvena» med, å
halda gamlestova i stand til minning um fedrane og farne tider.
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Bygdasmio
og smedane
Johannes Lie
(Bladet Tysnes nr 22-1978)

I gamle dagar var det ei smie i mest kvar ei bygd.
Og smeden var aldri gjerandelaus. Frå tidleg morgon til seint på kveld
kunne ein høyra dei velkjende tonane frå ambolten, når smeden hamra og
slo på det gloande jarnet han tok ut or æso. Og medan han hamra og slo,
for å forma jarnet slik det skulle vera, fekk belgen ein liten kvilepause.
Elles var det den som var mest i «elden». Det skulle mykje luft og varme
til for å få eit jarnstykke gloande. Men ein laut passa på å ikkje få jarnstykket so varmt at det tok til å «spruta», eller rett og slett tok eld og
brann opp.
Bygdesmedane kunne sine ting. Dei var meistarsmedar – som laga alt
mogeleg til bygdefolket – frå tolleknivar og ljåar, øksar, hamrar o.s.b. til
jarnbelegg på kjerrehjula og under sledemeiane. Ymse anna til reiskapen
på gardane, t.d. plogjarn og taggar til harvene, som vart køyrde over
åkrane om våren. Og so kunne ein kar som åtte ei skøyte eller ei jakt
koma til smeden, for å få han til å laga nytt beslag til roret, eller nytt
hekkjarn til å heisa lettbåten opp i.
På den gamle morsgarden min på Lie låg fyrste bygdasmio eg veit om.
Oldefar min – Jens Haktorson (Kaldestad) Lie (1801-1898), vart utlært
smed. Lærtida si fekk han hjå Sjur Teigen, frå Teigen i Husnes. (Slekta
opphaveleg frå Eid i Fjelberg) Jens vart gift med dotter åt smeden, Guro
Sjursdotter (1805-1888), og dei busette seg på morsgarden åt Jens –
Hauen på Lie, som Jens Haktorson fekk skøyte på då han var berre 16 år
gamal. Det hadde seg slik at einaste son til Jens og Kari Lie – Tørres
Jensen Lie, drukna på Bjørnefjorden etter ein tur til Bergen der han og
kjærasten hans, ei jente frå Onarheim, saman med Aksen Lie, hadde vore
for å å kjøpe inn til brudlaupet sitt Men Jens Haktorson (son til Haktor
Tørreson Kaldestad og Kristina Jensdotter Lie), kunne ikkje ta over
garden på Hauen før han var ferdig med si læretid hjå smeden, (Sjur
Teigen). So vart Hauagarden driven av ein paktar til Jens Haktorson
kunne taka over. Han dreiv både garden og smia, til han vart so gamal, 97
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år, at han korkje såg eller hadde krefter meir. Blind og hjelpelaus låg han
i sengi si, inne i stova, og berre venta på varslet om siste ferdi.
Jens Haktorson var haugianer all sin dag. Ein av leiarane i bygdo for
den sokalla «haugianer-rørsla».
Namnet til dei to andre mennene i bygdo, som var med i styringa og
leinga av haugianerrørsla var Sjur Arneson Midtvåge og Mandrup
Hovland. Og kva desse tri har havt å seia for den sterke og levande kristendomskjensla i bygdene våre, det veit berre Han, som skal løna kvar og
ein etter deira gjerningar.
Son til Jens Lie – Haktor Jensen Lie, som tok over garden, og var gift
med syskenbarnet sitt på Kaldestad i Husnes, (Brita Johannesdotter
Kaldestad, dotter åt bonde Johannes Haktorson Kaldestad og kona
Johanna Arnesdotter Midtvåge – var utlært kypar (bøkkar), og hadde
bøkkerverkstad på Hauen, med eit lite sagbruk oppe i Liaelvo. Her skar
han til materialane til alle tønnene han laga. Tømmer tok han ut i eigen
skog i skogteigen i Hammarhaugskogen. Og dei ferdige tomtønnene lagra
han i eit sjøhus nede ved Årbakkasjøen.
Då eg var liten gut, var smia til oldefar borte. Men smietufti var
tydeleg å sjå i hadlet ned mot skiftet til nabogarden Myklebust. Her låg
små dungar av slagg. Og i desse slagghaugane kunne eg leita fram små
jarnbitar som eg tok vel vare på. Dei var eignaluter og minner om oldefar
– eller gamlebesten, som han vart kalla.
På nabogarden Myklebust, på ein plass under garden kalla Træ, hadde
ein bror til gardbrukaren på Myklebustgarden, Ivar heitte han, bygt seg
hus, og i kjellaren under huset laga til ei smie. Og det var i denne smia eg
vanka då eg vaks opp. Eg hadde jamt ærend til gardeigaren, Johannes
Myklebust, for då far min døydde i året 1900, vart Johannes Myklebust
nemnt opp som verge (formyndar) for meg. Det var han til han døydde. Då
fekk eg ein ny verge – Mads Aarbakke, gardbrukar på nordre garden på
Årbakke. Mads og kona hans, Kari, har eg mange ljose minner om. Mads,
som var frå Godøy (Godøysund), var litt av ein «meterolog». Eg hugsar at i
vinduskarmen inne i stova, hadde han rita inn mystiske merke om vertilhøva. Han gav meg ein liten orientering om desse ein gong eg var hjå
formyndaren min.
Som sagt, eg var jamt til smeden på Myklebust, Ivar. Det var ymse eg
skulle gå til han og få ordna til mor. Det kunne vera ei øks som var blitt
noko «grov i kjeften». Smeden tok øksa, såg på henne, og tok skaftet av. So
la han øksa i æso, drog i belgsnora og la meir kol i æso til varmen slo ut.
Med ei stor tang tok han øksi ut, la henne på ambolten og hamra øksekjeften ut. Til slutt inn i æso i den gloande elden att til øksa var gloande.
Snøgt tok han ho utatt, og stakk ho ned i det kalde vatnet attmed æso. Når
øksehammaren var so kald at han kunne ta i den, tok han den med seg
bort til ein slipestein han hadde inne i smia. Den var slik at han trødde den
rundt med eine foten. Og på stutt tid var øksa som ny. Sistpå sette han
skaftet på, slo ein liten jarnbit inn som lås for øksehammaren so den ikkje
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skulle fyke av, sette eit tjukt pappstykke rundt den kvasse økseeggi, ga
meg øksa, og sa: – Bær ho varsamt heimatt til mor di, og helsa heim frå
meg. Eg spurde kva han skulle ha for arbeidet. – Å, det får greia seg med
ein 50-øring om du ikkje tykkjer det er for mykje. Han gav meg eit lite lurt
smil. Og eg leverte han 50-øringen eg hadde fått med av mor. – Ja, ho veit
saktens kva betaling er, ho som er syerske, sa han og putta 50-øringen ned
i den store pengepungen han halte opp or bukse-lomma.
Eg var so i beit for ein liten tollekniv. Då eg gjekk og taut på mor om
denne kniven eg måtte få, gav ho meg enden av ein avbroten stuttorv, og
sa: – Du får gå til Ivar smed, og høyre om han kan lage ein liten kniv til
deg. Og som sagt, så gjort. Eg avstad til smeden med ljåbrotet i neven, vel
pakka inn i tjukt papir.
Ivar smed såg litt på dette knivemnet eg kom med. Men til slutt tok
han og la det i æso, drog i belgen, og deretter bort på ambolten der han
hamra i veg både lenge og vel. So i æso att, og attende på bolten der eg
kunne sjå at no var det blitt tollekniv av ljåbrotet. Han fann fram eit
gamalt skaft, som han sette på kniven. Og so slipte han kniven og brynte
den. Gjekk so rundt og leita i hyllene borte på veggen. Og jamen fann han
fram ei gamal knivslire, som høvde til kniven. Sette so på ei hempe eg
kunne henge kniven etter i bukseknappen på høgre sida. Og sistpå flidde
han meg kniven med eit lite smil og sa: – Lukka til med kniven din. Vær
no varsam so du ikkje gjer skade på fingrar eller anna. Det er fårleg med
ein kvass kniv. Hugs alltid på det, guten min.
– Kva skal eg betala deg for arbeidet og slira eg har fått? Eg var spent
på svaret, for eg hadde berre ein 50-øring eg fekk av mor.
– Nei, eg veit verkeleg ikkje kva eg skal ta av deg for dette arbeidet.
Eg trur me seier at du får det som ei lita gåve. Fordi du er so gasta gut, og
eg sette so stor pris på den gilde far din. Synd at han fekk so stutt tid å
leva i. Det var ein gild kar du hadde til far –.gildaste unguten i bygdi.
Smed-Ivar hadde ein eldre bror, som var kalla Ola-farbror. Han budde
oppe på loftet hjå broren. I unge år hadde han vore sjømann, som sigla ute
på dei store hav. No dreiv han berre og fiska litt frå robåten, og hjelpte
bror sin. Særleg når det var storarbeid smeden fekk, laut han ha Ola-bror
med seg – til å dra i belgen og til å slå på ambolten med storhammaren.
For Ola-farbror var ein kjempesterk kar sjølv om han no var langt oppe i
60-åra.
Ola-farbror hadde båten sin liggjande nedanfor heimen min. Og ein
dag eg såg han var borte i den store evjo og spadde opp makk til agn på
fisketuren neste morgon, tok eg mot til meg og gjekk ned til han og
spurde:
– Kan eg få være med deg, Ola-farbror, når du reiser utpå og fiskar i
morgon tidleg? Han såg på meg med eit lite smil, og svara, stille og
lågmelt, som hans måte var:
– Åjau, det kan saktens verta ei råd med det. Men du lyt vera tidleg
oppe. Trur du at du klarer å være her nede i båtstøo klokka 4 i morgon?
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– Åjau, det kan eg vel. Eg får mor til å vekkja meg. Ho har vekkjarklokke, som ringjer på det klokkeslettet det vert stilt inn på.
– Ja, då er alt i orden. Du har vel snøre, so du og kan fiska?
– Visst har eg snøre. Eg har vore utpå og fiska før – då Lorissen var
heime på ferie. Eg lovar å sitja roleg i båten. Og eg skal ikkje skræme bort
fisken. Lorissen sa eg hadde fiskelukka.
– Har du fiskelukka, då kan du få vera med meg kvar gong eg skal ut
og fiska. Men du har vel fått lov av mor di?
– Det var mor som sa eg kunne gå ned og spyrgja deg, om å få vera
med deg, for mor har ikkje råd til å kjøpe robåt til meg.
– Du skal få låne båten min, når du vert litt større, og meir vant i båt.
Du skynar at det er ikkje ufarleg å vera ute på fjorden i ein liten robåt for
ein liten kar som du er. Eg må fyrst lære deg opp, skynar du.
Og opplæring i å fiske det fekk eg av den beste læremeistar eg kunne
få. Ola-farbror var fullbefaren, både som fiskar og sjømann. Han synte
meg alle fiskehankane, og fortalde kva tid på døgnet fisken beit eller
hadde kviletid. Og eg fekk greie på alle méda til fiskestadane. Då var det
å sikta frå båten til land til ein hadde rette skjæringspunktet – og så
hugsa alle merkjo som var på land. Då kunne eg ro rett på fiskebanken,
setja agn på kroken, og la snøret gå til botnar. So var det å dra opp so
mange favner snøre som Ola-farbror sa. Og so var det berre å dra inn
snøret, hekta fisken av kroken og gjeva den dødsstikket med kniven. Det
var særs viktig at blodet rann or fisken. Elles vart den ikkje so velsmakande som den kunne ha vorte.
Ola-farbror sa ikkje mange orda når me var ute og fiska. Ein skal helst
teia still når ein fiskar. Å bråka i båten gjev lite utbytte.
Ilag med Ola-farbror vart det reine storfiske. Det vart so mykje fisk at
eg mest ikkje vann å bæra heim all fisken. Men mor, som hadde halda
auge med oss då me la til land, kom meg i møtes og hjelpte meg å få heim
den store fangsten. Av Ola-farbror fekk eg ei kipe til å bære på ryggen å
ha fisken i. Over fisken hadde eg ei gamal oljebukse. Og oppå dette låg
snøret. Me gjorde båttiljene vel reine kvar gong me hadde vore ute og
fiska. Ola-farbror var ein ordensmann i alt. Og dette innprenta han meg
frå første gongen eg var ute ilag med han. Eg trur at han likte å ha meg
med, då han vart vant med meg. Og ein dag utpå hausten, før me la opp
og slutta fisket, sa han på sin stillfarande måte:
– Du sa rett, guten min. Det fylgde verkeleg fiskelukke med deg. So eg
er visst den som lyt seia: – Takk for turane me har vore i lag!
Diverre. Ola-farbror vart sjuk, og kunne ikkje dra ut på fisketurar. Det
kom helsing frå han, at han ville snakke med meg. Og eg gjekk til
smedhuset og opp på loftet, der han låg. Han smilte til meg, tok handa mi,
og drog meg ned på sengekanten, og sa:
– Eg lova deg at du skulle få låne båten min. No har eg sendt bod til
deg, for å fortelja deg at robåten min er din eigedom. Eg kjem diverre
ikkje meir ut i båten. Du får truleg ha båten i naustet til garden inntil
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vidare. Dette vil Ivar bror ordna med. So får du truleg mor di til å hjelpa
deg å få drege båten opp når du kjem heim med fiskefangst.
Smeden og smia hans er borte – for lenge sidan – som so mange av dei
gamle sambygdingane mine frå barneåra i den kjære fødebygdi mi. Dei
kviler ut i siste svevnen på den gamle kyrkjegarden på Onarheim. Men
dei står alle so levande for meg. For godleiken dei bar med seg i augo og i
bringa vart rita inn i barnesinnet og vert ståande der i all ettertid. I heiletaket var alle so mykje snillare før enn no. Det er som eg høyrer lærar
Hjellestad si formanande røyst i den gamle skulestova me var i på Tveit:
– No må de alle være snille born. Den største gleda de kan gjera meg,
det er å være so snille og hjelpsame med menneskje de møter, slik at de let
etter dykk eit godt og rosverdig ettermæle – –.
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Båtar og båtnamn
frå Onarheimskanten
Av Mikal Heldal

I gamle dagar hadde båtane sjel. Dei hadde sine særmerke i skapelon,
motorlyd og andre merke. Ikkje strigla plastpotter som i våre dagar. Du
skulle ikkje ha så mykje røynsla for å kjenna lokale båtar frå kvarander
på motorlyden. Soga om han som var til forhøyr i ei smuglarsak i si tid,
fortel litt om det: Han visste ikkje noko om saka, men han hadde høyrt ei
grøn skøyta! Så fekk båtane sine utnemne etter eigenskapar eller historie,
og her ei lita soge om båtnamn eller utnemne frå Onarheimskanten.

«Pakkan»
Denne båten var i Johannes Samuelson Alsaker (1847-1935) eller i
daglegtalen, Johannes på Neset, si eiga. På auksjon i 1936 Magnus Sunde
skulle skriva opp auksjonslistene og så vart Pakka’n ropt ut og Sunden
fekk ikkje med namnet: «va da Pokkeren du sa» ropte Sunden. Pakka’n
var ein ein liten gavlabåt. Olav Hjertaker skreiv i 2001 eit stykke i bladet
Tysnes om notbasen og småbrukaren Johannes på Neset. Dette stykket
vart prenta i sogeskrift for Tysnes 2002 (s. 50-55)

«PeraGuro»
Engel Skjellevik i Kalvavikjo hadde tidleg i 1920-åra ein gammal
motorbåt som vart kalla «PeraGuro». Kvar han kjøpte båten er ukjent i
dag. Båten var av av ein eller annan grunn kalla opp etter Guro Flakka –
men om denne Guro var ei litt underleg historie. Guro (1842-1918) var
dotter til Johannes Jensson Flakka (1800-1846) og Else Nilsdtr. Haukanes
(f.o. 1804 d. 1886). Jens var bror til Olino Jedlaslettena. Else vart gift
oppatt i 1851 med Peder Monsson Barmen (Apalvikjo) (1828-1906). Han
fekk sonen Peder med stedottera Guro i 1872. Besto (Marta Helland)
fortalde at både mor og dotter delte seng med Peder, og at mor til Guro
hadde lagt ein kvetel (ullteppe) mellom mannen og dottera for at det ikkje
skulle bera gale til. Men så var vel ikkje kvetelen tett nok. Resultatet vart
altså Peder jr., og han vaks opp hjå besteforeldra i Apalvikjo. Seinare vart
han sjømann og flytta til Kristiansund. Etterkomarane hans der tok det
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«finare» namnet Flacké. Folk frå Flakkavågen som dreiv med fiskesalting
nordover, hadde hendevis kontakt me denne Peder Flakka.
Historien heime hjå oss kom tettare på vinteren 1960, då ein av
Flakkerederiet sine båtar «Onega» kom i søkjelyset etter eit tragiske forlis.
«Onega» forsvant i Østersjøen med 16 mann om bord. Dette reiarlaget i
Kristiansund skulle vera knytt til Peder Flakke og folk i hans slekt.
Den vidare ferda til «PeraGuro» veit me ikkje stort. I Kalvavikjo var
ikkje båten mange åra, og truleg vart den seld til einkvan i heimetraktene. Men ei dame med tilhørighet til Herøysund har fortalt at ho kjende
til ein båt med dette namnet der. Det er neppe andre båtar oppkalla etter
Guro Flakka, så det var nok same båten.

«Eliezaren»
Frå førre århundreskifte og framover vaks det fram hundretals motorfabrikkar langs kysten. Dette var semidislar og det var vel eigentleg enkel
teknologi. Johan Sletteskog bygde to motorar, han fekk støypt motorblokk
og andre deler, som og vart bearbeidde andre stader, men så vart
motorane bygde opp på Sletteskog. Johan bygde også båtar som han sette
motorane i. Og ein av desse båtane var Eliezaren. Namnet kom til då det
høvde seg slik at eit misjonsstemne (årsmøte) i Uggdal fall saman med at
Johan hadde eine båten ferdig. Mor til Johan, Ragnhild, let det gå ut
melding om at Johan skulle gå med nyebåten til Søreidsvågen. Og slik
vart det. No var ikkje motoren av det mest trugne slaget, og mykje av
dagen gjekk med til motorstopp. Og det var ein regnfull dag. Men misjonsmøteferda ga namn til båten – Eliezar i beste Betelskiptradisjon.
I 1938 vart kapellet på Huglo vigsla og Johan og Hanna Sletteskog,
Gerhard og Anna Alsaker og far og mor mi var med på ein tur til Huglo
ved det høvet. Då gjekk Eliezaren truge både fram og attende – visstnok
eit lite under. Begge båtane med motorar vart selde til Stamnes. Kva
endelikt dei fekk vart aldri spurd heime.

«Moses»
Gjert Skato vart eigar av skøyta Moses og namnet fekk båten etter ein
tur på havsens botn, og som Moses, berga seg frå sjøbotnen. Skøyta heitte
opphaveleg «Falken» men på folkemunne vart ho stort sett kjend under
namnet «Moses». Båten vart nytta til fraktefart og som lossement i fiskesesongane. (Sogeskrift for Tysnes 2004, s.41)

«Hungeren»
Tobias Brandvik, Huglo, fekk båten bygd på Sunde. Det var smått med
driftsmidlar i prosjektet og motoren som vart sett inn, måtte gå på ein
stram diett, og derav namnet «Hungeren». Det vart sveltihel. Båten vart
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seld frå Brandvikjo og via fleire eigarar kom «Hungeren» til Skato. Fleire
av Skatekarane gjekk med båten – oftast var det vel Lars Skaten som
førde den. «Hungeren» vart nytta som skyssbåt, til litt frakt og som fylgjar
til notbruk i distriktet.

«Jøssingen»
Martin Langeland fekk bygd seg ein kutter på 40-50 fot hjå
Nærheimane i Ølve - med ein 20 hk Rubb - som fekk namnet «Jøssing».
Den vart sidan seld til Nordland. Namnet «Jøssing» skulle ha samband
med det som bar til i Jøssingfjorden ved opptakten til andre verdskrigen.
Dette var den sokalla Altmark-saka frå 16. feb. 1940 der engelskmennene
gjekk inn og borda eit tysk skip med 300 engleske fangar om bord. Jøssing
vart først brukt som skjellsord i NS-avisa Fritt Folk, men så vart det
straks eit heidersutnemne i motstandsrørsla.
Namnet på båten ga eit klårt signal om motstandssida som
Langelandskarane stod på i den store striden.

«Paddo»
Dette var det vanlege namnet på skøyta til Johannes Laukhamar.
Tilnamnet hadde ho vel fått av utsjånaden. «Paddo» var ei såkalla svenskeskøyta. Ho var klinkbygd, brei over magen og høvde til tilnamnet.
Truleg hadde ho vore nytta som lossementa, for ho var utstyrt med eit
avtakbart flatt overbygg over rommet. Hennar offisielle namn var «Else»,
og ho var registrert med fiskerinummeret H50T. «Paddo» vart mykje leigd
til stemner, bryllup, gravferder o.l.
Yngste dottera til Johannes Laukhamar, Margrete Haukanes, har
fortalt litt om kjøpet av «Paddo». Då faren skulle kjøpa seg fartøy, var det
to som var aktuelle – «Else» og ein noko større kutter. Jon, den eldste
sonen, meinte dei måtte kjøpa kutteren, den lasta mest. Men det var
«Else» som vart kjøpt. Dei for så kringo og kjøpte opp sild som dei selde
vidare. Det synte seg snart at fartøyet burde ha lasta meir, og dette arga
Jon seg så over at han rett og slett drog til Amerika – der han vart
verande.

74

Gruvedrifta i Selvågen
Av Olav Skjellevik

Skjerpingsfeber
I 1848 fann bergmester Wilmhelm Mathias Sinding ein metode for
produksjon av svovelsyre, og 10 år etterpå kom det slik produksjon i gang
ved Lysaker Chemiske Fabrik. Svovel-dioksyd (SO2) og svovelsyre var
viktig i tilverking av m.a. dynamitt som var oppfunnen av Alfred Nobel
1863. For spesielt interesserte vert svovelsyra til slik: SO2 + H2O2
H2SO4.
Frå kring 1860 gjekk det så ein skjerpingsfeber over landet – svovelkisen skulle ut av berget.. Men det nytta lite å leita på måfå sjølv om dette
er eit vanleg mineral i Norge.
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Gruvetippen og Brakahaugen slik det ein gong var.
Synnøvekjeldo låg rett bak fyllinga til venstre i biletet.

Svovelkis (Pyritt) vert danna hydrotermalt
Begrepet hydrotermal mineralisering skjer slik:
Veske sig gjennom vertsbergarten og løyser opp enkelte element som
igjen vert avsett når veska når et mettingspunkt. Elementa som vert
avsette kan vera jern (Fe) og svovel (S), og saman kan dei så danna
mineralet svovelkis (FeS2) og tilhøyrer såleis mineralgruppa sulfid.
Mineralet konsentrerer seg i avgrensa soner, årer, der veske er vorte
transportert gjennom vertsbergarten.
Svovelkis er eit vanlig mineral i Norge. Andre mineral som ofte opptrer
saman med svovelkis er koparkis, sinkblende og blyglans. Fargen er
nesten gull-skimrande, og av det kom kallenamnet «narregull». I motsetning til ekte gull som er ganske mjukt, er svovelkis veldig hardt og let seg
ikkje rissa med kniv (hardhet 6-6,5 på Friedrich Mohs’ skala). På grunn av
jerninnhaldet rustar det svært lett, og dei fleste flekker med rust i norsk
fjell kjem frå svovelkis. Dette ser me mykje av i liene kring gruva i
Selvågen.
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Alder
Svovelkisen vart til for ca. 490-470 mill. år sidan i det ein kallar
Kambro-Silur. Norge var då eit flatt grunnhav og ein del av kontinentalplata Baltika som var lokalisert til den sørlige halvkula – då om lag 60º S.
Sedimenta som vart avsette, finn me i dag som fylitt (rotafjell).
Sulfidmalmane vart så til i vulkansk havbotn («Black smokers»). Ofte
finn me førekomstane langs dagens grønsteinsbelte. Dette høver også godt
med berggrunnen ved Selvågen.

Det Bergenske Grubeselskab stod bak
Sør på Skjellevik-garden vart det så meldt om 14 funn av svovelkis, og
som eit resultat av dette vart det full gruvedrift der i 3-4 år mot slutten av
1800-talet.
Det er litt usikkert kva tid gruvedrifta i Selvågen starta opp, kan
hende vart gruva sett i drift så tidleg som på 1870-talet, for i 1866 vart
det tinglyst tre mutingsbrev på malmfunn i Selvågs-skotet. Mutingsbreva
var førte i pennen av bergmester A. Ellefsen på vegne av Det Bergenske
Grubeselskap. Selskapet vart formelt stifta i Bergen i mars 1866, men
hadde då vore aktivt alt året før. Konsul Peter Jebsen og sivilingeniør Nils
Henrik Bruun frå Bergen og sakførar Christian Fredrik Heidenreich på
Stord stod bak.

Arbeid for folk på gardane
Sjølv om det var profesjonelle gruvearbeidarar som dreiv på inne i
gruva, så vart det arbeid for dei fastbuande òg. Stein skulle berast ut,
knusast og berast på «tippen». Farfar min i Kalvavikjo, Ole E. Skjellevik,
arbeidde såleis som ein av desse «fordrarane». Han bar då knust stein i
ein dynamittkasse frå gruva til tippen.
Gruvegangen vart vél 150 meter lang, og lengst inne deler den seg i to
sidegangar, kvar på 5-6 meter.

Dynamittlager i Telto
Tett ved gamleløa i Kalvavikjo vart dynamitten lagra i ei romsleg hole
under ein stor stein. Boltane etter stengselet inn står der enno. Staden
vert framleis kalla Telto – eit namn som i tidlegare tider vart brukt på eit
militær- eller sprengstofflager.
Framom gruva vart det etter kvart fylt store steinmassar fram til
sjøen. Det er berre eit smalt innlaup til Selvågen, og på nordsida av
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Dynamittlageret i Telto.

innlaupet ligg det to nes. Sidan det ikkje varr mogleg å koma inn med
lastebåt gjennom det tronge sundet, var planen å laga ein veg av fyllmasse
over dei to nesa og ut i sjø1ve Skjelleviksundet. Men drifta i gruva varde
ikkje så lenge at denne planen vart realisert.

Gruvebrakke på Brakahaugen
I 1890 budde det ein svensk gruvearbeidar med namn Johannes Torp
på haugen tvers ovanfor gruva. På denne haugen, Brakahaugen, stod det
ei arbeidsbrakke, og der budde han saman med familien sin. Det rann ein
bekk forbi Brakahaugen, og frå den fekk familien Torp vatn. Kona til
Johannes Torp, Synnøve, gjekk og henta vatn i ein liten kulp i bekken, og
denne kulpen fekk sidan namnet Synnøvekjelda. Då vegen til Storevågen
kom her i 1990, vart både bekken og Synnøve-kjelda attfylte.
Arbeidsbrakka stod lenge etter at Torp-familien flytta. Far min hugsa
at ungdommane på garden brukte å gå opp i brakka om kveldane for å
dansa.
I tillegg til Johannes Torp var det to svenskar som arbeidde i gruva.
Desse to var innlosjerte i Kalvavikjo og i ei stove inne i Skjelevikjo.
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Ei av holene etter prøveskytinga.

Prøvesprenging
Mutingsbreva til Det Bergenske Grubeselskab vart sletta i 1908, men
bergdrifta vart ikkje heilt slutt med dette. I 1909 vart det sett i gong
prøvedrift i Selvågen ved eit tysk selskap. Han som stod for prøvedrifta
var ein tysk gruveingeniør – berre nemnd som ingeniør Hunger.
Arbeidsformann var Hans Stue frå Øystese, og med seg på arbeidslaget
hadde han Sjur og Tore Fykse (brør), Vigleik Botnen og Oddmund Soldal.
Også denne gongen var Ola E. Skjellevik fordrar på arbeidslaget.
Alle arbeidarane budde no hjå farfar og farmor i Kalvavikjo dei
månadane prøvedrifta heldt på. Då karane reiste, gav dei fem kroner kvar
til Marto Kalvavikjo for godt stell.
Gruveingeniør Hunger budde inne på Onarheim hjå Olai Hjertaker
saman med Oslo-guten Emil Richtersen som var tolk for han. Far fortalde
at ingeniøren og tolken kom utover til Selvågen nærast kvar dag, og då
tykte han at det var stor stas å slå fylgja med desse to eit stykke innover
mot Onarheim etter arbeidstid.
På Flakka stod det på den tida to stikkelsbærbuskar tett ved vegen, og
kvar gong Emil gjekk forbi desse buskane, tok ban to bær. Den då ti år
gamle Kalvavik-guten lurte på om ikkje dette var gale, men Emil meinte
at så lenge han berre tok to bær, så kunne det ikkje vera så stor ei synd.
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Sju gruveminne i markjo
Det kunne gå vilt for seg under
prøvesprengingane, fortalde far.
Dei var ikkje sa nøgne med å
dekka til salvane. Ein gong kunne
det ha gått skikkeleg gale.
Prøvesprenginga føregjekk no litt
lenger opp i liene enn der den
gamle gruva låg, og ein gong sat
tanta mi, Aletthe, og mjø1ka kyrne
i nærleiken. Då salven gjekk,
hagla det med stein rundt henne
og kyrne, men heldigvis vart
korkje ho eller kyrne råka, men
heime i Kalvavikjo vart ei av
hønene middagsmat..
Resultatet av prøvesprengingane var så dårleg at det ikkje
svara seg å ta opp att drifta, og i
1910 vart det såleis heilt slutt på
Ole E. Skjellevik var «fordrar».
bergdrift i Selvågen.
Dei som i si tid arbeidde her hadde nok gjerne ein draum om at gruvedrifta i Selvågen skulle verta like stor som ved svovelkisgruvene på
Litlabø i Stord, men slik vart det altså ikkje.
Ved hjelp av opplysningar frå Malmdatabasen ved Norges geologiske
undersøkelse frå 1990-åra, har eg leita opp sju prøveskytingsminne i
markjo. Desse må reknast for kulturminne og må takast vare på for
ettertida.

Ein spanande stad for både store og små
Gruvegangen i Selvågen var ein spanande stad for ungane. Då far var
gutunge, drog han og nokre nabogutar ein gong ein stor turrbrakje heilt
inn i enden på gruvegangen og tende fyr på han. Gruvegangen vart
sjølvsagt heilt full av røyk, og det gjekk hardt på oksygenet, men dei berga
seg ut – så vidt det var. Kva hensikt og plan var med eksperimentet, vart
ikkje nemnt, men gutungar kan få så mange løgne idear når dei er fleire i
lag.
I mi gutetid tok me med oss lykter for å gå på ekspedisjon i gruvegangen. I den tida stod det vatn 10-15 meter inn i gruvegangen, slik at me
måtte vassa det fyrste stykket. Då fylkesvegen kom, vart det laga ei
avløpsrøyr under vegen på utsida av gruva, slik at ein no kan gå tørrskodd
heile vegen inn.
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Gruvegangen er så romsleg at ein kan gå oppreist heile vegen. På
veggane kan ein somme stader sjå merker etter mineboren, og har ein
augo med seg, finn ein gule og rustfarga flekker i gruvegangen – svovelkis.
I den eine sidegangen er det dryppstein, kvite stivna dråpar som har
runne ned ovanfrå.
Når det kom gjester som ikkje hadde vore i gruva før, var det obligatorisk å ta dei med hit. Me tok dei med inn i ein av sidegangane slik at dei
ikkje såg lyset frå opninga, så sløkte me lykta og stakk av. Morosamt for
oss, men slett ikkje for gjestene.

Tilrettelagd for besøkjande
Gruva i Selvågen ligg rett nedanfor autovernet lengst nord i vågen,
men den er nesten umogleg å få auge på dersom du ikkje veit at ho er der.
Gruva er i dag tilrettelagd for besøkjande – kikk etter eit lite skilt på
oppsida av autovernet. Men husk –¬ Du må sjå på dette som eit kulturminne, så forlat gruvegangane som då du gjekk inn. Berre fotefar skal
visa etter deg.
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I smia på
Sletteskog
Mikal Heldal

Midt i tunet stod smia
Den stod til tidleg på 60-talet og vart innhenta av den nye tid, - kravet
om plass til traktor og framkomst for ny jordbruksreidskap. Kor gamal
denne smia var er det vanskeleg å seia noko om, men veggene var av
gråsteinsmur, gavlane av tre, og etter det eg minnes låg stavleia rett på
muren. Inngongen var frå tunet, og i nordenden var essa og smiedelen; i
sørenden var det baksteomn og grua. Slik sett var dette smia og eldhus i
eitt. Dette synest ikkje å ha vore så vanleg på våre kantar. Oftast var
smia plassert godt utanfor tunet på grunn av eldfåren. Det var jordgolv i
smia, og trekkfull som ho var skulle det godt med klær til vintersdagen,
for dei som ikkje dreiv med smiing. Dei brukte som oftast tresko og saman
med ullsokkar var dette det varmaste fottøyet ein kunne få.
På våren vart det på Sletteskog, som på alle andre gardar, kjøpt
storsild som dei salta og røykte, og den vart hangande oppunder taket til
ho vart eten utover sumaren. Det som alltid seinare har undra meg var
korleis silda vart på smak etter at den hadde hengt i kolrøyken i smia
gjennom veker og månader. Essa var mura opp i gråstein og var etter det
eg hugsa ganske omfangsrik. I hjørna mot nordvest hang belgen og den
vart pumpa med ein hendel med snor i. Når det var fyr i kolet skulle det
berre nokre drag til med belgen før koldungen glødde.

Oldefar
Oldefar, Johannes J. Sletteskog d.e. (1861-1957) var, etter det eg veit,
også ein dugande smed. Det var i alle høve fint smedarbeid han gjorde for
å smi piper og veivar til rokkerarbeidet han dreiv med. Pipene smidde han
til, og lynna (Lynna = «blødgjøre, især en lja» sjå Widsten 1983, s. 115) dei
for at stålet skulle vera lett å arbeide. Lynninga var visst nok så enkel at
han let stålet verta nedkjølt i oske. Sidan måtte pipene borast opp og
dreiast. Dette vart gjort i tredreiebenken som han dreiv med trøe. Etter at
pipene var ferdige i dreiebenken, vart dei varma opp att og herda. Når ein
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i ettertid ser korleis rokkepipene er laga, er det mest utruleg at dei kunne
arbeidast så fint med dei hjelpemiddel han rådde over. Johannes d.e. skal i
unge år ha lært seg rokkearbeid i Hardanger, og dreiebenken var delvis
laga i Ølve, på Husa. Det var vel først og fremst Samson Huglen og
Johannes Sletteskog som arbeidde rokka på desse kantar rundt førre
århundreskiftet.

Smedarbeid på Sletteskog
Den som gjorde mest smedarbeid på Sletteskog var son til Johannes
d.e., Johan Sletteskog (1888-1981). Han var ein del på skipsbygging i unge
år, dreiv dessutan med bygningsarbeid og bygde etterkvart mange
færingar og oselvarar, noko han tok til med like før siste krig. Frå 1928 og
eit par år utover var han i Amerika, der han arbeidde på eit skipsverft.
Her vart han stort sett sysselsett med smedarbeid og skaffa seg god
kunnskap i faget.
Johan hadde sin eigen stil i det meste, så og i klesvegen: Ei grå ullundertrøye, - som han vel må ha bytt av og til, og utanpå dette ei grå strikkajakke oftast berre knappa att med ein knapp oppe i bringa. Både
trøyene, dongeribroka, som i utgangspunktet hadde vore blå, sokkar og
tresko - ja heile munduren var prega av svimerker frå smia, tjøra frå
båtbygginga og med islett av smurningsolja frå ymse maskinarbeid.
Buksesmekka var som regel open. Det skulle retteleg uvær til før anna
utstyr kom på. Eg var på vegarbeid saman med Johan ein vinter, og han
venta alltid til han var godt våt før oljetøy vart teke i bruk. Like til etterkrigstida laga dei tresko til husbruk på Sletteskog, som på andre gardar.
Og kvar gard hadde mykje godt sitt eige skap på skoa. Treskoa på
Sletteskog var lange og smale og med lang opning for rista; lette å laga
soleis, men ikkje gode på føtene.
Etterkvart kom folk kringom på gardane til Sletteskog for å få gjort
smedarbeid. I ytre delen av bygda vart det på Sletteskog eller Skato ein
kunne få gjort smedarbeid i etterkrigsåra. Det kunne vera så mangt ein
stod i beit for. Gjerne hestereiskapar som måtte vølast, eller ymse sortar
beslag. Johan hadde alle dagar for seg at det var betre å lage ting sjølv
enn å kjøpa dei. Så hang det gamle naturalhushaldet att i folk; det var lite
pengar mellom hendene og folk måtte nytta det som nyttast kunne. Johan
smidde til dømes navarar som han brukte ved bygging av færingar. Dette
var ein heil kunst i seg sjølv og han må truleg ha sett på smedar som
kunne kunsten. Eg hugsar at Johan smidde høygaflar av gamle greiper.
Han laga kjørslejarn og kilar, han dreiv med sveising og med slaglodding.
Sveising utan gass og elektrisk straum, var ein kunst i seg sjølv. Jarnet
måtte varmast til nær smeltepunktet og stykka som skulle sveisast var så
banka saman slik at delane smelta i kvarandre. Dette skulle ein få til
utan at oksydbelegg og slagg svekte sveisen. Til slaglodding brukte han
boraks.
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Gutedagar
I mine gutedagar brukte eg ein del tid i smia på Sletteskog. Det hende
at eg fekk dra belgen, og hendevis fekk eg halda kilar når Johan skulle
kløyva eller dela jarnstykker; Johan heldt emnet med ei tang, eg hadde
kilen i ei anna tang, og Johan sette kilen på plass og slo. Det høyrdest
lang veg når det var smedarbeid på gang, særleg mellomslaga i ambolten
song godt.
Herding var og er ein kunst. Det same var det å finna gode emne,
truleg var alt dette for Johan sitt vedkomande berre basert på røynsle, for
teoretisk kunnskap om stål og stålkvalitet kan han ikkje ha hatt. Eg veit
ikkje om han i si tid smidde hjulskoningar, men han må ha dreve litt med
å leggja skoningar på hjul ved reparasjonar. Då måtte skoningen varmast
opp til den var vid nok til å gå innpå hjulet, den måtte ikkje vera så varm
at treet var brent. Eit viktig gjeremål i den tida var også kvessing av
mineborar. Mineborane vart smidde kvasse og herda att, og ved boring i
hardt fjell måtte det ofte kvessing til. Mineborar fanst på kvar ein gard, og
boring og sprenging måtte til, anten det var grøftearbeid eller steinar som
skulle bort.
Like etter krigen stod Johan for bygging av to skøyter ved
Sletteskogsjøen. «Saltboen» vart bygd i 1947 og seld til Tromsø-traktene. I
1950 vart «Njardarøy» bygd. Til denne fartøybygginga smidde han mykje
av beslag og anna som skulle til. Oftast hadde han sonen Johannes (19211977) med som oppslagar.

Allsidig arbeid
Med åra vart Johan sitt arbeid særs allsidig. Han bygde under krigen
mellom anna opp to semidislar. Desse motorane fekk han støypt sylindrar
og ymse andre delar til kring i distriktet. Etter århundreskiftet hadde det
vakse det fram eit utal motorfabrikkar, mellom anna ein på Stord. Johan
bygde båtar som han sette motorane i. Den eine vart kjend i Flakkavågen
under namnet Eliezar. Samanhengen var den, at det skulle vera eit
misjonsstevne i Uggdal, og dette fall saman med at Johan hadde eine
båten ferdig. Mor til Johan, Ragnhild (1864-1944), ba med folk i grenda til
utferda med nyebåten, som dei skulle gå til Søreidsvågen med. No skulle
det syne seg at motoren var ikkje av det mest trugne slaget, så det var ein
tur med mange og lange stopp. Men etter denne «misjonsferda» fekk båten
namnet sitt, - eit namn han delte med eit av Betelskipa. Eit av problema
med desse motorane til Johan var kjølinga. Like etter krigen vart båtane
selde til folk på Stamnes, og dei kom vel ut av drift lenge før desse dagar.

50-, 60-talet
På 50-60-talet vart tunskipnaden på Sletteskog endra. Dei bygde først
ny løa. Så vart gamlastovo riven og nytt vedhus sett opp med smia i
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sørenden. Det vart endeliktet på den gamle smia. Den nye løa vart bygd i
1955, og typisk nok laga Johan sementblandemaskin til dette arbeidet. Eit
oljefat med aksling og reimskive for drift påsett i nedste enden, og det
heile montert i ei kraftig treramme utgjorde blandeverket. Det skulle
etterkvart visa seg at verket var tungt å bruka og heller ikkje så effektivt
som dagens sementblandarar.
På denne tida gjekk «Njardarøy» i Håvik si rute på Stord, og det var
Johannes (d.y.) som førde skjøyta. Johan tok til å rive gamleløa, eit gamalt
grindabygg med store grove heller på taket. Av ein eller annan grunn vart
eg med på dette arbeidet. Johan var på taket, - løyste trenaglane som
heldt hellene, sette krok i dei og fira dei ned med eit hampetog. Eg var
nede og løyste i frå hellene og tok dei til sides etter beste evne. Men det
var spøkelege ting som føregjekk på taket den dagen. Gamle og dårlege
lekter til å stå i, gjorde at Johan fleire gonger var på veg ned saman med
hellene, - men så gjekk det godt likevel – den dagen. Men ein dag seinare
var Johan på riving på øvste skukken og då gjekk det gale. Han datt
gjennom den, nedste skukken, gjennom golvet i tufta og landa i hestestallen. Og han var ikkje åleine i det store fallet, saman med han kom
staur, bordbitar og jarnspett og anna verktøy han hadde med seg. Han
kreka seg heim i stova og la seg nedpå resten av dagen. Dagen etter bar
det i gang att.
Ein dag på slutten av 50-talet kom Johan innom verkstaden til far
min. Far hadde nett hatt avrettaren i gong, - var ferdig med noko arbeid
på den, men på grunn av høgt turtal gjekk kuttaren ennå. Johan gåddest
ikkje dette og la handa på avrettaren slik at fingertuppane rauk til. Han
fekk tulla handa inn i nokre klutar og kom seg heim. Eit par veker etter
byrja dei på arbeid med vegen utover til oss. Dette var vel siste gongen det
var pliktarbeid på vegen. Johan stilte opp med klutar på dei skadde
fingrane, men det vart ikkje lenge bandasjen var på rett plass. Det grøss
ennå i meg når eg tenkjer attende på dette. Johan var helst hardbalen i
slike høve, men eg har mange gode minne frå gutedagane mine på
Sletteskog. Folk som var så allsidige skapar alltid noko rundt seg og det
var ofte eit å anna å bisnast på for ein gutunge. Og smia var eit lite
eventyr i så måte.
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Smith’s venner
på Epland
Av Birger Økland (1929-2011)

Søndagsskule på Flatråker
Det var under krigen i 1941 at Torbjørn Epland pakta bort garden sin
på Epland. Paktaren var Martin Sola med kona Rakel. Paret hadde tre
døtre. Mary var den eldste og budde ikkje lengre heime. Sjørly var den
neste, ho var ferdig med skulen, og Ruth som gjekk på Flatråker skule.
Martin og Rakel var svært religiøse, og dermed starta dei søndagsskule på
Flatråker. Dei var svært flinke med song og musikk. Eg hugsar framleis
første verset på en song me lærte på søndagsskulen. Me kalla den «Radiosangen».
Du kan tro at jeg er lykkelig jeg radio har fått.
Ja, et prektig lite hjertes apparat.
Hele døgnet kan jeg lytte
slipper ikke apparatet flytte
for det virker like godt ved natt som dag.
Ja, på åndens lette bølger kommer bud fra Himmelen
etter Bibelens rikholdelige program.
Når den kjente stemme taler, når den kjente stemme kaller,
ja – da hører jeg på røsten det er Ham.

Ikkje «vanlege kristne»
Me likte oss godt på søndagsskulen. Det var kjekke songar, og det var
tonefølgje av to gitarar. Men kor lenge var Adam i Paradis –?
Jo, heilt til foreldra våre fekk vita at nyefolka på Epland ikkje var
«vanlege kristne», men tilhøyrde ei sekt som kalla seg for Smith’s venner.
Dei trudde på vaksendåp, og dei meinte at bedehus-folket og dei som gjekk
i kyrkja var såkalla lunkne kristne som meinte dei var frelste av Guds
Nåde, og dermed hadde sikra seg en plass i Himmelen. Dei mente at dei
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lunkne kristne stolte berre på Nåden, og såleis ikkje streva etter å leva
som en kristen. Smith’s venner gjorde derimot til leveregel å gjera gode
ting for sin neste, og leva etter Guds vilje. Som ventande vart det ikke noe
hjarteleg forhold mellom dei to partane. Det første som hende var at me
måtte slutte å gå på søndagsskolen.

«Mor i Nøden» spela harpeleik
Etter kvart kom det flere folk til Epland som tilhørte den same sekta.
Først var det Ole Risan som var svogeren til Martin Sola. Han var en flott
kar med gode talegaver som jentene sette stor pris på.
Og så var det fru Nødland med to små jenter i førskulealderen. Ho hadde
visstnok tilbakelagt et vanskelig ekteskap. For å hjelpa henne tok dei
henne inn i sekta og tok henne med til Tysnes for å skaffa henne ein plass
å bu. Ho vart så buande hjå ei gammal dame i Tveitehaugen. Fru Nødland
spelte harpeleik. Me kalla henne «Mor i nøden som spela harpeleik».

Fin musikk trekte folk til møta
Då det no vart slutt med søndagsskulen, tok Martin Sola og Ole Risan
til med å arrangera religiøse møter. Dei første møtene heldt dei i private
hus. Det første møtet var hjå Olav Epland. Ole Risan var talar. Han talte
om dei lunkne kristne som bare stolte på nåden og kva denne kunne
hjelpa, om den ble gitt i rett tid. Han tok som eksempel at en mann gjekk
opp en bratt skrent. Då han var oppe fall han utfor, og det så stygt ut.
Nede i brattlendet vaks det en liten busk, og mannen var heldig som traff
denne busken og vart hangande. Dette vart tolka slik at vår Herre med
sin nåde hadde redda mannen frå å falla heilt ned, og kanskje levd i synda
resten av livet. Altså redda i rett tid. Eller redda av Guds nåde og kanskje
med hjelp av mannen sjølv.
Seinare hadde dei møtene sine i det gamle ungdomshuset på Flatråker.
Det var ganske mange som kom til møtene. No var det fleire med i
musikken. Det var to-tre gitarer, trekkspel og harpeleik. Det var nok
musikken som trekte mest folk. Og songene var slike som folk likte. Dei
liknar mykje på dei som Frelsesarmeen brukar.

Ruth Sola braut sidan med «venene»
I 1942 vart me konfirmerte og gjekk for presten. Me var 5 som slutta
ved skulen det året, men Ruth som også slutta skulen, gjekk ikkje for
presten. Ho skulle ikkje konfirmerast – foreldra stod ikkje i Statskyrkja.
Me fortalde henne kor kjekt me hadde det, og forstod ho likte det lite. Det
hende at me angra på å ha erta henne.
Eg møtte henne ein gang på vegen, og då fortalde ho meg at ho og
foreldra likevel hadde vore i byen og kjøpt utstyr til henne. Dei var då
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snille menneske og ville ikkje at ho skulle føla seg utanfor. Seinare fekk
me vita at det hadde vore vaksendåp på Epland. Det var dei som fortalde
at dei som skulle døypast, vart leia langt ut i sjøen so dei kunne dukkast
heilt under. Deretter vart dåpsseremonien opplesen. Det blei sagt at også
Ruth og Sjørly vart døypte, men dette fekk eg ikkje stadfesta. Men eg fekk
seinare vita at Ruth hadde brote med sekta. Då ho skulle gifta seg i
Stavanger vart ho først konfirmert, og deretter gift i kyrkja.
Martin Sola og Rakel, Ole Risan, fru Nødland med borna, og Bernhard
Epland – som hadde gått inn i sekta, reiste alle til Stavanger då krigen
var slutt.
Dette var det eg hugsa om Smith’s venner på Epland under krigen.
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Vegbygging:

«Arm til
Sletteskogssjøen»
Mikal Heldal

Eg minnest frå mine første leveår at det var arbeid på vegen utover
til Sletteskog og at det var pliktarbeid rett ovanfor krysset der vegen går
mot Flornes. Det hadde vore noko strid om kor Flornesveien skulle gå.
Johan Sletteskog var vald til formann i dette vegstyret og han hadde kome
til at vegen skulle svinga utover like ovanfor krysset som no er. Det var alt
bygd ein liten vegstump der som er synleg framleis. Tanken til Johan var
at vegen då ville gå ovanfor Vågane – koma lenger ut i skogen og soleis
gjera vegen til Sletteskog kortare. Men så kom det ein storm av protestar.
Det var særleg i Barmen og på Nyborg dei gjorde opprør mot Johan sine
planar. Folka i Limbudalen og Jupevikjo var og sterkt i mot opplegget
fordi det ville gjera vegutløysinga vanskelegare for dei. Torbjørn Onarheim
var ordførar og han tok tak i saka og var sterkt medverkande til at
planane vart endra, og at vegane går som dei gjer den dag i dag.
Pliktarbeidet hadde tradisjonar attende til førre århundreskifte og
før den tid – det var som ein ekstra skatt som vart lagde på bruka etter
kor stor skyld dei hadde. I 1948 tok far min, Einar Heldal, over som
oppmann for vegarbeidet. Då var «pliktarbeidet» ei friviljug ordning der
oppsitjarane gjorde ein gjensidig avtale om kor mange dagsverk dei skulle
leggja i vegarbeidet. Dei to brukarane på Langeland vart med i arbeidet
fordi dei hadde skog som fekk vegutløysing gjennom arbeidet. Gjennom
dagsverk og innbetaling for dagsverk vart det frå 1948 til 1957 ytt kr
5110,50 frå oppsitjarane. Ingen liten innsats sett på bakgrunn av lønnsnivået desse åra. Det var frå 1948 årlege løyvingar til vegen frå Tysnes
kommune – som vist i tabell 1 var det stort sett ei løyving på kr 500,- fram
til 1957. Då var det at løyvingane auka og det kom etterkvart inn midlar
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frå statlege organ – knytt til arbeidsløysetiltak og vinterarbeid. Alt i 1949
vart det leigt hjelp for kr 472, - til framdrifta. Leigefolka var Johannes
Skorpen, Edvin Alsaker m. fl.. I 1950 var Martin Haugland, Karsten
Nordbustad og Hans O. Helland innleigde til ei arbeidsøkt i januar.
Hausten 1951 gjorde Johan og Johannes Sletteskog, Olav H. Skorpen og
Møllerup G. Skaten løna arbeid på vegen. Men i 1952/53 var det berre
friviljug pliktarbeid. I nov. 1959 vart det kjøp inn reiskap (1 storslegge, 4
spett, 2 grusskuffer, pikker og 3 pukkslegger) frå vegbygget Arm til
Andersland. Den vegen var vel ferdig då og heile kjøpet kom opp i kr 150,-.
Etter at «pliktarbeidet» vart avskaffa på midten på 50-talet, men
det var lokalt eit større pådriv for det store målet å få vegutløysing. Ei
hending set i minnet. Vegen var komen til nordenden av granfeltet til
Knut Langeland og då var Onarheim mannskor på dugnad ein dag.
Grunnen var nok at både Johannes Sletteskog og far min var aktive i
koret. Det vart ikkje nettopp mykje vei av tiltaket, men sosialt var tiltaket
godt. Det eg hugsar aller best var innsatsen til Alv Askeland – presten vår
var ingen praktikar og det meste av dagen nytta han til notatar i ei lita
svart bok. Ord og uttrykk kom tett heile dagen – eg trur til og med det var
funne opp nyord – og Askeland noterte.

Tabell 1. Løyvingar til veganlegget «Arm til Sletteskogsjøen»
År
Løyving (kr)
Kjelde
1948
250
Tysnes kommune
1949
1000
Tysnes kommune
1951
500
Tysnes kommune
1952/53
1000
Tysnes kommune
1954
500
Tysnes kommune
1957
2000
Tysnes kommune
1958
3000
Tysnes kommune
1959
10000
Tysnes kommune
1960
10000
Finansdep. løyving til hjelpearbeid
1960
9211,62
Tysnes kommune (hjelpearbeid)
1961
3200
Tysnes kommune
1962
15000
Landbruksmidlar
1963
5000
Landbruksmidlar
1963
2955,71
Utjamningsmidlar (vinterarbeid)
1964
9000
Tysnes kommune
1964
10000
Lån Tysnes sparebank
1964
5767,30
Utjamningstilskot
Sentralt i dette vegarbeidet var ei lita hytta/skur som først vart
sett opp i ei opning i granfeltet til Knut Langeland. Det vart kjøpt inn
bølgeblekk for kr 86,82 til byggverket då hytta vart sett opp i 1951. Dette
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vart sykkelskur, dynamittlager og matbu. I åra fram til 1959 vart vegen
bygd fram til om lag der den nye skogsvegen no er bygd. Då vart hytta
flytta ut til Storeika og der stod hytta eit par-tre år. Det kom då ei
kommunal løyving på kr 3000,- og i nokre korte periodar vart Martin
Haugland og Karsten Nordbustad leigde inn til arbeid på vegen, og
sommaren 1959 var eg eit par veker med dei på arbeidet. Eg hugsar ikkje
timetalet, men eg fekk utbetalt kr 100,-! Ei hending set godt i minnet.
Året før vart ein steinknaus nord for bekken bora opp og skulle sprengjast.
Det vart brukt elektriske tennarar, men eit eller anna gjekk gale og det
stod mykje att av knausen. Karsten skulle bora på nytt og me sprengde
knausen, men då kom det tilsyne dynamitt frå første sprenginga – som
ikkje hadde vorte detonert. Eg hugsar at Karsten var både redd og sinna –
det kunne gått rivande gale, og han skulle sjølvsagt vorte varsla om det
tidlegare uhellet. Men vegen var etter dette arbeidet komen fram til
bekken.

Tabell 2. Frivilligt pliktarbeid.

Brukar/ytar
år

Dagsverk/år 19-48
49
50

51

52/53 54

Johan Sletteskog
Einar Heldal
Ingvard Ingevaldsen
Hans O. Helland
Theodor Skogland
Jens Langeland
Rasmus Langeland**

11
10
5
5
5
4
-5

10
1*
4,5
0*
5
0*
7

20
18
4*
10
8
_

9,5
10
5
3
5
0*

10
9
0*
5
1*
2

Totalt

10
12
1
5
5

70,5
60
9,5
15
33
23
14

Vinteren 1959 kom det ei løyving i form av lån på kr 10.000 frå
Tysnes kommune, som gjorde at det kunne bli fortgang i arbeidet.
Vinteren 59-60 tok me fatt på arbeidet i to arbeidslag. Johannes
Sletteskog, Hans Skaten og Theodor Skogland var på eitt lag og Johan
Sletteskog, far min og eg på det andre laget. Det nye no var at me fekk
kjøpt inn ein bensindreven boremaskin – ein Cobra. Korleis maskinen kom
til i dette arbeidet går ikkje fram av rekneskapen – den må ha vorte kjøpt
inn frå ei løyving direkte til føremålet. Og dette var eit stort framsteg. Det
som skapte problem for oss var at mykje av veggrunnen gjekk i kalkfjell –
blå marmor. Dette fjellet var mest som ein sveitserost – fullt av holer og
gangar. Det hende rett ofte at me bora eit hol og utan førevarsel berre datt
boren nedover. Då var arbeidet meir eller mindre bortkasta. Det var meir
til at det var laga hol mellom kalksteinsklovane med eit spett og så vart
det lasta opp med dynamitt. Effekten av dette var så ymse, men fururøter
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og småstein stod som eit ròk i skogen. Rett utanfor bekken måtte me
sprengja oss gjennom ein rygg av kalkfjell. Me hadde teke til på dette
arbeidet – og arbeidslaga arbeidde frå kvar sin kant. Så vart det ein dag
eit felande ruskevær med storm og regn, og frå morgonen av var det lite
værande ute. På ettermiddagen letta det og me gjekk på arbeid. Då var alt
Hans Skaten komen på plass og hadde funne ei djup kalksteinskove. Då
me kom var han i gang med å lasta i med dynamitt. Eg fann aldri ut kor
mykje han la i, men eg trur det var omlag 25 kg. Så var det «varsku her»
og «fyr her». Og fyr vart det – eit kjempekrater som vart oss til god hjelp.
Men det gjekk tapt ein del stein.
Bortsett frå Cobra-boremaskinen arbeidde me på gamlemåten.
Utstyret var trillebor, spett, grafse, trog og pikke. Me hadde plank til å
trilla massen på og trillebora som me hadde trur eg Hans Skaten hadde
laga. Den hadde nyvinninga gummihjul og det var eit framsteg i høve til
dei gamle malmhjula. All masse måtte lessast for hand og det var eit
tungt og seint arbeid sett med dagens augo. Vegen var lagt slik at den
skulle gå rimeleg godt etter terrenget og me skulle ha høveleg med masse.
Det var mange ting å læra for ein fersk anleggsarbeidar som meg.
Det brotna eit sleggeskaft tett inntil slegga og stubben som stod att var
vrien å få ut. Då vart slegga lagt mellom to steinar og med ein liten klatt
dynamitt sprengde me ut resten av skaftet. Eg kan ikkje hugsa kven som
stod for dette, men dette lærte eg fort. Så var det noko seinare at Theodor
Skogland braut av skaftet på grafsa si. Eg baud til å sprengja ut stubben
som stod att og slik vart det, men så var det eitt eller anna med storleiken
på ladninga – grafsa gjekk i to og kom aldri i bruk att.
Me hadde vår daglege matøkt og det var ingen som gjekk til
«middag», både Sletteskogskarane og far min og eg fekk middagsmat
heimanfrå kvar dag. Hans og Theodor hadde med matpakke og kaffi.
Johan fekk hendevis yndlingsretten – klompasupa. Dette var ein tynn
graut der ein del av mjølet var rørt inn etter kokinga – med det resultatet
at det var mjølklumpar i supanet. Der er ikkje stort meir å seia enn at
Johan gjekk mykje på fri eksos dei dagane. Matpausen vart halden i hytta
og me sat kring på dynamittkassane. I midten stod dynamittkista med
tennarar og dynamitt – det var bordet. Hytta stod open heile tida og eg
veit ikkje av at det kom bort dynamitt. Eg er ikkje viss på at dette var i
samsvar med gjeldande regelverk. Det var berre uopna kassar som stod
framme, dynamittpakkar frå opna kassar vart nedlåste i dynamittkista.
Me brukte stort sett berre tjørelunta og fenghetter under heile arbeidet.
Slik fjellet var så var det lite mon i å sprengja i stor salvar. Karsten
Nordbustad hadde eit lag i arbeid på Flornesvegen den vinteren – dei
arbeidde vegen fram til grensa til Nyborg. Der arbeidde dei i grunnfjell –
dei reinska fjellet og sprengde i større salvar. Eg hugsar at Henrik Flakke
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var frammom til oss ein dag – eg trur at han skulle låna dynamitt. Han
berre rista på hovudet av arbeidsmåten vår. Men det vart veg av arbeidet
vårt. I 1959 var det kjøpt dynamitt for kr 2955,09 og eg trur dei pengane
sparte oss for mykje strev. Heile vegen utover var det foreskog og røtene
var tunge å få bort utan sprengstoff. Metoden var å laga eit hol under rota
– helst noko djupt – lasta opp med dynamitt og senda røtene til himmels.
Når dette pågjekk måtte me søkja dekning – oftast bak foretrær med litt
avstand. Theodor hadde ei nesten-ulukke – ei forerot kom deisande ned på
sida av fora han stod attom slo til sides og slo han i bakken. Han vart
ikkje skadd og hendinga gjekk opp i lått. All sprenging gjekk føre seg utan
tildekking og resultatet var at det kom mykje steinsplintar i skogen langs
veglina, dette såg me hendevis resultatet av når tømmeret seinare kom på
saga, men det er ei anna soge.
Utpå våren i 1960 var me komne fram til det som no er ein liten
snuplass i Urahauen. Me trong stein til fyllinga både nord og sør for
plassen, og me skulle ta fram stein frå Urahauen. Eg tok til å bora og kom
vel om lag 2 m ned – då berre datt boren nedover. Så vart det vurdert å
bora oppatt, men det vart til at det vart slept ned nokre pakkar dynamitt
og det gjekk som det måtte gå – det bles ut fleire plassar og effekten var
heller liten. Så var det til med boremaskinen att. Like sør for snuplassen
stakk det opp ei forerot – den var saga ned så langt det let seg gjera og
dekka til med eit lite lag med pukk. No ligg ho under asfalt og har gjor si
tenesta i 42 år! Toaletttilhøva på dette veganlegget var Guds frie natur.
Sør for snuplassen i Urahauen – oppover der som Oddvar Helland no har
huset sitt – var det eit område som fekk namnet Sverige – der vart det bra
gjødsla.
Våren – forsommaren 1960 var vegen bygd fram til krysset der den
delar seg mot Sletteskog og Sletteskogsjøen. Då vart det til at Johan,
Johannes, far og eg arbeidde på vegen bort til oss og dei andre nedover
mot sjøen. For å få vegen bort til oss måtte det sprengjast i ein fjellknaus
over Uratjødno. Det var Bernhard Skjolde som bora og sprengde der. Ein
bra salve sende mykje av knausen ned i myra og det var ei lita tjødn der
og. På heimesida av denne knausen var det ein liten bakke av jord og
grus/aur. Bakken må ha vore ein del av skrapaslåtten på Sletteskog, men
då me skulle laga vegen stod der ei stor fora midt i veglina. Eg så for meg
ei endelaus graving og kom med forslag om at me skulle sprengja røtene i
ein ring rundt denne fora slik at me fekk rota opp i same rennet. Tanken
var god, men resultatet vart ikkje det beste. Det synte seg at rotstokken
var kløyvd opp så mykje at den var lite brukande. Der rauk båtstokken til
Johan og han murra litt for det. Det var ei trong klove gjennom fjellet frå
mo der vegen no kløyver seg til Sletteskog og heim til oss. Me bora tre hol
i knausen – så langt boren rakk. Deretter «brende» me hola – det vil seia
at me først sprengde med ca. ein halv dynamittgubbe i botnen og auka så
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på litevetta i to omgangar til. Dette var vanleg i den tid ein bora for hand.
Me hadde lange lateinar som me stappa dynamitten ned med – og det vart
til at eg «gløymde» dei i holet når me brende – og du hendelse så høgt dei
flaug! Enden på visa vart at me fekk bort fjellnakken, men fjellet vart so
grovt skote at det var mykje boring i stor stein. Me kunne visst ha bora
knausen ferdig med ein gong. Med dette var vegen komen til gards og
kvar brukar fekk oppgåva med å laga vei fram til tuns, og heim til oss
vart vegen ferdig i 1965. For eit omskifte!
Hausten 1961 reiste eg på skule og det vart ikkje meir anleggsarbeid
for min del. Det kom meir midlar og Harald og Hans Helland stod for
mykje av arbeidet desse åra. Johan og Johannes Sletteskog, Olav E.
Skorpen og Knut Knutsen var også med på arbeidet vidare til
Sletteskogsjøen, og i 1964-65 var vegen ferdig. Då hadde den kosta kr
77.000, –, og av dette var kr 10.000 eigen innsats. Det har truleg ikkje
vorte bygde så mange vegar med tilsvarande låge kostnader pr. meter.
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Våg skipreide
Utklypp frå ei ukjend kjelde, men forfattaren må vera frå Tysnes.

Vi som leitar i arkiv, veit at denne ordninga med skipreide, det må vi
ha greie på. Først lyt ein fortelja kva namnet tyder. I skulebøk¬ene våre
lærde vi at det var Håkon den gode som - ikring 900 talet, ordna det slik
at eit visst område skulle reide ut eit slagskip med menn og utstyr og mat.
Så landet vart delt inn i så og så mange distrikt, eller skipreide.
I boka «Bjørgvin – kyrkjesogelaget 1971» skriv skulestyrar Rolv R.
Skre om dette. Han hadde snakka med kyrkjetenaren Hallvard Bjånes,
Storebø i Austevoll. Han sa at kyrkjene i Våg skipreide var: Tysnes,
Sandtorv (eller Sandtorr, som det også er skrive), Møkster og Fitjar. Då får
ein ei peiling på dei kyrkjelydane som høyrde under Våg.
Han, Bjånes, seier at dei lenge har vore i tvil om kor det Våg låg som
har gjeve namn til skipreidet. Der er eit Våge på Stolmen, som nokre
meiner er sentrum og gav namnet til skipreidet. Men, seier andre, det kan
det ikkje ha vore. Det låg alt for langt ute i leia, då låg Våge i Tysnes
mykje meire lognt til. Den staden som gav namnet til skipreidet skulle
også vera samlingsplassen for krigsfolka, og då låg Våge i Tysnes
laglegare til, og båtane som førde krigsfolka kom betre i livd av øyar og
holmar.
Så er det neste skipreidet sørover. Det er Opdal skipsreide. Det femnde
Tysnes sør for Våge og øyane i kring, på austsida.
Litt merkeleg er det at to skipreide fekk namn etter to gardar som låg
tett med einannan. Er det det gamle ordtaket om at to store ikkje
rommast i ein sekk, eller er det heller den ting, at Våg skipreide hadde
blitt for stort når heile Tysnes skulle vera med i det.
Dette her med at kong Håkon sette i stand denne inndeling, det har
forskarane rikka litevetta på. Dei meiner at ordninga skriv seg heilt frå
folkevandringstida, altså ikring 450, då romarriket fall og folkevandringane tok til, og harudane søkte nordover. Ei krigersk tid, då me fekk
bygdeborgene, også på Tysnes (med Hammarhaug) Og professor Amund
Helland seier i «Søndre Bergenhus Amt II» s. 295 om Våge i Tysnes :
«Efter denne gård havde en skibrede navn.»
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Seinare, i mellomalderen, vart denne utrustning av krigsskip gjort om
til landskyld, også kalt skyld, og vart offentleg skatt. To gardar i ein
kommune har altså gitt namn til to skipreide, og det finn du visst ikkje
andre døme på i Noreg.
Her kunne ein slutta dette stykket om noko som har med geografisk
inndeling av Noreg. Men eg kunne ha hug å stilla spørsmålet: Kvarhelst i
Opdal drog dei opp dette store vikingeskipet? Eg trur eg kan gi svaret på
det spørsmålet. Det, eller dei, ligg i Hårstøo vest for Kyrkjevatnet.
Kyrkjefolk frå Reksteren kom dertil og Hallkjelsvikjo – når dei drog båten
opp.
I denne Hårstøo er der to lange groper, 20 m. lange, og breie som eit
vikingskip. Og liksom ein liten voll på kvar sida. Og denne vikjo den ligg
heilt løynd frå sjøsida. Ei lita øy ligg framfor, og der er nokså høge nes
ikring. Altså : ein utifrå god løynestad.
Førstekonservator Per Fett frå Historisk Museum såg på det, men
meinte at det var opplagsplass for Nordlandsjekter. Sidan har dei oppdaga
ein naustplass på Stend. Og der var det nett som i denne vikjo. Og der er
altså to slike oppdragsplassar i Hårstøo.
Eg synest at Tysnes Sogelag skulle ta seg ein titt på denne vikjo og
med tida verta primus motor for at noke vert gjort. At gropene vert undersøkte og utgravne. – Kanskje ligg der ting frå vikingtida i jorda.

Så langt artikkelforfattaren
Svein Ove Agdestein ved Bergen Museum har følgjande kommentar:
Mi oppmåling i 1991 viser at tuftene var 6-7m lange og 3-4m breie.
Vollane var 2-3 m breie, medan ein felles voll i midten var 6,5 m brei. Med
andre ord, nausta passa til båtar av størrelse færing/seksæring. C-14prøve daterer nausta til 1400-talet. Ein kan såleis sjå heilt bort frå tuftene
i Hårstøo som leidangskips-naust.
Den tufta som stettar krava til eit leidangskips-naust er tufta i
Dallandsstøa i Våge som eg fann på 1990-talet. Ho er 25-30 m lang og 11
m breid. Tilsvarande naust frå mellomalder på Rommetveit på Stord
måler 25x15 m og ”Skipasto” i Kinsarvik måler 30x16 m.
I tillegg fortalde Nils Gjerstad at han i ungdomen fekk høyra av ein
gamal mann at det vart funnen ein svær skipsstavn nedi i leira då dei
bygde vegen ut til Vågsneset.
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Å vera på legd
Johannes Lie
(Bladet Tysnes nr. 19-21 1977
Begrepet: Å vera på legd, er skremande, for alle dei stakkarane som
«gjekk på bygdo». Det rommer so mykje liding og naud og djupaste elende,
som eit menneskje kunde koma ut i, at me har ikkje ord til å skildra det.
Og alle, som i dag lever i eit velstandssamfunn, der alle friske, unge,
arbeidsføre menneskje, lever i overflod, og kan få mest alle sine ynksjemål stetta, dei skal veta, at fram til årstalet 1900, då var det ålment her i
landet, at mange «var på legd». Ved den nye fatiglova av 19. mai 1900,
vart ei omsnuing på skipnaden med fattigstellet. No var det slutt med at
dei fattige gjekk på bygdo, og var på legd. No var det fattigstellet i kvar
kommune, som tok seg av dei fatige, gav dei stønad av fatigkassa, eller
«sette dei bort», til ein som vilde hysa dei og gjeva dei mat, mot betaling
av fatigkassa. Fatigkassa av 19. mai 1900, var eit framstig.
Men diverre, det var mange umenneskjelege paragrafer i den nye lova
og, som gjorde at dei fatige vart handsama og sende hit og dit, jamt med
fylgje av lensmann eller politi, som dei skulle vore grove forbrytarar. Det
var soleis mykje rett i det almene synet hjå folk, at det å væra fatig, og
ikkje klare å forsyta seg sjølv, det var einstydande med å ha gjort seg
skuldig i brotsverket.
Det er merkjeleg at det er skrive so lite om dei fatige, og deira vonde
lagnad, av våre skribentar. Kan henda emnet ikkje var so godt å skriva
om? Forlagi kunde i alle høve ikkje venta at at det vart ein bestseljar av ei
bok om dei som var på legd, eller gjekk på bygdo. Det laut i sofall ein
Victor Hugo, til å byggja opp eit slikt litterært meisterverk.
Eg har heller ikkje opplevd den tidi at dei fatige gjekk på legd, d.v.s. at
dei gjekk frå gard til gard, og var nokre dagar på ein stad, ei veke på ein
annan, og kan henda 14 dagar, på ein annan stad. Likt for alle var, at dei
var på «omgang» hjå bygdefolket, som var pålagde å hysa dei. Alt dei åtte
hadde dei i eit lite skrin, som dei førde med seg, frå gard til gard. Var dei
ikkje sjølve istand til å bære dette skrinet med seg, frå den eine staden til
den neste, var det jamnast anten ein som bar skrinet for dei. Eller gards-
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brukaren kom og henta både dei og skrinet. Stort sett må ein vel ha lov å
seia at dei som var på legd, i bygdene våre, hadde det ikkje so vondt, som
dei hadde det mange andre stader, særleg i bygdelag der det var mykje
rikfolk. Som kjent har rike folk jamnast eit steinhjarta for alle som er
fatige. Ingen regel utan unnatak, sjølvsagt.
Det fall i min lodd å møta mange av desse fatige, som hadde vore på
bygdo, og framleis var under fatigstyret sitt tilsyn. Og nokre av dei legdajentene og legdekallane, som var i heimbygdo, då eg vaks opp, dei var hjå
mor, so eg fekk sjå dei og læra dei å kjenna frå innsida.
Då dette er ein lut av vår samfunnssoge og sosialsoge, skal eg i etterfylgjande gjeva nokre glimt frå liv og lagnad til dei som hadde vore på
legd, og framleis var på fatigkassa, eller under tilsyn av fatigstyret. Dei eg
vil henta fram or gløymo, har vore der i dei siste 70 år, og får berre væra
der. Det er deira liv og lagnad eg hentar fram. For å syna dei som lever i
dag,' at det går opp og ned her i livet. Her er ingenting som er korkje
bomfast eller naglefast. Sjølv livet og lagnaden kan endra seg, frå skyfri
himmel, med sol og varme den eine dagen. Det er som alt og alle andar av
fred og sæla. Men brått slår det om. Til eit forrykande uver. Det er som
vondskapen sine makter og krefter har kome i høgaste raseri. Ja, som
sjølvaste helvete søkkjer seg ned over eit land og folk. Som då krigen og
det helvete som fylgde den, la seg over landet og folket. Kan nokon, som
oppleva det helvete, nokon gong gløyma det?
Og sameleis er livet og lagnaden. Dei som trur at velferdstidene skal
vare, bør væra budde på, at det kan koma dagar etter desse, som ikkje
hugar nokon av oss. Nytta difor dagane og livet rett. Medan du har det ...
Den første eg hentar fram var ein legdakall, som gjekk og hinka på ein
trefot. Det var elles ikkje noko i vegen med han. Når han møtte folk på
vegen, der han kom hinkande, var han jamnast i godt humør. Han kunde
koma med slike fyndord, at dei vart værande på folkemunne i lange tider,
etterat han var borte. Som t.d. når det vart fortald om ei eller annan storhending, i bygdo, i landet, eller ute i den store verdi. Då kunne han tyggja
litt på dette han hadde høyrt, og so sa han, med ein ironisk undertone: Ja,
stort vesen i London, du.
Kva visste vel han om livet og ståket i «verdenshovudstaden» der
dronning Victoria residerte, og der verdi sine største menn samla all makt
i sine hender?
Jau, han var gløgg. Han lydde etter alt som vart tala om. Og tok vel
vare på alt han høyrde. Og trass i sin tunge lagnad, hadde han det toleg
bra. Han var hjå snilde, bra menneskje. Han fekk godt stell og leid ikkje
nokon naud, som mange andre av dei som var på fatigkassa. Men han
hadde gått igjenom mykje vondt, stakkaren. Han var ein unggut, omlag i
konfirmasjonsalderen. Kan henda han var konfirmert? Og ein kveld var
han oppe under fjellet for å hente heim ein flokk sauer, som var der. Dei
skulde i hus for natti. Der han for og hoppa var ei stor urd med store
steinar, som var på vippepunktet, og då han kom hoppande frå stein til
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stein, hende ulukka, som la øyde både framtid og livslagnad for han: Han
fekk ein stor stein over eine foten, so den vart krasa like til kneet.
Kor lenge han låg her, før han vart funnen – og om han var medviten –
det veit eg ikkje. Men foten vart «kappa av». Eg trur mest at det var ein
landsens doktar som gjorde det. Om han fekk narkose, medan operasjonen
gjekk føre seg, trur eg snautt. Men han overlevde. Og vart gåande resten
av si tid, i bygda vår, som ein bygdeoriginal det snautt var maken til. Eg
såg han berre nokre få gonger. Og furdest mykje over det tome buksebeinet, som slang hit og dit når han for hompande bort etter vegen. Kor
var – beinet hans? Kvifor hadde han ikkje sko på denne foten, slik som på
den hin? Kvifor hadde han ein trestokk som han gjekk på? Og korleis var
den festa til beinet under buksa hans?
Ja, smågutar kan fundera på so mykje og mangt. Eg hadde det med å
sjå, fundera og spørja, om alt millom himmel og jord. Det var berre det
toskete, at dei vaksne ikkje kunde gjeva meg svar. Når eg t.d. spurde: –
Mor, kor kom eg ifrå? Mor, kor var eg før eg kom hit til deg? Ja, då kunde
ho berre riste på hovudet, og svare: — Som du spør om alt mogeleg. Eg
kan ikkje svara på slikt. Du får tola deg til du vert vaksen, og får vit. So
kan henda du sjølv finn svar på det du vil ha greie på.
Bygdeoriginalen, som gjekk og hompa iveg på ein trefot, og som eg
tykte såg so snodig ut, vart ingen gamal mann. Brått var han død og
borte. Og gløymt. Men ordtøkje han let etter seg: – Stort vesen i London,
du! – det levde videre. Kan henda det eksisterer framleis?
Eg fantaserte mykje over åt folk brått kunde døy, lagde i ei kiste, og
ført ut på kyrkje-garden ved Onarheimskyrkjo. Kor vart det av dei? T.d.
var det ein kveld, det var stummande mørkt ute, at det kom nokon folk og
spurde etter ei eldre legdajente. Ho hadde kome bort frå huset ho budde i.
Men ho var ikkje hjå mor. Ho hadde ikkje synt seg i heimen vår.
Ho vart funnen om morgonen – låg i ein høl i elvo. Oppe på brua stod
treskoa hennar, fint saman, side om side. Sjølv låg ho med andletet nede i
hølen. Den var ikkje djup. Og eg furdest over kvar gong eg gjekk over
denne brua, og såg ned i den vesle hølen: – Korleis kunde ho drukna, og
mista livet? Kvifor gjorde ho dette? Hadde einkvan vore stygge med
henne?
Eg fekk aldri svar på spursmåla mine. Spurde eg dei vaksne, fekk eg
same svaret: – Bry deg ikkje med dette, du. Dette er ikkje noko for
småborn å grubla over – –
Nei, sjølvsagt ikkje. Me som nett var komen inn i verdi, me skulde
helst hava berre gode, ljose minner frå livsferda. Men verdi er ingen dans
på roser for nokon. Sjølv om livsferda plar væra mest sutalaus i
barndomen sine luk-kedagar — —
Me hadde ein eldre mann i bygdo, som gjekk under namnet: «Vossen».
Om han var komen frå Voss, eller det var berre eit utnamn, det veit eg
ikkje. Om han var på fatigkassa, eller han betalte sjølv for seg for kost og
hus hjå mor det veit eg heller ikkje. Men i lang tid heldt han til oppe på

99

lemen. Han var iherdig til å lesa. Og då han fekk tak i ei diger bok, med
mange fine bilete om: Den russisk-japanske krig, som rasa i all si uhygge i
året 1904, var han heile dagane oppe på loftet og les i denne boka, som
han hadde kjøpt av ein omreisande bokkolpotør. Tilslutt kunde han alt
som stod i denne boka, so å seia på fingrane. Og kvar gong han var nede i
stova, og fekk seg mat, la han ut om denne fæle krigen, og dei fantastiske
«japsane», som kom til å erobra heile verda. (Han hadde visst lese ei anna
bok om «Den gule fare», som han og la ut om.) Men mor brydde seg ikkje
om å høyra på han, og kom det folk på vitjing til mor, snudde dei òg det
døve øyra til. So vart eg einaste objektet han hadde å gå laus på. Eg var
ein liten gut på 4-5 år, so ein skulde tru eg var ikkje noko å hefte tida på
med slik høgare litteratur.
Men her synte det seg at det var meg «Vossen» helst vilde syna bileta i
boka, og fortelja alt han hadde lese om denne fæle krigen. Han tok meg
opp på fanget sitt, la boka framfor oss på bordet, og bladde utover i boka,
frå første til siste side. Eg fekk førstehands kjennskap til Den russiskjapanske krigen, om russarane og om dei farlege japsane. Særleg
spanande var det når han fortalde om åtaket japsane gjorde på verdi sin
sterkaste festning – Port Arthur. Då fortalde han og synte bilete slik at me
var fyr og flamme, både han og eg. I hamna ved Port Arthur hadde
russane samla dei største orlogsskipa sine, millom dei var mange store
slagskip. Og frå festninga dundra kanonene laus døgnet rundt. Kanonane
spydde ut eld over dei mange hær-avdelingane japanarane sende mot
festninga, for å ta denne. Men alle som prøvde å storma festninga, verdi si
sterkaste, vart meia ned av kanonelden. Men so vart dei japanske «dødsbataljonane» sett inn i åtaka. Ti tusen mann vart meia ned. Men ein ny
«dødsbataljon» gjekk til nytt åtak – og vart meia ned. Men stadig nye
«dødsbataljonar» gjekk til nye åtak. Og til slutt tagna kanonelden på
festninga. Og etter hovudåtaket, laut verdi sin sterkaste festning heisa det
kvite flagget, og gi seg over. Den seierrike russiske orlogsflåten vert teken.
Japsen var sigerherre i Asia. Og dei heldt på å vinna slaget om Stillehavet
ogso i andre Verdskrig, med åtaket på den amerikanske flåtestasjonen,
ved åtaket 1940 på Pearl Harbor
Den gamle «Vossen» skulle ha vore lærar i krigssoge. Han fekk meg so
interessert i sogelesing, at det heldt fram, resten av livet.
Då eg vart litt større fekk eg væra med «Vossen» utpå og fiska. Han
lærte med fiskekunsten, og synte meg alle med, som han hadde funne
fram til. Den lærdomen fekk eg stor nytte av då eg vart so stor at eg låg
ute i sunda og fiska heile dagane om sumaren.
Eg var godven med «Vossen». Men so vart det noko ugreie med han og
mor. Han vilde ha mor til å sprette opp ei gamal bukse, og sy ho saman att
på vrangsida, so det vart ei ny bukse av det. Men mor svara at ho hadde
ikkje tider til slikt. Ho hadde so mykje anna syarbeid som måtte væra
ferdig. Og med dette kom «Vossen» bort i frå oss. Han fekk seg ny stad å
være, hjå ei halvgamal plassjenta. Og det enda med at ho selde plasset,
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gifte seg med «Vossen», og drog til ei anna bygd, der dei kjøpte seg ein liten
eigedom. Får vona at dei fann livsens lukke i sine eldre dagar. Det hender
stund i millom at kjærleiksblomane kan bløma fint ogso i dei høge åra.
Det var mest halvgamle jenter som var på fatigkassa i bygdene våre.
Det er tri av desse legdajentene eg skal ta fram, og syna litt av deira livslagnad, og korleis dei var å ha i huset.
Eg hentar først fram den mest vanskjelege av dei, som var hjå mor ei
stutt tid. Ho var mest døv, og låg helst i ei seng i stova. Det verste ved
henne var at ho var so mistruen at kom det einkvan til mor, som skulde
ha noko syarbeid ferdig til ein eller annan «dag», ja so kunne denne
mistruande halvdøve jenta ropa til mor, når dei var gått ut: – Kva var det
de slarva om meg i dag?
Det var fåfengt for mor å prøva å fortelja henne at dei ikkje hadde tala
om henne, men om det arbeidet mor skulle gjera. Ho fekk til svar – Å, du
gjer ikkje anna enn å slarva om meg.
Ein dag mor sat og mata dette utysket, som låg i sengi, gjekk det fælt
seint med å få maten i henne. Det var semuljegrynsgraut og søt mjølk mor
prøva å få i henne. Då mor bøygde seg ned, for å turka litt av munnen til
denne vanskelege pasienten, sputta ho med eitt siste grautaporsjonen ho
hadde fått av mor rett i andletet på mor. Og lo ein skalka lått over velgjort
arbeid.
Men mor gjekk roleg ut på kjøkenet, og vaska bort griseriet frå
andletet. So kom ho innatt, gjekk bortåt sengi til ho som hadde gjort
henne vondt, og ropa so høgt at ho skulle høyra det: – No skal du ut frå
huset mitt. Eg vil ikkje ha deg her ein dag meir.
Og dagen etter kom nokre karar og henta henne. Då var ho snau til å
koma seg ut or sengi, og få klede på seg. Og ho gjekk so lett over golvet,
som ho ikkje feilte nokon ting. Men før ho gjekk ut døri, var ho framom
der mor stod, og sa med denne hæse røysti, som eg høyrde lenge etter i
huset: – No vil eg verkeleg ynskja at det må henda deg noko rektig vondt.
Det var takk til mor, som med tolmod hadde stelt henne, og gjort sitt
beste for dette utysket.
Og no kan dei, som er klår over at det i tilværet er gode og vonde
makter, som styrer og sender oss sine gåver, filosofera litt over det som
vidare hendte mor. Det har seg slik at når eit menneskje ved avskjeden,
bær fram gode ynskjer, og meiner alt godt med det, då vert alle gode
makter og krefter, oppmoda om å la si signing breia seg ut over det
menneskje som ein ynskjer det må gå vel. Og sameleis, når eit vondt
menneskje, bær fram vonde ynskjer, over eit anna menneskje, då vert dei
vonde maktene påkalla. Dette bunner i sjølve livslovane for tilværet: Verdi
og tilværet er dualistisk.
Eitt er sikkert, og kan ikkje bortforklarast: Ulukker av ymse slag låg
liksom og lurte på mor, frå denne dagen. Ho sa so jamt: – Eg trur dette
stygge menneskje har sendt noko vondt over meg. Det kom sjukdom av
mange slag. Og mor sine levedagar var snart talde – – –.
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Men eitt er òg sikkert: Denne halvgamle legdajento, som ikkje kunne
vurdera og setja pris på at nokon var snill med henne, ho måtte væra sjuk
på sinnet. Eller om ein heller vil: Ho var besatt av vondskapen.
Det er to halvgamle legda-jenter, som var hjå mor, som eg vil henta
fram:
Den eine av desse var so illsint, at ho kunne ikkje styra seg. Det fekk
eg kjenna på kroppen, første gongen ho var hjå mor. Det hadde seg so at
mor laut gå eit erend, og legdajenta sa seg viljug å passa på meg. Ho sat
jamnast med eit spøt, og strikka sokkar. Ho var sterk, frisk og iherdig til å
arbeida. Eg var omlag 4-5 år, og sat borte ved bordet attmed glaset og
leika med mitt. Men so drygde det ut før mor kom att, og eg tok til å
spørja etter om ho ikkje snart kom heim. Då med eitt fauk ho på meg, gav
meg nokre lusingar, og klaup meg slik i eine kinnet at det vart illande
raudt og tok til å hovna opp. Då det gjorde fælande vondt, og eg sette i å
storskrika, var ho over meg og slog meg kor ho kunne koma til.
Til all lukka kom mor heimatt, då eg berga meg bort i ovnskroi, og la
meg til der og hiksta og gret. Eg våga meg ikkje fram frå ovnskroi. Dette
sinnebeistet kunne drepa meg. Og ho hadde havt ein liten gut sjølv. Ikkje
so rart at guten vart teken frå henne, og ho sjølv kom «på bygdo» – –
– Kva i all verdi er det som feiler deg? ville mor ha greie på, då ho kom
inn døri, og fekk sjå korleis eg såg ut. – Har du fått kusma?
So kom det fram kva som hadde hendt, då mor var ute. Og no vart mor
verkeleg harm. Legdajento fekk klår beskjed om straks å ta skrinet sitt, og
koma seg ut døri. Og aldri koma att. Her fekk ho aldri meir væra.
Men mor hadde det med å væra .snar til å gløyma at nokon gjorde
vondt for henne. Nokre år etter var legdajento atter komen opp på lemen
hjå mor. Og det som hadde hendt meg, var gløymt. No var eg blitt omlag 8
år, og gjekk på skulen. Eg var ikkje lenger til å knipa i kinnet, so det såg
ut som eg hadde fått kusma. Eg kunne bita frå meg.
Men i førstninga so var alt berre fest og gleda. Legdajento var så -glad
over å få væra hos mor, og koma bort ifrå den vonde staden ho hadde vore
på. Og eg hadde so mykje anna å driva på med at eg hadde ikkje tanker
for korkje kva legdajento hadde gjort meg, eller kva ho heldt på med.
Attmed huset hadde eg demma opp ein bekk, so det vart ein stor segldam,
Her hadde eg alle båtane mine, og båtane til leikekameraten min. Me
hadde laga kaianlegg og sjøhus. Og me hadde laga ein stor fin båt, som
var svartmåla, hadde dekk og overbygnad, til og med livbåtar. Og nede i
«rommet» var eit urverk som dreiv propellen når det var opptrekt. So stilla
me inn styreordninga, og let båten setja kurs frå hamn til hamn. Det var
gode, gamle D/S Vikingen, i Hardanger Sunnhordlandske
Dampskipsselskap – – –:
Naboguten og eg hadde so mykje moro med segldammen vår, og alle
båtane me skulle «ekspedera», at me hadde mest ikkje tid til å gå inn og få
oss mat. Og stendig utvida me hamneområdet, og gjorde dammen større
og finare
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Men so ein morgon me kom til segldammen vår for å ta til med ruteferdsla, var alle båtane våre borte-vekk, og segldammen var heilt utturka.
Sjølv kaianlegga og sjøhusa var raserte. Nedunder bråtet, der bekken
kasta seg utfor i ein foss, der fånn me restane av vår stolte D/S Vikingen.
Den var totalt havarert – hadde gått rett utfor fossen, og var blitt smadra.
Kven i all verdi hadde gjort dette? Var det stemmo som hadde svikta?
Ånei, me kunne snart sjå at det var menneskjeverk. Einkvan hadde velta
bort dei store steinane som heldt stemmo fast. Og so velta alt vatnet seg
med bulder og brak utfor stupet.
Me fann snart ut kven som stod bak dette hærverket – legdajento. Ho
hadde for vane å vaske seg i ein liten høl nedanfor segldammen vår. Og
kan henda det ikkje var so mykje vatn i den hølen ho bruka. Me var visse
på at ingen andre enn ho var syndaren. Og ved middagsbordet spurte eg
henne rett ut om det var ho som hadde øydelagt segledammen vår. Ho
fauk opp og svara at me hadde ikkje noko med å stemma opp bekken. Og
ho sa at me for med so mange fantestreker at me gjorde ikkje anna heile
dagen.
– Det er altso du som har øydelagt segledammen og alle båtane me
hadde i den?
No vart ho so sinna at ho stod på spranget til å fara på meg, om ikkje
mor hadde lagt seg imellom, og bedt henne roa seg.
Men om ettermiddagen svor me hemn. Ho skulle få betala skaden ho
hadde gjort for oss. Og me fann snart ut på kva måte me skulle ta denne
hemnen på – –
Om kvelden då legdajento var gått opp på lemen for å leggja seg,
høyrde me nede i stova at ho sette i eit skrik. So kom ein dunk i golvet, då
ho hoppa ut or sengi. Og stutt tid etter kom ho farande ned trappo, og ut
på tunet, medan ho stendig ropa og skreik: – Hinmannen har vore i sengi
mi i kveld! Hinnmannen er laus!
Då mor såg eg flirte og lo, kom spursmålet: – Kva er det no de har
funne på for fantestreker? No må du være grei gut, og ikkje finna på slikt
som kjem læraren for øyra. Du veit at han vil ta seg nær av at det kjem
flekker på deg.
Eg fortalde om all skaden og øydeleggjinga ho hadde gjort for oss. At
den fine båten med urverk i, som me hadde laga, var totalt øydelagd, og at
me no ikkje hadde nokon segledam lenger – – .
– Og kva var det de la i sengi hennar?
Eg lo litt då eg svara: – Noko som kunde stikka henne i bakenden, og
gjera litt vondt, og påminna henne om ikkje å gjera skade for oss, men la
oss ha våre ting i fred. No har me korkje segledam eller båtar. Kva har ho
med bekken å gjera? Er det ikkje me som eig bekken?
Mor gjekk ut og fekk legda-jento innatt, og opp på lemmen. Der plukka
mor bort det som hadde lege i senga hennar. Og so vart det ro og stille i
huset att.
Men om morgonen var legdajento like ilskete. Då eg kom og ville gå ut
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døri, fauk ho på meg, treiv treskoen sin, og gav meg eit slag i hovudet med
den so skoen klovna i to.
No vart eg sinna òg, tok tak i henne, og fekk henne ut føri. So gjekk eg
opp på lemen og henta skrinet hennar, som eg bar ned og sette ut til
henne, idet eg sa: – No kan du gå til andre å væra. Sjå kor mange som vil
ta imot deg – –.
Mor var einig i at legdajento fekk gå sin veg. Med slikt sjau i huset,
ville ho ikkje ha henne. Betalinga var berre 5 kroner månaden. So det var
lite dei hadde att, dei som hyste desse som var på fatigkassa, om det då
ikkje var reine tap.
Legdajento kom ikkje attende til oss meir. Men då eg var blitt vaksen
og arbeidde på eit stort fabrikkanlegg, kom ho ein sundag på vitjing for å
sjå meg og helsa på meg. Og då ho hadde fått mat og kaffi, sette eg på ei
plate på den store Phatefonen eg hadde, og spela ein av yndlingssongane
hennarr – Sørg O kjære Fa¬der du, jeg vil ikke sørge – –. Eg hugsa ho
jamt hadde sunge denne salmen medan ho var hjå mor. I grunnen var ho
religiøs og tala jamt om kristelege problem med mor. Ho sa t.d. ein gong til
mor: – Satan kan ein beda Gud bevare seg ifrå. Men vonde menneskje er
det ingen som kan stogga – ikkje ein gong Gud. Eg har jamt tenkt over
denne filosofien, og det er ikkje tvil om at det ligg ei djup sanning i denne
utsegni – som ho truleg hadde teke or sitt eige sinn. Og som nemnt so var
ho svær til å syngja, dei finaste salmer me har i salmeboki. Ho kunne alle
versi, og det var jamt opp i 8-10, utanboks. Det totte eg var godt gjort av ei
som vart halden for å være berre ei tussete legdajente.
Eg spela mange fine plater med salmer på til henne då eg såg kor
interessert ho var i songen. Særleg sat ho andektig og lydde til salmen: –
Jesus din søde forening at smake – – og g: – I Himmelen, I Himmelen. –
Den store hvite flokk – og mange av songane til storsongaren frå
Haugesund, Bernhard Johannesen. Den songen denne storsongaren vart
mest kjent for, var truleg: – O, synder som tankeløs ferdes på jord – –.
Denne fine songen laut eg spela oppatt og oppatt, for henne. Og eg såg ho
sat og turka tårene bort med lommeduken. – Dette er so fint at eg har
ikkje høyrt noko so fint før, var kommentaren då eg let dørane att på
Phatofonen og la platene nedatt i kassen dei var i. So kom ho bort og tok
meg i handa, takka for dei fine songane eg hadde spela til henne, og bad
velfar før ho gjekk heimatt til staden ho då var på.
Dette vart siste- gongen eg såg denne gamle legdajento, som kunne
væra eit studium verdt, reint psykologisk sett. Truleg var det noko som
mankerte på sinnet hennar. Ho var sjuk. Men vart halden for å væra litt.
tussete. Menneskjesinnet er gåtefullt. Der er mange labyrintar me ikkje
kjem inn i – og får greie på. Menneskjesinnet kan væra like gåtefullt og
uskynleg som sjølve tilværet – –.
Då eg kom heimatt på ferie året etter, var den gamle legdajento borte.
Inne i Æva. Ho fekk ei gøymt, ukjend grav på kyrkjegarden på Onarheim,
der dei kviler alle desse som var so originale og rare av seg.
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Den siste eg skal syna fram nokre bilete av, av desse som hadde «gått
på bygdo», og vore «på legd», i førre hundraåret, var ei som gjekk under
namnet Ingjerio.
Soga hennar var noko utifrå. Som ung 18-års jente gjekk ho, heilt
åleine, frå Uskedalen til Fjellandsbøle og Fjellhaugen – Blådalen, over det
ville fjellet, djupe daler og fossande bræelvar, til fjellgarden Vintertun,
millom Fjæra i Åkrefjorden og Odda-dalen. Denne soga har eg fortalt i:
«Tysnesjenta som gjekk til Telemark».
Eg har mykje å være Ingjerio takksam for. Ho kunne fortelja so mykje
om nissar, hulder, underjordiske og tussane, som heldt til oppe i fjellet. Og
med det ho fortalde sette ho barnefantasien i sving. Ho førde meg inn i
den underfulle verdi, der ho sjølv var. Der so mange vaksne, som hamnar i
barndomen, vert all sin dag, til livet sloknar ut.
Minnene om desse bygdeoriginalene eg var ilag med kring århundreskiftet, er mange, og ugløymande. På fråstand, når dei vert gamle, ser ein
dei i ljoset frå ei tid som var so mykje annorleis, og mykje betre, trass i
fattigdom og naud – –.
Den siste eg skal ta med her var ein kar som kom frå ein by sørpå.
Korleis han var komen til bygdo vår, og kva han hadde vore, veit eg ikkje.
Eg veit berre at han bar eit kjent, gamalt slektsnamn. Og det var noko
stort over han. I både gangalag, framferd og tale. Eg trur ikkje at han «var
på bygdo». Det var truleg familien hans, som hadde fått han til ei tørrlagt
bondebygd, der det ikkje var råd å få tak i brennevin. Han hadde vore
alkoholist.
Han hamna hjå ei giftesjuk jente, som åtte eit lite plass med hus, og
var noko opp i 40-åra. Det vart gjort freistnad på å få han bort frå denne
halvgamle jenta, som han hadde installert seg hjå. Men då skapte ho som
ville ha han, seg heilt galen. Bygdafolket hadde ikkje noko med det å
gjera. Dei var ikkje umyndiggjorde, nokon av dei. Dei hadde lov å gifta
seg. Og gifte seg gjorde dei, då den gamle mor til jenta var slokna.
Kjærleiken vinn over alle hindringar.
Ein dag kom den her nemnde jenta til mor, som ho var godt kjend med,
og bad om at eg måtte ro henne over til Terøyo. Der hadde «Stoltn» som
denne mannen frå ein by søranfrå, vart kalla, halde til i mange døger.
Truleg hadde han fått tak i brennevin, og drukke seg frå sans og samling.
Ho ville ha han heimatt.
Eg var i 12-års alderen, og mor var lite huga på at eg skulle ro over til
Terøyo, med denne giftesjuke jenta, og henta kjærasten hennar, som truleg
var heilt ifrå seg. Men eg svara at eg kunne godt ro over til Terøyo. Dit
rodde eg mest kvar dag, når eg var ute og dreiv fiske i Terøysundet. Og no
gav mor etter, for ho som var så på livet etter å få kjærasten heimatt,
garanterte at ho skulle klara å halda styr på han, «om han var galen».
Jau, «Stoltn» hadde hamna på Terøyo. Denne gamle gjestgjevarstaden,
der dei hadde skjenkerett for brennevin. Eg la robåten inn til bryggja, og
jenta gjekk opp til husa. Ei stund etter kom ho nedatt med «Stoltn», som

105

ho og ei anna kvinne leida imillom seg. Han var «sjita full». Kunne ikkje
tala eit einaste visleg ord. Me fekk han til å setja seg i bakskuten på
båten, so han ikkje skulle reisa seg opp og kvelva heile båten, og gjera ei
ulukke på oss alle. Og medan jenta sat på baktofta og tala til han, og heldt
han i handa, rodde eg båten ut i sundet og sette kursen over fjorden mot
heimen vår.
«Stoltn» sat i bakskuten heile tida, og preika tull. Han var i bakrus.
Tala berre om at han hadde ingen ting å leva for. – Du har då meg, svara
jenta, og tok han i handi, og såg elskovssjuk på han. Han såg kaldt på
henne. Eg har ingen. Dei er døde og borte, alle mine. Og eg er berre eit
kadavar, som skulle ha vore søkt ned på havsens botn.
Han tok til å røra på seg, og ville reisa seg opp. Men då la ho seg ned
på tiljo, og stiv-heldt han. Og tilslutt roa han seg og sovna. Me streva
mykje med å få han opp or båten og iland på bryggjo. Tilslutt datt han ut i
sjøen, og kjæresteparet vassa iland. Medan eg bela båten og gjekk heim.
Mor var glad då ho fekk meg vel heimatt. Ho hadde stade og halde utkik
etter båten,
heile tida. Og ho hadde sett kva tilstand «Stoltn» var i, då «kokko» leia
han oppover My-klebusthagen, for å få han heim i huset – –.
To år etter kom eg i arbeid på eit fabrikkanlegg. Og hit kom også
«Stoltn» og kona hans. Han byrja og arbeidde på anlegget, men kom
diverre ilag med anleggsarbeidarar, som drakk meir enn han. Og so var
det å gå full mest kvar dag. Men «kokko» klarte å halda styr på han. Han
byrja som agent. Og for ikring på anlegget og selde ymse saker, som det
truleg ikkje var so mykje etterspurnad på.
So hende det at «kokko», som var over 45 år, og aldri hadde født barn
før, vart med barn. Det var dødfødt. Men ho vart so sjuk etter fødselen at
ho måtte sendast på sjukehus.
No gjekk det heilt gale med «Stoltn». Han drakk nedfor. Og då kona
hans kom attende i ei kvit kiste, vart han heilt nedfor. Han var so «plakat
full» då» kona hans vart ført til kyrkjegarden på staden, at han var heilt
borte. Stod berre og gret og preika tull. So mor og nokre andre frå
heimbygdo vår, som arbeidde på fabrikk¬anlegget, laut ta seg av han. Han
fekk bu ei stund hjå oss, og roa seg litt.
Og brått hadde han fått seg ei ny «kone». Det var ei sterk og mannhaftig sognejente. Ikkje veit eg kor han hadde funne henne. Men gifte vart
dei. Og hus fekk dei seg. Han fekk leiga ei boligbrakke som stod tom, og
slog seg på griseal – –
Siste gang eg såg «Stoltn» var han ute og mata alle gri¬sene som gjekk
laus inne på ein avstengd plass. Det var to smågutar med han. Men om
det var sønene hans, det veit eg ikkje, for eg reiste bort frå staden, for å gå
på skular. Og då eg kom att høyrde eg ikkje meir gjeta denne originalen,
som kom hovudstups inn i bygdo vår, og vart gift med ei bygdejente ingen
ville ha, ifor ho var so fæl i munnen. Men der kjærleiken veks fram, vert
alt endra. Til det betre. Han var utan tvil den mest ori¬ginale av alle dei
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som kom til bygdo vår, utanfrå, «Stoltn». Det var dei som var redd for at
han skulle verta ein som kom «på bygdo». Men det slapp dei anka på.
Familien hans sytte for å hjelpa han –.
I dei tidene det var lite pengar hjå folk i bygdo, var det mange som tok
inn «losjerande» i huset, mot betaling, frå andre kommunar, eller frå
private slike som var av god familie. Alle var meir eller mindre sjuke på
sinnet. Men elles fredelege og rolege. Det kunne væra folk av båe kjønn, i
sine beste år. Og på ein gard kunne dei være til stor hjelp i onnetidene,
attåt at det vart betalt for hus og kost og stell.
På ein gard i bygdo hadde ein nær slektning av mor eit sokalla
«tussahus» i mange år, før me fekk Valen sjukehus for sinnslidande. Mest
alle pasientane var utanbygds folk. Dei som var farlege gjekk med
«tvangstrøye» og sat inne i bur, med sprinkler framfor. Deira lagnad var
verre enn dyra sin. Endå om dei som stelte pasientane og såg til dei, var
snille og vennlege med dei. Ein kan berre tenkja kor den må ha det som
sit i tvangstrøye, inne i eit lite bur. Var dei ikkje heilt galne når dei kom
hit, so vart dei det i alt bråket, hylinga og skrika. Det var på høg tid at me
fekk Valen sjukehus. Der har eg jamt vore inne og sett kor dei har det.
Fleire gonger laut eg reisa dit med pasientar, som dei ikkje kunne ha i
heimen. Det kunne være originaler millom desse pasientane og. T.d. var
det ein som administrasjonen bruka som postbud i mange år. Han var so
flink til å syngja, at han vart kalla: Sjur syngjar. Og eit meir påliteleg
postbud enn Sjur, kunne dei ikkje få. Nåde den som kom og ville driva ap
med han, og spurte etter post. Då vart Sjur so galen at han stod ferdig til
å ta urostiftaren. Men først laut han opp på kontoret og levera posten. Og
snart var alt gløymt.
Ein annan kar eg laut reisa til Valen med fortalde meg «at han var
komen på feil hylle i livet». – Kva for ei hylle skulle du ha vore på då?
spurde eg. Svaret kom kvikt og snøgt: – Eg skulle vore prest.
Og verkeleg, ute på lufteplassen kunne han brått stå fram og halda
lange foredrag for dei hine pasientane, om at dei måtte omvende seg, og
verta kristne, truande menneskje – –.
Det var ein kar eg skulle reisa til sjukehuset med som var so
vanskeleg å få tak i. Kvar gong' eg kom for å henta han, var han oppe i
fjellet. Og der var han ikkje god å få tak I, for han sprang like fort som ein
hjort. Men til slutt kom eg og henta han om natti. Men før han ville væra
med, og «væra snill og greid», tinga han seg at når han kom fram, so
måtte han få nye fettlerstøvlar. Eg lova at det skulle han få. Og at dette
ikkje berre var eit innfall, men at det var stakkaren sitt høgste ynskje, det
fekk eg prov for då eg kom inn til direktøren med han. Han gjekk fram til
direktøren, peika på meg og sa:
– Han som er med meg lova at eg skulle få nye, fine fettlærsstøvlar når
eg kom hit. Vonar eg får det – –.
Direktøren såg på meg og lo, då han svara: – Visst skal du få nye, fine
fettlærsstøvlar – dei finaste me har på huset. Han nikka til ein av
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vaktarane og sa: – Vil du ta mannen med deg og sjå at han får eit par fine,
gode støvlar som høver til foten hans – –.
Om ei lita stund kom pasienten innatt, i nye, flotte beksaumsstøvlar.
Han var so glad at han kom bort og takka både direktøren og meg opp i
handi. Medan eit stort og lukkeleg smil la seg over andletet.
Då vaktaren førde han ut, snudde han seg i døri, såg på meg, og sa: –
Når du kjem hit att med ein ny som skal væra på dette huset, so gløym
ikkje å koma inn og helsa på meg.
Eg lova han det. Og eg var fleire gonger inne i avdelinga der han var,
og spurde korleis han hadde det. Han let vel. Han hadde aldri havt det so
godt i sitt liv. Dei fekk so god mat – og so mykje dei ville ha. – Og ser du
kor fine klæde eg har. Og støvlane er lika fine. Eg smør dei kvar dag. Dei
skal vara ut mi tid – –.
Og med dette let eg att minneboka med dei mange rare bileta. Om
menneskje som hadde det so mykje annorleis enn me har det. Og som
levde i ei tid som aldri kjem att
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Bristol Blenheim Mk IV, RT-X med serienummer V6368. Flyet som fall ned ved
Kaldafoss. (Teikning: Bengt Stangvik).

Bombeflyet
ved Kaldafoss
Av Svein Ove Agdestein
I mange år har eg prøvd å finna ut kva slags fly som fall ned ved
Kaldafoss. Eg har granska kjelder både på tysk og alliert side og intervjua
gamle folk på Reksteren utan å komma til botn i mysteriet.
Men i sommar vart gåta med eitt løyst.
Ein ven av meg hadde kjøpt eit album med amatørbilete tekne av ein
tysk soldat i Noreg under krigen. Han spør meg om eg kan identifisera
staden dei er tekne. Eit av bileta syner ei gruppe tyske soldatar som står
og ser på to lik og vrakdelar av eit fly som ligg på eit berg i sjøkanten.
I bakgrunnen ligg det eit naust og eit kvernhus. Med eitt ser eg kvar
det er! Det er på Kaldafoss! Etter å ha reist med fergja utallege gonger
mellom Sandvikvåg og Halhjem, har landskapet brent seg fast i hovudet
mitt. Ein ekspedisjon med båt til staden gjer meg sikker. Naustet og
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Lika av Cook og Bates. Midt i bilete ligg understellet til Bristol Blenheim Mk
IV flyet. I bakgrunnen naustet og kvernhuset.

kvernhuset er borte, men grunnmurane står att. Berget der lika og
vrakrestane låg er det same.
På baksida av dei tyske bilda står det skrive: 5. Juli 1941, og til
overmål viser det ein soldat med ein vrakdel der det står: V6368. (Tretalet
er øydelagd i crashet). Dette er produksjonsnummeret til flyet. Dermed er
det berre å gå i dei tyske og allierte arkiva, og gåta er løyst.

Kva hende eigentleg?
RAF –basen i Leuchars, Skottland, midnatt 4. juli 1941: Fire Bristol
Blenheim bombefly frå 114. skvadron Bomber Command tek av med kurs
for Noreg. Været på norskekysten er fint denne sommarnatta og oppdraget
deira er å senka ein flytedokk som er observert ved Hegreneset i Bergen
hamn og annan skipstrafikk som dei måtte koma over.
I førarsetet på fly RT-X, som er kjenneteiknet på eit av flya, sit den 27
år gamle Flight Sergeant Normann Wallace Cook frå York. Navigatør er
Sergeant William Kenneth Jenkins, skyttar og radiooperatør er den 20 år
gamle Bernard William Frederick Bates frå Barwell i Leicestershire.
Etter om lag 2 timers flyging stig norskekysten fram, og dei flyg opp
Langenuen med kurs for Bergen. Det har alt teke til å lysna i den vakre
sommarnatta.
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Den tyske soldaten held opp ein vrakdel med serienummeret til flyet.

Vrakdelane vert studerte. Eit av
hovedhjula til venstre i bildet.

Litt før klokka 2 den 5. juli går flyalarmen på «Batterie Selbjørnsfjord»
som ligg på Osterneset på nordspissen av Stord. Dette kystfortet hadde
tyskarane sett i drift allereie hausten 1940. Dei fyrer laus med det dei har
av luftvern på RT-X som er det siste flyet i formasjonen.
Det vert truffe og sterkt skadd. Radioen vert øydelagd, så dei får ikkje
gitt beskjed til dei andre flya om kva som er skjedd.
I låg høgde flyg no RT-X nordover Reksteren og styrtar i sjøen nord for
Rasmusvikjo (Kvednavikjo), som ligg nord for Gjøvåg.
Dei tre andre flya flyg vidare mot Bergen hamn og er der kl.02.08,
utan å finna flytedokken. Det eine flyet sleppa bomber på ein båt på
Puddefjorden utan å treffa. Alle tre flya returnerer til basen i Leuchars
etter eit mislykka tokt.
Morgonen etter flystyrten vart det funne to lik ved Rasmusvikjo. Det
var den 27 år gamle piloten Cook og den 20 år gamle Bates. Dei vart førde
til Møllendal kyrkjegard og gravlagd på den allierte gravplassen der.
Seekommandant Bergen, Kapitän zur See Walther Strasser skriv
følgjande i sin KTB (krigsdagboka): «Batterie Selbjörnsfjord schiesst eine
angreifende engl. Maschine ab. Kein bombenwurf. Die Leichen zweier
engl. Flieger wurden geborgen.»
Eller på norsk: «Batteri Selbjørnsfjord skyt ned eit angripande engelsk
fly. Ingen bomber vert sleppte. Lika av to engelske flygarar vart berga.»
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Slik ser staden ut i dag. Berre murane er att av naustet og kvernhuset og skogen har vakse opp. Framme til venstre steinhylla som lika låg på.
(Foto: S. O. Agdestein)

I tillegg vart det eine understellet til flyet med deler av vengja berga
og alt vart drege på land i Rasmusvikjo.
I den britiske rapporten frå 114. skavadron for 5. juli 1941 står det
kaldt og kynisk: «X, Cook, Jenkins, Bates. Did not return».
Navigatøren Jenkins vart sitjande att i flyvraket, saman med ei
bombelast på 450 kg.

Kjelder:
– The National Archives, AIR 27/882
– KTB Seekommandant Bergen

Takk til:
Bengt Stangvik ( Flyprofil)
Harry Frøkedal
Asbjørn Myklestad
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Gravsteinane til Bates og Cook. (Foto: Silje Agdestein)

Innskrift på steinen til den 20 år gamle B.W.F. Bates:
«He fought for peace in war and in war he found eternal peace.»
Eller på norsk: «Han kjempa for fred i krig og i krig fann han evig fred.»
(Foto: Silje Agdestein)
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