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Føreord
Som vanleg inneheld Sogeskrift for Tysnes nytt og gamalt materiale.
Gjennom åra – heilt frå starten av sogeskriftet har me hatt eit nært tilhøve
til bladet Tysnes, og oppstarten i 2002 var totalt sett basert på artiklar
som Olav Hjertaker skreiv i bladet. Så er det materiale som journalistar
i bladet skreiv om personar/hendingar og med lokalhistorisk innhald.
Dette året tek me med Ingelin Røssland sitt stykke om «Den fyrste bilist
på Onarheim». Dette er eit gildt attersyn! Me tek med det Sigurd Norheim
skreiv frå eit intervju med Dortea Espevik, der ho fortalde om oppvekståra
sine i Ramsdalen, og det er eit tankekors at i tunet i Ramsdalen budde
det folk til 1947. Wilhelm Waage var ei kjend røyst i lokalradioen gjennom
mange år, og dette året prentar me eit stykke han skreiv om barndomen.
Slikt materiale er me takksame for å få. Truleg ligg det eitt og anna i skåp
og skuffer – la oss få del i det! Frå Edvin Mæland fekk me litt av soga om
fisketørkinga på Årbakkasanden. Det er ikkje mange att som kan fortelja
om fisketørking i vårt distrikt. Og så tek Harry Solberg oss med attende til
Skjønnskrift-hefta i den gamle skulen – men ikkje eldre enn at dette sleit
me med også i vår skuletid.
Helga Solheim var frå Geitung på vestsida av Bømlo, men mesteparten av livet var ho buande på Solheim, og ho tek oss med denne reisa
i eit stykke ho skreiv i 1986. Igjen er dette eit materiale som berre Helga
kunne fortelja, og dette minnar oss om at det å skriva ned livsminne er
viktig. Olav Hjertaker skreiv om faren, Gustav Hjertaker, og korleis han
tok seg inn i handelsverda – frå han var 19 år. Harald Skorpen tek oss
med inn i kvinneforenings-verda i Skorpo. Dette er eit resultat av «Tysnes
før i tio» – bileta der vart til eit bestellingsverk – og det eit vellukka eitt.
Og så tek me med litt om skulevegen til Elling H. Skartveit og Knut Sigve
Skår. 8 år gamal gjekk Knut Sigve frå Skår til skulen i Skjellevik. Ta
turen ein vintermorgon i sludd og regn, og du får respekt for desse karane!
Fru Lange sine minner har vore på prent minst to gonger tidlegare, men
tåler å vera med i sogeskriftet. I samband med Kystsogevekene dette året
fortalde Jan Økland om kvinner i Lokalpolitikken i Tysnes – og dette
materialet kjem på prent her. Olav Skjellevik skriv om orgel og kyrkjesongarar i Onarheimskyrkja. Og me har framleis pensjonerte belgetrøarar
i Onarheim. Finalen dette året er Knut Rage sitt stykke om ruing av
sauer. Det er altfor mange som ikkje kjenner til omgrepet ruing. Takk for
innsatsen til alle som hjelpte til med materiale!
For skriftstyret:
Olav Skjellevik
Mikal Heldal
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Den første bilen. Her utanfor bakeribygningen i Neset.
(Utlånt av Aase og Kjell Hjertaker)

Den fyrste bilist
på Onarheim
Av Ingelin Røssland
Bladet «Tysnes» 21. mars 1996
Den fyrste som tok førarkort og kjøpte seg bil på Onarheim var Olav
Hjertaker. Han tok førarkort som 18-åring i 1934, og i 1936 fekk han den
fyrste bilen. Bilen var ein 1929- modell De Soto, den hadde fem seter og
hydrauliske bremser. Vidunderet hadde gardiner for vindaugo bak og fine
plysjseter.
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Bilen kom med rutebåten ein laurdag kveld i mars 1936. Olav hadde
ikkje teke i eit ratt sidan han tok førarkort i 1934, men likevel tok
han med ein flokk kameratar på jomfruturen. Det gjekk ikkje likare
til enn at forhjulet kom utfor vegen då Olav skulle snu bilen ute ved
Onarheimskyrkja, men gutane fekk raskt bilen på vegen att, og så køyrde
dei den vesle strekka heim.
– Eg var ikkje den fyrste som fekk bil på Tysnes, seier Olav Hjertaker.
Den fyrste bilen kom til øya ti år tidlegare, i 1926. Distriktslækjar Knut
Moe fekk seg ein liten, raud open bil med kalesje. På fyrste halvdel av
30-talet var det fleire som tok til med drosje og varekøyring. I Uggdal var
det Nils Støle, Selmer Dalland i Våge, Henrik Lavik i Lunde, M.Alvik og
Inge Årbakke køyrde på Lia-og Hovlandstrando.
– Bilen vart kjøpt i Bergen hos ein direktør som heit Lampe. Det var far
min som sponsa bilkjøpet, sjølv hadde eg aldri hatt råd til å kjøpa meg ein
bil i så ung alder.
– Kva kosta bilen?
– Bilen kosta 2000 kroner, sidan me også ville bruka bilen til varekøyring fekk me laga til ei dør bak, dette kosta oss 250 kroner. I tillegg
kom frakt av bilen på 50 kroner, så me måtte i alt ut med 2300 kroner.
Det var mykje pengar i dei dagar.

Teleløysing og smale vegar
Bilen skulle nyttast som kombinert vare- og skyssbil.
– Den fyrste eg skulle skyssa med bilen, var ei dame frå Skjeljavik som
skulle til doktor i Uggdal. Ho vart så bil- sjuk stakkar, at ho låg bak i bilen
og var dårleg heile vegen. Det var i april månad og det var teleløysing. Vegen
var flytande og det var nestan umogleg å koma seg fram. I Uggdalsdalen seig
vegkanten ut, og me hamna i grøfta. Massa Knutn, Sjur Opdal og Isak Opdal
kom heldigvis og hjelpte til med å få bilen på vegen att.
– Vegane var smale og dårlege på den tida. Ein bil var som regel 1,75 m
brei, og vegen var omlag 2 m brei. Det var svært mange grindar som måtte
lukkast opp og igjen på ein tur, og somme stader stod grindastolpane så
nære kvarandre at me måtte utvida litt på eiga hand. Det hende at litt av
skjermane hang att på grindastolpane, men det tok me ikkje så nøye.
– Om sommaren var det ei plage med alle grindane, særleg mange var
det i Uggdalsdalen. Der stod grindane så tett at ein kunne sjå frå ei grind
til ei anna. Eg hadde alltid med meg grindagut når eg var ute og køyrde, og
det gjorde at stogga ved kvar grind vart mindre.
– Vinteren var heller ikkje problemfri. Det var dårleg med brøyting, og
somme stunder kunne det vera stålis, og ikkje strødd.

Forteneste
Olav har skreve opp kvar einaste tur han har køyrd som sjåfør, kor
langt han har køyrd og kva han fekk for turen.
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– Ein tur til Skato kosta 2 kroner, til Nymark kr 3,50, til Våge kr 8. Det
vart mange turar til Uggdal med folk som skulle til doktoren. For ein slik
tur fekk eg 6 kroner, ofte vart det lang ventetid i doktorgarden og denne
tida fekk eg ikkje betaling for.
Ofte samla det seg ein gjeng eldre damer som leigde Olav til å køyra dei
til doktaren i Uggdal. Det kunne ta fleire timar før alle damene var ferdige.
Medan damene var hos doktoren, gjekk Olav til Halstein Myklestad for å få
betalt for turen på sjukekassen.
– Halstein Myklestad var alltid på kontoret, fortel Olav. Det kunne
vera ein tålmodsprøve å venta på at damene skulle verta ferdige hos
doktoren. Doktoren tok det heile med knusande ro og tok seg god tid med
kvar einskild passient. Det var ingen som tinga time hos doktoren på den
tida, dei berre møtte opp og sette seg til å venta. Somme dagar kunne difor
venterommet vera stappfullt av pasientar, medan det berre var ein
og annan innom andre dagar.

Drosje på Reksteren
Den 6. august 1939 var det eit stemne på Reksteren. Onarheim blandakor og fleire andre reiste med M/S Haavik til Reksteren. Olav Hjertaker
vart også med på denne turen, og han tok også med seg bilen sin.
– Eg måtte betala 4 kroner i frakt for bilen, seier Olav. Når eg kom
fram, køyrde eg drosje på Reksteren. Eg trur nok at eg er den fyrste som
har gjort det. På Reksteren var det berre ein bil på den tida, og det var
ein lastebil som Samson Andersland eigde.
Vermund Hope var med som grindagut, og Olav køyrde turar både til
Flygansvær, Gjelland, Hope og Gjøvåg.

Eit røvarkjøp
Då andre verdskrig braut ut 1. september 1939, vart det rasjonering
på drivstoff og alle privatbilar fekk køyreforbud. Dette forbudet galdt ikkje
drosje- og rutebilar.
– Eg averterte etter bil den hausten, og mange interesserte seljarar
melde seg. Ein norskamerikanar skulle selja ein Dodge 38-modell, fordi han
skulle reisa attende til «statane». Denne bilen ville eg gjeme ha, og prisen
var også svært lav, berre 3600.
Laurdag 23. september 1939 reiste Olav til Haugesund, og om søndagen
var han på Skudenes og handla bil.
– Klokka var 14.00 då eg køyrde frå Skudnes i den nye bilen, og eg rakk
heim til Onarheim same kveld. Dette tykkjer eg er temmeleg fantastisk
med tanke på kor dårleg kommunikasjonane var på den tida.
Då han kom til kaien pi Skånevik, kom lensmannen for å sjekka at eg
hadde løyve for å køyr a bil.
– Eg skal vedgå at eg skalv litt då han kom bort for å sjekka papira
mine. Lukkelegvis hadde eg løyvet for den andre bilen med meg, og det
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viste eg han. Lensmannen merka ikkje at løyvet var skrive ut for ein annan
bil, og eg fekk køyra vidare.
Frå Skånevik vart Olav og bilen ferga over til Utåker. Turen gjekk
vidare frå Utåker til Herøysund. Då eg kom til Herøysund låg rutebåten
som skulle til Onarheim ved kai. Sidan eg kjende kapteinen godt, vart bilen
heist ombord og frakta heim til Onarheim.
– Dodgen var ein sværande fin bil, seier Olav. Den bilen selde eg i 1944
av redsle for at tyskarane skulle koma og rekvirera den. Tyskarane
rekvirerte Inge Årbakke sin bil, og den var i dårleg stand då han fekk den
tilbake etter krigen.
Etter krigen gjekk det fire år før Olav kjøpte seg bil att, og frå 1948 var
han ute og rulla på Tysnesvegane att.

Nesten ulukke
Nyårsdag 1950 var det fest i Onarheim bedehus om kvelden. Olav hadde
henta nokre folk frå Liastrando til festen, og då han hadde køyrd dei heim,
og var på veg til Onarheim att, heldt det nær på å gå gale. Rett sør for
Teigen var det teleløysing i vegen, og bilen vart vanskeleg og styra. Brått
fall styrestaget til eine framhjulet av, og bilen køyrde av vegen og opp i ura
med stor fart. Høgre hjulet var utan styring. Det som vart berginga var at
hjulet svinga ned att på vegen, og Olav fekk stogga bilen.
– Eg vart litt skjelven av hendinga, men eg fann meg ein strengbete,
surra staget på plass og køyrde varsamt heim, fortel Olav. Eg hadde flaks
og kom heilskinna frå det som kunne vorte ei stygg ulukke.
I 1951 selde Olav drosjeløyvet til Magnus Alsaker som dreiv vidare i
mange år.
– Eg dreiv med lastebiltransport fram til 1967, ei stund med to lastebilar. Sidan køyrde eg buss for HSD, fram til 1985.
Olav likar framleis å køyra bil, og han har berre hatt få og små skader.
I dei nær 60 åra har han køyrd bil, og på forsikringspapira står det
veterankøyrar.
Kjelder:
* Olav Hjertaker
* «Minne frå sjåføryrket» av Olav Hjertaker. Publisert i «Tysnes» 22. des. 1988.
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Eg bur oppå ein plass

Dortea Espevik fortel
frå Ramsdalen
Av Sigurd Nordheim
Bladet «Tysnes» nr. 14 1990
Lars Mevatne og Tysnes sin
medarbeidar tok ein dag turen
til Dortea Espevik, som no bur
på Onarheim. Me vart sers vel
mottekne i den unelege heimen
hennar.
Erendet vårt var å få høyra
om oppvoksteren hennar på den
avsidesliggjande fjellgarden
Ramsdalen. Og me vart ikkje
skuffa. For Dortea fortalde på
ein grei og levande måte.

Litt om plasset
Ramsdalen ligg langt til
fjells, 175 m over havet, og 2 km.
frå Helland. Plasset var festa av
Nedre Helland utmark (Gards
og ættesoga b. 1, s. 154 f.)
Den fyrste som budde der
var Samson Storesæter, gift med
Engel Engelsdatter Vattedal. Dei
budde noko primitivt til å byrja
med, i ei barhytte under
ein heller.
Etter mykje strev fekk dei seg
opp hus. Tømra kom ifrå Seløyno.
Det vart skore på Alsaker-saga
og flota til Flakkavågen. Deretter
vart tømmeret bore opp det
bratte Skateskaret. Då det enno
ikkje var båt i Bleikåsvatnet

Dorthea Espevik 1990.
(Foto: Sigurd Norheim)
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(Ramdalsvatnet), laga Samson flåte av tømmeret, sette keipar i flåten og
rodde han over på den måten.
Materialet til huset elles fann dei på staden, soleis torv og never til
taket. Stovehus og løa var bygde under eitt tak. Under stovehuset var det
kjellar, under løa flor og geitehus.

Dortea fortel om det gamle huset
Dortea var fødd i dette gamle huset, og minnest vèl korleis det såg ut.
Ho minnest stova der dei budde og arbeidde. I stova var det to bjelkar, ein
større og ein mindre. Til den største var lampestonga fest. Denne stonga
var råd å svinga, slik at ljoset frå oljelampen skein der det trongst mest.
Det vesle glaset var kome i frå ein butikk i Herøysundet. Der hadde dei
skift ut til nytt. Elles ser Dortea for seg omnen. Det var ein kisteomn med
to store grytehol. Malmen kunne pussast skinande blank. Frå omnen gjekk
ei røyr opp til ei loddpipa. Den var bygd opp frå nokre bjelkar på loftet.
Huset hadde eit rom utanom stova. Det var koven. Der hadde dei mat og
kler. Sumars dagen kunne dei og reida til sengeplass i koven. Under huset
var det frostfri kjellar.

Løa i eitt med huset
Løa var bygd i eitt med huset. Om sumaren låg borna i løa. Det tykte
dei var stas. For her fekk dei sjaua på som dei ville.

Nytt hus i 1914
Far til Dortea, Jon, kom frå Eldholm. Han var gift med Brita. Det
heitte mora. Ho var dotter til Sylfest. Han var son til Samson, den fyrste
brukaren. Det gamle huset var til nedfalls og Jon bygde nytt i 1914.

Tømmeret
Me hugsar kor mødesamt det var å få fram materialane til det gamle
huset, opp gjennom Skateskaret. Denne gongen tok dei tømmeret opp frå
Helland . Me må tru at dette og kosta mange tunge tak.

Taket
Det nye huset hadde pannetak. Dortea fortel at ho var med og bar
panner frå Skotet, ein stad ved Midtvatnet. Hit var dei førde med båt.
Dortea tok 5 panner i kvar bør. Vegen var so humpete at det var ikkje
råd å køyra. Pannene kunne verta knust. Dortea minnest og at det var
takdugnad. Ho hugsar og kven som var med på dugnaden. Det var Martin
Helland, Jens Helland og Jonas Kåstad.
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Sand frå Maraseldo
Dei lurte svært på korleis dei skulle få sand til loddpipa. Men det ordna
seg lettare enn dei hadde tenkt. Mora gjekk på stølen ved Maraseldo. Der
fann ho noko sand i ein bekk, som kom rennande ned frå eit dalføre. Ho tok
noko av denne sanden og bar heim til Storesætre. Det var Nils Storesætre
som murte loddpipa. Ho spurde: Kan du bruka denne? Nils svara: Har du
nok av denne sanden, er du hjelpen. Og nok sand var det. Det var lett å få
han til båten og føra han heim.

Buskapen i Ramsdalen
Dortea fortel at dei hadde to kyr og ei kvige. Dessutan hadde dei
sauer og geiter. Sauene sende dei på sumarbeite, til fjellgarden Skår i
Fyksesundet. Dortea hadde ei syster som var gift der. Som ung gjente var
Dortea hjå syster si ei tid.
Sauene vart sende med skøyta Mira. Det var slik at Ole M. Flatråker
var gift med dotter til eigaren.
Tunet i Ramsdalen. Stovehuset vart bygt i 1914. (Ester Alsaker)

For og hjelpefor
Dei slo alt gras, ja endå til vassgraset. Burknen slo dei og. Kyrene åt
han når dei fekk mjøl på.

Dei kjørva
Det vil seia at dei hogg kvistene av lauvtre, og batt dei i knippe med ein
bendel rundt. Eldre lesarar har nok vore med på dette.
Faren arbeidde mykje i skogen. Han kjøpte soleis ved på rot av flatråkerane. Lauvet nytta dei til for. Dortea fortel at ho har bore mange kjørve
frå Gåsavatnet til Ramsdalsvatnet. Derifrå førde dei lauvet heim i båt.

Dei lostra
Det vil seia at dei tok borken av. Dei skar han av i fine rullar.
Etterpå turka dei han. Faren selde borken til havfolket. Dei brukte han
til garving av nøtene sine.

Dei skov
Dei skar borken av små aske kjeppar og brukte han til dyrefor. Ask
fanst det ikkje i Ramsdalen. Den måtte dei henta i Flatråker-skogen.

11

Om vinteren skov dei inne. Til dette bruket hadde dei ein benk. Dei
sette ein kjepp i eit hol i denne benken. Mot denne kjeppen heldt dei ein
kniv eller eit ljåsbrot, med egga frå. Med høgre handa drog dei kjeppen
mot egga og skar borken av. – Dei avskorne pinnane kalla dei skjevlar.

Dei lynga
Av dei tingo me har nemnt, skjønar me at dei balte svært for å skaffa for
til dyra. I tillegg til dette lyt me og nemna at dei lynga. Dortea fortel at dei
skar lyng til dyrafor. Dette var om vinteren.

17 potetåkrar
Sjølvsagt var dette mindre lappar. Men dei trong stell og omtanke.
Faren var mykje ute på arbeid. Det var soleis mora og borna som mykje
måtte stå for arbeidet heime.
Mora var ein streng og god arbeidsleiar. Ho var nøye på at dei stelte
skikkeleg med åkrane. Det var då ein viktig del av levebrødet deira.

Dei dyrka korn i Ramsdalen
Dortea fortel at dei sådde og hausta korn i Ramsdalen. Ho minnest
serleg godt ei hending då kornet kom inn på ein uventa måte. Det var
sundag. To unggutar frå Flatråker kom framom. Det var Mikal Økland og
kameraten hans. Dei hadde vore til kyrkje i Onarheim. Mora Brita spurde
dei om det var noko nytt med kyrkja. Nei, svara ein av dei. Men viss det
held opphaldt til kvelds, skal eg berga kornet mitt heime på Økland. Og
neimen om kornet til Jonen skal stå ute heller, sa han vidare. Gutane gjekk
so åt løa og tok på seg arbeidskleda til dei som arbeidde på nyehuset. Dei la
kyrkjekleda til sides, og tok i ferd med arbeidet. Dei fekk kornet i hus, slik
som dei hadde lova.

Potetstampar
Mora hadde steikt potetstumpar og spanderte på dei gode hjelparane,
som visseleg var svoltne etter kyrkjeferda og kornberginga. Men Dortea
hadde ein ank i seg. Gutane måtte kjenna at kakene var varme. Og ein
måtte då ikkje steika kaker på ein sundag. Ho var rett og slett flau.

Tresking
Dortea hugsar elles at dei treskte med tust. Og på vårt spørsmål greier
ho ut om korleis ei tust ser ut. Det er to stenger som er bundne saman med
ei vidja. Ei er tjukk, og ei er noko tunnare. Dei svinga tusta over hovudet og
slo mot kornbanda med taktfaste slag.
Hans Holma var fast treskjar i Ramsdalen.
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Maling
Dei bar kornet på kverna. Og Dortea minnest at bestefaren, Sylfest, mol
på kverna. Han åtte kvern sjølv. Og det var nok sjeldsynt for ein plassmann.
Ho sto i elva som renn ned frå Bleikåsvatnet.
Då kverna kom ut or bruk, likte borna å leika der. Dei hadde stor moro
av å mala smalaskit i kverna.

Grend
Sjølv om Ramsdalen låg avsides, so høyrde han til ei grend. Og Lars
ville gjerne veta kva som var grend. Dortea fortel då at både Sørdalen og
Nordbost, heile dalen var grend. Ho tek fram eit døme på kor fast dei heldt
på dette med grend: Dei var bedne i gravferd til Nordbost. Besta var ikkje
før til å gå nokon stad. Difor vart ho ikkje bedd. Men dette tok ho svært ille
opp. Ho kunne ha vore bedd, sjølv om ho ikkje kunne gå i gravferda.

Skule
Borna i Ramsdalen gjekk til skulen på Mjøvatna. Det var 7 km å gå.
Mikal Helland (læraren) var med og mælte det opp. Når det var mykje snø,
gjekk dei som regel den vestre vegen. Til all lukke var det folk som hadde
omtanke for borna. Ein av dei var Martin Helland. Når snøen var djup og
tung å gå i, tok Martin hesten, gjekk opp til Skotet og køyrde heim ein
tømmerstokk. Då vart det braut nedetter, ei braut dei hadde heile vinteren.
Dette skal Martin Helland ha stor æra for den dag i dag, legg Dortea til.

Den utruleg lange skulevegen
Vermund Hollekim, som seinare vart prest, var vikarlærar på Mjøvatna.
Han kjende ikkje Dortea so godt. Då ho var for sein ein dag, ville han veta
korleis det hadde seg. Dortea sa då at det regna so i sjutida om morgonen,
og mora hadde sagt at ho skulle venta. Og skulle ho nå skulen klokka ni,
måtte ho dra heimen frå i sjutida. Då sa læraren: Det er mykje godt du er
komen no då. Men han trudde henne ikkje. Han gjekk til veninna hennar,
dotter til læraren, og spurde om det var slik. Og Magnhild, so gjenta heitte,
sa at det var slik som Dortea sa.

Mikal Skår
Mikal Skår var elles læraren hennar heile tida. Det var ein mann med
lett og godt humør. Ho minnest enno den sermerkte låtten hans.

Sokkabyte
Dei måtte alltid ha sokkabyte med. Våte sokkar tok dei av når dei kom
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på skulen, og fekk turre på seg. Då hjelpte læraren til. Han hengde dei våte
sokkane opp med omnen.

Ljoset hjå Jonas Koste
Det var ei slags klokka for Ramsdalsborna. Når dei kom på
Kopardalsskotet, såg dei alltid mot husa til Jonas Koste. Hadde dei sløkt
ljoset der, visste dei at dei var seine. Og då måtte dei til å springa.

Skulenista
Det seier seg sjølv at det stundom måtte vera vanskeleg med brødmat
når dei budde so avsides. Men mat måtte dei ha. Soleis sende mora ein gong
graut og mjølk med. – Det er ein av brørne til Dortea, Hans, som har fortalt
dette til Lars Mevatne. Men denne maten vågde dei ikkje å ta til skulen.
Då matpausen kom, såg læraren at dei ikkje hadde nista. Han kalla dei
fram, og gav dei av nista si. Men det var den pinlegaste dagen broren hadde
opplevd i heile si skuletid. Dortea fortel at dei ein gong hadde røykesild og
poteter med til skulen. Men denne gongen trong dei ikkje vera flaue på noko
vis. No ville dei andre borna smaka på nista til Ramsdalsborna.

Verfast
Det hende at veret var so dårleg at dei ikkje kom seg heim att til
Ramsdalen. Dortea kan minnast at ho budde hjå gamle Ole Mjøvatna,
berre nokre steg i frå skulen. No var dei frå Ramsdalen jamnast ute i god
tid. Men her, so nær skulen, opplevde ho ein dag å koma for seint. Ho hadde
ikkje merka at dei andre borna kom. Soleis kom ho på skulen ein time etter
dei andre.

Skuleordninga
Dei hadde samla skule på Mjøvatna då Dortea gjekk der. Det vil seia at
alle årsklassane, frå fyrste til sjuande, hadde skule under same tak og med
same lærar.
Dortea fortel at dei gjekk kvar dag i to veker, og so hadde dei tre veker
fri. Medan dei hadde fri, skulte læraren to veker på Flatråker, og ei veke på
Skår.
Dortea tykte ikkje noko om denne ordninga. For dei gløymde for mykje
dei vekene dei var borte frå skulen. Det var sagt at dei skulle lesa heime,
men det vart ikkje gjort.

Konfirmantførebuing i Onarheim
Dortea fortel at ho gjekk for presten i Onarheim. Det var Olaf
Thormodseter som var prest. Då me heldt fram det vanlege omdømet
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om denne presten, at han var snild og godmodig, sa ho ikkje mot det.
Men ho meinte òg at han kunne vera bestemt. Han meinte soleis at
vanskeleg uver, ikkje var noko orsaking for ikkje å møta fram.

Hovudklut eller hatt?
Mora hadde kjøpt ein kvit hovudklut som Dortea skulle bruka konfirmasjons-sundagen. Men Dortea nekta plent. Ho ville ha hatt. Den var
komen på moten ho. Hovudkluten høvde ikkje for unge gjenter. Og både
mor og dotter var personar som visste kva dei vilde.

Dei handla på Flatråker
Borna vart tidleg sende til Flatråker for å handla. Det var ikkje kome
handel på Skato då. Dei fylgde ofte postmannen Jens Epland. Dei handla
brød og smør. Og dei fekk sirupsspann og oljespann fylte.

Mykje bering på borna
Når borna gjekk på skulen, måtte dei ofte bera ved med seg. Som me
har høyrt før, kjøpte faren ved på rot ved Gåsavatnet. Av denne veden tok
borna med seg bører når dei gjekk på skulen. Under børa hadde dei ein
sekk med litt høy i, slik at det ikkje skulle gnaga for mykje.
Dei bar veden ned til Skotet, som ligg ved Midtvatnet. Derifrå rodde
dei han til Sponen ved Flatråkervatnet. Det var ein lagerplass for tømmer
og ved. Herfrå vart veden køyrd ned til sjøen.

Sterke kvinner
Me har altså hatt gleda av å møta ei som er vaksen opp med dette slitet.
Me var imponerte over det lette humøret, den fine forteljekunsten, og den
slagferdige replikken. Og her skal me ta med eit døme. Dortea fortalde om
korleis dei hadde sett henne til å styra kløvhesten inne på Skår. Då kom
eg til å seia: Det viste at dei hadde tillit til deg. Nei, kom det kontant frå
Dortea. Dei hadde tillit til hesten.

Rikeleg med Guds velsigning
Mora, Brita, var den som budde lengst i Ramsdalen. Ho flytte derifrå i
1947. Bladet gjev i 1959 att ein samtale doktor Nybø hadde med Brita. Han
spurde: Var det tussar og troll i Ramsdalen? Og lat oss merka oss svaret
vel: Nei tussar og troll var det ikkje, men Guds velsigning var det nok av.
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Min barndom
Av Wilhelm Waage (1917-2003)

Del I.
Vi Tysnesinger er knytte
til sjøen. Di eldre eg har vorten
di meire er dette gått opp for
meg. Rett som det er, hender
det at eg vakande drøymer meg
attende til båtar eg såg i min
barndom. Ja, leikebåtar og.
Små korkbåtar med ei lita mast
og eit råsegl av papir var store
seglskip i dammane som laga
seg hos Gunnars-Johannes’n
på Lande, far til Ola. Nokre
av dei kom velberga over havet
som var mellom den djupe
dam-enden i aust og til den
flate grasbotnen i vest, andre
forliste, medan regnet auste
ned og sunnanvinden kom
alle stad i frå kring gard- og
hushyrna. For eit herleg alvor.
For ei innleving.
Det var forresten der oppe vi
hadde gått framom, då vi tidleg
Wilhelm i fanget til farmora, Josefine Waage,
på 1920-talet hadde kome ut i
vidare Janna Solheim og Kari Pedersen –
Ve’s-marka og fram på haugane
kona til bakar Mons Pedersen på kaien.
ved Korsfjorden, vinterpara(Lokalhistorisk arkiv i Tysnes)
diset vårt, Davos. Men det var
ikkje vinter då vi sto der. Vår,
gjerne eller ettersommer. Eg veit ikkje. Men der utanfor Teiglandssjøen låg
det ein svær lastebåt og dreiv. Nei dreiv gjorde han forresten ikkje. Han låg
helst svært roleg i det fine veret. Vi såg ingen om bord og ingen som kom i
land heller. Mystisk. Eg minnes no ikkje kven som var der med oss. Ja, vi
var fleire. Einkvan må ha vore noko vaksnere enn eg var, for dei fann ut at
det måtte vera den dampen som Ingebrigt Teigland var skipper på. Jau,
det var nok rett, sa mor då eg kom heim og fortalde om opplevinga vår. Det
ho sa var at båten heitte «TERJE». Det ho ikkje visste var kven som åtte
båten eller kor stor han var og det var nett dette eg var svært interessert i
og vita. Seinare såg eg at «Terje» var på 1750 tonn d. w. og høyrde til reiarlaget H. Gran Kahrs i Bergen. Ja, dette var i dei åra då folk hadde tid til å
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Høying i Krokjen. Frå venstre: Birgoth Fosse, Kristine Waage, Ingvald Waage
(far til Wilhelm), Paula Solem og Tolleiv Solheim.
(Lokalhistorisk arkiv i Tysnes)

la skipperen stikka heimom ein tripp og la «skipet sigla sin eigen sjø», noko
det sjølsagt ikkje gjorde. Ingebrigt Teigland var ein dugande sjømann
noko 2. verdskrigen viste.
Noko seinare kan eg hugsa at «Tysnesen» – kaptein Johannes Tysnes
– kom innom Våge med skipet sitt. Eg minnest ikkje årstallet her heller,
men det var trulig D/S «JONARNES», som høyrde til reiarlaget Storaas
i Bergen. Slekta kom nok frå Herand i Hardanger, og reiaren nytta navn
frå distriktet, mellom anna «VIKINGNES» og «GULNES» og som nevnt
«JONARNES». Eg hugser at skipet ankra opp midvegs mellom Otrahola
og Presteskjæret, helst nærmare Otrahola. Denne båten var berre halvparten so stor som «Terje», men han verka svært stor for oss etter som
han låg so mykje nærere staden der vi sto.
Det var no ikkje nett storleiken, men heller dramatikken som gjorde
at eg hugsar so godt den nordavindsdagen då det kom ei jekt og stranda
på Vågsholmen. Lukkeligvis var det ikkje folk om bord. Båten hadde
lege ein stad på Røttingesida og hadde slite seg i nordveststormen, og så
bar det tvers nedetter mot Tysnes, der ho altså gjekk klar av flustengene
vest av Helgasteinen og samstundes klarte å runda Gjeslingen utan å
røre grunnen. Men på Vågsholmen vart ho altso ståande, nei heller halvt
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liggjande med den store masta
på skrå ut i veret. Ho vart
liggjande slik ei tid, minnes eg.
Godt hugsar eg og det som
knytte seg til jekta og eit sjukt
menneskje som budde om bord
i henne ei tid. Eg minnes og at
skomaker John Singelsæter
kjøpte masta og saga henne opp
til ved. Det låg att jernskrap og
rusta naglar mellom steinane
i mange år der borte. No er dei
nok vekke for godt.
Og medan vi snakkar om
Vågsholmen, so lyt eg å ta med
ei lita soge. Det hende noko
seinare dette, men knyter seg
altso til denne holmen og til fluo
like nordafor.
Gamle «SØNDHORDLAND»
– HSD-dampen – vart sjøsett i
juli 1872. Då var han 96,4 fot
lang og attpåtil låg og smal.
I1884 vart han lengd til 116
Wilhelm Waage i unge dagar.
fot. Hadde han vore litt av ei
(Hildegunn Knudsen)
slede før, so vart han det ikkje
mindre no. Men han gjorde si
teneste og kom til og frå kai
like bra som dei andre. Ja, for han var nemlig det vi kallar «links». Stutt
sagt førde det med seg at når ein slo akterover i maskinen so kom propellvatnet opp på babord side, noko som førde til at i Våge la akterenden seg
inn til kaien ved tillegg, medan han på dei andre la seg ut frå kaien slik
at ein måtte la båten gå framover i «springen» for å pressa skuta til kaien.
Midthordlandske sin båt «Fusa »var òg links.
Den kvelden det her gjeld, hadde «SØNDHORDLAND» gjort seg ferdig i
Våge og skulle gå ut frå kaien på vanlig vis, det vil då seia at ein ga styrbord ror, sette maskina på sakte forover og pressa akterenden so langt ut
frå kaien at ein, når ein sette full fart akterover, ikkje enda oppi fjøresteinane nordafor kaien. Men dei to – trulig glade «laksane» – på brua,
dei hadde ikkje tid til å la båten gå i «springen» og få enden skikkelig ut
frå kaien, så dei sette akterover, heller straks. Trulig oppdaga ein av dei
at dette ville enda i fjøresteinane, og han la full fart forover og la hardt
babord ror. Den gamle «sleden» svinga sakte og var ikkje meir enn halvvegs
i svingen då baugen fann fluo – eller omvendt.
Dermed sto «SØNHORDLAND» godt fast i retning vest-aust. Eg rodde
bort og vart skyssgut for kaptein Olsen som hadde lege og sove då båten
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D/S «Vikingen» i Våge. Dei såkalla «landliggjarane» (byfolk på ferie) står på
kaien klare for heimreis.
(Lokalhistorisk arkiv i Tysnes)

støytte. Han kom seg no over på telegrafstasjonen til Baldersheim på kaien
og ringde opp HSD sin ingeniør DAAE, som eg høyrde vart sinna
då kapteinen fortalde om spesialmanøveren som låg til grunn for uhellet.
Ut på kvelden kom VIKINGEN i rute til Hardanger innom og dro «sleden»
av ved om lag flo sjø.
Attende til dei «store » dampane som var innom Våge i dei åra.
D/S «HARDANGERFJORD» var HSD sin største båt i dei åra eg her
henter hendingar frå. Ikkje berre det. Han var vel truleg det største lokalruteskipet i landet. Vakker var han ikkje, heller det motsatte, med mastre
og skorstein loddrette, ja mest hallande framover, i alle fall den aktre
mastra. I sin tid hadde han vore BDS sitt 6. hurtigruteskip – og ikkje berre
det. Då kong Oscar II skulle reise frå Odda til Bergen i 1879 vart skipet sett
til rådvelde for HSD som «kongeskip», men det visste ikkje eg noko om då
eg ein kveld såg han sige inn til kaien i Våge. Ja for han seig verkeleg. Det
kom seg nok av at dei ansvarshavande om bord ikkje var vane å gå i denne
ruta. Og so var han svina lang, 170 fot og kaien heller stutt i dei dagar. Eg
hugsa korleis kapteinen såg ut den gongen, men eg kjende han ikkje att då
eg 30-40 år seinare fekk han som granne her eg no bur.
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Vi prata mykje saman, men eg fekk han aldri til å snakka om den
gongen han var fører på D/S «Folgefonn», og dei fekk ulykkesnatta
22. august 1908 på veg frå Sandvoll til Skånevik. No førde han altso
«HARDANGERFJORD», som i 1913 hadde vorte kjøpt frå BDS, og som
heile tida ut 1920 talet gjekk i nattruta Bergen - Odda. Kvar måndag
- onsdag og fredag kveld kunne vi i min barndom sjå skipet gå inn
Bjørnefjorden kl. 22. Avgangen frå Bergen hadde vore kl. 19. Men det hende
at han måtte gå i andre ruter og sjølvsagt, og soleis vart det til at eg såg
han leggja til ved Bruntveitskaien som vi sa. Folk sa at han gjorde 10 mils
fart, men han kraup nok opp i 10½ mil når vêret ikkje var for ille.
Den neste stordampen eg hugsar kom til same kaien, var «MØREJARL»
som høyrde til det vi kalla Møre fylke. Det var ein sommersundag og
overlag fint vêr. Alle visste at Mørejarl skulle koma og ha med seg
FRELSESARMEEN sitt hornorkester og mykje folk, og at dei skulle ha
konsert i Tysneskyrkja. Det var Anna, dotter til Mads på Myro som hadde
ordna dette. Ho var med i Frelsesarmeen. Ho hadde og sytt for at båten
skulle losast inn av far hennar.
Ja, so kom «Mørejarl» vanlig lei til han var midt mellom Lyngøyo og
Helgasteinen. Då vart han liggjande midt i djupållen og venta på «losen»
Mads Ve. Det kom vèl med at dei hadde vore tidlig ute, for jammen gjekk
det seint å få båten opp Vågsvikjo og til kai, og han vart solid bunden til
land. Du verda.
Eg møtte «MØREJARL» att våren 1938 då eg som russeformann tinga
all plassen om bord til Firdarussen på tur til ØRSTA - TRONDHEIM
og retur, men det er ei onnor soge.

Del II.
I dei åra eg no fortel litt frå, var det svært populært å ta turar frå
Bergen og sørover til Kvinnherad og Sunnhordland med store leigebåtar.
Eg kan hugsa, at losse- og lastearbeidarane i Bergen hadde pinstitur til
Rosendal med eit av BDS sine hurtigruteskip. Eg hugsar i alle fall at
«POLARLYS» og «MIDNATSOL» for inn fjorden om formiddagen 1.pinsedag
i nokre år. Ja, eg minnest til og med, at vi kunne høyra hornorkesteret om
bord spela «Steins Song», som var svært «in» på den tida.
Ein vakker sommarsundag i 1928 hadde Baker- og konditorsvennenes Forening i Bergen leigt Fylkesbaatane i Sogn og Fjordane sitt skip
«Kommandøren» på Rosendalstur(?), og på returen var håten inn-om Våge
om ettermiddagen. Det var mykje fyll og bråk mellom dei 3-400 som gjorde
«strandhogg», so vi var glade då båten gjekk vidare. Han skulle gå ut
Bårdsundet og sigla leia vidare i solnedgangen, Det var eit overlag vakkert
vêr. Som los hadde dei med seg føreren på BDS sin slepebåt «VULCANUS».
Men mindre enn ein time etter at skipet hadde forlete, Våge byrja ryktene
svirra. «KOMMANDØREN» er gått på grunn i Bårdsundet.
Og det var so sant, so sant.
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«Kommandøren» på grunn i Bårdsund.
(Lånt av Arne Tvedt)

I dei åra hadde Midthordlandske ei rute frå Våge sundagar kl. 18 om
sommaren. Denne sundagen var det «FUSA» som hadde ruta, og kaptein
Storli vart beden om å gå sør og ta med reisande frå havaristen, noko han
og giorde. Men folk flein av kapteinen, som la seg largt, svært langt nord på
Søreidsvikjo. Men «FUSA» fekk med seg over 80 personar, dei fleste kvinner
og born, frå «KOMANDØREN» og var i Bergen vel 1 time etter ruta same
kvelden.
«VIKINGEN» kom i sundagsrute frå Sundal i Mauranger og var i Våge
kl. 20. 30. Der vart kaptein Lindbom beden om å gå til Bårdsundet og ta
med resten av «KOMMANDØREN» sine reisande, noko han svara ja til.
Det høvde seg slik, at mor, dei to systrene mine Henny og Kristine og
eg skulle til Bergen denne sundagskvelden for å møta far, som då førde
«Gol» og var komen til Bergen med koks/kollast frå England. Vi skulle og
sjå Landsutstillinga som var i Bergen den sommaren. Vi var soleis om bord
«VIKINGEN» på denne turen, som eg aldri skulle koma til å gløyma.
Klokka var om lag 21.30 då «VIKINGEN» byrja å få folket over frå
«KOMMANDØREN» og frå nes og holmar kringom, der dei hadde vorte
sett i land av småbåtar tidlegare på dagen, og på dei same nesa sat det
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bygdafolk som kosa seg i den vakre sommarkvelden. Eg hugsar at eg såg
Margrethe Grøteid (Heggland). Ho sat og spøta og prata med nokre andre,
som eg trur var rekstringar.
Omsider hadde «VIKINGEN» fått om bord dei båten skulle ha med, og
vi rekna med at no ber det til Bergen. Men nei.
Eg hadde kome meg opp trappa til brua og sto attom bruhuset – på
styrbord. Eg var ikkje straks klår over kva gjekk føre sag på brua, der
kapteinen gjekk bort i ein messingtingest like innanfor døra og bles i den.
Og so byrja han prata med ein eller annen ein stad på båten. Brått kom i eg
til å hugsa, at på brua om bord i «GOL» hadde dei og ein slik messing-tut,
og med den kunne ein snakka med dei i maskinromet. Altso snakka
kaptein Lindbom med maskinsjefen sin.
Eg minnest at han sa noko slikt som at «det kan bli en fin stek på oss».
Og so ropa han frå brua ned til 2.styrmannen, som eg meinar heitte Aga.
Ja, dermed byrja livet. «VIKINGEN» la seg i posisjon til å hala
«KOMMANDØREN» av grunnen. Alt tok si rid, og klokka var truleg over
23 då «VIKINGEN» slo sakte fart i maskinen og gjorde freistnad på å
trekkja «KOMMANDØREN» av flua den sto på. Men sakte fart var for
lite so ein gjekk opp i halv. Vaieren mellom dei to båtane vart strammare
og strammare, og dei reisande vart bedne om å halda seg borte frå akterdekket, noko som synte seg å vera svært fornuftig. Men havaristen rikka
ser ikkje. På med litt meire styrke. No sto vaieren spent som ein felestreng mellon dei to skipa. Og med eitt small det, og vaieren kom rasande
inn gjennon halegattet og filtra seg kring rekkverket. Dermed gjekk
«VIKINGEN» fram over med halv fart – eller vel det – og rett på land.
So var det to havaristar i Bårdsundet.
Dette hende på fjærande sjø, og «VIKINGEN» byrja leggja seg over til
babord etter kvart som sjøen sinka. Folk vart redde, og mange å kravde
vert a sette i land att. Ja, og av «VIKINGEN» sine eigne reisande var det
mange som vart sette i land i sommarnatta, men vi var mange som var att
om bord. Det vart ei rar natt for mange, for ein fekk lite veta om kva som
ville verta gjort for folk.
No visste mannskapet at «ULLENSVANG» ville koma forbi ute i
Langenuen i 4-tida om morgonen i ruta si frå Sunnhordland, so frå ½ 4 tida
byrja «VIKINGEN» fløyta jamt og trutt. Det var ikkje mykje telefon-kommunikasjon i dei dagar.
Og etter ei tid såg vi. «ULLENSVANG» koma gjennom Bårdsundet.
Eg hugar godt kva kaptein Lund på «ULLENSVANG» sa til
«VIKINGEN» sin kaptein. Men det høver ikkje å gi att her. No var alle
reisande atter samla om bord hos oss, so vi rekna med at vi straks kunne ta
til med byturen. Men det tok tid for «ULLENSVANG» å få «VIKINGEN» av.
Og då ein hadde kome så langt, gjorde vår kaptein framlegg til kaptein
Lund, om at dei to HSD-båtane skulle freista trekkja «KOMMANDØREN»
av. Eg sto no oppe på brusida og høyrde det som vart sagt.
Men då kom gamle doktor Sørensen, som om sommaren budde på
Nymark, opp leideren til brua, slo i rekka og kravde i passasjerane sitt
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namn at «VIKINGEN» straks gjekk til Bergen. Og so vart det.
I Bergen hadde far, og ei mengd folk venta heile natta. Ingen hadde
informert dei om kva som hadde funne stad, anna enn at «VIKINGEN»
hadde gått på grunn i Bårdsundet og at passasjerane var sette i land.
Dagen etter sende Fylkesbaatane gamle og tunge «GUDVANGEN»
søretter, og saman med slepebåten «VULCANOS» drog han
«KOMMANDØREN» av heller fort, vart det sagt. Noko brødmangel vart det
nok ikkje i Bergen den måndagen, men det vart fortalt at utvalet på kaker
og boller var litt mindre enn vanlege måndagar.....

Del III.
Skulle nokon ha fått det inntrykket, at det var berre store båtar som
kom med turfolk til Våge i min barndom, so vil eg gjeme ha sagt at dette
ikkje var so. Eg hugsar godt at det kom skøyter frå Sund med ungdomar
som var på sundagstur og fekk halda til i ungdomshuset for å laga seg mat.
Litt «medbragt» hadde dei òg, – høyrdest det ut til etter kvart, so stemninga
var heller god då dei skulle dra attende.
Eit par av ungdomane våre hadde fått god kontakt med eit par av
jentene og tok avskil med dei som om dei aldri skulle sjå dei att. Ja, nokon
kvar kunne stussa på det forresten, for det hadde róke opp med sterk kuling
frå nordvest utover ettermiddagen, og den som har sett Bjørnefjorden i slikt
vêr, han veit kor gale det såg ut. Men etter å ha vinka seg ferdig gjekk folk
ned i romet og i kahytta, og so bar det «ut mot havet». Eg tykte det såg fælt
ut, og eg kunne ikkje la vera å leggja merke til at to av gutane «våre» tok
seg ein spasertur på vegen til Teigland, truleg for å sjå kor det gjekk.
Nei, dei to fann seg kjærestar frå andre bygdelag seinare....
Det eg nemnde ovanfor, fann altso stad etter at ungdomshuset kom
i 1925, og det same gjeld ein båt som kom frå Bergen med turnarar. Om
det var VIKING, BERGEN TURN eller NORRØNA hugsar eg ikkje,
men dei kom ein herleg, varm sundag i juni og la til ved Johnsakaien.
Det gjorde forresten alle «normalt» store båtar. Berre dei største gjekk
til Bruntveitskaien. Men båten desse turnarane hadde, var ein slepebåt
som heitte «ASSISTANCE» og som hadde minimalt med lugarplass, so dei
omlag 20 som var med måtte sitja på dekk heile vegen frå og til Bergen.
Men det var ein herleg flokk med glade turnarar. Dei hadde so kalla oppvisning i kjellaren i ungdomshuset, men den såg ikkje eg. Skal tru kven
som ville teke til takke med slik transport i dag?
Ja, ungdomshuset var populært i dei dagar.
På den tid var det enno att ikkje so fåe leprasjuke i Bergen. Vi kalla dei
no spedalske. Dei hadde eit sjukehus på Kalfaret, og eg veit at det var folk
som heldt seg for nasen når dei gjekk forbi huset. So lite visste ein del av
oss om denne sjukdomen, som førde med seg so mykje elende og so mange
personlege tragediar i desse åra.
Ei av dei som tok seg av desse sjuke, var MALENE SKÅTØEN, som
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Berre huset heilt til venstre står i dag att av dei gamle husa på kaien. Det var
der bakar Mons Pedersen heldt til. HSD-båten ved kaien er DS «Stord» – før
ombygginga i 1931.
(Lokalhistorisk arkiv i Tysnes)

var oversøster ved sjukehuset. Ho var eit initiativrikt menneske – og sterk.
Tysnesing var ho òg – rekstring. Ho vitja ofte Våge saman med mannen sin
som var avdelingssjef i Wallendahl sin kaibutikk og som hadde mange gode
kundar frå Tysnesbygda. Skal tru om ikkje Malene var syster til Agathe
Myrdal, gift med Johannes Myrdal, som var bror til Martin Myrdal, gift
med Lulli Gjerstad. Ho vart enkje kring 1925, Agathe, og etter nokre år gift
med Johannes Lande, bror til Lilly og Tora Lande. Ja, til fleire.
Dei var mange i tunet der oppe. Men la no det med slekta vera som det vera
vil. Det var oversyster Malena og pasientane hennar eg ville fortelja om i
samband med båtturar til Våge.
Jau, midt i ei veke i byrjinga av juni eit år kom ein liten dampbåt
tuslande oppetter frå Instøyo med kurs for Gjeslingen, og smått om senn
seig han inn til Johnsakaien. «ELISA» var namnet. Skorsteinen var
gulmåla med svart topp, noko som på den tida minna om fargane til det
store britiske selskapet WHITE STAR, som hadde skipsnamn som enda på
-TIC, ja, TITANIC mellom anna. Men det som låg ved kaien her var just
ikkje noko gigant. No var vi vane med jamnt små båtar i Midthordlandske
sine ruter, men «ELISA» var no nesten vél liten, tykte vi gutane, der vi sto
og såg med fagblikk på skuta.
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Medan vi sto der og «glåpte», kom hjelparar opp på kaien med pasientar,
dei fleste heller gamle. Nokre gjekk sjølve, nokre måtte leiast og nokre
berast. Ja, eit par av dei låg i slike gamle sjukekorger som ein nytta før.
Det var eit fælt syn. Eit par av jentene som var på kaien sprang heim att,
og andre snudde seg vekk. Svære sår i andletet, avrotna fingrar og føter
reiva i tjukke bandasjer gjorde eit fæla inntrykk på oss. Ein mann med
langkjerra kom og køyrde nokre av dei opp til ungdomshuset, der til slutt
alle saman var plasserte langs muren på austsida, frå bankinngangen og
nord til trappa til hovuddøra i huset. Vêret var vakkert, og eg er viss på at
alle dei som var med på denne turen hadde ein herleg dag, so herleg som det
var mogeleg å skapa når tilhøva fysisk var som dei var.
Eg hugsar, at eg tykte pleiarane var overlag modige, som kunne gå so
nær dei sjuke. Vi forvitne ungane heldt oss på god fråstand, og det var ikkje
mange av oss som var på kaien då «ELISE» gjekk attende til Bergen frampå
ettermiddagen. Eit litt makabert minne, ja, vel, men vel verd å ta med, dette
skal ha vore den siste «langturen» slike pasientar var med på, og det var visst
nok og den einaste av sitt slag til Tysnes. Og so dette, at denne sjukdomen no
er «noko som var» og aldri kjem att her hos oss. La oss vona det.
Når det gjeld «ELISE», so var det ein båt FASMER i Alvøen skaffa seg
i 1884 for å frakta varer i Bergen Vest-området fram til Alvøen. «Med på
lasset» tok dei so reisande. Og denne vesle dampbåten, som altso vart leigt
ut til turbruk dei dagane det ikkje var rute, han heldt ut fram til måndag
8. april 1940. Det vert 56 år, det. Ja, han var liten, men han var i sanning
god.
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Fisketørking på
Årbakkasanden
Av Edvin Meland
Kor langt tilbake der har vore fisketørking på sanden det veit eg ikkje,
men bestefar hadde inntekt av Fiskeberget, som ein del av kår.
Eg er sannsynligvis den siste som var med, og kan huska litt frå den
tida. Så eg får prøva kva eg får til. Der var stor aktivitet når jektene kom
fullasta med fisk. Dei ankra opp på Årbakkavikjo, det hende der var opp til
2 stk. Det fyrste som måtte gjerast var å få alle krakkane på plass langs
stranda – ein brei plank med 2 små føter. Der stod det vaksne mannfolk
med sjøstøvlar (av lær) med store lange vottar og venta på å få fisken lagt ut
langs stranda. Det foregjekk ved at robåtar henta fisk frå jektene. Jektene
hadde 1 båt på kvar sida. Fisken vart henta opp frå rommet mann til mann
til robåten var lasta, rodde så og lempa den i sjøstranda. Der stod då karane
klar til med dei store vottane og vaska vekk blod. Stundom, dersom den
ikkje var ordentlig flekt, måtte dei bruka flekkjekniven og så med vottane
sine å vaska vekk blod dersom det trongs.
Så var de den yngre garde som bar fisken opp frå stranda la den ut.
Til å transportera fisken oppover sanden brukte dei båretre ,vanlegvis
2 staurar med bord på midten Sanden var mykje større då. Rundt den store
flate bautaen var de eit stort sandområde til og med på andre sida av vegen
var de plass til ein fiskestabel. Dei tørka og fisk i Årvika men der var de
visst ikkje så bra. Fisketørkaren kalla det «Vetlehelvete»!! Hugsar fisketørkaren budde heime – ein som heitte Haukås.
Den siste så tørka der heite Solesnes og budde hjå Haktor Kaldestad.
Det var der eg henta 11 kroner og nokre øre. Ka eg gjorde? Trur eg helst
eg var ærendsgut. Det eg hugsar spesielt, var at tørkaren var nøye med
stablane. Dei måtte stablast med sporane mot kvarandre i ein rund stabel
på ca 80 cm høgde og at skinnet måtte vera opp, og til slutt få fall så vatnet
rann av. Meiner at der og var nokre tak av tre så dei la over, men de var
ikkje mange .Det var altså masse aktivitet rundt dei som ligg under jorda
der nede. Folk deltok i arbeid der frå Nymark til Onarheim .Meiner eg har
sett eit bilete der det var 2 damer frå Elsåker med. Men kan ikkje påstå
det. Der er sikkert bilete rundt om frå den tida som burde vore samla
saman og tatt vare på.
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Skjønnskrift var viktig
i den gamle skulen
Av Harry Solberg
Ei skrivebok for Bernhard Epland
frå 1931/32 kom meg i hende.
Ho fortel mykje om korleis skulen
og samfunnet har endra seg sidan
den gong.
Skriving var eit viktig fag i den
gamle skulen. På 1950-talet hadde t.d.
realskulen 1 veketime med skriving i
1. klasse og opp mot 70-talet var det 1
time skriving i folkeskulen (storskulen).
Ei god handskrift var nyttig å
ha med seg i yrkesliv og organisasjonsliv. I bankane førde dei handskrivne protokollar, og ville du søkja
stillinga som timeskrivar for ein
større fabrikk, måtte du senda prøve
av handskifta saman med søknaden.
Møteprotokollar vart førde med hand,
og folk skreiv søknader, attestar,
lesarbrev og andre brev med skrifta
dei hadde lært i skulen.

Skriftnormalen var ei vakker løkkeskrift. Innhaldet i teksten er tilpassa interessene for landsfolkeskulen.
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Mevatne for ca. 100 år sidan. Skulen heilt til høgre. Huset er i dag restaurert og
velhalde. (Privat foto)

I dag er det få som spør etter handskift. Datateknologien har overteke.
Skrivaren i idrettslaget t.d. skriv møtereferata på ein lefsetynn pc i «Times
New Roman» eller andre skriftformer frå Microsoft.
Faksimilen som viser rettleiinga for rett skrivestilling er eit studie
verdt. Sanneleg var skriving ei konsentrasjonsprøve! Ein skulle ikkje ha
store konsentrasjonsvanskar for å detta ut
av skrivestillinga her
– og stakkars lærar
som skulle kontrollera
skrivestillingane i ein
stor elevflokk.

Elevar ved Mevatne
skule i 1931 (storskulen):
1. rekkje f.v.: Aslaug
Helland, Kristine
Kåstad, Ester Helland, Hjørdis Epland. 2. rekkje f.v.: Johannes Helland, Margit
Mevatne, lærar Mikal Skår, Hjørdis Kåstad, Bernhard Epland. Bak f.v.: Hans
Mevatne, Magnus Kåstad, Hans Kåstad, Jakob Skår. (Privat foto)
29

Nokre spredde minner
frå mi heimbygd,
eller rettare sagt, heimøy
Av Helga Solheim (1903-2001)

Geitung ligg på vest-sida
av Bømlo, ut mot storhavet,
Nordsjøen Det er eit lite stykkje
hav i vest, som ikkje er land før
me når Shetland. Så me sa ofte,
når nokon spurde oss kvaslags
landskap som kom først der vest,
at det var England. Og var det
godt vêr, såg me til Englandsnaustå. Sjølvsagt ein stor vits.
Men i nordvest hadde me to
øyer som tok av for stor-havet. Det
var berre eit lite sund mellom dei
øyane, og den øya som låg nærast
oss var Nautøy. Der bruka me å
ha kuene om sommaren. Og så
var det Skotningen som låg lengst
ute. Der hadde me sauene i beite,
så var den nytta.
På Skotningen er det kommet
innseilingsfyr for lenge sidan,
og det har vore godt for sjøfolk
som ferdast på havet der vest.
Sjølvsagt er der svart vêrhardt
og til tider fælt med ødeleggelse
av båtar, naust og redskap. I mi
barndomstid var der ikkje havn,
Ungdomsbilete av Helga. Her står ho saså då var det mange vakenetter
man med ei veninne i 1918.
for farkost og båtar Alle dei
(Tilh. Torbjørg Solheim)
vaksne var så regel oppe heile
natta og hadde vakt.
Men eg har fleire solskensdagar i minnet som barn og ungdom frå
heimen og alt livet der ute, enn uvêrsdagar. Det var så mykje som var så
godt. Me var så nær kvarandre i arbeid. Det var ikkje nokon som kunne
vera einsleg der.
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Me levde i eit lite samfunn, så alt som skulle gjerast for at livet kunne
gå, måtte dei vera saman om. Det var menn på sjøenn, og kvinner på land,
for eksempel. Rodde me på stølen, som regel 5 jenter ilag, unge og i godt
humør, så fall ikkje tida lang. Særlig når det var godt vêr.
Den største opplevelsen me barna såg fram til, var vårsildefisket. Første eg
minnast, var det garnefisket. Då kom fiskarane i store åpne båtar, og fekk hus
på gardane. Det var eit. surt og kaldt liv. Når silda kom, var det å gå rundt til
folk å få hus for natta eller fleire netter om silda stod lenge med land.
Me rydja ståvene og bar inn halm. Og så kom fiskarane med nisteskrinet og sette midt på golvet, så hadde dei det å sitja på. Dei låg alle kring
veggen. Det hende det var 40-50 mann hos oss, i 1, 2 eller 3 dagar. Prisen
for natta var 10 øre. Me borna syntes det var alle tiders med så mykje folk,
og gilde var dei alle. Me kokte poteter til dei i kjeller og kjøken, for dei var
kalde og svoltne når dei kom heim og hadde selt silda si for dagen. Og så
skulle dei ut om ettermiddagen for på nytt å setja garna. Så dei hadde det
travelt når fisket stod på. Dei hadde lita tid til å koka og stella for seg.
Men det vart betre med alt for fiskarane når motorbåtane kom.
Eg var ikkje så gamal når den fyrste motorskøyta kom til Geitung. Då
måtte me sjølvsagt til sjøen og sjå dette store vidunderet alle saman, både
store og små, unge og gamle.
Me hadde ikkje skulehus på Geitung når eg gjekk på skulen. Far hadde
skulen i 8 år. Me heldt til i eine stova. Så skulevegen var ikkje lang for
oss. Me var fire til å byrja med, men siste året var vi 7, og da var eg åleine
konfirmant. Det var i 1917.
I 1919 vart det bygd skulehus. Det kom mange unge folk, med mange
små born, så der blei to-delt skule seinare. Me hadde lærar i lag med
Hisken krets, ei øy nord for oss, og der var det også to-delt skule. Me hadde
læraren i 3 veker, og dei i Hisken hadde han i 5 veker om gongen. Så det
passa godt for oss når vår-sildefisket kom, og me hadde fri frå skulen.
Me var interessert i alt som vedgjekk fiske og fiskarane, notkasting og
alle dei store snurpebåtane (stimbåtane) som kom heilt inn til land. Dei var
ikkje likt av nokon av fiskarane, så det var stor uvennskap mellom notfolka
og fiskarane. Dei skremde silda vekk for fiskarane. Men me borna syntes
det var stas å sjå så mange store båtar og alle lysa, eller lanternene.
Det var noko nytt for oss når dei begynte å komma så nær land.
Når dei byrja med snurpefisket, var dei langt ute på havet.
Det var mest Nordlendingar som dreiv dette fisket på våre kanter til å
begynna med. Me småjenter var snare med å bli ferdige med oppvask og
husarbeid, for å komma oss ut på hauen å sjå og høyra på alt som foregjekk
på sjøen rundt oss mens fisket stod på. Oftast var me heldige med godt vêr
og fri frå skulen.
Me var så heldige å få leva i ei tid då me ikkje hadde noko å krevja.
Me var glade for det med hadde og for det me fekk. Og derfor hadde me så
mykje å takka for, og me takka oss glade så mangen ein gong.
Eg har lyst til å nevna eit vers av Blix si salme når det gjeld min barndomsheim. 6. vers av «Å eg veit meg eit land»:
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«I min heim var eg sel Avdi Gud var attved, Og eg kjende så vel
Kor det anda Guds fred Når til Kyrkja me fôr, Når me heime heldt kor,
Og med moder eg bad: Å eg minnest , eg minnest så vel denne stad!»
Til kyrkje reiste me alltid når det var nokolunde vêr til det, og etter at
me fekk Kapell på Løkling, fekk me borna vara med. Då var ikkje vegen så
lang. 20 min. over sjøen og 15-20 min. over land. Eg var vel 9-10 år før eg
var til kyrkje. I 1913 vart Løkling-kapellet innvidd. Før den tid reiste dei til
Bremnes kyrkja, og det var over ei sjømil og nesten ein times veg over land.
Så det var ikkje for born å vera med. Men me hadde oftast presten på besøk
ein gong i året.
Også mange emissærar kom, og dei budde som oftast hos oss. Og då
hadde me møte òg. Mor og far var så glad i song, og me var mange syskjen
så det var svært ofte songkor, gjerne to-stemt.
Me hadde også innslag av gitar, mandolin og harpeleik. Me hadde ikkje
anna underhaldning enn det me laga oss sjølve. Me song, les og var ute å
sigla og rodde når det var vêr og tid til det. Sommarskveldane når det var
fint ver, var me ofte ute på ein haug og song og spelte. Det var to gutar som
spelte fele, og dei var ofte med når dei var heime. Dei eldre var alltid så
glade når dei såg oss komme til haugen, der me var vane med å samla oss.
Alle var med, og det var ingen sur kritikk å få.
Me var fornøgde alle, utan rytme. For me sat rolig og song og spela.
Det hadde ikkje blitt godtatt i dag, men tidene skifter og me fylgjer med.
Då eg flytta frå Geitung, i 1925, var det mellom70 og 80 innbyggjarar.
No er det 7 fastbuande att. Dei har fått god havn, telefon, elektrisitet og
handelsmann. Men det er ikkje næringsgrunnlag der lenger. All fisket er
slutt, så dei unge er flytta og dei gamle går bort.
Eg kunne fortalt om mange opplevelser frå min barndomsheim, men
eg får slutta av for denne gongen med disse orda som var ein uskreven lov
heime:
GUDS FRYKT OG NØYSOMHET
No vil eg fortelja litt om tida eg har vore i Solheimsdalen. Og det er over
60 år.
Her har vore store forandringar på dei åra. Mange er farne bort, både
gamle og unge, og folketalet er så altfor lavt.
Me hadde så mange koselige små lag saman, og me var flinke til å gå
til kvarandre. Arbeid hadde me mykje meir av enn idag. Både utearbeid
og innearbeid var meir tungvint og tidkrevjande då. Men merkeleg nok
fekk me tid til kvarandre. Til å snakka om våre problem og tankekors, og
me fann ofte ei løysing saman. Me hadde to kvinneforeningar, og med dei
fylgde det basarar og festar. Julefestar hadde me alltid første tida eg var
her. Og for ikkje å snakka om dei store nyårsfestane på Onarheim.
Like visst som det var nyår, var det nyårsfest. Det var ikkje så langt å gå til
og frå Onarheim i dei dagar, for me var godt trena. Det var kyrkjevegen og
ofte var det møter av ymse slag på Onarheim.
Så kom det Husmorlag, og der var me ein del som var svært flittige. Eg
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Rasmustunet på Solheim, gardsbruket der Helga budde med familien sin.
(Lokalhistorisk arkiv i Tysnes)

skal ikkje nemna dei på navn, men gildt var det å komma i lag med dei på
Onarheim. Eg minnest det enno med glede. Det var mange ting som vart
diskuterte, til nytte og hyggje for oss og andre. Og på heimturen for oss i
dalen, fortsette praten, så me gløymde den lange vegen.
Det er gildt å tenkja attende på den tida då det var tronge tider. Då var
me så nær kvarandre, med tankar og ansut om at det blei alltid ei råd til
hjelp. Me hadde tid for kvarandre i den tida.
Vår store samlingsplass for oss alle var Skulehuset i dalen. Der var det
ofte møte, og som oftes var det mange i alle aldre som møttest. Eit stort
savn i dag då dette ikkje er meir.
Når eg har nemnd Husmorlaget på Onarheim, vil eg fortelja litt om Kari
Onarheim, som stifta laget. Ho tok kontakt med Husmorforbundet og fekk
ein talar heim, Fru Kaia Brun, som stifta det første husmorlaget på Tysnes
i 1936. Det kom visst 2 til straks etterpå.
Den første kontakt eg hadde med Kari Onarheim, var på min bryllupsdag. Ho var mi brudekone, som me kallar dei heime. Det var dei som
pynta brura. Kari Onarheim var eit sjeldent flinkt menneske. Klok og
kunnskapsrik, rolig og trygg i sitt arbeid og måten å vera på. Eg huska ho
sa til meg, då ho var ferdig med pyntinga, nokre gode ord som eg aldri har
gløymd. Og dei har eg ofte hugsa på når dagen var grå, og dei har lyst opp
for meg.
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Tolleif og Helga gifte seg i 1925.
(Tilh. Torbjørg Solheim)

Helga heime i stova på Solheim.
(Tilh. Torbjørg Solheim)
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Kari var tilsett i heimbygda si som jordmor i 1893.
Lønna var 60 kroner i året frå
kommunen, og 2 kroner for kvar
pasient. Men dei første jordmødrene i den tida fekk på ein
måte et kall, eit misjonsarbeid.
Det var ikkje sjukesystre
her og ikkje så lett å få fatt i
doktor, så Kari var ofte ute og
hjelpte når det var sjukdom,
ulukker og ho trøsta i sorg.
Det var alltid godt å ha Kari
der. Ho var sterk i si Gudstru,
og kjend i sin bibel.
Kari var ei av dei første
jordmødrene her som var
utlærd frå skule. Ho var i
embedet i 43 år og vel så det.
Med dei befordringsmidla som
var her då, var det ikkje lett
å komma fram. Ho fekk ikkje
stiga i ein bil når ho skulle
ut. Veglause stader som det
var då, var det å gå i skog og
mark, og ro mange gonger.
Med stor dugleik og stor
innsats av krefter har Kari
Onarheim utført sin gjerning
som jordmor i Onarheim i dei
mange åra. Natt som dag, og
ferie var det ikkje snakk om i
den tida. Kari hadde ein stor og
god heim. Dei hadde fem born
og gard med dyr, og dei dreiv
handel. Så det var nok ikkje
så lett alltid å komma av stad
i ein fart. Det var sjeldan ho
visste om pasientane på førehand. Dei kom berre å henta
henne når dei trong hjelp.
Det var ein gjestmild
heim, og alle dei kaffikoppane
som vart serverte til kundar
(handelskundar) som hadde
lang veg å gå, dei er utalde.

Frå markeringa i 1950 då Kari Onarheim fekk overrekt Kongens Fortenestemedalje i sølv. Her sit ho saman med, frå venstre, Malene Knutsen (svigerinne),
Berta Teigland (søster) og mannen Brynjulf.
(Bilete: Aase Hjertaker)

Husflidsarbeid har Kari Onarheim vore svært interessert i, og i 1928
stilte ho ut husflidsarbeid på landsutstillinga i Bergen. Der fekk ho 3.
premie. I 1938 var ho med på varemessa på Stord og fekk 2. premie.
Likeeins var ho med på Tysnes-utstillinga i Våge i 1948. Der var. det ikkje
delt ut premiar til nokon. Dei fleste nasjonalbunader som då var i bruk på
Tysnes, hadde ho sauma.
Kari var formann for Husmorlaget i Onarheim i mange år, og det var til
hennes store interesse at husmødrene måtte få læra noko, slik at me kunne
skapa gode heimar for oss og familien. Me var alltid i juleselskap hos henne, og
eg gløymer ikkje dei gode lepseklingane og den fine julabaksten. Det var ikkje
laga i ein fart. Alt var så vel ifråseg-gjort som om dei var støypt i ei form.
Husmorlaget var innbedne til 80-års dagen hennes, og me var mange
som kom. Det var ein gild og stor dag for oss alle. Og Kari fekk mange gode
ord for sin store dugleik. Ho såg det som ei velferdssak for heile folket at
husmorlaget vert verna om, og vert gjeve dei beste arbeidsvilkår.
Kari Onarheim fekk Kongens Fortjenestemedalje for sitt jordmoryrke,
og for Husflidsarbeid 12. februar 1950. Det var sokneprest Fridtjof Saanum
som stod for overrekkelsen etter gudstjenesta i Onarheim kyrkje.
Kari tok imot 1600 born, og ho var stort sett heldig, og stolte på Guds
hjelp i alt sitt arbeid. Det var det som gjorde at ho var så trygg. Dei gongane
me var i lag i slike høve, var det så gildt å høyra, når alt var vel over35

stått. Ho tok då dette vesle barnet og sa Gud velsigne deg og takka for eit
velskapt barn. Dette var liksom den første dåp dei fekk.
Kari Onarheim gav dåpsfat av sølv til Onarheims kyrkja. Så ho tenkte
på alle desse små som kom til i hennas heimbygd og som skulle døypast
i Onarheimskyrkja. Kari var glad i kyrkja si, og var der så ofte ho kunne
komme frå arbeidet sitt.
Ho var glad i born og ville ikkje høyra at dei kalla barna for unga. Dei
var Guds born og skapt i Guds billede, og evigheten var nedlagt i deia
hjarta. Dei var fødde med Guds lengt. Ho tenkte og mykje på dei gamle. Det
var ikkje så lett for dei gamle i dei dagar då det ikkje var folkepensjon eller
lignande. I dei mange heimane ho var, såg ho vel alle sin tilstand.
Ho begynte tidleg å snakka om ein heim for dei gamle, og ho var glad
den dagen den stod ferdig. Ho var med å ytte sin skjerv der.
Siste gongen eg snakka med Kari, var i mars i 1955. Eg hadde ei bestilling på ein bunad, og det var knapp tid, for den skulle vera ferdig til mai.
Og den skulle heilt til Amerika. Eg blei svært stussleg når eg møtte Kari.
Det leid mot kveld og livssola var kommen langt ned. Så eg spurde henne om
ho trudde ho kunne klara dette. Og då svara ho meg: «Ja med Guds hjelp».
Det var alltid der ho hadde fått hjelp. Men det var såvidt ho fekk
bunaden ferdig, og det var den siste bunaden ho sauma.
Kari hadde lang livserfaring, og derfor så mykje å gje når me snakka
saman. Kari hadde det som oftast ned å seia til alle: Me måtte ta vare på alt
det me hadde, for det var eit lån som me skulle forvalta med truskap og ansvar.
Ho gav si heimbygd heile sin arbeidsdag, og arbeidet var livs gleda for
henne.
Kari døde i mai 1955, og hadde ho levd til 21. juli, hadde ho fylt 85 år.
Så i fjor mai var det 30 år sidan ho var iblandt oss. Ho var fødd i 1870. Eg
minnast Kari med Takk og Erbødighet, og trur at mange gjer det same.
Her kunne vore skrive ei heil bok om Kari, for det var nok stoff til det,
men eg får slutta her.
Dagen i dag er ein merkelig dag. Den er din. Gårsdagen har du
mist. Den kan ikkje få annet innhold enn det du allerede har gitt den.
Morgendagen har du intet løfte om. Du vet ikke om du får oppleve den.
Men dagen i dag har du, den kan du gi det innhold du selv vil. Bruk din
mulighet. I dag kan du gjøre et menneske glad. I dag kan du hjelpe en som
har det vanskelig. I dag kan du skrive en hilsen til din syke venn. I dag kan
du leve slik at noen i kveld takker Gud for du er til.
Ta vare på dagen i dag.

Februar 1986
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Ungdom frå Onarheim
starta handel i Våge i 1902
Av Olav Hjertaker – artikkel i «Bladet Tysnes» 22. desember 1998.
19 åringen Gustav
Hjertager frå Onarheim,
leigde hausten 1902 lokaler
hos fargar Isak Grepne i
Våge for å driva landhandel
og bakeri. Han var for ung
til å få handelsbrev og dreiv
handel i mora sitt namn.
Firmanamnet vart soleis A.
Hjertager, Vaage.
Gustav Hjertager, (far
min) fødd 1883, var son til
landhandlar Olai Engelsen
Hjertager i Onarheim. Olai
overtok den gamle landhandelen i Kvitevollsneset i
1881, og dreiv den fram til
1905.
Sonen Gustav var frå
barndomen svært interessert i handel, og var truleg
til god hjelp for far sin på
krambua. Frå hausten 1899
Gustav Hjertager i unge år.
til våren 1900 gjekk han på
Framnes Ungdomsskule i
Hardanger. Der fekk han
god opplæring i rekning og
bokhald, noko som skulle verta til god hjelp seinare som handelsmann.
Han etterlet seg verdfull materiell, som kladd (sal på kreditt), kassabøker og hovedbøker frå tida han dreiv som handelsmann frå 1902 til 1954,
ialt 52 år. Også frå tida i Våge (1902-1905) er bøkene framleis like fine som
då dei var skrivne med den flotte handskrifta hans for snart 100 år sidan.
Framføre meg har eg den første forretningsboka han skreiv frå handelen i
Våge:
Kladd no. 1 for A. Hjertager, Vaage.
Første kunden som har kjøpt på kreditt er ei dame frå Vee, som har
kjøpt ein spegel til kr. 1.80 den 29. nov. 1902. Denne datoen er truleg
opningsdagen.
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Det var i sjøbua heilt ute i venstre kant av biletet Gustav Hjertager starta handel
i 1902

Landhandel og bakeri ved Vågssjøen
Fargar Isak Gripne (1851-1933) dreiv med stamping og farging ved
Vågssjøen litt før hundreårsskiftet. I gards og ættesoge bind 4, finn ein ut
at Gripne ei tid også var borti handelsverksemd. Han dreiv med bakeri i
vestre stovehuskjellaren ei tid, ifl. soga.
Men hausten 1902 leigde han altså ut handel og bakeri lokalene til den
unge karen frå Kvitevollsneset i Onarheim.
Som nemnt før, hadde Gustav allereie som 19 åring god røynsle med
å driva landhandel frå krambua heime hos far sin i Kvitevollsneset. Men
han hadde hug å driva handel på eiga hand, og her i Våge hadde han lyst
å prøva seg. «Forretningsteften» hadde han allereie som skulegut i folkeskulen på Hagareset. Han har fortalt at han som skulegut i 10-12 års
alderen tok med kandissukker og lakris og selde til kameratane på skulen.
Til meg fortalte han at han eingong som ung sat på vetlahuset og rekna ut
kor mykje han kunne tena på eit sirupsfat.

Vanleg å handla på borg hos handelsmannen
Då Gustav tok til med krambua ved Vågssjøen i 1902, var det nok
ikkje mange av kundane som kunne betala kontant kvar gong dei handla.
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Bøkene syner at folk flest
har kjøpt på kreditt, titt og
ofte. Både lensmann og prest
har vore innom «svartaboka»
for ei områ. Kontantar var
mangelvare. Presten og
lensmannen hadde nok fast
inntekt som dei truleg fekk
kvar månad, sjølv om løna var
lita. Gardbrukarane og andre
arbeidsfolk måtte gjerne vente
i veker og månader for å få
oppgjer for varer og tenester.
Handelsmannen måtte
vente til bonden til dømes
fekk selje kalven til ei nybert
ku, eller til hausten når
suene kom heim frå beite,
og dei fekk selje slakt og ull.
Likeins fekk selgje nokre
skjepper poteter. Eller òg når
han hadde fått teke ut nokre
mål ved på vårparten. – Slik
berre var det!

Engel Vaage kjøpte brød til bryllaup 30. desember 1904 for kr. 50

Lensmannen var òg skuldig pengar til landhandelen
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Ein handelsmann måtte vera tålsam, og det hende nok ofte han ikkje
fekk alt som var krita. På ei annan side fekk handelsmannen gjerne 2-3
månaders kreditt hos grossistane, så han på den måten fekk ei gunstig
betalingsutsetjing.

Imponerande assortert landhandel
Etter å ha sett gjennom kladden (dagbok for varer selt på kreditt) frå
tida firma A. Hjertager dreiv landhandel i Våge frå 1902, blir ein imponert
av alle dei vareslag som vart selde på ein heller lita landsbygd på den tida.
I tillegg til vanlege kolonialvarer (daglegvarer) som brød, kavring, kjeks,
margarin, sukker, kaffi, matmjøl, gryn, sirup, soda og såper, selde han
parafin, linolja, sinkvitt og tjøra.
Ein fekk også spiker av ymse slag. Likeins gardsreidskaper som spa,
greip, og ljå, og sjølvsagt kraftfor av dei slag som var i handelen då.
Krambua selde også ein del manufakturvarer, og litt skotøy for barn og
vaksne. Steinty av ymse slag var å få. Likeins diverse kortevarer og pynteting.

Utruleg billige varer, men lite pengar å kjøpa for
Prisen på langebrød (ca. 2 kg.) var 40 øre, vittenberger 20 øre, vørterbrød og franskbrød 20 øre og billige bollar av ymse slag. Kaffi til 40-55 øre
for morka (250 gr.). Farin til 50 øre kiloen og smør til kr. 1.–. Te til 10 øre
pakken. Kveitemjøl til 24 øre pr. kg. Ein kunne også få 1 fl. fruktvin til 25
øre, og ei flaske brus til 15 øre. Appelsinprisen låg på 30 øre kiloen.
Sirup var billeg pålegg på skiva kring hundreårskiftet, berre kring
18 øre kiloen. Folk kjøpte i flasker og spann, opptil 4 kilo om gangen var
ikkje uvanleg. Lensmann Tvedt har kjøpt heile 18 kg. (truleg ei bøtte sirup)
eingong i 1903. Sirup kom i store eikefat som innehelt omlag 320 kg. og det
kunne bli bra forteneste på eit fat, om ein passa på at det ikkje vart «haug»
på, eller rann over spannet, flaska, eller anna «bidne» kundane hadde.
Eg minnest far fortalte at Håkon Dalen (handelsmannen) skulla ha sagt
at sirupen var så seig dei kunne dra han frå Våge til Dalland!
Røyketobakk vart mest selt i laus vekt (bladtobakk) kr. 1,10 for morka
(250 gr.) eller 45 øre for 1 hg. Men ein kunne også få kjøpa finare sortar
røyketobakk i boks til kr. 2,80. Skråtobakk i ruller fekk ein til 25 øre.
Av steinty fekk ein koppar til 50-60 øre paret, fat og skåler til kring
30-40 øre. Ein kunne få ei vassausa til 40 øre, og ein foldekniv (lommekniv) til kr. 1.–, andre knivar frå 20-60 øre. Portemone frå 45 øre til kr.1.–,
2 penalhus til 46 øre, penneholder med penn 6 øre. Bibelsoga til 40 øre og
almanakk til 20 øre.
Av manufakturvarer vart det selt fint blusetøy til 1,30 pr. m., skjortetøy
til 50 øre pr. m. natttrøyetøy, 4 alen for kr. 1,70, buksetøy til 1,10 pr. m. og
dresstøy til 4,00 pr. m. (truleg fint stoff) cheviot-tøy, lerret, fôr, knapper og
maljer. Pris på ei trådsnelle var 10 øre! Her kunne ein også få kjøpa huer
til gutar og menn frå 70 øre til kr. 1,25.
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Ein kar frå Teigland har 5. mai 1903 tenkt å få seg sydd ny dress, og
har kjøpt på krambua 2,5 m. dresstøy (truleg dobbel-breidd), fôr og knapper,
1 m. stry, l/2 pl. vatt og 1 alen lærret, for tilsaman kr. 11,95.
Truleg rakk han å få dressen ferdigsydd til 17. mai eller pinsti for
ein «overkommeleg pris».
Skotøyprisane såg også ut til å vera låge, med prisar på barnesko frå
kr. 2,50 til 3,30, og herre- og damesko frå kr. 4,50 til 6,50. Sal av tresko var
ikkje stort, sjølv om det var midt i «treskotida». Det vart truleg eit heimeprodukt som nevenyttige karar i bygda laga for ein billeg penge. Det kan
og tenkjast at andre som dreiv med krambu, til dømes Håkon Dalen,
selde meir av det slaget.
Jau, dei kunne trygt annonsera: «Vi gjør Norge billigere!»

Låge prisar på bondens produkter
Det syner seg at dei prisar som kundane fekk for varer dei leverte til
handelsmannen også var temmelig låge kring hundreårskiftet.
Til dømes: 1 kalv, 16 kg. kr. 4.– (25 øre pr. kg), 1 skjeppe poteter (20 l.)
80 øre. Egg, for sneisa (20 stk.) 80 øre - kr. 1.–. Smør, for morka (250 g) 35
øre. Famneved frå kr. 10 til 13 kr. pr. famn.
Kundane kom til dels langveis frå. Sjøvegen frå Godøyane og også
frå Reksteren kom dei.

Leverte brød til andre handlende
Den unge handelsmannen har vore «om seg» etter brødkundar også.
Allereie i januar 1903 har han fått fast levering av brød til Gullaksen i
Godøysund (Hotellet). Ordrane var ofte på 5-6 langebrød, 5 vitenbergere,
løsebrød, vørterbrød og franskbrød, bruttobeløp omkring kr. 5,00.
Heile 20 % rabatt har kunden fått.
Han leverte også brød til dei som handla på Nymark i 1903-04, Edv.
Andersen, Michal Aarbakke og firmaet Hodnekvam og Hodneland.
Til firmaet Peder M. Helland, Flatråker har brødleveransen vore fast
kvar veke frå hausten 1903.
Det har også vore bakt mykje kavring. Ofte i 9 eller 18 kg. porsjonar.
Kavring vart ofte pakka i tunner. Det kan tenkjast at ei tunne tok 18 kg.
kavring (ei våg). Prisen for 9 kg. kavring var kr. 2,00.

Firma I. Gripne og G. Hjertager
I juli 1903 er Isak Gripne og Gustav Hjertager vorten samde om å gå
saman om landhandelen, og firmanamnet vart då: I. Gripne & G. Hjertager,
Vaage i Tysnes.
Gustav fylte 20 år den månaden, og fekk då eige handelsbrev, slik at
han kunne nytta sitt eige namn.
Gustav leigde husvære hos Isak Gripne, etter det ein veit. Han vart
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buande der frå november
1902 til nyåret 1905.
Isak Gripne var
ein allsidig mann med
mange interesser. Han
kunne det meste. Han
bygde hus, og han var
murar. Til og med
klokker reparerte han.
Og så var han musikkinteressert, og hadde eit
harmonium (orgel). Det
var truleg her Gustav
(far min) fekk interesse
for å spela orgel.
Firmaet slutta 31.
desember 1904.
Noko av dei siste
kundane deira var
tysnesbygda sin store
son Engel Kristensen
Vaage, som 30. desember
1904 kjøpte brød til
bryllupet sitt for heile
kr. 50,00 Det var myke
pengar berre i brød, så
det var sikkert mykje
folk innbedne til brylIsak Gripne og kona.
laupet nyårsaftan det
året.
Gustav reiste haimatt til Onarheim for å overta landhandelen i
Kvitavollsneset januar 1905.

Inkassobyrået i Våge
Då firmaet I. Gripne & G. Hjertager slutta handelen i desember 1904,
var det mange av kundane som ikkje hadde betalt alt dei skulda. Det var
lite pengar mellom folk, og innbetalinga gjekk tregt. Dei fleste betalte
omsider, men det gjekk opptil 2 år for nokre. – Det var nokon som var
vanskelege.
Gustav Hjertager var ein flink dugande forretningsmann, men også
ein nøyereknande bokholderi-mann, der krone og øre talde. Alle debitorar
måtte tole at renter vart rekna til hovedstolen. Det var det nok ikkje alle
som syntest om.
Lensmann Johs. Tvedt vart nytta som inkassomann, og han fekk
Gustav til å innkassere restansane for seg.
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Det ser ut for at folk hadde
respekt for lensmannen, og
han fekk inn det meste. Men
ofte utan renter. Det fekk då
vera grensar for å vera natig!

Fann kona si i Krokjen
Den unge handelsmannen
frå Onarheim var ugift då han
kom til Våge og trong litt hjelp
i huset til vask og matlaging.
Han trong ei taus!
Ingeborg Kristine
Vilhelmsdotter Vaage (frå
Krokjen), var ei vakker
ungjenta på 16 år. Henne
hadde Gustav eit godt auga til.
Ho vart hushjelpa hans, og det
vart nok kjærleik med i spelet.
Ho hjelpte til på krambua
også den tida Gustav dreiv
med handel i Vågssjøen.
Ingeborg kom seinare til
Onarheim for å vera hushjelp
for Gustav etter han overtok
Ingeborg Wilhelmsdtr. Waage – Krokjen
landhandelen i 1905, og dei
vart vigde i Onarheimskyrkja
7. juni 1907. Ialt 10 born
fødde ho til verda, og eg var så
heldig å få vera ein av dei. Gudsfrykt med nøysemd var hennar motto.
Ho var ei gild god mor for oss barna, og var like dugande på krambua
som i huset.
Det beste varpet Gustav gjorde i heile sitt liv, var då han fekk den gode
og dugande Ingeborg i Krokjen til kona.
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På biletet er nokre av dei siste foreiningsmedlemene frå begge foreiningane samla.
Fv.: Anna Sletteskog, Dortea Espevik, Bertine Barmen, Marta Haukanes, Kristine Skorpen, Marta Laukhamar, Oddborg Laukhamar og Olga Skorpen

«Kvinneforening» i Skorpo
Av Harald Skorpen
Dette er truleg frå eit av dei siste kvinneforeiningsmøta i Skorpo.
Namnet var «kvinneforening», for her var ingen menn med, - unnateke
enkelte gonger når det tilfeldigvis var ein emmiser på garden som skulle ha
misjonsmøte, samling, i skulehuset om kvelden. Heime minnest eg det
vart fortalt at den einaste mannen som var med «på kvinneforeining»
var «Mass i Flornes»(1845 – 1931). Dette vart etter kvart eit fast uttrykk.
Viss ein mann var i huset når det var kvinneforeining, vart han gjerne
då kalla Mass.
I Skorpe-krinsen var det frå gammalt av to misjonsforeiningar.
Den eldste var «Sjømannsmisjonen», skipa i 1910 under namnet
Skorpens kvinneforening. «Kinamisjonen» vart skipa i 1927 under namnet
Skorpens misjonslag.
Foreiningsmøta gjekk på omgang i heimane til medlemene. Vertskapet
stilte med kaffi, men kvar hadde med sin eigen matpakke. Programmet
var prat, gjerne ein andakt eller opplesing frå eit misjonsblad og song or
Sangboken. Salmeboka vart ikkje nytta. På møta vart det lodda ut ein liten
ting, t.d. ei sjokoladeplate. Den som vann, måtte ha med gevinst til neste
møte. Pengane som kom inn på desse utlodningane, vart oftast brukte til å
kjøpa inn ein større gevinst til å «ha på bok» til basaren. Men viss det var
nok gevinstar, gjekk også desse pengane til misjonsmarka. På møta vart det
strikka, hekla og brodert, og desse produkta vart ofte gevinstar på basarane.
Foreiningsmøta starta til vanleg tidleg på ettermiddagen og vart gjerne
avslutta før det vart altfor mørkt vinterstid. Sommarstid var det ingen møte.
Før vegen var ferdig mellom Laukhamar og Skorpetveit, var det ikkje alltid
like greitt å ta seg fram på stigane i mørkret i all slags vér. Til Barmen,
Espevik og Flornes var det som oftast mannfolk som måtte ut i skyss.
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Frå basaren Skjærtorsdag 1968. Olga Skorpen ivrig oppteken med å selja lodd.
Harald Laukhamar var fast utropar på basaren til Kinamisjonen.

Medlemene i «kvinneforeningane» var frå gardane i skulekrinsen:
Laukhammar, Skorpo, Skorpetveit, Barmen, Espevik og Flornes.
Foreiningane hadde faste dagar for dei årvisse basarane i skulehuset.
Det var her storparten – for ikkje å seia alt – av pengane kom inn. For
Kinamisjonen var det basar Skjærtorsdag og for Sjømannsmisjonen Kr.
Himmelfartsdag. Desse basarane var på mange måtar høgdepunkt i
det sosiale livet i krinsen, og dei fleste møtte fram. Dei gjevaste gevinstane «gjekk på bok». Dette var ofte handarbeid som foreiningskvinnene
hadde laga: broderte eller hekla dukar, puter, løparar, strikka trøyer eller
genserar. Desse tinga var oftast hengde opp på ei snor frame i lokalet.
Foreiningsdamene gjekk rundt til dei frammøtte med kvar si bok der folk
kunne «ta lodd». Det vil seia å kjøpa lodd. Damene hadde gjerne på førehand sikra seg lodd hos folk som ikkje skulle på basar.
På 50-talet kan eg minnast det var «10 øre lodde», både pr. nummer på
bok og for ei åre, men inflasjonen slo til her òg. Brått eit år var det «25 øre
lodde». Ein uhyrleg prisauke! Men etter nokre år vart prisen auka til 50 øre
og så til ei krone.
Trekkjing av gevinstane vart gjort på følgjande vis: På små kartongbitar var det skrive nummer frå ein og oppover. Desse var tredde på ein
tråd I nummerrekkefølgje. Den boka som det var selt færrast lodd på, vart
trekt først. Ein tok av nummerlappar tilsvarande det som var selt på boka,
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Frå basaren Skjærtorsdag 1968. Gevinstar for bok heng på snora. Ved tavla,
Marta Laukhamar, mangeårig formann i Kinamisjonen.

hadde dei opp i ei bytte og trekte. Så tok ein av nummer som svarte til
neste bok osv. Eg kan minnast at sidan mor mi var med i Kinamisjonen,
var det ein årleg syssel heime kvar Langfredag, å træ lodda tilbake på
tråden i rett rekkjefølgje.
Det var nok ein liten konkurranse mellom damene om kven si bok som
vart trekt sist. På basaren til Kinamisjonen på 50-talet kan eg minnast at
boka til Bertine Barmen, med blautkake til gevinst, stadig var på topp med
flest selde lodd.
Men før det vart trekt på bøkene, var det åresal. Dei første årane eg
kan minnast, var laga av papp. Dei var sjølvsagt ikkje særleg haldbare,
og det var eit stort framsteg då onkle min, Johan Sletteskog, laga årar av
kryssfinér. Det var fem nummer på kvar åre. Gevinstane på årar vart kalla
«åramat» og det var mindre ting, t.d. hekla grytelappar, strikkalabber,
bollar eller egg. Det vart alltid presisert om egga var rå eller kokte.
Frå gammalt av, vart enkelte ting også auksjonerte bort. Det gav nok
både ekstra spenning og underhaldning, men dette vart det slutt på i
50-åra.
I dag er det ingen kvinneforeningar i Skorpe-krinsen. Dei fleste av dei
som var med, er borte.

46

Minderne og Sangerhuen
Av Mikal Heldal
Johannes Ingvaldsen (1883 1977) var frå plasset Heio, Skorpo.
Han dreiv handel i Skorpo frå
1909 til 1915. Sidan var han
forsikringsagent i «Fram» var
busett i Haugesund, Trondheim og
Stavanger. Seinare slo han seg ned
som skomakar i Hugesund. Kona,
Anna, var frå Hauen (Sletteskog),og
då begge brørne til Anna var døde,
slo huslyden seg ned i barndomsheimen hennar. Dei dreiv gardsbruket frå 1939 saman med sonen
Ingvard Ingevaldsen. Johannes
dreiv dessutan skomakarveksemd.
Omlag 1960 flytta dei attende til
Haugesund.
Eg hugsar godt Johannes frå
barneåra mine. Han var alltid i
godt lag, flink til i fortelja stubbar
og skrøner, og han hadde eit ord
Johannes Ingvaldsen (1883 - 1979)
til det meste. Eg var innom ein
vinterdag med skor til vøling,
beksaumstøvlar var det visst. Og eg
let han vel forstå at det hasta. «Det er det, sa han og snufsa slik han pla,
at anten vil folk ta livet av meg med lite arbeid, eller dei tek livet av meg
med alt for mykje arbeid». Men skorne vart vølte, og han fekk mange år
med same plaga. Og så var det songen. Det eg hugsar best var at han kom
ned til Sletteskogssjøen etter posten, og det vart då stundom lagt inn ei
lita songøving på verkstaden som far min dreiv saman med Hans Skaten.
Far min (Einar Heidal) dreiv Flakkavåg songlag i dei åra, og Johannes
Ingevaldsen og onkel Peder (Barmen) var tenorane. Stunda det mot songarstemne eller andre framføringar, fekk tenorstemma ein gjennomgang. Då
Johannes flytta til Haugesund, spurde far min om han kunne skriva ned
det han mintest tra tørste koret i Flakkavag, og han skreiv følgjande:

Haugesund i desember 1960
Nogen minder fra de to første sangkor i Flakkavåg.
Det var lærer Samson Skår som begyndte med det første sangkor i 1895.
Koret talte ca 15 medlemmer og havde sine øvelser hos Hans T. Skorpen.
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Flakkavåg songlag på olsokstemne i Uggdal tidleg i 1950 -åra. «Sangerhuen» er
no på plass både hjå J. Ingevaldsen og andre med trufast kordeltaking gjennom mange år. Første rekkje frå venstre: Haldis Baugstø (f. Skorpen), Aud
Ådland (f. Rasmussen), Olga Skorpen (f. Sletteskog), Anna E. Skjellevik, Anna
Sletteskog, Inger Mølstre (f. Ingvaldsen) og Gerd Rydland. Andre rekkje: Ei
ukjend, Marta Sletteskog, Jonette Sletteskog, Ragnhild Sletteskog, Henriette
Rydland (f. Sletteskog)og og Bjørg Rydland Tredje rekkje: Knut Utne, Hans
M. Skaten, Engel Skjellevik, Olav H. Skorpen, Johannes Sletteskog, Johannes
Ingvaldsen og Arne Wigestrand.
Dirigent: Einar Heidal.

Sangerne var fra Barmen, Flornes og Skorpen. Jeg var den gang bare 12
år og måtte være med på alten det første året. De fleste sangene var fra en
liten sangbok, som kaldtes Sions harpe. Det var svært enkle sange i førstningen, siden blev det lidt mere krevende for eks. når vi indøvet sangene
«Jeg vil prise min gjenløser»og «Den himelske lovsang».
De som kjender disse sangene vet, at i koret er mange ord, som sopranstemmen må holde ut 4 taktslag, mens de andre stemmer synger hele
setningen. Dette gikk hårdt utover sopranen, som måtte tøie ut sålenge
pusten rakk. Det ble stundom i korteste laget. Der blev smilt i spissskjegg,
rundskjegg og fuldskjegg når sopranen holdt på at miste pusten. Men så var
seiren også stor når alt klaffet.
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Koret optrådte på galleriet i Onarheim kirke, og sang menighedssvarene
når presten messet, ellers var det hjemme i Flakkavågen, i totalsmøter og
samlinger det lod sin røst høre. Interessen og fremmøtet til øvelserne var
bra. Efter at lærer Skår flyttet til Hålandsdalen, blev koret nedlagt. Dette
var litt historikk fra det første koret i Flakkavåg.
Det var Endre H. Skorpen som gjorde det første skridt til det andre
koret. Hans søster Marie, som var blind, lovet all den støtte hun kunne.
Hun havde vært på blindeskolen i Trondhjem i 6 år ialt, og deltatt i sangundervisning. Endre Skorpen havde lært sig spille fiolin efter noter og
kunde innøve stemmer Jeg var da kommet hjem til Skorpen fra Bergen,
hvor jeg hadde stått i Sandvikens Sangforening en tid, og jeg gnikket lidt
på fiolin. Når Endre øvet basstemmen i den ene stuen, jeg altstemmen
i den andre stue, og sopraneme gjerne kunde stemmen fra før, og jeg
nesten altid sang tenoren alene, havde lært den hjemme, så gikk det fort
med indøvningen. Første gangen vi skulde synge sammen, stilte Endre
sig opp på bassen. Jeg blev nødt til at forsøke mig, som dirigent
og synge tenor samtidig. Vi øvde ind mange sanger, religiøse,
fedrelands- og nationalsanger.
Takten holdt vi godt og det blev forte, fortissimo og pianissimo der
det så skulde være. Nogen av sangene tror jeg vi sang nokså godt. Vi fikk
ialfald god kritikk efter at vi havde vært inde på Onarheim en 17. mai. Et
nystiftet kor i Onarheim kreds sang da et par nummer. Flakkavågskoret
havde forberedt sig bedst muligt, med et variert program. En referent fra
Onarheim skrev i bladet «Søndhordland» at Flakkevåg sangkor havde vært
inde på Onarheim, så sangerne der fikk høre hvordan det skulde synges.
Dette var for 56 år siden.
Senere har både bl. kor og mandskoret i Onarheim hevdet sig på en
utmerket måte.
Det er dessverre slik at sangkor i mindre grender har en blomstringstid.
Så er det kampen for tilværelsen, som spreder sangerne. Men så skyter den
gamle stammen nye skudd, slik det også gikk i Flakkavåg. Om de to kor
som har virket senere i Flakkavåg, overlater jeg til andre at referere.
Det er en god avveksling at delta i et kor. Skulde jeg som gammel sanger
få gi et råd, så blir det: Slutt godt opp om øvelserne, det støtter de andre
medlemmene, og ikke mindst dirigenten.
Mine erindringer fra sangkor er mange og gode. Nu har jeg bare
minderne og sangerhuen igjen.
Hjertelig sangerhilsen fra
Johs. Ingvaldsen
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Knut Sigve Skår og Elling H. Skartveit er framme ved skulehuset på Hagastølen
og kan skuande konstatera at det meste er som det var før i tida.

På vandring langs ein
gammal skuleveg
Jorun K. Øgaard i «Bladet Tysnes» – nr. 50 2002.
Elling Hornenes Skartveit (62) og Knut Sigve Skår (62) er på melankolsk vandring langs ein attgrodd sti i Hodnanes-markjo. For 54 år sidan
var stien ein lang og dagleg skuleveg for dei begge.
Klokka er åtte, og året er 1948. Ut av den mørke skogen kjem ein liten
gut med ei fjøslykt i handa. Knut Sigve Skår er åtte år, og skal på skulen
på Skjelevikjo, ein og ein halv timesgange frå garden på Skår. Han går
aleine, det er framleis stummande mørkt, og lykta lyser opp stien i det
bratte terrenget. Åtteåringen har allereie gått ein halvtime i det
veglause landskapet sør på Tysnes når han kjem til den einaste
garden på Hodnaneset.
50

Veglaus skuleveg
Knut Sigve Skår bankar
vand på døra på gårdshuset, og høyrer raske steg
innanfor. Elling Skartveit,
også åtte år, kjem med ein
gong. Dei to andreklassingane har ein time sti i kupert
terreng framføre seg før dei
kjem til skulen i Skjelevikjo.
Kanskje er det desember,
kanskje er det piskande
regnbyger eller kanskje er
det eit ørlite lag med nysnø
på bakken. Dei to gutane er
godt kledde, i nikkers, lange
lubber og strikketrøye med
vindjakke utanpå. Er det
regn nyttar dei regnjakke,
men er likevel dyvåte når dei
kjem fram til skulen.

Den prikka linja viser stien gutane måtte gå.

Merkelege lydar
Kanskje har dei hatt i
lekse å pugga utenat salme
348 i salmeboka, og dei øver
på versa medan dei travar
innover stien i furulandskapet. Myrane surklar når
dei går, merkelege lydar som
får låtten fram. Stien er det
dei sjølv som held ved like;
dei to gutane er stort dei
einaste som nyttar han til
dagleg, og dei brukar sjeldan
å møta folk.
Fire bekkefar må dei
over på den timelange vegen.
Berre eitt er farleg.
Ein dag måtte tanta til
Elling henta dei på skulen,
fordi veret var for dårleg til at
dei kunne gå åleine.

Knut Sigve og Elling brukte ein time gjennom
skogen for å koma til skulen då dei var små.
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Det var mykje leik på heimvegen når Knut Sigve og
Elling gjekk til skulen. Framleis kan Knut Sigve
kunsten å klemma eit tre.

Det hadde regna
heile dagen. Då dei
kom til Sanddalselva – den elva som
i regnvêr vart både
stor og farleg, måtte
tanta gå uti for å
hjelpa dei over. Vatnet
rakk henne til livet.
I det Elling går uti,
kjenner han at han
vert dregen med elva.
Beina lettar, og han
veit at no forsvinn
han med straumen.
Men tante heldt han,
og det går bra.

Autoritær fløyte
Etter enno ein halvtime, der landskapet har skifta frå furuskog til eikeskog, kjem Elling og Knut Sigve til Skjelevikjo. Det vesle skulehuset ligg
inni skogen, på Hagastølen, og dei spring siste vegen før dei opnar porten
og høyrer lærar Kalve blåsa i skulefløyta.
Når me i 2002 er tilbake på den gamle skuletomta, er det ikkje
vanskeleg verken å høyra fløyta eller sjå læraren for seg; der han stod på
den gamle steintrappa som leier inn i skulestova. Også i Elling og Knut
Sigve sin barndom kunne skulefløyta lyda i ungane sine hovud, sjølv om
lærer Kalve var langt unna.
– Det er rart. Stundom var eg sikker på at eg høyrde fløyta i sommarferien også. Og då eg fortalde det til andre elevar, sa dei at dei også trudde
dei høyrde den i ferien, seier Elling.
Det nærmar seg jul, og Elling Skartveit (62) og Knut Sigve Skår (62)
går saman på den gamle skulevegen for første gong på femtifire år.

Finn att stien
Det sluddar, bakken er fylt med nedfelte blad og landskapet er framleis
kupert, myrete og ramma inn av tre som ser gode ut å klatra i. Som for
femtifire år sidan er det eit kupert landskap me vandrar i, om ikkje like
veglaust som før. Gardbrukar Elling Skartveit har laga ein skogsveg
eit stykke innover marka; like til den farlege elva, som i dag renn
forbi som ein uskuldig småbekk.
Etter elva finn me tilbake til skulestien nett slik den var. Buskar har
vakse att, og fleire stader ligg velta tre over stien; det kan sjå ut som om
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I dag er det gamle skulehuset på Hagastølen privateigd. Men lite har forandra
seg på utsida sidan huset vart brukt som skule.

stien ikkje har vorte brukt sidan dei to gutane gjekk til skulen. Det kan
godt henda. Elling Skarvtveit var nemleg den siste på Hodnaneset som
gjekk til skulen i Skjelevikjo, og i marka i dag er det stort sett berre
hjorten som går.
Men dei to har ikkje problem med å finna fram, beina vandrar i gammal
vane, og minner kjem fram ettersom dei går. Medan Elling Skartveit gjekk
til Skjelevikjo i alle sju åra han var skulegut, var det berre i andre klasse
Knut Sigve Skår gjekk med. I første og tredje klasse samt åra etter var det
nok elevar til ha skule på Skår. Difor gjekk einebarnet Elling Skarveit
seks år åleine til skulen i Skjelevikjo.

Misunte kort veg
– Det var ekstra kjekt det året eg hadde følgje med Knut Sigve på vegen.
På tilbaketuren brukte me ofte dobbelt så lang tid; me klatra i tre, såg
etter aure og laga demningar i elva. Trass i at skulen slutta klokka tre, var
me ofte ikkje på Hodnaneset før klokka fem, fortel Elling Skartveit. Han
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vedgår at det ikkje alltid var med liv og lyst han gjekk den timelange vegen
til skulen.
– Me misunte ofte dei som hadde kortare skuleveg, og det var vel ingen
som hadde grunn til å misunna oss, seier dei båe.
Elling hugsar at dei to månadene før og etter jul var den verste tida.
– Då var det mørkt heile vegen til me kom fram til skulen, og det var.
mørkt når me kom heim om ettermiddagen. Det var knapt ein gong at me
let vera å gå grunna veret. Ein gong gjekk eg til skulen trass i at det var
uvêr. Då eg kom fram til skulen, synte det seg at læraren ikkje var komen
grunna vêret. Då var det berre å snu, hugsar han.
Dei to er ikkje fylt med vemod når dei vandrar på ein attgrodd skuleveg,
men tykkjer det er underleg å gå der likevel.
Skulebygget i Skjelevikjo er no privateigd. Dei to gardbrukarane ser seg
ikring og stadfestar at det meste er som det var.

Geografi mest spennande
Den gamle skulegarden er framleis ramma inn av ein låg steingard,
og dei fire store vindauga som før romma eit klasserom, er dei same.
Alle dei sju klassetrinna heldt til i det same klasserommet då dei to
gjekk i skulen, og læraren underviste dei alle samstundes. Til saman gjekk
omlag 10 elevar på den vesle skulen.
– Me hadde ikkje geografi i andre klasse, men det var likevel det mest
spennande faget, og me følgde godt med på det dei eldre lærte, seier Knut
Sigve Skår.
I friminutta var slåball dert store slagaren. Lekselesinga var ikkje meir
populær for 50 år sidan enn i dag, skal ein tru dei to.
– Då me kom heim om ettermiddagen var me utslått og orka knapt
tenkja på lekser. Me tok det med ein harelabb, innrømmer Knut Sigve.
Tjue år etter dei gjekk saman til skulen, kom det veg sør på Tysnes.
Fram til 1970-talet stogga vegen i vest på Flatråker og i aust i Skjelevikjo.
– I dag hadde vegen til skulen teke fem minutt med bil. Slik sett
hadde det vore enklare å vera elev i skulen i dag, seier dei to gamle skulevandrarane Elling Skartveit og Knut Sigve Skår.
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Hovlandstranda sett frå sør med doktorbustaden lengst til venstre. Biletet er frå
ca. 1910. (Lokalhistorisk arkiv i Tysnes)

Fru Langes opptegnelser
om Tysnes (1888 – 1894)
Av Ernst Berge Drange
(Tidlegare publisert i eit av skrifta til «Tysnes kulturminnelag»)
I 1879 kom doktor Gjestland til Tysnes som distriktslækjar for Tysnes og
Kvinnherad. Han var bondeson frå Høgsfjord i Ryfylke og kjøpte halve bruket
«Reiso» på Hovland, der han dreiv litt jordbruk i tillegg til lækjargjerninga.
Bruket ble kjøpt utan bustadhus og Gjestland sette opp eit standsmessig hus
for seg og familien sin. Det har vore skildra som eit hus liknande dei gamle
patrisierhusa som rikfolket i Bergen hadde på sine «lyststeder» (Johannes Lie
i «Tysnes» 10/10 - 1973), men det var monaleg større.
På framsida, mot hagen, var det trapp med veranda. Taket, med svart
glassert hollandsk teglstein, var innsvinga med bogestil. På baksida var det
to inngangsdører, den eine til kjøkkenet, den andre inn til stovene i første
høgda, med ei trapp opp i andre høgda. Oppe på den store salen med ark ut
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mot hagen og fjorden hadde
doktoren sitt kontor.
Bygdevegen gjekk nett
framom doktorgarden. Langs
vegen hadde Gjestland planta
tre, og i hagen, i ring kring
huset, sto det vakre rosetre
og prydbuskar. På baksida av
doktorhuset var det planta ei
rad med store rosebuskar, der
det sommarstid var eit utal av
kvite roser, som dufta slik at
det var som om lufta var full
av godlukt. Denne dufta var
det bygdefolket fekk med seg
før dei gjekk inn bakvegen og
opp til doktoren.
Doktor Lange overtok
som distriktslækjar etter
Gjerstland i 1888. Han kom
Dette er òg eit bilete som fru Lange hadde
til Hovland med kona, 4 born
teke vare på. Det er Anna Høgestølen (1880og tenestefolk sommaren dette
1903). Ho var på alder med dei to eldste
året, frå Solør på Austlandet.
døtrene i doktorbustaden.
Familien leigde doktorbustaden av Johannes Hovland,
som i mellomtida hadde kjøpt både gardsbruk og hus av Gjestland. Familien
Lange slo seg til ro på Hovland i 6 år.
Det var doktoren sjølv, Bernt Christoffer Lange (1849 - 1906), kona
Sophie f. Arneberg (1856 - 1933) og 4 born. Før dei flytta frå Tysnes hadde
det vorte 8 bom. Dei reiste då til Aurdal i Valdres. Lange var fødd i Asker,
kona Sophie i Kristiania. Noko over hundre år før hadde elles ein av forfedrane til fru Lange halde til på Kongsvik i Tysnes, nemleg major Arneberg.
Gjennom kona hans var ho i slekt med Møllerup’ane på Skato. Men om ho
visste det då ho var på Tysnes, er ukjent.
Frå Bernt Christoffer Lange (Fjell gård, Harestua), sonason til doktoren
med same namnet, fekk eg i 1976 ei skildring som bestemor hans, doktorfrua, hadde skrive frå si tid på Hovland og Tysnes. Det vart funne i papira
hennar då ho døydde i 1933. Ho hadde òg teke vare på eit bilete av Engel,
tenestejenta, Anna Høgestølen og av Marie Hovland med sonen Tobias.
Berre ei tysnesing er nemnd direkte i skildringa – forutan prosten – nemleg
tenestejenta Engel, som «bar det for henne passende navn «Engel». Ho var
frå Hagareset (Humlevik) og voks opp i små kår. Ho var fødd i 1865, men
då faren døydde i 1870, vart ho sett ut til andre for oppfostring. Noko tid
etter ho var hos Lange, vart ho sjuk og innlagd på Valen, der ho var i
mange år. Truleg døydde ho der. I 1924 heitte det at «hun skal nu være
bra og er på kjøkkenet», kunne altså arbeida for seg.
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Som kjent var det doktorhuset som i 1952 vart teke i bruk som gamleheim i Tysnes og etter kvart mykje ombygd.
(Sjå meir om distrikslækjarane på Hovland i Tysnes Gard og Ætt b.
IV.s.77, 79 og 94).

Skildringa til fru Lange skal vidare få stå for seg sjølv,
og tala sitt eige språk.
«Det var i slutten av 80–årene, at min mann fra kun å være praktiserende læge var blit utnevnt til distriktslæge og vi skulde vestover
til et av våre sjødistrikter.
Med flere barn, en ung kvinnelig slektning til hjelp ved siden av pike,
alt vort rørlige gods og ikke å forglemme vore fortreffelige høns kom vi da
av sted med et lasteskip, hvor naturligvis bekvemmelighedeme ikke var de
aller bedste, så nogen lystreise blev det ikke netop.
Ved Jæren var været så overhendigt at dekslast gik over bord til trots
for at det var juni måned, så mer og mindre elendige var jo flere af oss, ikke
minst hønsene; men frem kom alt og alle til sist i nogenlunde god behold.
Den siste del av farten var ellers foregått i et meget langsomt tempo og
under mange funderinger fra kapteinens side, først over hvor bestemmelsesstedet egentlig befandtes og hvor man så bedst kunne kaste anker. Norges
skjærgård er jo vidløftig. En såkaldt dampskipsekspeditør på øen, hvor vi
skulde sette bo, hadde rigtignok lovet å «stille en mann i farvannet», som
der stod i hans skrivelse, men til ham så vi intet, trots speiden mot alle
holmer og skjær. Brygge, hvor dampskipet kunde legge til, var der jo ikke,
så god tid tok det før vi med alt utstyr til vort hjem i utallige småbåt ladninger var brakt i land.
Fra stranden blev alt båret av den nærmest boende befolkning på øen,
som efterhånden med sine båter var mødt frem til hjelp, og veien opp til vor
vordende bolig var en eneste lang og drøi bakke.
Mens min mann søkte embedet hadde min far letsindigen lovet i tilfelle
å forære hver av vore barn en paraply, siden det var Bergens stift det gjaldt.
Vi satte dog foreløpig pengene i bank, og været viste seg også i det hele
meget bedre enn sit rygte. Når unntas et par dages regn til innledning fik
vi således de fem første uker derborte det deiligste oppholds- og sommervær
og rigtig anledning til å beundre den vidunderlige vestlandsnatur – de
herligste snefjell med Folgefonnen lengst inne i øst og i forgrunnen det
smilende landskap med de større og mindre gråbrune og grønne holmer på
vannet. Aldri ser man, synes jeg her øst slike farver og slik himmel som
der. Men særlig våren er skjønn. Midt i februar begyndte sneklokkene å
titte frem og så kom det ene efter det annet og vi gik og gledet oss over hver
ny oppdagelse. Primula veris blant annet i masser. Her på Østlandet gjør
våren seg altfor hurtig ferdig og bedst som man ennu vinterfryser,
så er sommeren der.
Forholderne den gang var jo små, det kan ikke nektes, størsteparten
av den mannlige befolkning reiste av sted til Lofotfiske efter torsk, som de
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saltet og til dels i smått igjen
avsatte; men av hvilken de
dog også brakte en del med
til hjemstedet til tørring på
knauser og sandflater med
strandsand. Herved fik da
ungdom, men især piker,
arbeide med vending og
passing av fisken, som jo ligger
der i ukevis og må beskyttes
både mot regn og for sterk
sol. Undertiden måtte fisken
pakkes sammen og dekkes til,
for så igjen å legges utover.
Et slikt lite nes med fisk
utover så ganske pussig ut.
Når mennene var ute,
slet kvinnene hårdt i det.
Gjødselen bar de ut på ryggen
i kurver eller sekker,og når
den så skulde tømmes var det
ikke altid bare åkeren som fik
Dette biletet av grannekona Marie Hovland
godt av den.
og eldstebarnet Tobias (f. 1890) hadde fru
Men rensligheten kunde
Lange teke vare på frå tida på Tysneas.
det jo være så som så, men
Marie var frå Gildeskål i Nordland og kom
naturligvis kunde ikke alle
til Tysnes i 1889 med mannen Johannes T.
skjæres over én kam, og jeg
Hovland.
har sett det verre annensteds
i så henseende. Jeg husker
en kone, som vilde traktere med uskummet melk, smøk opp ermet og med
albuen rørte rundt for at fløten skulde fordeles.
Maten spilte ellers en mindre rolle enn klærne. Klærne vilde de gjerne
bevare og var stolte av sine nasjonaldrakter. Vi kom senere til et av vore
større dalfører og der var maten ubetinget det viktigste.
Ved begravelser var bevertningen så å si tradisjonsbundet. Var den døde
en gammel mann, skulde der serveres lutefisk. Var det en kone, måtte det
være fårekjøtt og suppe tilsatt søt melk. Til ung pike risengrynsgrøt.
Gårdene var små. To gårder om en hest f. eksp. Men smaler hadde
alle, flere eller ferre, dog ikke av så stor og god rase som inne i Hardanger.
Derfra fik vi i den tid adskilligt deiligt fårekjøtt til 40 à 50 øre pr. kg. Av
sei eller kolje for 50 øre nok til hele familien (8 personer). Ørret og laks
var kostbarere. For fine krabber 5 øre stykket, hummer også rimelig,
men sjelden. Dessuten fik vi østers et par gange fra et utklekningsfelt i
distriktet. Gris og høns holdt vi selv, men ellers måtte vi skaffe oss kjøtt pr.
dampskip enten fra Bergen eller Stavanger.
En gang fik vi dog en hel hjort, forøvrigt en sjeldenhet på de kanter. Det
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Frå stova der doktorfamilien heldt til etter at dei var farne frå Tysnes att.
Her sit Marie Johanne Albrigtsdtr. og Johannes T. Hovland med døtrene Julie
Marie og Anna Constance.
(Eigar: Johannes Hjertaker)

var fin mat både fersk og ikke mindre speket. Vi bakte brød selv, og en gang
kom en kone og bad om å få se, hvorledes den ting gik for seg. Flatbrød var
det vanlige der til sild og poteter og atter sild og poteter.
Dampbåten anløp 3 gange i uken, men da der ikke var noen brygge
måtte man ut i båt også efter post. Min mann måtte som sin forgjenger
fungere som poståpner. Ellers hadde vi måttet hente brev og aviser en drøi
sjøtur borte. Lønnen som poståpner var det første år kr. 60,–, siden blev
den fordoblet, men denne sum og vel så meget gik med til betaling for å få
posten hentet fra dampskipet.
To ganger var vi i bryllup derborte. Den ene gang fik vi bakefter høre at
vi ikke burde ha deltat. Bruden hadde vært til hjelp i vort hus, men brudgommen hørte til «havfolket» (stril) og det var ikke noe passende parti.
Hushjelp var ofte vanskelig å få. Dog hadde vi en utmerket barnepike i
ca. 6 år. Hun bar det for henne passende navn «Engel».
Livet var jo ensformigt, men tiden faldt aldrig lang. Jeg hadde nok å ta
vare på. Mange barn: da vi reiste tilbake til Østlandet var barneflokken
vokset til 8. Vi hadde guvernanter, som var til meget hygge; om sommeren
bodde 2 bergensfamilier i nærheten og de var til megen hygge naturligvis.
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Vi fik efterhånden 3 båter. En seksæring som var ansett som den bedste
båt i vid omkrets. En sommertur til kirke med den var en begivenhet.
Vi bodde i anekset, og når prosten kom om lørdagen med sin båtskyss,
pleiet han å spise middag hos oss. Barna var meget glade for hans besøk
og begyndte tidlig å speide efter prostens «vengebåt». Den hadde nemlig en
slags liten kahyt bakerst. Prosten bevarer vi alle i taknemlig erindring.
Det var ca. 2 timers sjøvei til kirke for oss, og var været dårlig, så var
det vanskeligt å komme av sted. Kjørevei til kirken kom det siste år vi var
der.
Sykdom og andre forhindringer gjorde, at vi engang hadde 2 barn til
kirkedåp samtidig, den eldste 15 måneder gammel. Nogle av vore gjester til
den store fest hadde lang vei til kirken, så de hadde rodd i land på en holme
og tendt opp varme og fått sin lunsj.
På den tid var befolkningen meget sneversynt, så da min mann engang
fandt på å holde en opplesning på skolen en søndag eftermiddag, blev der
klaget til prosten over hans ugudelighet. Han hadde blant annet lest et
par av Asbjørnsens eventyr. Prosten forsvarte ham, men forsøket blev ikke
gjentatt.
Helligholdelsen av skjærtorsdag var ikke den gang gått inn i folks
bevissthet, så vor hushjelp vilde den dagen ta for seg et arbeide, som ikke
pleier å høre søndagen til.
Familien pleiet om søndagseftermiddag å foreta enten en båttur eller
en tur oppover i fjellet ret bak husene. Naturen der var som før sagt skjøn,
og fra vore turer hadde vi med oss hjem de vakreste blomster. Barna hadde
fått seg lærstøvler med tresåler og det var utmerket i det steinete terreng.
Kanskje var det vakrest i storm derborte. Jeg var heldigvis ikke av de
doktorfruer som går i evig engstelse for sin mann i sjødistriktene. Han var
både sjøvant og hadde flinke rorskarle; men blev det lenge, før vi så båten,
kunde jeg nok bli beklemt. Min mann hadde «vardøger». Det er nok den
spendte forventning som er «vardøger».
Engang i min manns fravær måtte jeg, da jordmoderen heller ikke kom
tidsnok, optre som fødselshjelperske. Som gave fik jeg efterpå en bog av en 5
dages spekalv. Det var fra en av de største gårde. Jeg forteller det som bevis
på de små forholde. Bogen var bra den!
Det hendte at pasienter kunde spørre min mann, om hvad det vilde
koste å bli helbredet ved begyndelsen av besøket hos doktor.
Det vokste ikke gran derborte og vi hadde furu til juletræ. En av nogle
graner plantet i haven fik i en storm like før jul toppen blåst av, så det år fik
vi gran til juletræ.
En jul hvor barn i nabolaget var med å høste juletræet, forstod jeg at
den sjokolade som barna fik, var dem helt ukjendt. De trodde det var en
slags kaffe, men «det kokte mor bare om søndagen».
En doktorfrue må ofte hjelpe sin mann med utlevering av medisin,
som kom i større forsyninger fra Bergen. Barna hjalp med å rulle gasbind.
Barna hadde ikke mange fornøielser, men samlivet blir mer intimt når
de kun har hjemmet å holde seg til. Vi lærte dem flere spill, og særlig
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Dette bilete er teke frå Ølve mot Hovlandsstrando kring 1869 - 70. Det er futegarden Hamarhaug i forgrunnen. Dei kondisjonerte på Hamarhaug var mellom
dei få doktorfamilien på Hovland hadde å omgåes med. Prosten på Tysnes var
mykje lenger unna. FOTO: K. Knudsen, Univ.bibl. i Bergen.

søndagseftermiddagene måtte vi finne på litt ekstra underholdning f. eksp.
skyggebilleder på et laken spendt over en døråpning, eller musisere.
Min mann var gammel studentersanger. Utmerket var det jo også, når
guvernanten leste høit om aftenen for de eldste, f.eksp. «Oliver Twist».
Når jeg tenker tilbake på årene derborte, blir altid mit endelige resultat,
at jeg aldrig ville unnværet dem. Omgang hadde vi jo ikke, meget sjelden
en gjest unntagen om sommeren, men ens syn på selve tilværelsen utvides
ved å komme til så fremmede forhold. Man har godt av å se under hvor
forskjellige kår livet må leves og kan leves, og man blir taknemlig for de
kår man selv et beskåret. Der blir mer harmoni og tilfredshet.»

61

Kvinner i lokalpolitikken
i Tysnes
Av Jan Økland
Lokalpolitikken i Tysnes var
heilt fram til slutten av 1980åra dominert av menn. Fyrst ved
kommunevalet i 1987 blei det eit
gjennombrot for kvinnene i kommunestyret, for då blei 9 av 25
representantar kvinner.

Fyrstninga av 1900-talet
La oss fyrst sjå på det politiske
systemet på Tysnes på 1900-talet,
og eg begynner på toppen med
ordførarane. Dei sat lenge før
krigen, lengst sat vel Lars B. Sunde
frå 1899 til 1918. Han var lærar på
Reiso skule i Uggdal, men gav seg
som ordførar då han blei lensmann.
Lars Sunde er vel og einaste tysnesing som har møtt på Stortinget.
Han var varamann for Venstre eit
Anna Dalland – Utvandra Øyer-bu
par periodar frå 1912. Dessutan
(Gudbrandsdalen), via USA
sat han lenge i forstandarskapet i
til Tysnes. Lokal kvinnepioner.
HSD. Hans protesje, bonde Aksel
Gjersvik frå Tysnes-bygda, var fyrst
varaordførar frå 1905 til han rykte
opp som ordførar då Lars Sunde gav seg. Aksel Gjersvik var så ordførar
heilt til 1934, men frå 1935 blei ein ny lærar, Jens Flornes frå Onarheim,
ordførar. Han hadde vervet til sin død i 1947, bortsett frå i krigsåra då ein
del lærarar blei sende på vegarbeid i Nordnoreg av tyskarane.
Etter Flornes rykte ein annan Onarheims-kar opp som ordførar.
Varaordførar då vart lærar Øyvind Døssland frå Tysnesbygda. Det fortelst
at Døssland trudde han skulle bli ordførar, for Tysnesfraksjonen hadde fått
fleirtal i kommunestyret. Men to av karane frå bygda braut ut og stemte på
Torbjørn Onarheim i staden, for dei syntest Døssland var blitt for mektig
i bygda. Dei gratulerte han som varaordførar etterpå, og då skal han ha
sagt: «Ja, da kan eg takka dåke for!» Han visste kven som braut ut av
bygdelista.
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Bygdelistene
Då er me over på det politiske
systemet med bygdelister. Kvar
større bygd stilte sine lister, men
kven som fungerte som nominasjonkomite kunne vera så ymse.
I Tysnesbygda var det lenge
Vikingklubben frå 1933 som sette
opp lista – dette var ein eksklusiv
manneklubb der dei mest framståande menn/dei mest interesserte var med. Dei fremja saker til
beste for bygda, som også kunne bli
saker for kommunestyret seinare,
men då måtte representantar frå
andre bygder stemma for, noko som
innbaud til politisk hestehandel
mellom bygdene. Andre bygder som
Uggdal og Lunde fekk ordskiftelag
Ruth Midtbø – Strikkande kvinneetter krigen, og desse blei også
brukt når bygdelistene skulle setjast pioner i kommunestyret.
opp.
Lars Sunde hadde skapt eit
system med sine folk i alle bygder, så motstandarar – også i Uggdals-bygda
– greidde aldri å bli kvitt han. Sonen Harald overtok som lensmann i 1935
og arva systemet til faren, slik at Uggdals-fraksjonen i kommunestyret ofte
fekk ordførar støtta av Onarheim og Sør-Reksteren, mens Nord-Reksteren
tradisjonelt støtta Tysnes og Lunde. Då kunne Nymark/Årbakka utgjera
tunga på vektskåla med å velja side mellom Tysnes og Uggdal, for desse 2
soknene hadde mest folk.

Dei to fyrste kvinnene
I dette systemet blei dei fyrste kvinnene valde inn i kommunestyret i
1945 og 1947. Dei slapp ikkje heilt til i mannsbastionen med ein gong, men
kom inn som vararepresentantar. Anna Dalland rykte opp frå varaplass
då varaorførar Lars R. Tysnes blei heradskasserar i 1947, mens Ruth
Midtbø blei vald på lista for Tysnes og Godøyane i 1947. Desse var dei 2
fyrste kvinnene som møtte meir eller mindre fast i kommunestyret, og dei
var 2 dugande bondekoner som blei valde ved dei meir radikale kommunevala i 1940-åra. Anna Dalland var nyleg blitt enkje, men styrde garden på
Dalland med fast hand med god hjelp frå 8 ungar ettersom dei vaks til.
Ho var aktiv i Tysnes helselag og i gamlemisjonen i tillegg.
Anna D. hadde også markert seg i 17-maikomiteen i Tysnesbygda i
frigjeringsåret og sytte for at det var program heile dagen, så det kan og
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vera medverkande til at ho kom med på lista og kom inn, men altså berre
som varamann i fyrste omgong.
Ruth Midtbø var oppvaksen på Gjerstad men flytte over vågen då ho
blei gift på Tysnesgarden Midtbø. Ho og var godt talefør, var ihuga leiar i
Bondekvinnelaget, med i Blindeforbundet og aktiv i Tysnes helselag.
Ho hadde nok også som Anna Dalland ei stor slekt å støtta seg til,
men me veit jo ikkje kven som stemte på dei. Ho rodde over til Våge
og gjekk til Uggdal på kommunestyremøta, fortelst det. Dei andre
bygdene fekk ikkje inn ei einaste kvinne kvinne før i 1971.

Stagnasjon etter krigen
Elles stagnerte Tysnes-samfunnet etter krigen med stor utflytting, for
kommunen skapte ikkje arbeidsplassar, kommunikasjonane var dårlege
og ungdommane byrja reisa ut til vidareutdanning eller arbeid straks dei
var konfirmerte eller hadde fullført den kommunale realskulen. Systemet
med 2 blokker i kommunestyret – Tysnes mot Uggdal – fremja heller ikkje
vekst i heile kommunen. Eller som ein av dei mange sjøfolka frå Tysnes sa
det ute til far min: På Tysnes går dei rundt kvar sin haug og seier: «Ditta e`
Tysnes. I Uggdal har dei sin haug og i Tysnesbygdo sin!» Eg kan leggja til
at mannen var frå Reksteren, men budde i Tysnesbygdo.

Tilbake til kvinnene:
I 1950-åra forsvann dei frå kommunepolitikken tilbake til heim, kvinneforeiningar og husmorlag og evt. som medlemmer i skulestyret, mens
mennene styrte i kommunen, der fleirtalet skifte mellom Tysnes og Uggdal.
Fyrst rundt 1970 kom kvinnene på banen att i kommunepolitikken, og i
1975 kom dotter til Anna Dalland, Aasta Økland, inn som fast på bygdelista frå Tysnes og Lunde. No var ungdomsskulen etter mykje strid vedtatt
og bygd på Gjerstad, men taparen Uggdal fekk ny barneskule på Reiso, og
dei mindre grendaskulane blei gradvis lagde ned etter at 9-årig skule seint
vart innført i Tysnes.
Den store saka som segla opp var ny sjukeheim, anten i Peralio i Våge
eller To i Uggdal. Aasta Økland var skrivar i ein komitè frå Tysnes helselag
som arbeidde for Peralio, mens motkreftene i Uggdal vann valet og fekk
ordføraren. Tysnes sjukeheim kom i Uggdal som den fyrste sjukeheimen
den nye fylkeskommunen fekk bygd, fordi Tysnes hadde så mange eldre
og sjuke, og det var ikkje plass nok på gamleheimen på Hovland sjølv om
mange på Nymark-sida ville byggja på gamleheimen til ny sjukeheim.
Men desse sakene førte nok til at fleire kvinner blei valde inn frå 1971:
fyrst Marta Hillesvik frå Uggdal og i 1975: Jørunn Eikeland frå Lunde,
Tordis Bergsvåg og Aasta Økland frå Tysnes. Åsta Økland var sterkt
engasjert i helselaget som ville ha sjukeheimen i Våge. Der budde også
Tordis Bergsvåg, opphavleg frå Sogn. Den store striden om kor den nye
sjukeheimen skulle liggja mobiliserte nok også kvinnene lokalt. Dei skulle
64

gå ned med flagget
til topps, sa Hjørdis
Heggland då det var klart
at Uggdal vann lokaliseringsstriden med Leif
Andersland som ordførar.

Fyrste kvinne med fast
plass i kommunestyret
I 1971 og 1975 var
det framleis bygdelister,
og Marta Hillesvik frå
Uggdalslista kan såleis
ha vore den fyrste kvinna
på fast plass i kommunestyret på Tysnes.
Ho representerte nok
like mykje Hålandsneset
frå den vidstrakte
Uggdalsbygdo som kvinnesaka, men ho var
kjend frå butikken til
svogeren sin i innbygdo
også. Frå 1979 blei det
politiske lister, bortsett
frå at Reksteren framleis
hadde eiga bygdeliste.
Rekstringane var nok
redde for å få for liten
representasjon på dei
politiske listene som den
minste sokna i Tysnes.

Jørunn Eikeland – Allsidig kvinne frå Lunde,
fyrste kvinne i formannskapet.

Fyrste kvinne i formannskapet
Fyrste kvinne vald på politisk liste var Jørunn Eikeland, som hadde ein
periode bak seg på Tysnes og Lunde-lista, vart seinare vald inn på Kr.flista frå 1979 til 1983. Ho var kjend som aktiv forkjempar for bedehuset i
Lunde og som gift med handelsmannen i bygda Ho hadde og vore formann i
skulekrinsen i Lunde, og faren hadde ein kort periode vore ordførar då Jens
Flornes vart avsett av tyskarane. Jørunn Eikeland vart den fyrste kvinna i
formannskapet i Tysnes.
Tordis Bergsvåg budde i Våge, men var kjend som myndig inspektør på
skulen på Gjerstad, mens Marta Hillesvik kom opphavleg frå Kvinnherad.
Tysnesingane har lett for å velja innflyttarar snarare enn sine eigne.
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Stor kvinnerepresentasjon i 1987
I alle fall, perioden 1983 til 1987 var utan kvinner fast i kommunestyret, men så skjerpa partia seg i 1987, kanskje inspirert av Gro si
kvinneregjering frå året før, slik at heile 9 av 25 representantar var
kvinner. No kunne dei og meir gjera seg gjeldande i fagkomiteane under
kommunestyret, og dei slapp litt til i formannskapet der Jørunn Eikeland
fekk ein ny periode, men manndominansen var enno stor der. Det var nok
viktig for mennene å ha kontrollen der, men me har seinare hatt ein varaordførar: Aud Kaldefoss frå Kr.f.
Så får me sjå om det med tida kan bli ei kvinneleg ordførar i Tysnes før
kommunen evt. blir nedlagt og går inn i ein større kommune når brua over
Langenuen kjem.

Kjelder:
Til slutt vil eg nemna at eg har brukt kjelder frå kommunearkivet som no ligg på
fylkesarkivet iallfall fram til slutten av 1970-åra, men òg lister frå kommunen
over representantane etter den tid. Tilgjenget til kommunearkivet er ikkje enkelt
å få, så sogelaget prøver igjen å få eit betre system for innsyn her.
Tysnessogene til Johannes Heggland og gards- og ættesogene til Ernst B.
Drange er elles gode kjelder, men eg har også fått ein del opplysningar frå
tidlegare kvinnelege representantar og slektningar av dei. Ein god del av
opplysningane har eg samla gjennom god kontakt med tysnessamfunnet
frå oppvekst og tida eg har budd her i feriar og i seinare år som fastbuande.
Tida som leiar i Tynes Sogelag har også skjerpa interessa for vår nære
historie, der kystkvinnene si rolle som heimeverande koner med menn til sjøs
eller i Amerika eller vekependlarar til nabokommunar ikkje må undervurderast.
Mange av dei gjorde ein minst like stor jobb i sitt nærmiljø som dei kvinnelege
pionerane gjorde i kommunestyret! Men – dei må ha stemt på mennene i stor
grad heilt fram til 1980-åra. Kanskje dei hadde meir enn nok å gjera på heimebane og i sine bygder til å ha tru på eigne krefter også i politikken?
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Orgelpulten i Onarheim kyrkje. (Foto: Olav Skljellevik)

Frå kyrkjesongarar til
orgel i Onarheim kyrkje
Av Olav Skjellevik

Orgelet vert til
Ca. år 250 f. Kr. heldt ein grekar ved namn Ktesibios til i Alexandria i
Egypt. Han var oppslukt av tanken på å greia få samklang frå fleire fløyter
på ein gong. Han sette så opp fløyter etter Pan-fløyte-prinsippet, og ved eit
sinnrikt trykkluftsystem – drive av vasskraft og «tangentar» – fekk han det
til – Det aller første orgelet gav tonar.
Dei lengste fløyterøyra hadde han plassert til venstre i rekkja, tangentane tilsvarande – og slik har det alltid vore sidan på tangentinstrumenta
– dei mørkaste tonane til venstre.
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Orgelet – eller hydraulis som
det først vart kalla – vart straks
svært populært i Romerriket.
Og i fall keisar Nero spelte på
eitt eller anna medan Roma
brann, så var det kanskje ikkje
på fiolin, men nettopp på orgel.
I det kristne Romerriket, fekk
ikkje orgelet plass. St. Augustin
hadde trøbbel med musikk.
Sjølv om orgeltonane kunne gje
ein glimt av himmelen, så var
det altfor forførande, meinte
han. Dei vakre tonane braut
konsentrasjonen om Gud.
Men orgelet kom attende i
middelalderens Europa. Det skal
ha skjedd i år 757. Då vart Pipin
den vetle – konge i Frankrike og
far til Karl den store – presentert for dette instrumentet. Og
frå då av vart orgelet – saman
med storfelt utsmykking av
kyrkjeromma – ein viktig del
Hydraulis.
nordeuropeisk kultur – både
verdsleg og kyrkjeleg.
Og oppfinninga til Ktesibios vart utvikla vidare til det mest kompliserte
instrument som finnest. Men det byggjer framleis på same systemet som
vannorgelet oppfinnaren i Alexandria laga for vel 2260 år sidan.

Kyrkjesongarane i Onarheim
Då den tidlegare steinkyrkja på Onarheim stod reparert og ombygd
og skulle innviast Kristi Himmelfartsdag 1821, var gamle klokkar Jonas
Haugs ikkje funnen brukande som kyrkjesongar, og klokkaren i Finnås
vart leigd inn. «Klokkeren i Tysnæs, som er gammel og aflex, så han
tildeels ikke selv kan forrette sit Embede,» heiter det elles i ei klage
på han til prosten.
Klokkar Haugs gjer på denne tida teneste i alle dei tre kyrkjene på
Tysnes, men då han døydde i 1832, fekk Onarheim sin eigen kyrkjesongar
i Torkjell Torkjellsen Hovland. Han var då skulehaldar i kretsen og budde
med familien i Dravikjo ute på Elsåkerneset.
Torkjell gjekk for å vera ein storsyngjar og skal ha vore med i mest alle
gravferder i Onarheim. Til slutt sprengde han songrøysta si i ei gravferd på
veg frå Solheimsdalen til kyrkja. Dei trampa då i snø til knes, og det skulle
syngjast i eitt frå heimen til kyrkja.
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Me hoppar så til det Herrens år 1880
Det er konfirmasjonssundag i Onarheimskyrkjo, og den vesle steinkyrkja er som vanleg på kyrkjesøndagar stuvande full. Nede i kyrkja sit
soknet sine gardeigarar i eigne stolar, mennene på høgre sida, kvinnene
på venstre. På den mørke lemen har om lag 30 menneske sessa seg, ute i
våpenhuset òg nokre få. Nede ved døra har husmenn og anna småfolk stuva
seg saman, og innanfor døra bak alteret har også nokre fått lov å stå.
Presten, Wollert Danchertsen Meyer, har lyst velsigninga frå preikestolen, og kyrkjesongar Bård Eide stemmer i med neste salmenummer.
Det er ikkje mange i kyrkjestolane som er snare nok i vendinga til å følgja
han i songen, så dei fleste fell inn som det høver og durar i veg som det fell
seg. Dei fleste ligg noko etter. Men når Bård stundevis må ta ein brå stopp
i forsongen for å snu skråa, halar dei andre innpå att i salma. Så går det
nokolunde bra med samsongen til Bård må snu skråa att. Då kjem dei i
kyrkjestolane forbi han og før han, og han sjøl stemmer i i bakleksa.
Dette er fortalt av av futesonen på Hammaraug – Trygve Andersen –
ein av konfirmantane denne sundagen.
Fredag 7. juli 1893 vart den kyrkja i Onarheim vigd, og frå no av
må kyrkjesongaren verkeleg ta i for å verta høyrd. Det er Peder Andreas
Berdal som då står i kordøra og syng føre. Det er om lag 580 sitjeplassar
i nyekyrkja, så her krevst det kraftig stemma.

Spørsmål om orgel til kyrkja
Frå 1915 er lærar Johan Teigland kyrkjesongar, og no kjem spørsmålet
opp om orgel til kyrkja. På soknemøte ein gong i 1917 vart vald ei nemnd til
å stå føre innsamling av midlar til orgel. Med i nemnda var desse:
Tørres Lie (formann)
Kyrkjesongar Johan Teigland
Johannes J. Lie
Olav S. Haga
Hans Skartveit
Torstein Skorpen
Jens Flornes (kasserar)
Haga og Teigland flytta frå soknet i 1920 og i deira stad vart valde
Gustav Hjertager og kyrkjesongar Nils Lid.
Innsamlingslista – Indbydelse til tegning av bidrag til orgel i Onarheim
kirke gjekk kring heile soknet. I føreskriftet stod så å lesa:
Da det lenge har været følt som et stort savn inden Onarheims menighet
at det ikke har været orgel i kirken, blev det for snart 2 år siden på
anmodning av flere menighetslemmer avholdt menighetsmøte i Onarheim
kirke i sakens anledning. – Der blev det da enstemmig besluttet at orgel
skulde anskaffes, og en komite blev valgt til å forberede saken, særlig med
hensyn til indsamling av midler.
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I henhold til ovenstående vender komiteen sig derfor til interesserte med
bøn om å tegne sig for bidrag paa nærværende liste. La os derfor være med
efter evne å ta dette løft, og la os stå samlet, la os løfte i flok. Da vil vi nok
klare det, og efterslegten vil takke os for det.
Bidragene kan indbetales til undertegnede inden 30 juni d.aa., og de
såsnart de kommer ind, bli indsat i bank. For dem som ønsker å betale
i 2 terminer er forfaldstiden for 2 termin 30 juni 1920.
Tveit i januar 1919
for komiteen – J.M. Teigland
Resultatet av innsamlinga vart kr 16.834. I denne summen er med kr
10.000 – gåva frå kjøpmann Lars Lie, Bergen. Utan denne gåva ville det nok
vore uråd å få løyst orgelsaka slik ho vart. Lars Lie sitt gåvebrev lyder slik:
Til komiteen for Onerheims Kirkeorgel ved hr. Tørres Lie, Onerheim.
I henhold til tidligere løfte, har jeg herved gleden av at kunne oversende
Dem bilag for, at det lovede bidrag til Onerheims Kirkeorgel, kr. 10.000.ti tusen kroner nu i sin helhet er indbetalt av mig.
Dette forblir altsaa en ugjenkaldelig gave, fra min hustru og mig til
Onerheims Kirke, og menighed, med de beste ønsker om, at Orgelets
toner maa virke til opbyggelse og glæde.
Med venlig hilsen
Lars Lie (sign)
Orgel vart kjøpt frå Olsen & Jørgensen, Kristiania, til ein kostnad av
kr 18.000. Med andre kostnader vart samla sum kr 21.834. Lån i Tysnes
Sparebank kr 5.000 vart ikkje lenge etter dekka av gåver frå utvandra
tysnesingar i Amerika.
Konsulent for orgelet var organist Lars Søraas, Bergen.
Tilrådingsskrivet hans lyder slik:
Det av firmaet Olsen & Jørgensen byggede nye orgel til Onarheims kirke
har jeg besigtiget og prøvespillet fuldt montert i kirken, efterat jeg tidligere
har kontrollert arbeidets detaljer i fabrikken.
Orgelet er bygget efter det rør-pneumatiske system og har 14 stemmer –
foruten 2 transmissions-stemmer – fordelt paa 2 manualer og pedal, sveller
for II. man. og forøvrig fuldt moderne.
Orgelet fylder kontraktens fordringer i enhver henseende – og mer end
det. Baade haandsverksmessig og musikalsk er det et utmerket arbeide.
Materialkvaliteten er øiensynlig overalt den bedste, og arbeidet er helt
igjennem solid og smukt utført. Ikke mindst maa fremheves den egale ....
og karakteristiske intonation og den ...gelige stemming (ein flik er vekke
i originalskivet). Alt i alt er orgelet fremtrædende godt og smukt og vil
utvilsomt bli særdeles holdbart. Det tjener orgelbyggeren til ære, og det vil
sikkert ogsaa bli menigheten til udelt glæde. Jeg kan derfor uten noget
som helst forbehold anbefale det godtat.
Onarheim den 31.des. 1921.
Lars Søraas – organist
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Gustav Hjertager var den første på orgelkrakken. Han var organist i Onarheim
kyrkje i over 50 år. (Bilete: Lånt av Aase og Kjell Hjertaker)

Organistane
Ved gudstenesta søndag 1. januar 1922 vart orgelet vigsla og teke i
bruk. Men som Augustin i ca. år 400, var det dei som no meinte at dette
ikkje var noko som høvde saman med gudsordet. Og ein kar ute i Skjelevikjo
gav tydeleg beskjed om at no gjekk ikkje han til kyrkje meir.
Men kva med ein som kunne spela på på orgelet?
Gustav Hjertager skulerte seg for oppgåva. Han gjekk nokre månader
på kurs i orgelspel og harmonilære ved Bergen Musikkonseratorium i 1921,
og sat på orgelkrakken under innviinga.
Gustav spelte så i Onarheims-kyrkja i heile 50 år. Organistløna var dei
første 25 åra 100 kr året. Han krov aldri endring i løna, men soknerådet
gav han eit par år etter krigen eit tillegg.
Etter Gustav overtok sonen, Olav Hjertaker, i 1972 organistjobben fram
til ut 1977 då Hans Møllerup Skaten kom på orgelkrakken. Også han har
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Hans M. Skaten ved orgelpulten
(Foto: Olav Skjellevik)

sørgt for orgeltonar i over 50 år
– og då ikkje berre i Onarheimskyrkja, men òg i dei andre
Tysnes-kyrkjene. Første gongen
var i Uggdals-kyrkja 17. mai
1957. Og i ein alder av over 80 år
er han stundevis enno å finna på
orgelkrakken.
Resten kjenner me, men det
ikkje alle er klår over er Hans sin
store innsats med å halda tonane
reine og mekanikken i orden.
Som nemnt før har orgelet
eit røyr-pneumatisk mekanikksystem med om lag 300 små
skinnbelgar i ventilane i orgelpulten. For nokre år sidan skifta
Hans ut desse skinnbelgane – litt
av eit putlearbeid!
Som organist er han heilt
sjølvlærd, berre med eit par
vekers kurs hjå organist Heiberg
Andersen på Stord.
Etter Hans M. Skaten
har Jurgita Bubilaite, Yngve
Nikolaisen og Kristin Hjertaker
Johanssen (sonedotter av Gustav
Hjertager) sete ved tangentane.

Belgetrøarar
Orgelet måtte ha luft. Og i eit rom bak står den svære skinnbelgen der
belgetrøarane heldt til gjennom mange år. Den første var Nils i Haugen
eller Pige-Nils som han òg vart kalla. Etter han trødde Lars Watterdal til
1930, så Olav Hjertaker fram til 1934, Samuel Onarheim til 1941 og Karl
Merchant til førsta i 1943.
Etter den tid har mange ungdommar i bygda hatt jobben i belgrommet –
m.a. Bjarne E. Onarheim, Egil Hjertaker og Arne Onarheim.
Fram til 1942 var belgtrøarløna 25 kr året. Frå 1951 var det 150 kr året
med 1 kr ekstra for gravferd og bryllup.
I 1955 kom det elektrisk vifte til orgelet, og belgtrøaren vart pensjonert.
Kjelder:
– Om Hydraulis: http://en.wikipedia.org/wiki/Water_organ.
– Om orgelet i Onarheim kyrkje: Hans M. Hansen i jubileumsskriftet
til Onarheim kyrkje.
72

Brita Teigland med ein sau som nett er rua. Biletet er utlånt frå Lokalhistorisk
arkiv i Tysnes.

Ruing av sauer –
ein klyppemåte
som er gått i gløymeboka
Av Knut Rage
Ein gong på vårparten 1956 vart det teke eit bilete på Teigland.
Brita Teigland vart foreviga då ho kom med mjølskalkar til sauene.
Det noko spesielle med biletet er at sauen nærast fotografen er snauklypt
framme. Det hende at ein klypte sauene på den måten før i tida, om våren.
Det heitte seg at sauene vart rua.
Ru, eller ruv, er eit gammalt uttrykk for den ulla som blir klyppa eller
plukka av sauene om våren, dvs. vinterull eller vårull. Denne ulla vart
vanlegvis nytta til innslag og ikkje til renning. Ordet finn ein særleg brukt
på Vestlandet, men også tidlegare på Sørlandet, og i Trøndelag og Nord73

Noreg. Av dette kjem så verbet å «rua», som då tyder å klyppa sauene.
Omgrepet vart spøkefullt overført til klypping av eit bustehovud.
Ein finn det att i vendingar som t.d. «ruskolt», ein langhåra og uflidd
person, eller ein «runakke», ein uvøren mann. På Voss nyttar eldre folk
framleis uttrykket «å rua seg» når dei skal klyppa håret, kan Norsk
Historisk Leksikon opplysa. Ruing kan også vera ein del av prosessen
med klargjering av ullplagg før bruk. Ullen vert då gjort meir lodden
eller «flosset», for å gjera plagget meir varmeisolerande.
Både ordet rua, og dette at ein klyppa sauene slik, var eit velkjent
fenomen også på Tysnes. Når folk i Flakkavågen skulle klyppa håret
snakka dei om å få seg «rua».
«Før i tio hugsar eg at dei gamle omtala ein langhåra uflidd person som
ein ruskolt. Begrepet vart spøkefullt overført til klypping av eit bustehovud.
Eg minnest godt at far gav beskjed om at no må du ruast,» fortel Olav
Skjellevik.
Johannes Heggland skriv i boka «Tysnesmålet» at ei runakke tydde det
same som ein uvøren person. Frå runakke er det ikkje lange vegen til det
engelske ordet «roughneck», som tyder omlag det same. Altså ru = rough / røff.
Men kva kunne så grunnen vera til at sauene vart klypte slik?
Då dette spørsmålet vart lagt fram på den populære nettsida Tysnes før
i tio på Facebook, var det nokre som prøvde seg med ei forklaring.
«Uttrykket å rua seg kjenner eg til, men ikkje at dei klypper sauene
slik. Eg har sett at bakparten var snauklypt nokre gonger, det hadde
noko med mark å gjera. Det var lettare å behandla dei.då,» var det ei som
kommenterte. Ein annan lurte på om det hadde noko med at det skulle vera
varme til lam og jur å gjera.
Denne forklaringa stemmer godt overeins med eit avsnitt som ein finn i
Kristen Sørheim si bok over dagbøkene etter Peder Lundarstøl frå Stord:
«Sauene får ikkje sleppast på fjellgangane før 15. mai. I pinvårar
kjem dei sjeldan oppover før 20. Litt seinare er det ruing. Skikken er at
sauene skal berre halvruast før dei vart jaga oppover. Noko gamal ull
skal verna bakparten og jurstellet. Dei kropnar i holdet viss det slår til
med kaldvæta etter at dei er heilrua. Strevet med å fanga sauene på
fjellet er litt av eit arbeid.»
Det er altså det same som ligg i uttrykket for den behandlinga ein gjev
ullplagg når ein ruar dei, for å gjera dei varmeisolerande.
Slik vert fotografiet av Brita Teigland sett inn i ein samanheng som
korkje ho sjølv eller dei som har kasta eit blikk på biletet kanskje har tenkt
over. Men bak denne skikken låg kunnskapar som sauebøndene hadde
samla i hundrer av år.
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Forfattaromtalar
Ernst Berge Drange (f. 1954). Magister i etnologi, bygdebokskrivar og
førstekonservator ved Ryfylkemuseet. Har skrive lokalhistorie frå Tysnes
og Suldal og jobba med arkivbevaring i Tysnes og i Sauda. Han har òg
skrive ein biografi over forfattaren Rasmus Løland.
Mikal Heldal (f. 1944, Onarheim). Examen artium 1965 ved Rogaland
Off. Landsgymnas. Cand. Real. ved Univ. i Bergen, 1973, med hovudfag i
mikrobiologi. Har seinare hatt UiB som arbeidsplass og har vore forskar
ved Institutt for biologi. Er no formann i Tysnes sogelag og medredaktør i
Sogeskrift for Tysnes.
Olav Hjertaker (1916 - 2002) er eit velkjent namn for dei fleste tysnesingar. Forutan det daglege vyrket som handelsmann på Onarheim var han
aktiv i kyrkje- og kulturliv, både som organist, kunstmålar og skribent.
Då han døydde let han etter seg ei omfattande artikkelsamling, då mest
om lokalhistoriske emne. Omlag femten av desse artiklane, med emne frå
både ei fjern og nær fortid, vart samla og gjeve ut som Sogeskrift for Tysnes
2002. Diverre rakk han ikkje å oppleva denne utgjevinga før han døydde.
Sophie (Arneberg) Lange (1856 - 1933) var fødd i Kristiania, gift med
Bernt Kristoffer Lange i 1977. Dei budde i doktorbustaden på Hovland,
Tysnes, den tida Lange var distriktslækjar i Tysnes (1888-1894). Sophie
ætta ned frå major Torstein Arneberg som over hundre år tidlegare budde i
Kongsvik i Tysnes.
Edvin Martin Meland (f. 1918 på Meland, Tysnes. Gardbrukar på Meland
med bygnings- og anleggsarbeid ved sida. Både før og etter krigen var han
til sjøss i 3 år. I 1966 flytta familien til Haugesund der Edvin arbeidde i
mange år på Haugesund Mekaniske.
Sigurd Nordheim (1920 - ?). Frå Norheimsund. Kom til Tysnes som
styrar av realskulen 1954 med nyss avslutta historisk-filosofisk embetseksamen frå universitetet i Bergen, norsk hovudfag. Sidan var han rektor på
Tysnes Barne- og Ungdomsskule, Gjerstad. Han var aktiv i kristeleg ungdomsarbeid, fråhaldsarbeid og målarbeid. Formann i Tysnes Bladlag nokre
år frå 1978.
Knut Rage (f. 1952 i Stavanger). Bibliotekleiar i Tysnes kommune. Har
skrive ei rekkje lokalhistoriske artiklar, bøker og andre prosjekt. Medlem
av skriftstyret og redaktør for Sunnhordland Årbok 2003-2012. Tidl. redaktør av Sogeskrift for Tysnes.
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Olav Skjellevik (f. 1942), oppvaksen på Onarheim. Lærarutdanna med tilleggsutdanning i musikk, samfunnsfag, media og IT. Busett i Sandnes frå
1966 med skulen som arbeidsstad, dei fleste åra på Ganddal skole som lærarar, men også ein del år som undervisningsinspektør og rektor der. Han
er medlem i styret i Tysnes sogelag, medredaktør i Sogeskrift for Tysnes og
har dei siste åra hatt hovedansvaret for sogelaget sin kalender.
Harald Skorpen. Fødd på Skorpo, Tysnes, 1945, og vaks opp der.
Lærarutdanning frå Stord 1969. Vidareutdanning, samfunnsfag, i Bergen 1975. Tilsett på Tellnes skule i Fjell kommune frå 1969 - 2009. Bur på
Bildøyna i Fjell.
Harry B. Solberg er fødd i 1937 og har røtene sine på morssida frå Helland, men har vore busett i Odda og i mange år rektor ved Tyssedal barneskule. Aktiv i mållag, lokalhistorie og idrett gjennom mange år.
Solberg fekk Odda kommune sin kulturpris i 2002.
Helga Solheim (1903 - 2001) vaks opp på Geitung på Bremnes. Vart i 1925
gift med Tolleiv N. Solheim og levde resten av livet sitt på br. 2 i Solheimsdalen (Rasmustunet). Ho var svært aktiv i ymse lagsarbeid – i Onarheim
husmorlag, heile 12 år i soknerådet og i misjonsforeningsarbeid i bygda.
Wilhelm Waage var fødd i Krokjen i Våge på Tysnes 4. oktober 1917 og
døydde 23. august 2003 86 år gammal. Etter middelskulen gjekk han engelsklinja ved Firda Gymnas i Sandane og var ferdig der i 1938. Han jobba
med turisme i heile sitt vaksne liv. Frå 1973 til han gjekk av med pensjon i
1985 var han passasjersjef i Fylkesbåtane i Sogn og Fjordane.
Jan Økland, fødd 1943 på Økland i Heiabygdo, men oppvaksen på Gjerstad i Tysnesbygdo. Utdanning frå Universitet i Bergen med faga norsk,
engelsk og historie. Arbeidd i ungdomsskulen på Askøy og Tysnes. Aktiv
innan idrett, sokneråd og sogelagsarbeid.
Harry Birger Solberg, f.1937 på Tysnes, har røtene sine på morssida
frå Nedre Helland, Nordbostedalen. Har vore rektor i ungdomsskule og
barneskule i Gjøvik og Odda. Aktiv i idrett, mållag og lokalhistorisk arbeid
(«Odda i manns minne», 22 nr.). Fekk Odda kommune sin kulturpris for
2002.
Ingelin Røssland og Jorun K. Øgaard var journalistar i «Bladet
Tysnes».
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