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Gamle dagar i Samnanger
For andre året kan Samnanger historielag presentera eit årshefte med
artiklar om gamle dagar i Samnanger. I år har heftet tre hovudtema:
Ullvarefabrikken og Tysse, John Røen, fattigguten som vart dollarmillionær og Knut Røen si skulesoge frå Samnanger. I tillegg finn du
nokre mindre artiklar.
Historielaget vil prøva å gje ut eit slikt hefte kvart år framover. Så har
du eit eller anna frå gamle dagar, ei gammal stilbok som fortel noko om
Samnanger, nokre gamle brev kanskje, ei dagbok eller kva som helst,
så ta kontakt med oss. Eller kanskje du kan fortelja om eit eller anna frå
gamle dagar? Me kjem gjerne og snakkar med deg. Eller kanskje du
kan skriva noko sjølv? Ta kontakt uansett!
Svein O. Aadland
redaktør
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Tysse
i Ullvarefabrikken si tid
Tyssefossen
og
Ullvarefabrikken
fekk
mykje
å seia
for
samningane
og
bygda
vår.

For 120 år sidan var Tysse ein stad med få hus og menneske, men
mange naust. Så kom Ullvarefabrikken og gjorde dei to små grendene
på kvar si side av elva og fossen om til ein hektisk liten by med overklasse, arbeidarklasse og bønder, med bergensk, samningadialekt og
utanlandsk. Heile Samnanger si historie vart endra. Ullvarefabrikken og fabrikken sin lagnad for 70 år sidan - fekk veldig mykje å seia, ikkje
minst for enkeltmenneske og familiar her i bygda.
Det er Ullvarefabrikken og denne tida på Tysse det skal handla om i
dei påfølgjande artiklane.
At me har fotografi frå denne tida er ein tyskar som heitte Deby å
takka. Han tok ei rekkje flotte og spennande fotografi i Samnanger
rundt århundreskiftet. Albumet hans vart berga av Gerhard Tveiten si
interesse for historie. I dag er det Anna Holmefjord som eig biletskatten
etter Deby. Tor Wold har henta Deby fram or gløymsla, snakka med
gamle folk som hugsa han og fått fram mange nye opplysningar om
bileta han tok. Eit viktig arbeid - gjort i grevens tid.
Svein O. Aadland har lese papira etter Anders Sandvik, ein av dei som
arbeidde på Ullvarefabrikken. Det er Hans Tysse, kyrkjegardsarbeida-
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ren, som eig papira i dag. Og det er snakk om mykje papir, bunkar og
stablar og plastposar fulle. Ut or denne papirhaugen kjem historier og
opplysningar om Ullvarefabrikken og Samnanger for hundre år sidan.
Men også Anders Sandvik sitt eige liv finn ein mykje om i papirhaugen.
Ikkje minst kan ein lesa mykje om kjømeisterverksemda til
«Sandvikjen».
Også Safa har gjort sitt til å samla kunnskap om Ullvarefabrikken og
dei verkeleg gamle dagar på Tysse. Bedriftsbladet «Vi på Safa» er den
tredje hovudkjelda til artiklane om Tysse og Ullvarefabrikken, og om
Deby og Anders Sandvik.
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Tysse
før fabrikken og vegane kom
Av Svein O. Aadland
I «Vi på Safa» på femtitalet gav Hans R. Nilsen (fødd 1879) eit bilete
av korleis det såg ut på Tysse før Ullvarefabrikken kom.
Han fortel at det var området der Alfred Bruvik sitt hus er i dag som
vart kalla Teigen den gong. Der stod det den gong ei rotstove (stove
med ljor - opning - i taket i staden for skorstein). Då direktørbustaden
vart bygt om lag 1890, vart rotstova flytta opp til det me i dag kallar
Teigen - og stadnamnet vart altså flytta etter. Hans R. Nilsen fortalde
elles at han sjølv, som så mange andre samningar, var oppvaksen i ei
rotstova - utpå Bakken. Stova hadde berre eitt rom, så der var alle, dag
og natt. Dei hadde i tillegg eit lite tilbygg som gjorde teneste som gang
og oppbevaringsrom for mat. Og så hadde dei eit lite eldhus litt bortanfor huset.
Heile stranda på det me i dag kallar Ytre Tysse var berre naust, også
der fabrikken seinare kom. Nokre naust vart sidan flytta til «Vikjæ»,
altså Tyssevikjæ på andre sida av elva. Då det første huset vart bygt i
Vikjæ, sa folk at mannen måtte vera galen, det var då korkje veg eller
bru som førte til og over elva, fortalde Hans R. Nilsen. Akkurat denne
utsegna frå Hans R. Nilsen kan ein gjera seg nokre tankar om. For det
var ikkje slik at det ikkje budde folk på Indre Tysse den gong på slutten
av 1800-talet, det var trass alt fire (?) bruk der. Men nede i sjølve vika
var det ikkje hus og folk. Og dessutan fortel utsegna noko om kor sterkt
skilde av elva Indre og Ytre Tysse var før brua kom. Han som først
bygde hus i Tysse-vikjæ arbeidde kanskje i Ullvarefabrikken på Ytre
Tysse. Og då var det galskap å setja seg opp hus i Tyssevikjæ, meinte
nok folk. Om sumaren kunne han vel bruka båt for å koma seg på
arbeid, men om vinteren kan ein tenkja seg at det av og til var bortimot
uråd å koma seg frå Indre til Ytre Tysse - om han ikkje gjekk til Frøland og kryssa elva der då.
Men i 1895 kom brua over elva og alt vart annleis. Men enno var
sjøen hovudveg. Og då Hans R. Nilsen tok til i fabrikken i 1896/97, var
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han for det meste skyssgut med robåt over til Ådland, som hadde vegsamband med Trengereid jarnbanestasjon.
For Ullvarefabrikken var dampbåten viktig for varetransport til og frå
«fabrækkjet». Kol fekk dei innover med lekterar og slepebåt. Ein lekter gjekk ned med lasta rett ut for Forøyodden, fortalde Hans R. Nilsen.
(Den ligg der sikkert enno?). Om vinteren måtte dei ofte reisa på isen
og henta varer ved iskanten ute i fjorden, oftast ved Gaupholm, men
det hende og at dei måtte like til Strandahavet (utom Solbjørg, ved
grensa til Os). I særs harde vintrar krydde elva slik at ein kunne kjøra
med hest og slede etter elva like frå sjøen til Frølandsvatnet - og vidare
over vatnet til gardane på andre sida. Fortalde Hans R. Nilsen.

Midthordlands Avis, mars 1931.

Megen sne
ligger nu i både byen og distriktet. Vi talte med
en mann fra Samnanger igår, og han mente,
at der flere steder tilfjells var 2 meter sne. Fra
Trengereid over til Ådland har det vært ufremkommelig for all biltrafikk og over Kvamskogen ligeså. Ishindringene for dampbåtene har
gjort, at stoppestederne Haga og Ådland ikke
har vært mulig og komme til. I Hålandsdalen
er der over 1 1/2 m. sne mange steder, forteller en aktverdig hålandsdøl.
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Dryge arbeidsdagar
for småe karar
Av Svein O. Aadland
ved å
forstørra
skiltet
på
stolpen
i
framgrunnen,
kan ein
sjå at
det har
norsk
tekst.
(Foto
lånt
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Anna
Holmefjord)

Rennesalen i
2. et.
ved
Ullvarefabrikken.
Foto:
Jacob
Deby.
Lenge
trudde
ein at
dette
biletet
var frå
ein tysk
fabrikk,
men

Anders Sandvik snakka i si tid med Peder Hansen på Tysse (fødd 5.
mars 1876) om korleis det var i Ullvarefabrikken på Tysse den første
tida. Deretter skreiv han ned, både Peder sine minne og eigne minne
frå den tidlege industritida i Samnanger.
Peder fekk arbeid på spinneriet til Samnanger Ullvarefabrikk i 1889,
13 år gammal. Arbeidsdagen starta kl. 6 om morgonen og var slutt
klokka 19 om kvelden. Men dei hadde tre matpausar på til saman to
timar, slik at 13-åringen hadde 11 timars arbeidsdag.
Peder og tre andre gutungar arbeidde som «skøytegutar» i spinneriet.
Dei var medhjelparar ved spinnaren og skøytte trådar som gjekk av. I
tillegg måtte dei henta piper (hylser) til nytt sett. Samstundes var dei
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læregutar til dess dei kunne overta spinnemaskin sjølv. Mange vart
gode spinnarar på denne måten.
Men Peder gjekk også på skulen nokre dagar i veka. Dei dagane måtta
han opp kl. 4 om morgonen for å gjera lekser. Deretter arbeidde han på
«fabrækkjet» frå kl.6 til 8.30. Så var det skule mellom kl. 9 og 16. Ein
halv time seinare var han på plass på spinneriet fram til kl. 19. Men
ofte var det også snakk om ein time overtid, altså til kl. 20. Då var det
gått 16 timar sidan 13-åringen starta arbeids- og skuledagen...
Begynnarløna var 1 krone i veka. Etter kvart som han vart meir øvd
auka løna. Etter konfirmasjonen fekk han fire kroner veka. I 20-årsalderen var han oppe i toppløn, 12 kroner veka.
Då far til Peder, Hans Pedersen, var med på grunnarbeidet til Ullvarefabrikken i 1886-87 og tok ut stein til grunnmurar og kaiar, hadde han
2,20 om dagen. Då fabrikken var ferdig, kom arbeidsgjevaren til Hans
og sa: «Ja, nå Hans, nå skal du få godt arbeid i Wulfen og ha det tørt og
varmt hele året!». Hans tenkte at løna vart den same, men nei, 7 kroner
veka skulle han få. Hans møtte ikkje opp. Då fekk han straks bod om
koma att, og fekk no tilbod om 9 kroner veka. Det godtok han.
Peder fortalde at dei sjeldan svalt. Maten var helst sild og poteter.
Mora steikte også potetkaker på omnen, men desse måtte ho «etla» til
dei seks borna, ho fordelte dei mellom borna, dei fekk ikkje så mykje
dei ville. Til kvar helg kjøpte dei to langebrød, og då kunne det nok
verta litt slåsting om skivene og skalkane ungane i mellom, sidan brødet smakte så godt - sjølv om dei åt det utan smør eller pålegg.
Peder Hansen fortalde elles om problema dei kunne ha på Ullvarefabrikken vintersdagen. Når frosten sette inn, krydde isen inne i røyrane slik at det vart for lite tilsig. Det vart mykje slarkegong på maskinene slike dagar, og det daglege omkvedet frå Fyraren kvar morgon
var at dei ikkje trong gå i spinneriet. «Og det trong me så visst ikkje
heller. Me måtte nok vera med og bera hundrevis av kassebårer med is
ut or røyrane, for holet var ikkje større enn at eg så vidt kunne fått
hovudet inni. Elles varmde me vatn i ei gryte opp med stemna,» fortalde
Peder. Han la til at under slike forhold kunne det lett gå gale om ikkje
Turbinaren var vaken. Det kunne røyna på for dei som var inni røyrane
òg. Som ein sa: Arbeidet i røyrane kunne vera bra nok når ein berre
kom seg ut att før vatnet vart sett på. Somme var av eit anna slag: Set
berre på med ein gong, det er ´kje så nøye med meg.
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Peder Hansen vart verande på Ullvarefabrikken heilt til brannen i 1931.
Sidan var han nede i Egersund og sette opp karde- og spinnemaskiner
der. Då han kom til å nemna for fabrikkeigaren at han kom frå Sam-
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nanger Ullvarefabrikk, sa mannen at Samnanger-tøyet var det beste
som kunne skaffast.
Samnanger Ullvarefabrikk var elles spesielt kjent for militær-tøyet
sitt. Annanias Litangen (fødd 1879) fortalde til «Vi på Safa» at han for
det meste arbeidde i Stampo då han var på Ullvarefabrikken. Og
militærtøyet måtte stampast godt. Det skulle krympa mykje, opptil 18
meter på 50-60 meter lengd, og noko på breidda og. Det var eit vått
arbeid. Annanias Litangen fortalde: «Eg slutta i fabrækkjet for di eg
tykte det var ikkje bra å gå våt slik heile dagen.» Då han fortalde til
arbeidsgjevaren at han heller ville reisa til sjøs, fekk han følgjande kommentar: «Du blir nu ikke mindre våt da.» Sjefen hadde sjølv reist til
sjøs ei tid, og visste nok kva han snakka om.
Anders Sandvik byrja i Ullvarefabrikk hausten 1902, då han var 19 år
gammal. Betalinga var 10 kroner veka. Den hausten skjedde det elles
ei stygg arbeidsulukke på «fabrækkjet». Ei veverske luta seg ned og
skulle sjå etter trådar i skjelet, som dei sa. Ho hadde sjal om halsen.
Drivakslingen på vevstolen tok tak i sjalet og drog henne nedåt. Skadane vart så store at ho døydde neste morgon.
I desse åra starta arbeidsdagen på Ullvarefabrikken kl. 6 og var slutt
kl. 18. Men dei hadde til saman 1 1/2 time matpausar. No var regelen
den at born som slutta skulen, fekk arbeid medan dei gjekk for presten.
Dei som budde i fabrikken sine boligar, hadde fritt hus, ei ordning det
vart slutt på i 1919. Etter andre verdskrigen var det i det heile dårlege
tider på Ullvarefabrikken. Lønene vart sette ned, drifta vart innskrenka
til fire dagar i veka. Det minka i lønningsposane. Anders Sandvik arbeidde den tid på veveriet som formann på garnlageret, og det hende
han måtte gå med lønningar til stopperiet. Han hugsa ei jente som arbeidde der. Ho hadde eit lite kvistrom i ein av boligane, noko ho betalte
10 kroner månaden for. Så når husleige og sjukepengar var trekte, fekk
ho utbetalt 2 øre i vekeløn.
Arbeidsvilkåra elles var også så som så. Det var romslege lokale, men
reinhald var det dårleg med. På do vart det sjeldan gjort reint. Som
regel mangla det også papir der. Når det vart purra på det, kom det
gjerne ein liten årgang med Aftenposten eller Morgenavisen. Resten
kan me tenkja oss til, skriv Anders Sandvik i sine minne frå Ullvarefabrikk-tida. Men i dag kan me vel knapt tenkja oss til korleis det var
med oppi 300 tilsette og ein skiten do der det som regel mangla papir...
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I 1917 gjekk Ullvarefabrikken over til 8 timars dag med middagspause mellom kl. 12 og 13. Vekene var ordna slik at dei arbeidde 8 1/2
time fem dagar i veka, og slapp dermed med 5 1/2 time laurdagane.
Dei hadde ingen fridagar bortsett frå 17. mai, då dei i alle fall hadde
halve dagen fri. Første gong fabrikken gav ferie var i 1918. Då fekk dei
fri ei veke, utan løn, må vita. Gamle folk fekk gå i arbeid så lenge dei
ville, fortel Anders Sandvik, og legg til ein kommentar som viser at dei
såg annleis på slikt før alderstrygda og pensjonsordningane kom: «...
så der var arbeidsgjevaren særs rimeleg.»

Strilen 22.05.15

Høymangel
klages der nu over mange steder omkring i
vore bygder. Fra Samnanger meddeles
saaledes at endskjønt dampskibet kommer
fuldlastet med høi hver tur blir det
utilstækkelig, hvorfor man har tat op den
gamle skik med at skave og lynge for at
kreaturerne ikke skal sulte.

Midthordlands Avis 1926
Til radiomusik fra London dansedes der
igaarkveld i sjøhusene paa Utsira. Intet under at kvindfolkene tror at verdens ende er
nær!
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Deby - tyskaren som gav
Samnanger ein fotoskatt
Av Tor Wold

Maria
og
Jacob
Deby
- eit
spesielt
par
med
ein
spesiell
lagnad.
(Foto
lånt
hos
Anna
Holmefjord)

I 1899 sto han klar, den nye, utvida Ullvarefabrikken på Tysse. Den
gamle fabrikken som hadde stått der i 13 år, var alt blitt for liten og
umoderne. Store mursteinsbygningar, mykje større enn SAFA, ruvde
mellom Svendsdalshuset, Røsselandshuset og Tysseelva. Tysseelva med
det vassrike fossefallet gjorde Tysse til ein viktig fabrikkstad, og slik
skulle det vera i mange år framover, heilt til fabrikken brann i 1931. På
den tida kunne ein ikkje overføra kraft med høgspentkablar, så fabrikken måtte liggja der fossen var. Først i 1941 kom drifta i gang igjen i
den nye SAFA-fabrikken. Men alt dette er stoff for ei anna historie.
Det var om lag 1898 at Jacob Deby kom til Tysse. Han har æra for at vi
i dag veit korleis Ullvarefabrikken såg ut både utanpå og inni. Han var
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nok den første fotografen som budde i Samnanger, sjølv om vi veit om
nokre få andre bilete frå før denne tida. På auksjonen etter Deby og
kona hans, i 1956, låg det att eit gamalt album då alt anna var seld.
Gerhard Tveiten som budde på Tysse, var interessert i historie og gamal
bondekultur. Han fekk tilbod om å overta albumet, og han fekk han for
4 kr. I albumet finn vi 170 gamle bilete frå før 1898 og fram til 1905.
Det er beint fram ein biletskatt! Mange av bileta var med på fotoutstillinga i fjor vinter, og nokre av dei kan du sjå på heimesida vår,
www.uib.no/isf/people/tor/samnanger_historielag. (Du finn også link
på www.Samnanger.kommune.no)

Jacob
Deby
med
stokken
som
skjulte
ein
løyndom.
(Foto
lånt
hos
Anna
Holmefjord)

Då vi byrja å sjå på dei gamle
bileta, fekk vi eit problem. Det var
mange bilete av folk og fabrikklokale, men ingen visste kven som
var med på bileta. Lenge såg det
ut til at ingen lengre visste korleis
Deby såg ut. I albumet er det ein
mann som er med på svært mange
av bileta. Både Aksel Bruvik og
Ingvald Odland kjenner igjen
denne mannen på profilen på eitt
av bileta. Det er Jacob Deby! På
bileta er han slank og sprek, men
slik dei hugsar han, var han mange
år eldre og sikkert like mange kilo
tyngre. Sverre Sjursen, som budde
i same huset som Deby, kan
fortelja at Deby hadde sjølvutløysar på kameraet sitt. Takk
vere albumet og desse tre karane,
veit vi no at vi har mange gode
bilete av Jacob Deby, kona hans
og deira næraste. Og vi veit no at
bileta, som alle har trudd var frå
ein tysk fabrikk, er frå den gamle
Ullvarefabrikken på Tysse! På eit
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av bileta utanfor fabrikken, ser vi Deby med stokken sin, ein verdig kar
med fin stokk med ein sølvring øvst ved handtaket.
Kven var så denne litt mystiske tyskaren, Jacob Deby, som kom hit
for over 100 år sidan? Britt Haukanes på kyrkjelydskontoret kan hjelpa
oss litt. I kyrkjebøkene har ho funne fram til Jacob Hubert Otto Deby,
f 17. februar 1865 i Aachen i Tyskland. Han døydde 1. januar 1943.
Han var katolikk, og tysk statsborgar. Han og kona var vart gift i 1904,
truleg i Tyskland.
Vi kan gjetta ut frå albumet hans at han arbeidde ved ein tysk ullvarefabrikk før han kom hit, og at denne fabrikken brann. I 1901 budde han
i fabrikkboligane på Tysse, og litt seinare finn vi han i «Debyhuset» på
Tysse, i lag med kona, Maria Elisabeth Deby. Ho var også tysk, fødd i
Elberfeldt 29. juli 1876. Ho kom hit kring førre hundreårskiftet og budde
i lag med Deby i fleire år som hushalderske før dei gifta seg.
Deby var apparaturmeister i Ullvarefabrikken. Han hadde ansvar for
apparaturen, som var den avdelinga der dei gjorde stoffa heilt ferdige

Det
store
huset
Deby
budde
i
medan
han
framleis
levde
det
gode
livet
på
Tysse.
(Foto
lånt
hos
Anna
Holmefjord)
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for sal. I ferdiggjeringsprosessen inngjekk kymping og farging, kjemisk handsaming av stoffa og «frisering» av overflata. Rulling høyrde
også med. Alt dette gav stoffa fin overflate og utsjånad før sal. Ullvarefabrikken hadde godt rykte, stoffa var rekna mellom dei finaste ullstoffa
på den tida. Etterkommarane etter direktør Matthiesen har mellom
anna eit brev frå dronning Maud si hoff-frøken der ho tingar stoff til
dronninga.
Deby naut stor respekt og var mellom dei framste ved fabrikken. Nest
etter direktørboligen var Debyhuset det mest staselege huset på Tysse
på den tida. Seyffart, ein annan tyskar som var flytta frå Tysse, hadde
bygd huset, og Matthiesen, direktøren, kjøpte det av han. Deby leigde
huset heilt til Matthiesen sin eldste son gifta seg og skulle bu der. (I dag
er det Håkon Olav Hadeland som eig huset.)
Deby og kona heldt hagefestar som det blei snakka om i mange 10-år
seinare. Aksel Bruvik kan fortelja: «Det fortelles at Deby holdt sine
bekjente hagefester stilfullt med solparasoller og damene med vidbremmede, flotte hatter. Jeg har hørt at Deby og fruen var et stilig par som
man la merke til når de hadde sin spasertur gjennom Tysse».
Biletet frå Renen i Eikedalen er kjent. Det er like ovanfor der Ole
Totland bur no, og der nedbørsmålingene på Kvamskogen vert tekne.

Deby
tok
dette
biletet
i Eikedalen eit av
dei få
fotografia
som
eksisterer
av
rekkjetun på
våre
kantar.
(Foto
lånt
hos
Anna
Holmefjord)
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Dette flotte biletet syner dei gamle husa på garden, og nokre folk
framom. Ser ein godt etter, finn ein jamen Deby og kona i lag med
nokre andre «byfolk». Ein ser og to gamle, ein mann og ei kone. Jan
Trygve Totland har hjelpt til å identifisera dei som Gunnar Olavsson
Eikedal (1828-?) og kona Marie Kristoffersdtr Eikedal (1832-?). Dei
to budde på kår på garden.
I albumet finn vi Deby og ein ven på ski, der er bilete av han inne i
ullvarefabrikken. Vi ser fest og feiring i «Debyhuset», og på eit av
desse bileta framom Debyhuset, finn vi sonen til dei to gamle frå Eikedalen. Det er Kristoffer Eikedal, (1871-1947). Han er i dress og i lag
Kristoffer
Eikedal (i
midten)
har
dressa
seg
opp for
å vera
med
på fest
hos
familien
Deby.
(Foto
lånt
hos
Anna
Holmefjord)

med festpynta folk, derimellom Deby og kona. Eit av dei siste bileta i
albumet er teke mellom 1901 og 1905. Vi kan sjå brua over elva frå
Smådalen med 1901 innhogd i ankersteinen, og på flagget på Debyhuset
er det svensk/norske unionsmerket. Innimellom er der også bilete frå
glade feriedagar i Tyskland.
Men dei gode åra tok slutt, og med dei er det slutt på bileta i albumet.
Den første verdskrigen kom, og alle tyske menn hadde å ta del i krigen.
Også Jacob Deby fekk bod om å møta. Soga seier at Deby høyrde mykje
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på det kona hans ville, og difor reiste han ikkje i krigen. Han skal ha
meldt seg død! Etter den tida var dei aldri meir i Tyskland og han og
kona levde eit skuggetilvere på Tysse. I mange år var han nesten ikkje
ute.
Sverre Sjursen kan fortelja at før første verdskrigen hadde foreldra
hans mykje omgang med Deby og kona hans. Dei var lette og greie å
vera i lag med. Etter krigen endra dei seg svært mykje, dei var lite ute
og fru Deby såg ein aldri. Det var alltid Deby som handla. Kona sende
han i butikken til Hadeland med beskjed om kva dei skulle ha, og han
måtte ofte gå fram og tilbake fleire gonger før ho var nøgd med det ho
fekk. Etter at Matthiesen sin son gifta seg og overtok Debyhuset, flytta
dei inn i det gamle skulehuset som låg i Tyssebakken. Der budde resten
av livet. I huset attmed var det butikk, så vegen vart endå kortare.
Deby og kona var glade i musikk. Sjølv om fru Deby isolerte seg og
aldri var ute, kunne ho gle seg over musikken. Naboane i huset deira
kan fortelja at radioen til Deby ofte sto på tyske stasjonar. Og når det
var wienervalsar på radioen, song fru Deby med.
Då andre verdskrigen kom, fekk Deby det svært vanskeleg. Han var
sikkert redd av di han ikkje hadde møtt til krigsteneste under første
verdskrigen. Mykje tyder også på at han i denne tida var alvorleg deprimert. Då det viste seg at dei ikkje arresterte han, prøvde han etter
kvart å koma i kontakt med dei tyske soldatane. Men dei ville visst
ikkje ha så mykje med han å gjera.
Aksel Bruvik, som kom hit i 1941, fortel: «Da vi kom til Tysse, bodde
de i en bolig i bakken ved fabrikken. Deby hadde jeg en del kontakt
med. Jeg var jo selv i tekstilbransjen, så felles interesser hadde vi. Han
var en rolig kar, han hilste alltid på meg når vi møttes. Han hadde sin
faste rute til Hadeland for å handle. Etter at han var falt fra, fikk fru
Deby en gutt eller jente der i strøket til å foreta innkjøpene. Jeg ser
ennå for meg når fru Deby åpnet et vindu og firte ned en pose som
inneholdt handlelisten og nødvendige penger.»
Knut Grønnestøl fortel om då han var gutunge. Han og ein kamerat
leikte seg ved Stølabrotet. Deby var på tur og brukte stokken til å slå
på snøklattar. Då han såg gutane, rista han på hovudet og sa om seg
sjølv: «Galen, veit du!»
Sverre Sjursen fortel: «Me budde i huset attmed Deby då eg vaks opp,
så me såg han ofte. Etter at eg var vaksen, ein kald vinterdag ved nyttår19

skiftet 42/43, vart Deby jaga or huset av fru Deby. Han fekk ikkje koma
inn att, og vart observert gåande mot Eikedalen. Då han ikkje kom
heim, slo fru Deby alarm, og det vart organisert leiteaksjon etter han.
Jacob Deby vart funnen sterkt forfrosen i nærleiken av Eikedalen. Han
var då i live, men pådrog seg kraftig lungebetennelse som han ikkje
overlevde. Han døydde 1/1-43. Han vart gravlagd laurdag 9. januar i
1943. Mange av oss som ville fylgja Deby til grava, gjekk rundt fjorden
til Ådland. Det var ikkje bilar å få tak i, men vêret var fint.
Seinare, i 1949, flytta eg og familien inn i 2. etasjen i «Mesterboligen»
der fru Deby framleis budde i 1. etasje. Fru Deby søkte ofte kontakt
med oss for å be om hjelp til eit eller anna. Borna våre gjekk ofte ærend
for fru Deby. Rett før jul i1955 fekk fru Deby slag. Kona mi høyrde ho
ropa: «Hjelp meg, hjelp meg!!» Døra til leilegheita var låst, så me
måtte bryta oss inn. Då låg fru Deby på kjøkengolvet. Me fekk ho opp
i senga, fekk tak i legehjelp og seinare ei sjukesøster som var hos fru
Deby til ho døydde. Då fru Deby døydde, 17.12.55, tilkalla me lensmann Bjørgås. Han tok over nøklane og ansvaret for leilegheita og
tinga etter fru Deby.
Bjørgås tok òg kontakt med slekta i Tyskland. Dei fekk han tak i gjennom Det Tyske Konsulat i Bergen. Fru Deby hadde slektningar i Tyskland som ho var tante til. Etter familien sitt ynske skulle alt etter fru
Deby seljast på auksjon. Auksjonen var i 56, truleg i mai. Eg hugsar
spesielt eit bjørneskinn som Peder Sannes kjøpte. Pengane og smykka
skulle sendast til familien i Tyskland. Av verdisaker var det blant anna
mange rullar av sirleg innpakka 20-kroners gullmyntar frå før 1. verdskrig for mange tusen kroner.»
Etter auksjonen i 1956 er soga om Deby i Samnanger slutt. Ingen
levde att etter dei, og no er det berre nokre få att som hugsar Jacob
Deby. Men bileta hans lever. Og takka vere albumet som Gerhard
Tveiten tok vare på, har vi fått vita meir om Tysse kring århundreskiftet. Mange av bileta viser folk som enno ikkje er identifiserte, men vi
freistar framleis å finna fram til kven dei er.
Av sakene som vart auksjonerte vekk, har vi klart å oppspora nokre av
gjenstandane. Margit Lønnebakken har eit fint brett med bilete frå
Debyhuset omkransa av fine motiv frå glansbilete og sigarkassene til
Deby. Kristina Røsseland har brystduken til fru Deby og stokken til
Deby gjekk til Ingeborg Høysæter. Soga seier at då ho fekk stokken
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heim, oppdaga dei ein knott like innunder skaftet. Når ein trykte på
den, kunne ein trekkja ein korde ut av stokken!
Ingeborg Høysæter lever ikkje lenger, men søstersonen hennar i Bergen, Roald Hatlestad, eig stokken i dag. Hatlestad samlar på gamle
stokkar, og då eg kjem på besøk, tar han vel imot meg. Han er glad for
å visa fram stokken. Den tørre lufta i stova til Hatlestad har fått stokken til å sprekka litt opp i treverket, så han vil få ein konservator til å
restaurera han. Knotten under skaftet er vekke, men når Hatlestad
trykkjer inn fjøra som var bak knotten, dreg han ut ein fin og skummel
korde som er merkt Toledo. Ingen skulle koma og ta Jacob Deby ubudd!
Deby var nok gamal fektar også, i albumet finn vi sjølvsagt bilete frå
den tida han fekta i sine unge dagar i Tyskland!

Då Deby sine ting hamna på auksjon, oppdaga ein at stokken hans skjulte ein
korde. (Foto lånt hos Anna Holmefjord)
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Anders Sandvik - ein allsidig mann
Av Svein O. Aadland
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Han var fødd 1. september 1883 på Ådland. Der pakta foreldra eit
bruk som det i dag knapt finst spor att av, men som ligg på Olav Aadland
sin eigedom. Då Anders var tre år gammal flytta familien. «Dei kjøpte
eit bruk under Sandvik og gav det namnet Øpstebø», heiter det i
barndomsminna som Anders Sandvik skreiv ned på sine eldre dagar.
«Me har vore 12 søsken. 3 er døde. ... Far og mor og minstebarnet låg
i stova, me andre låg på lemmen, to og to i kvar seng». Anders Sandvik
fortel vidare at av møblar og inventar hadde dei ein omn, eit langbord,
nokre benkar, to stolar og ein skammel. «Maten var det helst lite av,
men me vart friske og sterke alle ni. Det var fisk og poteter, sild og
poteter, maisgraut og sur mjølk, kjøt eller flesk sundagskveldane, sume
kveldar i vyrka mjølkesuppe. Alle som var heime var samla til måltida.
Smør fekk me i den tid berre sundagsmorgonar.»
«Klede var i den tid vadmel, heimelaga, helst grå. Mor både spann og
vevde kleda, men då me vart større, gjekk me til skreddar og fekk dei
sydde. Sundagar og skuledagar hadde me ubøte klede. Sko? Det var
tresko som bestefar laga. Eg for min part hadde berre 1 par lersko før
eg gjekk for presten, som eg kan hugsa, og slik var det stort sett med
oss alle.»
Som 17-åring fekk Anders teneste i Fusa. Der var han i to år, før han
fekk arbeid på Ullvarefabrikken på Tysse, først på fargeriet, «vart så
flytta til Valken, så til rueriet, og i 1909 til limmaskina og i 1918 som
formann på garnlageret.»
Anders gifta seg i 1913 med Tora Knutsen frå Bergen, som var veverske på Ullvarefabrikken. Dei fekk fire born. Familien budde i Boligane
på Tysse. Etter brannen i 1931 fekk kona arbeid på Arne fabrikker i
Ytre-Arna, medan Anders Sandvik gjekk mykje arbeidsledig. Frå 1936
vart han tilsett som oppsynsmann i Samnanger Eiendomskompani,
aksjeselskapet som rådde over dei eigedomane til Ullvarefabrikken som
stod att etter brannen. Frå 1941 starta Safa opp på den gamle branntomten, og Anders Sandvik arbeidde der fram til 1958.
Men det var gjennom alt det han dreiv med på fritida at Anders Sandvik vart ein kjend person i Samnanger - og i nabobygdene med. I ungdomen var han aktiv både i musikklaget og ungdomslaget på Tysse.
Sidan sat han i heradstyret i fleire periodar, han var med i soknerådet
og i mange kommunale nemnder. Men det var fråhaldsarbeidet som
stod hans hjarta aller nærmast. 24 år gammal melde han seg inn i losje
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Morgenrøden på Tysse, og der var han ein svært aktiv medlem resten
av livet. Det var visst ikkje mange losjemøte han skulka gjennom alle
desse åra. Men losjemannen var ingen mørkemann, noko mange fekk
oppleva då dei møtte han som festleiar og kjømeister. I bedriftsbladet
«Vi på Safa» kunne ein i 1953 lesa følgjande i ein omtale av Anders
Sandvik: «Det er ein ting som er særmerkt ved Sandvik - hans gode
humør. Forklaring på det gav han sjølv ein gong, og det tek eg opp att:
Det var ein som spurde han i den tida han gjekk arbeidslaus, korleis
han alltid greidde å vera i så godt humør, og han svara at om han berre
visste at det hjelpte skulle han prøva det motsette med ein gong.»

To bryllaupsvitsar
Dei som er fortrulege med Astrid Lindgren og
historiane om Lotta, vil truleg kjenna att følgjande
vits. Men Anders Sandvik hadde altså vitsen på
programmet lenge, lenge før Astrid Lindgren. For
me har funne han i kjømeisteren sine gamle papir: Ein forkjøla gut sat på bussen og «snøfsa og
nyste» (som Anders Sandvik uttrykkjer det). Ei
dame såg meir og meir irritert på guten. Til slutt
utbraut ho: Har du ikkje lommeduk? Jau, svarar
guten, men den låner eg ikkje ut til andre.
Her er ein annan av Anders Sandvik sine vitsar:
Læraren spør i klassen:
- Når klasserommet er fem meter langt, tavla 1
meter høg og kateteret 1/2 meter breidt, kor gammal er eg då?
Ole rettar opp handa.
- Nå, Ole, kor gammal er eg?
- Du er 66 år.
- Så, korleis kom du fram til det då?
- Jau, eg kjenner ein halvtulling som er 33.
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Kjømeister og rimsmed
Av Svein O. Aadland

Han drog seg mot dei femti då han var kjømeister for første gong. Likevel rakk han over 250 bryllaup før han gav seg midt på femti-talet.
Anders Sandvik var sjølve kjømeisteren i Samnanger, og vidare med,
desse åra. Med kraftig stemme, god songstemme også, stubbar og vitsar
og sjølvlaga songar, styrte han bryllaupsfestar i til saman 13 kommunar.
Men skjenking av alkohol ville ikkje losjemannen ha noko med å gjera.
Det heile starta med Einar og Olava Skulstad sitt bryllaup i 1930.
Sidan vart det om lag 10 bryllaup i året framover, med høgsesong om
sumaren. Og ordensmannen Anders Sandvik førte lister over alle
bryllaupa. Så då han på sine eldre dagar vart intervjua av «Vi på Safa»,
kunne han mellom anna fortelja følgjande: «Eg hugsar soleis i budlaup
nr.117 at presten tok feil då han spurde brudgommen om han ville ha her sa han brurpika sitt namn i staden for brura sitt - og brudgommen
svara ja.» Barnebarnet til Anders Sandvik, Hans Tysse, har både brurparlistene (der me kan sjå at brudgom 117, som «fekk feil brur», ikkje
var frå Samnanger), bøker med songar til dei fleste bryllaup, og ei mengd
papir elles etter kjømeister-bestefaren.
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Songar høyrde til i eit bryllaup då som no. Og Anders Sandvik var
rimsmed så god som nokon. Han hadde nok ein mal som han brukte
om att og om att, men laga støtt personlege vriar og vers til kvart
bryllaup. Og det kunne ofte verta mange vers i kvar song, gjerne over
20. For dei fleste i brurfolket sin familie skulle nemnast i songane. Slik
var det også då Ole Børdal i Krånæ i Børdalen, eller Olav Johannesson
Børdal som det står i bygdebøkene (side 650 i Samnanger I, side 169 i
Samnanger II), gifta bort dotter si Eli til Ingolf Mykkeltveit 8. juni
1935. Etter telegramma var det klart for song til brurparet, til tonen «I
Rosenlund». Her er nokre av versa:
7. Han Ole Børdal som husbond er
eit lite vers må han hava,
det er ei takk ifrå alle her,
ei takk for alt han har kava.
Og sameleis med kona og,
ja, ikkje sant Nilsina?
mest kvar du gjekk og kvar du såg
dei vann kje på det hina.
8. Eg syskinflokken vil nemna no
om eg det berre kan greida,
det vert no sikkert eit vers hell to
og kanskje noko på treida.
Johannes som er eldste bror
eg nemner fyrst i songen,
de veit han sud i landet for
der er han denne gongen.
9. Han Emil er ikkje heime hell
til Oslo der er han faren,
i kveld då trur eg at tanken fell
på brur og syskin og faren.
Til Canada for tanken no me kan ´kje Peder gløyma.
I kveld då held han seg i ro,
i natt kjem han til drøyma.
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10. Nils Olsen Børdal må få eit vers
om eg kan få det til høva,
men ordi la seg so vel på tvers
og difor er eg bedrøva.
Han er so stor og staut ein gut
han lyt snart ut og fria,
du treng kje ha den minste sut,
det er nok dei som bia.
11. Ho Marta lyt eg få nemna no,
om ho er langt sør i landet,
eg veit ho tenkjer på desse to
som no i dag knytte bandet.
Ceselia i Bergen er,
men kom til brudlaupslaget
og når me slutta ho nok fer
til Bondeungdomslaget.
12. Eg hadde hug å få sagt eit ord
til dei på Ingolf si sida,
og fyrst so nemner eg då ho mor,
dei andre, dei kan no bia.
Eg skynar ikkje korleis eg
skal greia forma dette;
for eg har berre haurt for meg,
ho heiter Henriette.
Og slik går songen vidare om folket på brudgommen si side.
Men Anders Sandvik brukte også rim-kunsten i andre samanhengar.
Mellom anna skreiv han «valsongar» i avisene, slik som denne som
stod i Midthordlands Avis:
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Valsong frå Samnanger
Tone: Blant alle lande
Til hausten skal me ha heradsval,
då vert det mykje til ståk og bal.
Ja, den som visste, kor mange liste
dei hava skal.
Der skal vel lagast ei bygdalist,
ho vert vel noko pålag som sist.
Dei brigda teksten og set upp seksten,
det veit me visst.
På Tysse der vil dei styra alt
og vil so gjerne få mange valt.
Ved dette valet me aukar talet,
hev dei uttalt.
I år vil målfolket stilla list,
dei gjekk ilag med dei andre sist;
men samanroting og riksmålsknoting
skal ut no - visst!
So kjem der gjerne ei lista til
for fråhaldsfolket dei noko vil;
dei folk vil finna og mange vinna,
- teg berre still.
På Lid og Solbjør og Våga med,
dei fyl ´kje lenger sin bondesed.
Når Tysse ropa, dei slær i hopa
og gløymer seg.
Denne songen utløyste ein heil debatt i avisa. Til eit anna val skreiv
Anders Sandvik ein song som mange vil meina likegodt kunne ha vore
skriven i dag:
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Heradsval i Samnanger
Tone: Den mann, som hev um horde
No gjeng det laust med skriving
og kjekling litegrand,
men ingen trur eg våga
å skriva under namn.
Dei er so mykje redde,
dei våga ´kje sitt skinn
og attum slik ei skriving
ein veikskap der med finn.

Av listor skal her koma
so mange slag i år
og det skal verta moro
å sjå korleis det går.
Når arbeidar og bonde
og so ein avhaldsflokk
fær kvar si eigi lista,
då må det vera nokk.

Det lakker og det skrider
og valet stundar til
og mange er nok dei,
som i heradstyret vil.
Der er so glupt å vera,
um ingen ting vert gjort
og sume trur visst endå,
at det er noko stort.

Kvar gong når folk skal velja
då er det same song:
Nå må det verta betre
enn det vart fyrre gong.
Men når dei so er valde
og skatten vert litt stor,
ein høyrer same læta
d’er verre enn i fjor.

Eg vilde berre ynskja
dei «låke» kom seg inn,
de skulde snart få høyra
dei fekk eit anna sinn.
Det er so lett å klandra
det arbeid andre gjer;
men når dei seg fær røyna,
eit anna syn dei fær.

Ja, folk kan gjerne velja
og styra kor dei vil,
der jamt vil vera nokon
som ikkje tegjer still.
Og soleis vil det verta
ja - endå mange år.
Eg vil ´kje nokon erta,
men soleis no eg spår.
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Juleminne frå 1890-åra
Av Anders Sandvik
Når Helgamess (l. november) hadde
vore, spurde me gutane mor:
«Kor lengje e da te jul no?»
«Vel sju veke e da te jul no,» svara
ho mor.
«Å, e da so lengje.»
«Ja, nett sju veke og to daga.»
Slik held me på kvar einaste veka til mor endeleg sa:
«No e da berre ei veka att te jul.»
Til jul skulle alle ha noko nytt. Ein fekk kanskje ei bukse, ein ei
skjorte og ein annan ei strikkatrøye eller eit par sokkar osb.
Endeleg kom då julafta.
Mor var alltid tidleg oppe den dagen. Eg trur ho var oppe kl. 4. So
snart me gutane høyrde at ho var oppe, var det å kle på seg og gå ned i
stova og hjelpa henne, om det var noko me kunne hjelpa henne med.
Alltid i dei dagar skulle det bakast «Krotakake», og det var det mor
held på med so tidleg. Me gutane fekk då vera med og steikja kakene.
Noko «Krot» var det visst ikkje på dei, men at dei var sers gode hugsar
eg vel. Når dette var fråseggjort måtte mor åt fjøset, for kyr og sauer
måtte ha mat dei og. Ja, so vart det frukost for oss. God «nakkafisk»,
smør og poteter. (Smør var ikkje vanleg hjå oss i dei dagar.)
Eg minnest vel første juletreet me hadde. Det var far som gjekk etter
det, men du kor lang tid det tok før han kom att, tykte me. Me for og
rak ut og inn i fleire timar. Det var då skrøpeleg kor langt han måtte
fara etter eit juletre? Men best det var, so kom mor inn og sa: «No kjem
papen om Klepparese me julatree.» Me sprang ut alle som springa
kunne. Det kom vel med at stovedøra var slik ordna at ho gjekk att av
seg sjølv, for ingen hugsa på det. Jammen var juletreet fint. Far var
nøye på det, han. Det måtte vera likt mellom kvart greinlag og greinene måtte vera like lange kva kant ein såg det frå. Men me ville veta
meir.
«Kva skal me ha på julatrea?»
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«Me får no sjå når Teo kjem, om ho har kjøpt nåke.»
Eg veit me hengde eple, appelsiner og kjeks på, og so tok storesøster til
å setja ljos på.
«Skal me kveikja i dei og?» spurde me.
«Me lyt vel da,» fekk me til svar.
Lampa vart sløkt og ljosa på treet tende. Å, so moro det var, og so fint.
Grannefolke nedanfor, dei på Lundebø, hadde ikkje juletre det året. Mannen der på garden hadde vore ute på «Hauen» og sett alle desse
ljosa i vindauga på Øpstebø. Han innatt i ein fart. -»Nei, no må de
koma ut på hauen og sjå alle ljosi hos Jonane. Dei har kveikt i julatreet.» Ut måtte dei kan du veta. Dette var noko dei aldri hadde sett før.
So vart ljosa sløkte. Dei skulle tennast joledagskvelden og.
Det leid so langt at det vart kveldsmat, og den var god tykte me, fersk
fin torsk og risengryns-supa.
So las far frå ei andaktsbok (Berteboka), og far og mor song nokre
vers av «Fra himlen høyt jeg kommer her,» og julekvelden var slutt.
Gang om juletreet var ikkje teke i bruk då.
Julenatta måtte lampa ikkje sløkkjast, det var til ære for «Den høge
gjest».
Juledagsmorgonen var ikkje gutane svevnuge. Mor var som vanleg i
fjøset og mjølka, og det var fråseggjort til kl. var 8.
«No lyt me reisa opp, mammo æ komen or floren,» sa me.
Og so var det frukost. Me fekk ikkje ta til oss av eit brødfat slik som
no. Nei, mor etla maten til oss alle, til seg sjølv og. Men me fekk so
mykje at det skulle vera nonsmat av etlinga. Far sat i senga og fekk
maten der «på sengefjøla» dei kalla. Ein av oss største måtte lesa for
maten, men endå fekk me ikkje byrja å eta. Der skulle syngjast og. Mor
og far song: «Et lidet barn så lystelig er født for oss på jorden.» Det
verset måtte syngjast tre gonger. Det vart litt lenge å bia på maten tykte
me. Maten var: krotakake, lefse, skive og so ein heitevegg eller valknute, «Julastomp».
Ja, so gjekk no føremiddagen fort endå me hadde noko godt i vente til
middagsmat. «Julagraut» kalla dei det. Etter maten tok far fram Huspostillen og las 5-6 blad der. Det vart litt lenge å sitja roleg, men me
måtte finna oss i det. Ingen måtte gå til andre, slekt eller granner, førstedag jul, og ingen kom til oss heller. Men annandag, då var det fritt
for å vera ute om veret var til det.
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Juledagskvelden var det kjøt og sødd.
Seinast i juleveka gjaldt det kven som var flinkaste til å få «julastomp».
Eg minnest soleis at farbror min, Lars A. Bakke, som var fadder på
meg, alltid hugsa på meg med ein «heitevegg», men det var helst mellom helgane eg fekk den.
Ja, slik var juleskikkane i min barndom. Om barn og ungdom i desse
dagar er betre enn me var, det er ikkje godt å seia, men at me gledde oss
til jula meir enn mange gjer no, det er eg sikker på.
(Henta frå «Vi på Safa»)

Den første luftseilas over Samnanger
En septemberdag 1890 lettet en ballong fra Bergen med den da
så kjente ballongfører Francesco Cetti ombord. Ballongen kom
inn over Samnanger, og landet på Sævild. Om en flyvende tallerken, som er så i vinden for tiden, hadde kommet inn over bygden
i dag, så hadde den sikkert ikke vakt slik oppsikt som denne ballongen gjorde.
Det var ukjent for de fleste den gang at noen kunne ferdes oppe
i luften. Det var også mange slags meninger om hva dette kunne
være, men at det var noe overnaturlig det var det ikke tvil om.
Mange historier om hva folk trodde og mente om ballongen da
den kom seilende er glemt og borte. Utviklingen har gått så fort
også på dette område at det bare ble en episode som snart kom i
skyggen av nye hendelser.
En historie som stammer fra denne luftferden stod i en Bergensavis for 40-50 år siden. To brødre lå ved et vann og fisket. Den
ene hadde lagt seg på en gressbakke ved stranden. Han lå på
ryggen og halvsov. Som han lå der kom ballongen seilende oppe
i luften rett over ham. Da spretter han opp, roper til broren som
er et stykke bortenfor: «Du må skunda deg og koma, me må heimatt med ein gong for månen har slete seg.»
A.
(Henta frå «Vi på Safa»)
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John Røen - dollarmillionær og legende

John Røen om bord på «Captain John Roen» - båten han berga, restaurerte
og gav sitt eige namn. (Foto lånt hos Anna Holmefjord)

33

Alle eldre samningar hugsar John Røen, eller John Roen som han
skreiv seg i Amerika. Han var «lausungen» som for snart 100 år sidan
reiste til Amerika og - mot alle odds - slo seg opp til å verta ein veldig
rik og kjent mann «over there». Han skapte seg eit namn og ein formue
ved å greia noko alle meinte var umogeleg. I arbeid var han ein knallhard og drivande dyktig forretningsmann. I fritid var han eit fargerikt,
sosialt festmenneske. Og det var i sanning ein fest kvar gong John Roen,
sjølve Askeladden frå eventyret, kom heim til Samnanger på besøk.
Jan Oldervoll har vore på reis i Amerika og møtt John Roen gjennom
amerikanske kjelder. Svein O. Aadland har reist til Tysse og møtt John
Røen slik Arne Tverlid, ein av dei som arbeidde for Roen og som sidan
overtok huset hans på Tysse, kjente han. Arne Tverlid har også late oss
sjå papir som familien til John Røen har samla. Dei fleste av bileta har
me lånt av Anna Holmefjord, familien hennar hadde også mykje med
John Røen å gjera.
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Mot alle odds!
Av Svein O. Aadland
Utgangspunktet kunne knapt vore dårlegare. Lausungar kalla dei slike
som John Røen, og dei færraste ville ha noko dei å gjera. Eller som han
sjølv sa det på sine eldre dagar: - Eg var fødd på laust og ingen ville
vita av meg. No slåst dei om kvar i Samnanger eg er oppvaksen!
John Røen var fødd i 1887. Første åra budde han saman med mora,
Marta Kolle, i Trengereidfjorden. Men det var på Rødne, på garden
som Johannes Røen eig i dag, han vaks opp, og det var her han fekk
etternamnet sitt frå. På Rødne hadde han det godt. All sin dag var han
glad i familien sin på Rødne, og snakka støtt fint om dei, det fortel
fleire som kjende John Røen.
Noko skulelys var han slett ikkje, men så var då heller ikkje skulen
vegen å gå når ein gut som John ville fram i livet. Sjøen derimot. Som
14-åring var han med på nordlandsfiske. Der lærte han nok eit og anna
om sjøen og sjølivet, pluss å laga ei fiskegryte som vart ståande på
menyen hans livet ut.
19 år gammal, i 1906, kom han til Amerika og fekk seg arbeid som
dreng på ein farm i Morris County, Illinois. Og ungguten var nok ein
drivande og lærevillig dreng. På dei to åra han var der, rakk han i alle
fall å verta kåra til «Morris county’s Champion Corn Husker of the
Year». Men så bar det til sjøs igjen, eller rettare sagt til «Leikane», dei
store innsjøane i Amerika. Og det var her han i åra framover bygde seg
opp til kaptein og skipsbyggjar og skipsreiar og meire til. I 1915 gifta
han seg med ei velståande jente, Mary, som han 17 år seinare vart skilt
frå. I 1933 gifta han seg om att med Solveig Veseth frå Osterøy.
Sjølv om det var under krigen at John Røen verkeleg vart rik og berømt, var han ein sværa kar lenge før det. Og når han var heime i Samnanger på besøk, var det mange som tok kontakt og lurte på om det
kunne vera noko for dei der borte også. Og John Røen ville gjerne ha
samningar i arbeid for seg. I åra før og etter krigen reiste mange over.
Frå Frøland reiste tre brør, Ludvig, Magnus (gift med Ragna Røsseland,
søster til Hermann Røsseland) og Birger (gift med Henny Nytveit, dotter til Einar og Marta Nytveit). Også brørne Knut og Rasmus Svensdal
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reiste over og arbeidde for Roen. Det same gjorde Ragnvald Haug (gift
med Solveig Sandvik). Av andre samningar som arbeidde for John Røen
kan nemnast Bernhard Gjerde («Amerikanaren») og Mons Røen. Fleire
av desse samningane vart kapteinar og styrmenn.
Arne Tverlid reiste over i 1958. Også han hadde teke kontakt då John
Røen var heime på besøk. Arne hadde så vidt vore borti litt gravemaskiner og sånt. Og jaudå, ein slik kar hadde John Røen bruk for.
Arne Tverlid arbeidde som krankjørar-lærling på ein av Røen sine lektarar, men rykte snart opp som styrmann, noko ein ikkje trong papir til å
vera, sidan lektarane vart slepte av taubåtar når dei skulle flyttast.
Det var berre dei første åra at Arne Tverlid arbeidde for Roen Steamship Company, John Røen sitt eige selskap. Sidan gjekk han over til
Roen Salvage Company, eit selskap som svigerson til John Røen dreiv.
Men selskapa gjekk mykje over i ein annan, både båtar og utstyr vart
brukte i begge selskap, sjølv om dei formelt sett ikkje hadde noko med
kvarandre å gjera, fortel Arne Tverlid. Dei siste åra Arne Tverlid var i
Amerika, arbeidde han for endå eit anna selskap, men var i same bransje og hadde nær kontakt med John Røen heile tida.
Det var bygging av moloar, hamner og kanalar Arne Tverlid arbeidde
mest med den tid han var hos John Røen. Store mengder stein vart
frakta med lektarane og brukte til desse prosjekta, og det var her John
Røen verkeleg gjorde pengar, meiner Arne Tverlid. Arne Tverlid var
elles med på tømmer-transport og andre oppdrag på «leikane». Den
siste tida i Amerika hadde Arne Tverlid ansvaret for ein kjemperigg
der kranen kunne lyfta 350 tonn og grava 10 kubikk i slengen, for moro
skuld parkerte dei ei folkevogn i grabben ein gong. Denne riggen vart
mykje brukt til bygging av atomkraftverk, Arne Tverlid var med på
bygginga av to slike kraftverk.
Men tilbake til John Røen. Arne Tverlid teiknar eit bilete av ein samansett person. John Røen var to vidt forskjellige personar på jobb og
privat. På jobb var han ein drivande dyktig, men knallhard forretningsmann, som gav med ei hand og tok med to. På jobb var det ingen slinger i valsen, ingen fest og ingen tjomsleg tone. John Røen sjølv var ein
voldsom arbeidsmann, som lenge etter at han var rik og hadde masse
folk i arbeid, sjølv deltok i det praktiske, fysiske arbeidet og dreiv på så
sveitten rann. Det same måtte dei som arbeidde for han gjera. Her var
det 12 timars dag og seks dagars veke. Og overtidsbetaling kunne ein i
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berre drøyma om, sjølv om det kunne verta veldig mange slike timar
når noko spesielt oppstod. Han skydde fagforeiningar som pesten, ingen som arbeidde for han fekk ha noko med slikt å gjera. Arne Tverlid
gjekk då også ein god del opp i løn då han til slutt tok seg arbeid i eit
selskap der arbeidarane var organiserte.
Så han stilte krav, John Røen. Då han gjorde sitt store meisterverk
ved å heva Humphrey (sjå neste artikkel), gav han arbeidarane følgjande
tilbod, fortel Arne Tverlid: Dersom dei var villige til å arbeida gratis
med hevinga av Humphrey, skulle dei få nett såpass at dei livberga seg
og familiane sine, og etterpå skulle dei få dobbel løn. Men arbeidarane
hadde nok like lite tru på prosjektet som alle andre ekspertar. Alle sa
det var uråd å heva skipet. Så det var berre den yngste av frølandsbrørne som våga å takka ja til John Røen sitt tilbod, fortel Arne Tverlid.
Men hevinga lukkast og gjorde John Røen til ein berømt og svært rik
mann. Hadde han derimot mislukkast med den hevinga ...
Den private John Røen var annleis enn den folk møtte på jobb. Heilt
annleis. Arne Tverlid fortel at om ein kom inn på kontoret hans i arbeidstida, var det ein tone som gjorde at ein passa seg og snakka til han
med respekt og varsemd. Kom ein derimot inn på same kontoret etter
arbeidstid vart ein møtt av «fritids-John Røen», ein uvanleg smilande,
sjarmerande og omgjengeleg kar. Då var det gjerne dram i glaset, lått
og prat om laust og fast. Då møtte dei den same John Røen som folk i
Samnanger møtte når han var heime her. For heime i Samnanger møtte
naturleg nok folk aldri den harde forretningsmannen, men berre den sosiale, omgjengelege - og festmannen.
Arne Tverlid seier også det same
som andre seier: John Røen var ein
uvanleg snill mann. Og raus. Hugsa
på folk med gåver. Han var også ein
damenes venn. Likte også å festa,
men aldri når han var på jobb.
Arne Tverlid fortel også om ein gong
han og kona Målfrid skulle heim til
Norge på besøk. Då kom John Røen
med ein større pengesum med beskjed
om kjøpa kjoletøy av det finaste slag
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New York og ta med heim til Kristina Fanebust (som var frå Rødne).
John Røen brukte pengar på andre, og på seg sjølv. Budde i eit hus
som minner meir om eit slott. Hadde flotte bilar, stor yatch og var i det
heile ikkje redd for å la pengane gå. Til mora heime i Norge bygde han
huset på Tysse - det huset som Arne Tverlid bur i no. Tanken var at
mora skulle driva pensjonat der. Men i 1936, berre eit halvt år etter at
ho var flytta inn, døydde ho.
Men han hadde også ei anna side her, noko Arne Tverlid fekk erfara
då Røen tok han med på båttur. John Røen stod sjølv ved rattet og bad
difor Arne gå ned og laga til middag - han kunne opna eit par boksar
med kylling og laga til det. Men Arne Tverlid var fersk i Amerika, og
slett ikkje van med kylling som berre skulle varmast. Derimot hadde
han vel vore borti gamle, seige høner som med fordel kan kokast i
timevis. Så han brukte «høne-måten» her også. Då John Røen så kom
ned og dei skulle eta, var det berre ei sørpe igjen av kyllingane i panna.
Arne Tverlid var lei seg og sa at det var ikkje anna råd enn at dei fekk
hiva «sørpa» og finna seg noko anna. Men nei, det skulle ikkje John
Røen ha noko av. «Eg har gått svolten også, eg - og veit kva det er.
Difor har eg aldri hive mat i mitt liv!» Så dei åt «kylling-sørpa», sjølv
om det vart nok til fleire måltid.
John Røen hadde også ei fiskegryte han likte å laga sjølv. Der hadde
han fisk og poteter oppi, lagvis med mykje salt og pepar mellom laga.
Men sjølv om han var veldig raus med saltet undervegs, avslutta han
alltid med å ta ei bitte lita klype salt oppi handa og halda over gryta til
slutt. Og så spurde han sjølv, slik at gjestene høyrde: Skal eg, eller skal
eg ikkje ha oppi dette saltet? Nei, eg trur eg lèt det vera. Og så drøste
han dei få saltkorna tilbake i posen. Når dei så sat og åt spurde han
korleis gryta var. Jau, heilt perfekt, eller kjempegod, eller akkurat som
ho skal, fekk han sjølvsagt til svar. Ja, ser de, eg gjorde rett då eg let
vera å ta det saltet oppi, skratta han då.
John Røen var all sin dag oppteken av Samnanger. På sine gamle
dagar gjekk han ein god del i heimen til Arne og Målfrid Tverlid i
Sturgeon Bay. Då snakka han mykje om dei på Rødne som han var så
glad i. Og han prata om Gerhard Tveiten og andre samningar.
John Røen døydde i 1970.
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Den amerikanske draumen?
Av Jan Oldervoll
Dette er ikkje historia om Amerika, heller ikkje om det norske i Amerika. Det er heller soga om forfattaren si oppleving av ei reise i det ein
kan kalla det norske Amerika.
Den amerikanske draumen; draumen om eit betre liv, eit liv i overflod, eit liv i den totale personlege fridom, har levt sterkt mellom nordmenn lenge. Men han lever ikkje lenger. Odd Børretsen har sikkert rett
i at han døydde ein gong på sekstitalet. Men for oss som voks opp på
femtitalet, var draumen framleis levande. Kanskje ikkje slik at me
drøymde kvar natt om å koma der. Men me synest me kjente landet, og
me heldt det ikkje for urimeleg at me kom der ein dag. Og me visste at
der hadde folk det godt.
Me visste at mange av dei som først fór vart bønder. Å koma til eit
land der ein nærast fekk den jord ein ville, gratis, måtte for folk som
kom frå små og tronge gardar, t.d. i Samnanger, framstå som det reinaste paradis. Sjølv om dei nok kunne lengta heim, trur eg at folk såg det
slik at det var i USA framtida låg. Hadde dei rett i det? Eg veit ikkje,
men eg synest alltid det er like forvitneleg å farta rundt i USA og sjå
korleis folk lever. Dess fleire gonger eg gjer det, dess mindre sikker er
eg på at eg veit korleis det er i USA:
Den før nemnde reisa mi gjekk først frå Minneapolis gjennom Red
River Valley til Fargo. Midt gjennom det norske Amerika. Det var ikkje
slik eg venta det skulle vera. Ikkje var det prærie. Åkrane var ikkje dei
uendelege. Landskapet var skogkledd med låge åsar og gardar og små
vatn i dalane innimellom. Då nordmenn kom dit for vel hundre år sidan,
måtte det vera sjølve paradiset. Rikeleg med jord, skog både til hus og
varme, dyr å jakta på. Nok vatn og jord så mykje ein klarte dyrka. Og
eg er sikker på at dei tykte dei var heldige samanlikna med dei som
busette seg på dei uendelege præriane, der auga knapt fann noko å
festa seg på.
Men etter som mekaniseringa gjorde at ein mann kunne driva gardar
på tusenvis av mål heilt aleine, låg ikkje terrenget her oppe til rette for
moderne jordbruk. Mange gav opp, og dei andre klarte ikkje å få det

39

same utbyttet som præriebøndene. Og i USA er det ingen stat som syter
for at alle får eit rimeleg utbyte. Draumen eksisterer ikkje lenger.
Folk har funne seg anna å gjera, andre stader i USA, men også i småbyane her oppe i Nord-Minnesota. Og der ser ein at dei ikkje har gløymt
gamlelandet. Ein ser det i det lettvinte, t.d. suvenirar. En høyrer snakk
om lutefisk. Men så er det ein del som er meir imponerande. Det fekk
eg sjå då eg kom til målet mot vest; Fargo i North Dakota, eller rettare
nabobyen på Minnesota-sida av grensa, Moorhead.
Norskamerikanaren Robert (Bob) Asp var lærar ved Moorhead Junior
High School nord i Red River Valley. Sommaren 1971 ramla han ned
av taket og braut seg sund. Resultatet var at han låg i strekk på sjukehuset i månadsvis. Broren Bjarne studerte historie ved Concordia College same året. Han utstyrte broren med pensumbøkene sine, m.a. ei
om vikingane. Då fekk Robert det for seg at han ville byggja eit vikingskip. Han tok modell av Gokstadskipet. Han fekk 100 eiketre på
rot, felte ned, fekk dei sagde til bord, 3500 meter i alt. Han fekk kommunen til å kjøpa eit gamalt potetlager der han med hjelp frå slekt og
vener bygde skipet; oppe i andre etasje.
Då det var ferdig, i 1980, vart brystet i lageret rive og gjort til ein
rampe. Skipet vart drege ned og opp på ein trailer og sjøsett i Duluth
ved Lake Superior, nokre hundre kilometer borte. Skipet vart døypt
Hjemkomst. Robert fekk bere nokre få korte turar med Hjemkomst, før
han døydde av leukemi seinhaustes 1980. Men slekta bestemte seg for
å gjera som Bob hadde tenkt, sigla til Norge. Sommaren 1981 vart
brukt til trening. Sommaren 1982 vart båten sigla over sjøane, ned
Hudson-elva og over Atlanteren til Bergen. Det var ikkje ein heilt udramatisk tur, korkje på “lake”-ane eller over Atlanteren. Dei var nære
forlis begge stader. Men til sist sigla dei inn Byfjorden og la, som rimeleg kunne vera, til på Festningskaien, rett nedanfor Håkonshallen. Deretter vart Hjemkomst flytta attende til Moorhead, der det vart bygt eit
museum rundt skipet. Masta stikk opp i eit telt på taket av bygget og
står der som eit fyrtårn for det norske i området.
Men Robert var ikkje den einaste i Moorhead som har lagt ned eit
umåteleg arbeid i prosjekt som syner nære band til Norge.
Gaylord «Guy» Paulson var fødd i South Dakota, av førstegenerasjon
norske innvandrarar. Han vart oppteken av stavkyrkjer då han vitja ein
kopi av ei stavkyrkje, The Chapel in the Hill, i Rapid City i South
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Dakota. Han bestemte seg for å byggja ei stavkyrkje heime i Fargo. Og
det gjorde han, ikkje i heimbyen, men i tvillingbyen Moorhead, tett
ved vikingskipet Hjemkomst. No står ho der, som ein kopi av kyrkja i
Vik i Sogn. Og du har gjerne sett henne du òg, NRK viste bilete av eit
par frå Vik som gifta seg der, med krone, bunader, fjordingar og det
heile.
Hjemkomst og The Hjemkomst Stave Church er ikkje lett å tolka. Det
er lett å sjå at dei er resultat av ein imponerande personleg innsats. Så
kan ein sjølvsagt seia at byggverka er utslag av Norges-nostalgi. Ja, det
er det nok også. Men det er noko meir; ein vilje til å halda fast på
banda attende dit dei kom frå. Dei sterkaste banda er sikkert inne i folk.
Men dei har sjølvsagt òg trong for å gje dei eit synleg uttrykk. Hjemkomst og The Hjemkomst Stave Church er slike synlege uttrykk. Dei
kan verka noko merkelege for oss, som ikkje ein gong er i stand til å ta
skikkeleg vare på dei få stavkyrkjene me har att. Men tenk deg om; det
er ikkje så enkelt å finna noko som vert gjenkjent som norsk og berre
norsk. Det er lite frå det moderne Norge som kan brukast. Også om me
skulle peika på noko typisk norsk ville vel vikingskipet og stavkyrkja
koma høgt på lista.
Det finst dei mellom oss som er stolte av at det er nokon i USA som
kjenner seg knytte til vesle Norge. Det synest eg kanskje ikkje det er
grunn til. Derimot synest eg USA kan vera stolt av at det er naturleg at
amerikanarar på den eine sida kan vera heilt og fullt amerikanarar, og
samstundes bera fram så kraftige norske symbol at dei må seiast også å
vera norske. USA er fungerande multikulturelt. Korleis er det med vårt
samfunn i så måte? Me har også innvandrarar med band til sine opphavsland. Dei ønskjer kanskje også sine Hjemkomst. Støtter me dei i det?
Og er me stolte av dei når dei får det til? Det burde me vera.
Etter å ha vandra rundt på Hjemkomst Center ein halv dag vende eg
nasa austover, til hamnebyen Duluth ved Superior-sjøen, der mange
sjøfolk frå Samnanger sikkert har vore. Vegen gjekk vidare søraustover til Michigan-sjøen, til ein annan liten hamneby, Sturgeon Bay i
Wisconsin. Der fann eg den amerikanske draumen gått i oppfylling.
Mange av dei eldre lesarane vil sjølvsagt då straks vita kva eg tenkjer
på. Sturgeon Bay er ein velkjent by for dei.
Då eg ein laurdagsmorgon sommaren 2001 kjørte inn i Sturgeon Bay,
lyste skiltet til Roen Salvage Company mot meg. Roen er sjølvsagt det
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same som Røen, og namnet har firmaet fått etter John Røen. John Røen
vart fødd i 1887, i Samnanger. Han var 19 år då han i 1906 reiste til
USA. Til politiet, som registrerte alle emigrantar, oppgav han at han
var sjømann, skulle reisa til Billington i Illinois og hadde der fått seg
arbeid som farmarbeidar. Han kom heim på besøk første gongen 15-16
år seinare. Då var han ikkje lenger farmarbeidar; han var vend attende
til sitt “norske” yrke og var blitt lekterførar og var flytta nord til Michigan-sjøen. Ikkje til Sturgeon Bay, men til Charlevoix på hi sida Michigan-sjøen. Det må ha vore andre samningar som også hadde slått seg
til der. Saman med han reiste den 60 år gamle enkja Martha Nordbø,
som skulle over for å vitja slekt i Charlevoix. Seks år før hadde også
den 17 år gamle butikkjomfrua Lina Dorthea Evensen Trengereid reist
dit. Ho var dotter til jekteskipparen Even Trengereid, som losjerte saman
med familien sin på ein husmannsplass under Gaupholm. Me får tru ho
var butikkjente på Gaupholm. To år seinare reiste Knut Nilsen Steinhushaug til same vesle byen. Kva tid John flytta over sjøen, veit eg
ikkje. Men det kan ikkje ha vore lenge etter.
Sidan det var laurdag kunne eg ikkje besøkja Roen Salvage. I staden
gjekk eg på sjøfartsmuseet i byen. Og der trefte eg att John Roen. Først
på eit gulna avisoppslag frå 1953. Dottera til John, Sonja, hadde då
blitt International Tug Boat Queen (internasjonal slepebåtdronning) i
Windsor, Canada, på andre sida elva frå Detroit. Og ikkje berre det,
faren vart International Tug Boat Champion (verdsmeistar i slepebåtføring), med slepebåten «John Roen III». At dottera på førehand var
utnemnd til dronning tyder vel på at arrangørane ikkje var særskilt overraska. Og det var ikkje rart. Året før hadde han også vunne. Og då var
det ikkje venta. Favoritten var ein kanadisk båt, som i 1951 vann overlegent framom Roen. I 1952 stilte dei til start med den same dampslepebåten. Kaptein John Roen stilte med «John Roen IV», med ein
1600 hestars dieselmotor. Og det gjekk ikkje lenge før kanadiarane
oppdaga at dei vart hengande etter. Det var berre ein ting å gjera, hiva
på meir kol. Då gjekk det som det måtte gå, kjelen sprakk. Og John
Roen IV vann. Det var på ein måte den nye tid som vann over den
gamle.
Det er bra langt frå Sturgeon Bay til Detroit. Kvifor tok John Roen
turen første gongen han var med, i 1951? Fordi han vart invitert. Og
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var ikkje rart, han hadde då vore ein legende i slepebåtkrinsar i fleire
år. Årsaka er George M. Humphrey.
Natta til 15. juni 1943 låg skodda tett over Mackinaw-sundet, skipsruta mellom Michigan- og Huron-sjøen. Det 600 fot lange malmskipet
«George M. Humphrey» kom gjennom sundet, lasta med 22.000 tonn
jarnmalm. Då small det. Ho hadde kollidert med «D.M. Clemson», og
gjekk rett ned, som ein stein. Men det er ikkje djupt i sundet, og styrehuset hennar låg berre knappe fem meter under sjøflata, noko som gjorde
skipet til ein fare for skipstrafikken gjennom det travle sundet. Skipsfartsekspertar konkluderte med at det var umogleg å berga båten. Den
amerikanske regjeringa bad om tilbod på fjerning av vraket.
John Roen Steamship Company vann anbudskonkurransen. Dei kjøpte
vraket for ein dollar, inkludert last. Om dei ikkje klarte berga det, måtte
dei kutta det ned slik at det i det minste vart 10 meter fritt vatn over
vraket.
Første problemet var å få ut jernmalmen. Dykkarar vart sende ned i
den strie straumen (sundet er som ei elv å rekna), og klarte opna lukene. Dinest brukte dei kranar for å tøma lasta. 14.000 tonn malm vart
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henta ut sommaren 1944. Deretter senka John ein lekter ned over «Humphrey», festa han med kablar til vraket og pumpa luft inn i lekteren.
Dermed heva han vraket 6 fot og dei kunna slepa vraket inn på grunnare vatn. Slik heldt dei på i sju omgangar, og vraket vart flytta to kilometer. Deretter pumpa dei luft inn i den doble botn i skipet, samstundes som dei måtte tøma ballasttankar for vatn. Dette var komplisert og
måtte gjerast svært nøyaktig. På eit punkt vart det problem med ein
slange, og «Humphrey» børja kantra. Situasjonen vart berga ved at ein
maskinist brukte hagla og skaut hol i luftslangen.
Til slutt kunne «Humphrey» slepast til land, og Mackinay-mirakelet,
som det verdskjende nyhendemagasinet Time Magazine kalla bergingsoperasjon, var fullført. Kostnaden var 300.000 dollar. Båten vart sett i
stand og døypt «Captain John Roen», og vart då verdsett til ein million
dollar. I tillegg får me tru han fekk ein god slump pengar også for
jarnmalmen han berga på tørt land. Det var ikkje lite pengar han tente
på dette. Dette blir kalla den største bergingsoperasjonen som nokon
gong har funne stad på lake-ane. US Corps of Engineers seier om prosjektet: «.. the raising of the Humphrey is a feat unparallelled in
American marine history» (berginga av «Humphrey» er ein dåd utan
sidestykke i amerikansk sjøfartshistorie).
Det er nok først og fremst denne hendinga som har gjeve John Roen
ein plass i amerikansk sjøfartshistorie. Utfrå hendinga kan me lesa meir
om kva han dreiv med. Me veit han dreiv med berging, men også med
slepebåttenester; fleire av slepebåtane hans var med på berginga. Men
han eigde også lekterar som deltok: «Industry», «Maitland» og «Hilda».
Desse lekterane veit me litt meir om. Dei var båtar av ymse slag han
hadde kjøpt og bygd om. Først og fremst var maskineriet teke ut; det
var slepebåtane som drog dei rundt om. Men at framdriftsmaskineriet
var fjerna, førte ikkje til at dei ikkje var mekaniserte. Mange av dei
hadde svært avansert losse- og lasteutstyr, som gjorde at dei klarte seg
sjølv om kaianlegga kunne vera nokså primitive. Og dei fekk kort
liggjetid; det gjekk raskt både å lasta og lossa dei. «Resulute» hadde
t.d. eit beltesystem som gjorde at tømmer vart trekt rett frå sjøen og
opp i lekteren. Andre hadde avanserte og kraftige heisekranar montert
om bord. Dette gjorde også at dei kunne brukast til mangt og mykje.
Dei frakta ofte stein for å reparera steinsetjingar langs strender og hamner om våren, men elles mykje tømmer, har eg forstått. At Roen-lekter-
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ane hadde ein stor del av lasta på dekk, gjorde også at det var raskt å
lasta og lossa. I tillegg til dei nemnde veit eg om «City of St. Joseph»,
«Transport», «Lillian», «Interlaken», «Fred W. Green», «Leona»,
«Marquis Roen», men det var heilt sikkert mange fleire.
Men det gjekk også gale. Slepebåten «John Roen» taua om kvelden
21. september 1941 dei to lekterane «City of St. Joseph» og «Transport» langs Keweenaw -halvøya. Begge var lasta med tømmer og eigde
av John Roen. Så bles det opp til orkan. «City of St. Joseph» fekk
øydelagt rorkjettingen sin, noko som gjorde at ho ikkje kunne styrast.
Dei måtte kutta slepelina og han dreiv under orkanen. Også «Transport» fekk problem. Ein redningsbåt plukka opp mannskapet, før «John
Roen» miste slepet. Begge lekterane dreiv på eit skjer; «Transport»
med mannskap. Dei flaut i land på tømmer, men kona til kapteinen
omkom. Ho vart treft av ein tømmerstokk. Ingen av lekterane vart berga;
dei ligg der framleis.
Men han prøvde seg også med anna verksemd. Han kjøpte fire
passasjerbåtar i 1935; «The City of Holland», «The City of Saugatuck»,
«The City of St. Joseph» og «The City of Benton Harbour». «Holland»
vart skrapa i 1940, «Saugatuck» og «St. Joseph»» bygde om lekterar;
«Saugatuck» omdøypt til «Leona». «St. Joseph» veit me alt havarerte.

45

Med «Benton Harbour» prøvde han seg med eit nytt prosjekt. Han bygde
henne om til ein nattklubb, med plass til fleire tusen gjester. Han fekk
ikkje lov å operera henne frå Sturgeon Bay, og la henne difor nord for
byen. Men det vart ikkje nokon suksess. Han prøvde seg då i nabobyen, Green Bay, heller ikkje her med større hell. Det var kanskje ei
lukke at båten brann eit år seinare.
Men det var ikkje berre på sjøen John Roen gjorde seg gjeldande. I
1935 vart han styreformann i Sturgeon Bay Shipbuilding and Drydock.
Eg veit ikkje kor mykje han eigde i selskapet, men det er tydleg at han
spelte ei avgjerande rolle i drifta. I dei første åra forsynte han verftet
med reparasjons- og ombyggingsarbeid, seinare også nybygging. M.a.
bygde dei 24 pushboats (båtar som skubba, ikkje drog lekterar) til bruk
på Mississippi.
Under krigen bygde verftet 85 båtar som del av krigsinnsatsen, først
og fremst fraktebåtar av ymse slag. Verftet vart selt til eit anna verft i
1967, og førte eit eigarmessig omtumla tilvære, men eksisterer framleis. Kor lenge Roen-familien hadde interesser i verftet, veit eg ikkje
noko om.
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Det er sikkert mykje John Roen har bala med gjennom livet eg ikkje
har fått med meg. Eg har mellom anna mistanke om at også dreiv med
fruktdyrking. Men i alle høve er det ikkje vanskeleg å forstå at han har
spela ei vesentleg rolle i den vesle byen Sturgeon Bay. Eg trur trygt me
kan kalla han ein entrepenør.
Når og korleis det starta er vanskeleg å seia. Men i 1924, to år etter at
lekterførar Røen hadde vore heime og reiste attende til Charlevoix på
austkysten av Michigan-sjøen, kjøpte kaptein John Roen ein to-masta
skonnert Interlaken og bygde han om til lekter, og sette han inn i tømmerfrakt. Det var kanskje der det starta? Kvar han fekk pengar til å kjøpa
Interlaken for, veit eg ikkje. Han kan ha spart dei eller han kan ha lånt
dei. Men me ser at han bygde seg fort opp. Lekterane kom, ein etter
ein. Eg veit ikkje om at han eigde slepebåtar før under krigen, men det
er rimeleg å tru at den som hadde lekterar, også hadde slepebåtar. Den
eine klarer seg ikkje utan den andre. Og at han i 1935 opptrer som
president i eit av skipsverfta i Sturgeon Bay betyr vel at då var han blitt
ein etter måten stor reiar og sikkert hadde pengar å investera i anna
verksemd. Og i 1944 klarte han skaffa 300.000 dollar å investera i eit
svært usikkert bergingsprosjekt. Er ikkje dette den amerikanske draumen
som vart sann? Ungguten som kom frå ingenting og slo seg opp og vart
ein “stor” mann i USA?
Om me kunne spørja John Roen om USA hadde vore oppfyllinga av
den amerikanske draumen for han, veit eg ikkje nett kva han ville svart.
Kanskje han ville svart at det han hadde opplevd og det han oppnådde
gjekk langt utover det han tenkte og drøymde om då han i 1906 reiste
til USA. Det er vel ikkje utenkjeleg at han drøymde om å sitja på eigen
gard; i Illinois eller ein annan stad. At han skulle bli kjend over heile
USA og driva eit stort reiarlag og bergingsselskap låg sikkert utanfor
det han kunne drøyma om.
Men han ville også sikkert seia at USA var ikkje noko paradis. Det
han oppnådde, måtte han slita for; og slita hardt. Men, ville han sikkert
seia, han kom til eit samfunn som verdsette han for det han var og det
han gjorde; og ikkje spurde kvar han kom ifrå, om han høyrde heime
der. Kanskje me har noko å læra? Er det lett for ein innkomande John
Røen å bli til Captain John Roen i vårt samfunn?
Men for meg, som ser det heile gjennom bilvindauget, vert biletet av
USA berre meir uklart. Eg ser dei som klarte å skapa seg eit minnes47

merke i USA, enten han no heiter John, Robert eller Bob, og eg synest
dei har gjort eit framifrå arbeid, som både dei og me kan vera stolte av.
Men så veit eg at biletet er ikkje heilt. Eg skulle også så gjerne visst
korleis det gjekk med butikkjomfrua Lina Trengereid. Vart ho verande
i Charlevoix og klarte seg godt? Helst gjorde ho nok det. Men andre
gjekk det gale med. Det var ikkje få jenter som enda opp som prostituerte i byar som Detroit eller Chicago. Ein skal ikkje gløyma at for kvar
som fekk draumen oppfylt, var det nokon der USA vart eit mareritt.
Somme kom heimatt, andre vantreivst eit langt liv i USA. Og somme
gjekk til grunne. USA var ikkje det draumelandet ein tenkte seg, for
alle.
Denne artikkelen baserer seg heilt og fullt på notatar frå Hjemkomst
Center og Sturgeon Bay sjøfartsmuseum, på heimesidene deira og på
biletboka Sturgeon Bay Shipbuilding i serien Images of America, av
Joseph W. Zurawski, Chicago 2001. Mange veit meir om John Roen,
også eg, men eg synest det var interessant å laga eit bilete basert på det
som var presentert av andre; på museum og i skrift.π

Midthordlands Avis 13. april 1928

Stort gubberend
holdtes i påskehelgen på Høisæter i Samnanger. Pladsmangel hindrer os at offentliggjøre
præmielisten, men bedste stående hop blev
gjort av Magnus Haukanes med 36 m.
Midthordlands Avis 19.10.28

En gammel uskikk
er det for Tysses vedkommende at man i begravelser skal sitte og vente på den velsignede rømmegrøten. I fjellbygdene kan det
være vel og bra nok, men ikke i et industristrøk hvor rømmen er dyr og forholdene mere
er lik byens.
Melder
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Samnanger si skulesoge
Av Knut Røen
I samband med at den norske skulen markerte 250 årsjubileum i 1989
skreiv Knut Røen, pensjonert lærar og rektor, ei skulesoge for Samnanger. Me har fått lov å trykkja soga i heftet vårt. I tillegg til ein gjennomgang av skulen si utvikling her i bygda, vil de her også få lesa ei levande
skildring av korleis ein elev opplevde skulen i 1920/30-åra.

Innføring av obligatorisk skulegonge
1989 vert rekna som jubileumsår for skulen i Noreg. Det er rekna at
det er 250 år sidan folkeskulen vart grunnlagt. I grunnen kjem jubileumsåret både for seint og for tidleg. Kyrkja si dåpsundervisning er like
gammal som den Lutherske kyrkja i Noreg. I Norsk lov av 1537 og
1687 heiter det at presten og klokkaren skulle gje denne undervisninga
til dei unge. Frå 1645 måtte folk kunna katekisma for å verta trulova.
Det vil i grunnen seia at dei måtte vera konfirmerte før dei vart rekna
for å vera vaksne og dermed ha lov til å gifta seg.
Men det var då den åndsretninga som vert kalla pietismen kom til
Danmark/Noreg, at ihugen for undervisning av dei unge vakna for alvor. Pietismen kom like inn i kongehuset i Danmark, og kong Kristian
6. kom så med «Forordning om konfirmasjon» i 1736. Konfirmasjonslova ber i seg krav om obligatorisk skulegonge for alle born. Difor
kom ei ny «forordning» tre år seinare. Denne slo fast at alle born skulle
gå på skule. Her skulle dei læra kristendomskunnskap og lesing. Borna
kunne også få læra å skriva og rekna dersom foreldra ynskte det. Denne
«forordninga» er datert 23. januar 1739, og denne datoen er rekna å
vera årmålsdagen at skulen.
Det største problemet var økonomien. Det offentlege hadde ikkje plikter i så måte, og å leggja nye skattar på bøndene såg og ut til å vera
uråd. Dette var nok hovudårsaka til at noka fast skulegonge for alle
born på landet kom det ikkje til å verta sett i verk frå 1739.
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Skulen i Samnanger
Det var i 1742 at sokneprest Leganger i Os og Samnanger i samsvar
med plakat av 1741 om «Skolerne på landet i Norge» gjorde opptak til
å få sett i gang barneskule her i bygda. Det vart då sett opp ein «skolefundas» som det heitte, men denne «fundasen» kom aldri i bruk. Bygdefolket sette seg i mot, for dei tykte det vart for dyrt.
Ny «Skolefundas» vart vedteken i 1750. Største skilnaden mellom
dei to «fundasane» var at skulepengane vart nedsette frå 8 til 7 skilling
for kvar mann. Det vart då sett i gang omgangskular med ein lærar i
kvart sokn, ein i Samnanger og ein i Os. Etter dette skulle me her i
Samnanger altså ikkje høgtida 250 årsjubileet før i året 2000.
Læraren skulle fara i kring i soknet frå grend til grend og halda skule.
Skulen vart halden i stovene hos folk - der arbeidet gjekk sin gang med
koking, karding og spinning, vøling av reiskap og anna vanleg arbeid
som måtte gjerast på ein gard. Læraren skulle ha fri kost, lys og seng
og dessutan to riksdalar årleg i løn.
Prestane skulle ha tilsyn med skulen. Det kom difor mykje an på presten korleis skulen var i ei bygd. Hadde presten stor ihuge for skule og
opplysing, vart det framgong for skulen, men var presten likesæl, gjekk
det attende.
Det er lite me veit om skulen i dei første åra etter 1750, og me veit
heller ikkje namna på lærarane. Først i 1796 er lærarane nemnde med
namn, og løna deira var då komen ned i 7 rd. Læraren i Samnanger då
heitte Hans Andersson Børdal, og han var nok ein særs dugande lærar
- presten gav han vitnemål om «de bedste Gaver».
Men dei første åra på 18-hundretalet var visst ei nedgangstid for skulen,
og det skuldast helst presten som me hadde då. Han var nok heilt
likesæl om korleis han styrde embetet sitt på alle måtar. Det er sjølvsagt at det vart ikkje mykje borna fekk læra på denne måten. Attåt det
kom og at skulen var udelt, d.v.s. at 7-8 åringar gjekk saman med kanskje 17-18 åringar. Dei skulle i grunnen slutta i skulen når dei var 1415 år, men når presten kom og hadde «overhøyring», kunne han finna
somme som ikkje hadde fått inn barnelærdomen i kristendomskunnskap, og desse kunne ikkje verta konfirmerte, men måtte halda fram i
skulen.
Barnetalet på kvar lærar var gjerne mykje over 100. Til døme kan
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nemnast ein lærar som hadde 135 born i skulen. Av dei lærde 4 å skriva
og 4 å rekna. Kor mange som lærde å lesa, er det ikkje fortalt, men
vonleg var det fleire. Om resultatet av skulearbeidet fortel ein statistikk og noko: I 1840 lærde vel 1/5 å skriva og om lag 1/10 å rekna, men
i 1857 lærde vel 1/2 å skriva og vel 1/3 å rekna.
Elles var det nok nokså tilfeldig med skulesøknaden. Borna måtte
tidleg vera med i arbeidet heime på gardane, og foreldra tykte vel ofte
at arbeidet heime var viktigare enn skulen. Særleg galdt vel dette jentene. At dei lærde å lesa, var vel nok, men kva skulle ei jente med
rekning t.d.? Det fekk ho aldri bruk for. Nei, ho skulle læra å spinna og
spøta og stella huset - det var det ho trong. Og kva skulle ho med geografi? Ho skulle finna seg ein mann mellom gutane i grannelaget og
vera heime.
Det var vel ikkje uventa det ho sa den gamle kona, då ho første gongen var med på bytur. Dei rodde i den tida, veit du, og då ho kom
utanom Hovdasundet, og såg den breie, vide Bjørnefjorden, sette ho i:
«Du slette ti’ - kor veræ æ vi’!» Det var ikkje mykje dei visste om
verda utanfor si eiga bygd.
Kristendomskunnskap var hovudfaget på skulen, og det var i grunnen
einaste faget i lang tid frametter. Skulelova frå 1827 krov at rekning og
skriving og noko som vart kalla «forstandsøvelse» skulle vera med i
undervisninga. På visitasmøte i 1828 kravde bispen difor av «skolekommisjonen» at det måtte skipast fleire lærarpostar i bygda, slik at
kvart barn fekk minst to månaders skuletid for året. Det gjekk likevel
ikkje så snart med å få dette gjennomført. Men frå 1833 hadde Samnanger fått 2 1/2 lærar. Den halve læraren vart til gjennom samarbeid
med Fusa. Frå 1874 hadde Samnanger 4 lærarar, og det vart det ståande
med heilt til 1892 då det vart utvida til 6 lærarpostar i bygda.

Ny skulelov
Frå 1833 vart Samnanger delt i to krinsar, og kvar krins var delt i «roder». Til døme på kva ein «rode» var, kan ein nemna at til Samnanger
sin første krins og første «rode» høyrde gardane Gaupholm, Kvernes,
Kleppe, Skard og Lid med 8 veker skuletid. I 1860 kom det ny skulelov og dermed ein heilt ny skuleskipnad. Det vart då vedteke at Sam-
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nanger skulle delast i 12 skulekrinsar, men framleis med berre fire
lærarpostar. Kvar lærar hadde då to eller tre krinsar og løna hans var 1
spesidalar for kvar skuleveke og to alderstillegg på 6 og 12 spd. for
året.
Etter den nye lova skulle omgangsskulen bytast ut med fast skulestad
og særskilte skulehus. Men omgangsskulen vart verande lenge enno i
mange krinsar, eller skulen vart halden i leigde stover. I 1869 vart det
likevel vedteke at det skulle byggjast tre skulehus i bygda, og i 1972
var dei ferdige. Dei stod på Tysse, Steinsland og Stolpane i Trengereidfjorden.
Skulehuset på Tysse vart seinare flytta til Frøland, og Steinsland-skulehuset til Li. Det siste står enno, men er omlaga til bustadhus. Skulehuset på Stolpane (som høyrde til Holdhus) står enno om lag som då
det vart bygt.
I dei andre krinsane vart det og bygt skulehus etter kvart: I Rolvsvåg
1893 og i Nordbygda i 1896. Dei siste var Høysæter i 1921 og Grønsdal i 1922. Elles vart det bygt nye skulehus på Tysse i 1904 og på
Steinsland i 1924 - etter at dei gamle skulehusa som før nemnt var
flytta.
Det var elles mykje ordskifte om krinsskipnaden. Møteboka frå 1890åra for tilsynsnemndene for Nordbygda og Steinsland fortel at det var
snakk om å slå dei to krinsane saman. Det vart det ikkje noko av. Særleg nordbygdarane sette seg mot det. Likeeins var tanken framme om å
slå Nordbygda og Hisdal saman til ein krins, og å flytta skulehuset på
Stolpane til Årland. Men nordbygdarane ville ha skulehuset meir i
midten av krinsen sin, og dermed vart det ikkje meir av krinssamanslåinga der heller.
I den første tida var Erik Pontoppidans forklåring («Sandhed til
Gudfryktighed») den einaste læreboka i skulen. Attåt vart Bibelen og
kanskje ein «huspostil» brukt. Seinare kom det i bruk ei ABC-bok.
Grøgaards lesebok vart brukt ei tid, men seinare vart Jensens lesebok (i
1865-70 åra) og Vexels bibelhistorie tekne i bruk.
1869 vart det høve til å byta ut Pontoppidans forklåring og Vexels
bibelhistorie med dei nye Sverdrups forklåring og Vogts bibelhistorie.
Av andre læremidlar kan nemnast: Verds- og Europakart, Palestinakart, salmodikon, veggtavle, kulerammer og skrivebøker med forskrifter. Elles skreiv elevane på små tavler med griffel.
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Det var mykje pugg og terping på skuleborna i gamle dagar.
Pontoppidans forklåring skulle kunnast utanboks, og borna skjøna ikkje
så mykje av det dei pugga inn - særleg avdi det var på eit mål som var
så uheimsleg som det vel kunne verta. Det fortelst om ein mann som
refsa presten for at han ikkje «prediket Ordet purt og rent». Presten sa
«jei, mei, dei og sei» medan det stod «jeg, mig, dig og sig». Som det
stod, skulle det og «predikes», meinte mannen.
Etter vedtaket i 1885 i Stortinget skulle «Bogsproget» og «Landsmålet» jamstellast, og somme krinsar i Samnanger var tidleg ute og innførde
«Landsmålet» som hovudmål i skulen. Nordbygda og Tveit var dei
første, i 1909. Hisdal, Sandvik, Frøland og Høysæter kom ti år seinare,
medan Rolvsvåg kom i 1923 og Lid i 1925. Grønsdal, Steinsland og
Tysse vart dei siste: Grønsdal i 1934 og dei to andre i 1938.

Strengt!
Den gamle skulen hadde ord på seg for å vera streng, og det er nok
mykje i det. Disiplin måtte det framfor alt vera i skulen! Det går mange
historier om korleis læraren tukta elevane. «Meistar Erik», bjørkeriset,
stod attom skåpet i kråa - og vart teke fram og brukt når ungane skikka
seg alt for gale. Elles var «skamkråa» ein vanleg brukt straffemåte. Dit
kom ein når ein hadde gjort ugagn, eller ein ikkje kunne leksa si.
Slag over fingrane med linjal vart og brukt, fortelst det. Slag med
flathanda og lugging vanka det gjerne og. Difor måtte gutane alltid
passa på å vera snauklipte, heiter det, så læraren ikkje fekk tak til å
lugga.
Slike hendingar førde sjølvsagt ikkje til gode tilhøve mellom lærarar
og elevar, og elevane var kanskje så redde læraren at det gjekk ut over
arbeidet deira i skulen. Dei torde ikkje «opna munnen» i skulen, og
fekk difor ikkje forsvara seg dersom dei vart urettvist handsama. Det
gjekk og gjerne for seg ein del ulik døming av elevane. Borna til dei
som hadde noko å seia i bygda, slapp gjerne lettare frå ugagnsverk enn
borna til husmenn og andre som stod lågt på samfunnsstigen.
Men alt i alt er det nok noko overdrive dette med «skræmeskulen» i
gamle dagar. Einskilde hendingar har vorte gjort «allmenngyldige». I
mange høve var læraren glad i borna, og borna var glade i han. Ein kan
minna om «Bård Skolemester» i forteljinga «En glad gutt» av
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Bjørnstjerne Bjørnson, der ein får eit heilt anna bilete av læraren og
tilhøvet hans til borna, og dette biletet er nok sant i mange høve.
Elles kunne ein visst ynskja at borna i våre dagar hadde meir age for
lærarane og andre vaksne. Me hadde vunne mykje på det.
Lova om «korporleg» straff i skulen vart ikkje bortteken før i 1936.
Etter den tida var det altså ikkje lovleg å leggja hand på elevane.

Helsetilhøva
Reinsemda var ikkje alltid så god kringom på bygdene i gamle dagar.
Tuberkulosen herja i mange heimar, og smittefåren var stor mellom
borna. Skulen skulle nok ha tilsyn med at borna møtte vaska og flidde
til skulen, men det var ikkje alltid så greitt å gjera noko med det på
skulen. Det hende at ein elev kunne verta send ut til bekken eller kjelda
for å vaska skitne hender og fjes. Ute i gangen stod gjerne ei bøtte med
vatn, og ei ause som alle drakk av, så skulen synte heller ikkje så godt
føredøme når det galdt hygiene.
Det mest i augnefallande og mest omtala merket på vantande reinsemd
i heim og skule var luse- og loppe-plaga. Det fortelst om ein gut som
fekk lange skuletimar til å gå med å gjeta lus på pultplata. Når lusa
ville utanfor grensemerka han hadde sett, leidde han henne innanfor att
med griffelen. Rådgjerder mot lusa var ein tett-tinda kam - «lusegevær»
- og vasking med petroleum. Det var ei «hard lut» og kunne gje sår i
hovudet.
Kom ein elev på skulen med ein av dei vanlege barnesjukdomane
som kregda (meslingar), kikehoste eller kusma, gjekk sjukdomen på
omgang i mellom borna. Andre sjukdomar kunne og fengja mesteparten av borna; t.d. vasskoppar, skabb, magesykjer o.a.

Ein skuledag i gamle dagar
Det kan kanskje vera verdt å ta med korleis ein gamal frå Nordbygda
minnest skulen i 1920/30 åra - altså for 60/70 år sidan:
«Skulehuset vart påbygt i 1923, så det som hadde vore lærarrom, vart
til eit tolleg bra klasserom. Elevtalet hadde auka, så skulen vart tredelt. Me gjekk annakvar dag på skulen: Storskulen måndag, onsdag og
fredag og småskulen dei andre dagane.
Skuledagen tok alltid til med salmevers, og så var det kristendoms-
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kunnskap første timen. Der hadde me bibelsoge og forklåring annankvar dag, men fredagane skifte det med kyrkjesoge og bibellesing. Me
måtte læra leksene utanboks, og det kunne nok henda at ein og annan
måtte i skammekråa for ikkje å ha lært leksa si. Forklåringa inneheldt
dei fem partane i katekisma, og til kvar part var det forteljingar frå Det
gamle og Det nye testamentet. Elles måtte me læra salmevers utanåt.
Før jul var det mange julesongar å læra.
Andre timen var det norsk skriftleg eller kvar sjette dag «skjønnskrift».
Norsk skriftleg gjekk helst på diktat - eller av og til attforteljing. Diktatane vart retta på den måten at me bytte bøker og retta åt kvarandre. I
«skjønnskrift» hadde me skrivehefte med føreskrifter, og så var det berre
å prøva å skriva mest mogeleg likt med føreskrifta. Til å skriva med
brukte me alltid spisspennar som me duppa i blekkhuset. Det var om å
gjera å vera lett på handa, for elles reiv pennen i papiret og det vart
kladdete og stygt. Mange vart svært flinke å skriva med denne skriveopplæringa.
I tredje timen var det høgtlesing. Det var gjerne trøyttsame timar, for
leseboka hadde me gjerne lese fleire gonger, så det var ikkje mykje
spaning i innhaldet.
Fjerde timen var reknetime, og dei timane vart gjerne lange. I største
klassen var det fire årsklassar, og skulle læraren kunna hjelpa alle elevane, måtte reknetimen gjerne tøyast noko. Me kapprekna gjerne, og det
var litt gjævt å vera lengst komen i rekneboka. Rekneoppgåver var
gjerne noko annleis enn dei ein finn i reknebøkene no. Det var gjerne
lange lesestykke, d.v.s. rekneforteljingar der me måtte finna tråden i
reknegangen.
Sidan reknetimen vart i lengste laget, vart gjerne dei to siste timane
noko stutte. Då skifte det på med soge, geografi (landkunne vart det
kalla), song og teikning. I teiknebøkene var det og føreskrifter. Først
var det ei fullt ferdig teikning til mønster, så var det ei teikning med
hjelpestrekar og til slutt skulle me prøva på eiga hand å få ei teikning
lik den første, men det var nokre hjelpepunkt her og.
I soge kan eg ikkje hugsa at me kom lenger enn til den gamle norske
soga. Og me var svært oppglødde over å få høyra om vikingane og dei
gamle norske kongane. Det var glupe karar desse gamlekarane, og
ingen i heile verda kunne måla seg med nordmennene. Men tårene var
ikkje langt vekke når me høyrde om Olav Trygvason at «fri som han
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levde han sokk i si grav», som Per Sivle seier det. Både i soge og geografi gjekk det på utanåtlæring.
Fedrelandssongar var dei viktigaste i songtimane, men salmer var òg
mykje brukte, og som nemnt før vart det mykje øving på julesongane
når jula nærma seg. Dei måtte me særleg kunna godt utanåt.
Ein kan nok seia at det var mykje pugg og utanåtlæring i mine
skuledagar, men eg trur ikkje me hadde vondt av det. Det er godt å ha
noko som ein verkeleg veit og kan. Men det kan sjølvsagt ha uheldige
utslag også. Eg kjem i hug eit par døme på at mistyding og mislesing
kan føra vilt.
Først om guten som skulle fortelja om Luther som sette opp 95
setningar på kyrkjedøra i Wittenberg. Det med setningar var eit
uskjøneleg omgrep for guten, så då han skulle fortelja, sa han: «Luther
sette opp 95 steingardar rundt kyrkja i Wittenberg.» Guten tenkte nok
at Luther skulle vera trygg då - innanfor alle steingardane.
Ein annan skulle fortelja om Luther på riksdagen i Worms. Luther sa
der at han stod fast på det standpunktet han hadde teke. Luther sa det
slik: «Her står eg. Eg kan ikkje anna. Gud hjelpe meg. Amen.» Men
guten fortalde slik: «Her står eg, og så kan eg Gud hjelpe meg ikkje
anna enn amen.»
Det både regna og snøa i mi barndomstid òg. Men me hadde korkje
gummistøvlar eller oljeklede å ta på oss. Var me heldige, hadde me to
par skor: Treskor og feittlerstøvlar. Oftast var det treskorne som vart
nytta. Eg tykkjer endå eg høyrer klangen av treskor som klakkar mot
hardfrosne vegen. Det var gode skor i tørt ver, men i væte og snø, gjekk
det ikkje så bra. Me vart våte; og var det snø, kom det snø inni treskorne, veit du, så me måtte stogga og hakka og grava or dei. Var
snøen kram, klabba det så det stundom var som å gå på styltrer. Inne i
skulestova var det varmt, og det dampa av våte trøyer, bukser og skjørt
så lufta vart tjukk og stinn.
Ute i friminuttane leika me mange leikar. Dei vanlegaste var «tikken»
og å «jippa». Men om vintrane vart det gjerne snøballkrig, eller me
skreidde på treskorne. Me hadde lange sklier me stod i. Då var det lurt
å ha treskor som var noko slitne, så det hende me lurde oss til å hogga
noko av helane. Då gjekk dei betre. Det hende forresten at eine treskoen klovna, så me kom heimatt på sokkeleisten på eine foten.
Mellom tredje og fjerde timen hadde me storfriminutt, og det var verke56

leg stort. Læraren budde nær skulen, så han gjekk heim til middag, og
han var gjerne borte ein time eller meir. Då rådde me grunnen åleine,
og mange «spillopper» fann me på. Men eg kan ikkje hugsa anna enn
at det gjekk vel, endå om det var «nære på».
Det eg hugsar best, er då det lei mot vår og elveosen nedfor skulehuset tok til å gå opp. Då låg det store isflak der i osen, klakastykke,
kalla me det. Me hadde i grunnen ikkje lov, men så snart det me hadde
fått i oss nistematen, bar det ned til klakastykka, og så sigla me på dei
store verdshava - på klakastykka. Me hadde lange staurar som me staka
oss fram med, men sumstad var det djupt, så me nådde ikkje botnen
Jentene var og med på siglinga, og ein gong datt ei jente uti ein stad
det var djupt. Ho kunne ikkje symja, men ein hjartig gut heiv seg uti
etter henne og sumde henne til lands. Oftast låg det is utanfor, så me
kom ikkje ut på djupna. Men ein gong var isen faren utanfor, og ein gut
var komen så langt ut at han nådde ikkje botnen med stauren sin. Det
bles frå land, og guten kom på rek. Nokre vaksne karar kom til å sjå
dette, og dei braut seg inn i eit naust og fekk sett båt på sjø. Då dei
nådde att guten var han komen mest ut til skjera der utanfor, og isflaket
var mest opptært.
Me tok til på skulen kl. 9 om morgonen, og me var gjerne ikkje ferdige
før i 3-4-tida om ettermiddagen. Det skuldast helst den lange
middagsstoggen. Me var helst redd læraren, og borna kvidde seg for å
byrja på skulen. Men stort sett likte eg meg godt på skulen,» fortel den
gamle.

Timetal og hjelpemidlar
Skuletida vart auka frametter åra. I 1937 var skuletida sett til 18 veker
i storskulen (4. til 7. klasse) og 16 veker i småskulen (1. til 3. klasse),
men så vart det innført handarbeid i skulen, trearbeid for gutane og
sying for jentene, og då vart skuletida auka med 2 veker både for storskulen og småskulen.
Elles gjekk arbeidet sin jamne gang i skulen fram mot krigsåra 194045. Ei lei hending kom likevel i 1931 då ullvarefabrikken på Tysse
brann. Det vart stor arbeidsløyse i bygda, og tronge økonomiske kår
for kommunen, noko som skulen fekk merka. Lærarane vart pålagde å
spara. Utstyret i skulane var ikkje rikt samanlikna med det som finst i
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dag. Nokre kart, kulerammer, anatomiske plansjar, ei tavle og krit var
det læraren måtte hjelpa seg med. Lærebøkene var ofte og gamle og
fillete. «Det står ikkje i mi bok,» var gjerne ei vanleg orsaking eleven
brukte når han ikkje kunne leksa si.
Eit lite oversyn over budsjetta dei siste 50-60 åra syner kor overhendig utviklinga har vore. Me må sjølvsagt hugsa at ei krone i 1930 var
mykje meir verd enn i 1989, men likevel......
Budsjett for skuleåret 1929/30
Budsjett for skuleåret 1940/41
Budsjett for skuleåret 1950/51
Budsjett for kalendaråret 1970
Budsjett for kalendaråret 1980

Nettoutlegg:
18.000 kr
Nettoutlegg:
23.707 kr
Nettoutlegg: 175.285 kr
Nettoutlegg: 691.750 kr
Nettoutlegg: 3.316.300 kr

Krigsåra
Krigsåra var ei vond tid også for skulen. Eit par skulehus vart tekne av
tyskarane, og skulen måtte haldast i leigde stover som i gamal tid. Det
var ikkje råd å få tak i vyrkje, så handarbeid både for gutar og jenter
måtte innstillast.
Særleg gale vart det i 1942 då Noregs Lærarlag vart forbode og alle
lærarane skulle tvingast inn i det nazistiske Lærarsambandet. 600 lærarar
frå heile landet vart arresterte og sende til Kirkenes på tvangsarbeid av
di dei ikkje ville melda seg inn i Lærarsambandet. Også i vår bygd vart
to lærarar arresterte, men dei slapp å vera med på Kirkenesferda.
Skulestyret vart jaga, og eit fagstyre på 3 medlemer vart oppnemnt til
å leida skulen i bygda. Til all lukke vart ein av lærarane sett til å vera
formann, og det hjelpte mykje til at arbeidet i skulen fekk gå utan for
mykje innblanding. Nazistyret hadde planlagt at alle skuleborn skulle
opplærast i den nye (nazistiske) lova. Lærarane gav ikkje opp motstanden, og dei arresterte lærarane vart frigjevne etter ei tid. Det var
nok årsaka til at styremaktene skrinla planane om naziopplæring i
skulen.
Etter krigen kom det gamle skulestyret i arbeid att, og skulen kom inn
i sitt vanlege gjenge att. Alle lærarane som då var i arbeid, fekk attest
for god nasjonal haldning under nazistyret.
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Store endringar
Det var ikkje store skifte i skulen og skuleordninga i dei første åra etter
krigen, men då me kom fram til 1960-åra, vart det store endringar.
Sentralisering vart moteordet i den tida. I det store gav det seg utslag i
kommunesamanslåingar. Bergen gløypte såleis grannekommunane,
Fana, Åsane og deler av det gamle Haus herad, men Samnanger vart
verande eigen kommune. I kommunane vart det krinssamanslåingar.
Ein annan ting kom og til. Det vart arbeidt mykje med planar om
utviding av obligatorisk skuleplikt frå 7 til 9 år.
Før alt dette tok til, hadde Frøland fått nytt skulehus i 1956 og Tysse
i 1962. Ei anna årsak til at mange krinsskular vart nedlagde var at barnetalet i utkrinsane minka. Det hadde gått for seg ei sentralisering i
busetnaden og, slik at folk flytte inn til sentrumskrinsane.
16. aug. 1962 vart det vedteke at Grønsdal, Høysæter og Tveit krinsar
skulle leggjast ned og elevane overførast til Frøland. I 1963 vart Hisdal
skule nedlagt og elevane vart overførde til Nordbygda. Det var meininga at Li skule og skulle leggjast ned då, men sidan vegen til Li ikkje
var bygd enno, vart ikkje nedlegginga gjennomført før i 1966.
Sandvik skule vart også nedlagt i 1963 og 4.-7. årskull vart overførde
til Tysse, medan 1.-3. årskull vart overførde til Steinsland. Tysse og
Steinsland skular vart også samanslegne, men slik at all småskule (1.3. årskull) vart halden på Steinsland.
Samnanger var tidleg ute med å få i gang utvida skuletid frå 7 til 9 år.
Det vart ei tid sagt at Samnanger hadde for lite elevgrunnlag til å ha
eigen ungdomsskule. Det var tanken at elevar frå austre delen av bygda
skulle overførast til Kvam og dei frå vestre delen til Bergen (Arna).
Skuledirektøren rådde til at me så snart som råd fekk sett i gang
ungdomsskulen så slapp me sendinga av elevar til andre kommunar.
Det vart gjort, og frå 1966 vart ordninga sett i verk. 7., 8. og 9. klassesteget frå alle krinsar skulle så overførast til ungdomsskulen på Tysse.
Første skuleåret vart det då sjølvsagt berre 7. klassesteget som kom i
ungdomsskule, men dei som alt hadde gått sju år i skulen, fekk velja
om dei ville gå om att 7. klasse eller om dei ville gå framhaldsskule.
Det var mange som valde ungdomsskulen, og 7.-klassen fekk difor
heile 86 elevar og tre klassar første året. Til samanlikning kan nemnast
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at året etter var det 49 elevar som tok til i 7. klasse. Frå 1968 var så
ungdomsskulen fullt utbygd med elevar på alle tre klassestega.
På Rolvsvåg minka barnetalet, så det var udelt skule der, og då vegen
dit var ferdig, vart det vedteke at elevane der mellombels skulle
overførast til Nordbygda skule. Rolvsvåg skule er altså ikkje nedlagt,
men kvart år har det vorte vedteke å overføra borna til Nordbygda.
Sidan elevtalet i sentrumskrinsane såleis auka, vart det bruk for større
skulehus der. I Nordbygda vart nytt skulehus - på ny stad - teke i bruk
i 1967 og det vart påbygt i 1983. På Tysse vart det bygt nytt i 1970, og
på Frøland i 1975. Det er ikkje mykje som minnar om dei gamle
kvitmåla skulestovene, gjerne med berre eitt klasserom og eit kammers attåt, når me ser på dei nye skule-palassa me no har fått. Heile
golvarealet i eit av dei gamle husa hadde makeleg fått plass i ein av
gangane i eit av dei nye.
Eit anna stort skifte er mengda av utstyr skulane har fått i det siste.
Den gamle læraren med krit og ei lita tavle, nokre kart og plansjar til å
hjelpa seg med, kjenner seg ikkje mykje att mellom
overheadprosjektørar, kopieringsmaskinar, datamaskinar og alt anna
som finst på skulane no. Det er berre å vona at elevane sitt utbyte av
skulegonge har auka tilsvarande.

Litt om framhaldsskulen
Eit skuleslag me har hatt i bygda vår i lang tid har ikkje vorte nemnt
enno, og det er framhaldsskulane. Ein kan dela dei i to slag: Dei
praktiske og dei teoretiske. Alt i 1875 vart det skipa til kveldsskular i
bygda. Det var teoretiske kurs på i alt 72 timar. Det melde seg 40 gutar
og 27 jenter til dei første kurset, medan det i Os hadde meldt seg berre
17 gutar og ei jente.
Den første «håndgjerningsskolen» kom i gang i 1890. Det var ein
såkalla sløydskule. Seinare har desse saman med syskular for jenter
vore så å seia årvisse. Den første teoretiske framhaldsskulen på dagtid
vart sett i gang i 1888, men han var på berre fire veker. Seinare vart
kursa lengde til ti veker.
Frå om lag 1950 vart det ein heil lærarpost i framhaldsskulen, med 24
veker skuletid. Det vart vedteke at fjerdeparten av skuletida skulle vera
praktisk opplæring med sløyd og sying. Då vart det slutt på dei vanlege
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sløyd- og syskulane. Desse framhaldsskulane var så i gang til
ungdomsskulen vart innførd i 1966-67.
Det vart og prøvt å få til realskule i bygda. Straks etter krigen slutta i
1945 vart det første kurset starta. Skulen heldt til i skulehuset på Steinsland (på lemmen) og var to-årig. Det vart sett i gang eit nytt kurs i
1947, men det kom støtt nye krav til realskulane både når det galdt
utstyr og skuleplass (gymnastikksal m.a) og elevtilgangen var uviss, så
i 1949 vart det vedteke at det ikkje skulle setjast i gang nye kurs.

Tidens tann

Stolpane skulehus er det eldste i Samnanger.

Om Johannes Skjælåna (1841 - 1926) kan ein lesa følgjande i
«Lauvskard-boka» (s. 229 i Samnanger I): «Han var ein evnerik
mann og vart difyr teken til umgangslærar og arbeidde i skulen
her i bygdi i mange år.» Han var tydlegvis også ein meister i det
dansk-norske språket, og hadde truleg også ein god slump sans
for humor. I alle fall kan Olav Brigtsen fortelja at Johannes
Skjælåna ein gong søkte skulestyret om pengar til vedlikehald
av Stolpane skulehus. Søknaden lydde slik:
«Da tidens tann har tæret på Stolpene skolehuses skorstenspipe, anmodes herved det ærede skolestyre om å utbedre denne
tidens tanns tæren på nevnte skolehuses skorstenspipe.
Ærbødigst Johannes Skjælåen (sign)»
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Samnanger historielag i 2001
Styret
På årsmøtet 22. februar vart Anna Holmefjord vart til ny leiar etter Ada
L. Haugen som hadde sagt frå seg attval. Nye i styret vart Olav Brigtsen
og Anne Elise Moe.
Styret er i 2001 samansett slik:
Anna Holmefjord, leiar
Olav Brigtsen, nestleiar
Anne Elise Moe, kasserar
Ivar Bård Aadland, skrivar
Svein O. Aadland.
Varamedlemer: 1. Tor Wold 2. Ada L. Haugen
Styret har i 2001 hatt 5 styremøte og handsama 22 saker.
Medlemer og arbeidsgrupper
Talet på medlemer har i år auka til 43. Mange av medlemene er aktive
i ei eller fleire arbeidsgrupper. Desse gruppene er i arbeid i 2001 (kontaktperson i parentes):
Kraftutbygginga i Samnanger (Solveig Tveit Nygård)
Skulehistorie (Ada L. Haugen)
Tysse i gamle dagar (Anna Holmefjord)
Gamle kjøretøy (Helge Hisdal)
Gamle frakteskuter på Samnangerfjorden (Erling Våge)
Gamle fotografi (Tor Wold)
Årbok (Svein O. Aadland).
Aktivitetar
Fotoutstilling. Fotogruppa har lagt mykje arbeid i å samla inn og skanna
gamle bilete. Om lag 200 av dei vart monterte og teksta i ei fotoutstilling
til dei kommunale kulturdagane i januar. Utstillinga vart vist i Nordbygda grendahus, Samnanger ungdomsskule og ungdomshuset på Tveit.
Etter det vart utstillinga sett opp i Samnangerheimen der ho stod fram
til juni. Fotogruppa sel kopiar av innskanna bilete.
Tur til Hardanger fartøyvernsenter. 21 personar var med på turen som
gjekk med BHB veteranbuss den 16. juni i fint sumarvêr og med rast
og kaffipause på Kvamskogen.
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Ope møte om byggjeskikk. «Den vestnorske byggjeskikken og det nordatlantiske kulturområdet» var tittelen på kåseriet Nils Georg Brekke
heldt på eit ope møte på Gjerde skule den 11. oktober.
Omvising i kyrkja på Ådland. Under 150-årsjubileet for kyrkja på
Ådland 13.-18. november skal historielaget ha reprise på omvising m.m.
frå i fjor haust.
Andre oppgåver
Tor Wold har laga heimeside for Samnanger historielag på internett.
Adressa er: http://www.uib.no/isf/people/tor/Samnanger_historielag
Historielaget har sagt seg villig til å hjelpa Samnanger kommune med
flytting av Stolpane skulehus til Nordbygda skule, men kommunen har
no så dårleg råd at pengane som var budsjetterte til flyttinga, er dregne
inn att.
Sist, men ikkje minst: Den nye årboka vart ferdig til midt i november.
I. B. Aa
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