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Framsidebiletet
viser Augusta Svensdal på Bruabotn-sætra
ein gong mellom 1915 og 1920. Me ser ho
har stølabøtte på ryggen og spann i neven.
Me legg også merke til at ho var mellom
dei velutstyrte stølatausene, ho har då skor
på føtene.
Augusta Svensdal, eller Brua-Gusto som
dei sa, vaks opp i Bruabotn, men vart gift
oppe i Sogn.
Bruabotn-sætra og Svensdals-sætra låg tett i
hop på ein voll som i dag er ein del av
Eikedalen skisenter. Det låg også ein
vårflor på same sætrabakken.
Sandra Tveiterås har teke biletet som
historielaget har lånt hos Vidar
Tveiterås.

Gamle dagar i

SAMNANGER
Årbok 2002
Samnanger historielag

Gamle dagar i Samnanger
Dette er det tredje heftet om gamle dagar i Samnanger som
Samnanger historielag gjev ut. I år følgjer me opp eit tema me
starta på i fjor; ullvarefabrikken på Tysse. Me synest det er viktig
å berga stoff om «fabrekkjet» på Tysse, før det går heilt i gløymeboka.
For to år sidan hadde me to artiklar om bilhistoria i Samnanger,
i år følgjer me opp med ein artikkel om den aller første biltida.
Elles kan du i dette heftet lesa om to lag som ein gong var aktive
i Samnanger, men som er borte no; speidaren og IOGT. Du vil
også finna ein del andre mindre artiklar som handlar om gamle
dagar i Samnanger.
Som vanleg etterlyser me artiklar frå dåke lesarar. Har du eit
minne frå gamle dagar (og gamle dagar treng ikkje vera så lenge
sidan, eit par tiår tilbake er gamle dagar for dagens born) som du
vil dela med andre, så skriv det ned og send det til oss, eller ta
kontakt med oss, så kjem me på besøk og skriv det ned for deg!
1.desember 2002
Svein O. Aadland
redaktør
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Samnanger Uldvarefabrik
- nesten gløymt kapittel i Tysse si historie
Av Tor Wold
Før SAFA var det ein annan ullvarefabrikk på Tysse. Han brann ned
i 1931, og Samnanger mista fleire hundre arbeidsplassar på ei natt.
Etterpå følgde ei arbeidsløyse værre enn bygda nokon gong har hatt.
Kva veit me om Samnanger Uldvarefabrik? Jakob Deby, som vart
omtala i årboka 2002, fotograferte fabrikken, og etterlet seg eit album
med mange gode bilete. Med hjelp frå Sverre Sjursen og Ingvald Odland
har vi greidd å slå fast at bileta er frå Tysse og ikkje frå tyske fabrikkar,
slik ein trudde tidlegare. Me har og nokre historier frå gamle folk som
hugsar fabrikken frå dei tidlege barneåra sine. Men meir sikre
opplysningar hadde ingen. Alt var gått tapt i brannen.
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Til alt hell var ikkje etterkomarane etter dei gamle eigarane så langt
vekke. Den gamle direktøren Christian August Matthiessen døydde
kort tid etter brannen. Sonen hans, Birger Ræmisch Matthiessen, flytta
til Voss og dreiv ullvarefabrikk der. Sonen hans igjen har arbeidd som
tekstilingeniør i Bergen og bur i dag i Rådalen. Han er ein triveleg
pensjonist med sans for gamal historie, og han har teke vare på dei
gamle notata og bileta som han har fått frå far sin. Ein annan soneson
av den gamle direktøren, bur i Kvam. Dette er Rolf
Matthiessen, som har vore lærar der i mange år.
Når vi set saman dei bitane vi har av puslespelet, får vi eit betre bilete
av Samnanger Uldvarefabrik.

Forhistoria
På slutten av 1700-talet vart spinnemaskina oppfunnen, og dampmaskinen vart teken i bruk på omlag same tida. Engelskmennene hadde
god tilgong på både jarn og kol og dei hadde herredømet på sjøen. Den
engelske ullindustrien forsynte snart både heimemarknaden og dei
utanlandske markeda. Tyskarane kom raskt etter i den industrielle utviklinga og det var dei som bragte ullindustrien hit. Det som trakk
tyske industriherrar nordover, var utsikta til rimeleg kraft. Den norske
vasskrafta var allereide i lang tid brukt til oppgangssager og kverner.
Ein ullvarefabrikk i Norge ville spara store pengar på kolrekninga
ettersom maskinene kunne drivast direkte med vasskraft. I "Vi på SAFA"
frå jula 1951 finn vi følgjande: "Et kostnadsoverslag fra 1870 forteller
at en vannhestekraft var bereknet til kr 120 - kr 150 pr 300 døgn, mens
en damphestekraft var bereknet til kr 1500 - kr 1800 pr 300 dager à 12
timer." Kolkrafta var altså meir enn 10 gongar så dyr.
Tidleg på 1800-talet auka importen av ullvarer dramatisk. I 1830 importerte Norge 93 tonn ullvarer. Berre 15 år seinare var importen oppe
i 229 tonn. Markedet voks kraftig og produksjonen var nær null. Norge
var i union med Sverige, som tilliks med England og Tyskland hadde
ullvareproduksjon før oss. Alle dei tre landa eksporterte hit.
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Dei første veveria var bomullsfabrikkar. Arne Fabriker vart grunnlagt
i 1846 i Ytre Arna av Peter Jebsen, som kom frå Schleswig i 1842. Han
hadde bakgrunn frå tekstilvarehandel.
Dei første ullvarefabrikkane med moderne industridrift starta omlag
likt i Ålesund, Trondheim og Arna. I alle fall i Bergen var det tyskarar
som var gründarane og som hadde kompetansen. I Ytre Arna vart avtalen mellom grunnleggjarane av ullvarefabrikken og bøndene om kjøp
av grunn til fabrikken avslutta 15. november 1852. Arealet var 46.118
kvadratalen, som tilsvarar 17,7 mål grunn. Kjøpesummen var 265
spesiedaler.
Arne Fabriker sin ullvarefabrikk vart grunnlagt av Hans Hansen i 1851,
og med seg hadde han søskenbarnet sitt, Peter Jebsen.(H.Hansen si
mor var født Jebsen.) F.Matthiessen, som seinare kjøpte opp tomtene
og la til rette for Samnanger Uldvarefabrik, var også med frå starten.
Firmaet heitte H.Hansen & co. I 1863 kjøpte Peter Jebsen ut Hansen
og Matthiessen. I lag med brørne sine dreiv Jebsen Arne Uldvarefabrik
vidare. Fabrikken vart slått saman med bomullsfabrikken som Jebsen
eigde frå før.
F. Matthiessen kom til Norge i 1848. Som dei andre var han av tysk
avstamning, både han og Hansen var frå Schleswig. Arne fabriker kjøpte
mykje av fargestoffet sitt frå M.Matthiessen & co i Altona, som er ein
bydel i Hamburg. Vi veit ikkje sikkert at dette er den same
Matthiessenslekta, men det er mogleg. F. Matthiessen var styrar av ullvarefabrikken sitt utsal i Bergen. Då Mattiessen og Hansen gjekk ut av
ullvarefabrikken i Ytre Arna, starta Hansen forretning i Bergen, der
han selde klede. Hansen dreiv denne forretninga til han døydde i 1887.
Matthiessen kan ha arbeidd hos H.Hansen i perioden 1863 til 1884. I
alle høve nytta han H.Hansen & co sitt brevpapir då han tinga med S.
Røsseland og andre på Tysse om kjøp av fallrettar og tomt for fabrikken på Tysse.
F. Matthisesen heitte eigentleg Hans Petter Friedrich Matthiessen, og
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Hans Petter Friedrich Matthiessen.
var fødd 26.01.1826. Han vart gift med Mette Sofie Wiig frå SørTrøndelag. Dei hadde 4 søner, og ei dotter. Alle sønene var seinare
med i direksjonen i Samnanger Uldvarefabrik. Etter at Matthiessen
hadde kjøpt fallrettar og grunn på Tysse, sto sonen Christian August
for å reisa fabrikken, som starta drifta i 1886, med han som teknisk
styrar. F. Matthiessen levde så lenge at han rakk å sjå Samnanger
Uldvarefabrik ferdig. Han døydde i 1887, same året som H. Hansen.
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Oppkjøp av tomter og fallrettar.
F. Matthiessen hadde i perioden 1882 til 1884 ei liveleg brevveksling
med N.S. Røsseland. Historelaget har fått tilgang til mange av desse
breva som viser mykje av tingingane om fallrettar og grunn på Ytre
Tysse. Harald Røsseland har og den gamle kontrakta mellom NS
Røsseland og F. Matthiessen.
I august 1882 hadde Matthiessen avtala med Svein Larsson Røsseland
og sonen Nils Sveinsson Røsseland at han skulle få kjøpa fallrettane i
Tysseelva av dei, bortsett frå det dei trong til ei kvern på nordsida av
elva. Kjøpekontrakta er underteikna 21 oktober 1882.

Svein Larsson Røsseland.
9

Røsseland eigde allereide fallrettane i Tysseelva. Dei var knytt til
grunnen langs elva. Svein Larsson Røsseland flytta til Tysse i 1862
etter å ha kjøpt eigedomen på sørsida av Tysseelva av Hans Knutson
Tøsse på Ytre Tysse. Denne eigedomen vart i folketeljinga i 1865 kalla
Teigen. Også naboeigedomen, ein liten husmannsplass under Ytre Tysse,
heitte Teigen. I 1872 kjøpte sonen, Nils Sveinson Røsseland, 2 delar
av garden Indre Tøsse frå Johannes Johannessen Tøsse og i 1874 kjøpte
han ein tredje del frå Mons Johannessen Tøsse.

N.S.Røsseland
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N.S. Røsseland hjelpte Matthiessen og dei andre grunneigarane i
tingingane om kjøp av grunn og rettar langs elva. Han var postopnar
og kassastyrar i banken og kjente til handel og vandel.
Den største delen av fabrikktomta tilhøyrde S. L. Røsseland og N. S.
Røsseland. Tomtesalet synest å ha gått greit. I papira går det fram at N.
S. Røsseland i prosessen tok til å forstå den framtidige verdien av fallretten i elva. Han forsøkte i siste liten å få kontraktsfesta at det vatnet
som i første omgang ikkje gjekk til fabrikken, skulle han ha retten på.
Matthiessen som lenge hadde vore med i dette spelet, truga då med å
avlysa heile kjøpet. Den endelege avtalen blei slik at Røsseland beheldt
retten til vatn til ei kvern, og ei stampe, men fabrikken rådde over
resten. Fabrikken skulle ikkje i noko høve måtta spara på vatnet, men
Røsseland kunne nytta det som rann forbi vassinntaket til fabrikken.
Likevel plikta Røsseland seg til ikkje å starta ei verksemd som sysselsette meir enn 10 mann.
Røsseland plikta seg i kontrakta til å ordne med oppkjøp av dei øvrige
rettane i området. Den vesle husmannsplassen Teigen, under Ytre Tysse,
låg på den tiltenkte fabrikktomta, og minst eit Børdalsnaust låg i strandkanten mot sjøen. Dessuten eigde Johannes Larsen Indre Tøsse og Endre
Johannessen grunnen der dammen måtte liggja. Røsseland skulle tinga
med dei, og dersom dei ikkje ville avstå rett til oppdemming, skulle
kontrakta om fallrettane vera ugyldig.
Nils Hansson Tysse skreiv allereide 11. august 1882 under på at han
ville selja Teigen, som låg mellom Tysseelva og Røsseland sin eigedom, for tida bortleigd til enka Anne Arnsen Tysse på hennar livstid.
Salgssummen skulle vera 400 kr. Nils Hansson er farfars far til Jorunn
Blom og søstera Haldis. Anne Arnesdatter var dottera til Arne Tysse
på Indre-Tysse. Ho budde i 1865 på Teigen i lag med mannen sin, Knut
Larsson og sonen Knut Knutsson, f 1834. I 1883 eller -84 kjøpte
Matthiessen husmannsplassen, og samstundes kjøpte han opp retten
Anna Arnesen hadde til å leiga plassen. Ho og sonen flytta til ein annan
husmannsplass høgare opp, Ækra, frå omlag 1885. Huset, ei årestove,
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med ljore i staden for pipe, vart flytt opp på Ækra, som er det vi i dag
kallar Teigen (1). Kristian Tysse og Andreas Knutin Tysse (Tinen) var
oldebarn av Anne Arnsen og Knut Larsson. Så både Inger Løtveit,
Arvid Tysse og Ingrid Hovland er etterkomarar etter dei som budde på
husmannsplassen.

Huset på Teigen, der det vart flytta, er det gråe huset oppe til venstre,
rett under det kvite i øvste hjørna.
Huset på Teigen vart seinare bytt ut eller bygd ut med ei stove som
kom frå Jektehavnen i Trengereidfjorden, iflg. opplysning frå Magnhild Tysse, som var gift med Kristian Tysse. Denne stova hadde Ingeborg Trengereid med seg då ho gifta seg med Peder, dottersonen til
Anne Arnesdatter. I 1900 budde Knut der i lag med søstrene Sigrid og
Anna. I tillegg budde sonen til Anna der med sin familie. Kristian Tysse
var sonesonen til Anna, og er fødd på Ækra, også kalla Teigen. Stova
låg der plassen framom bassenget på Tysseskulen er i dag, og vart rive
då skulen vart bygd.
Av Johannes Larsen Tysse kjøpte Matthiessen retten til å byggja demning og steinmurar ved elvebreidda på nordsida av elva mot IndreTysse. Prisen var 200 kr. Endre Johannessen J. Tysse som eigde plassane Mulsvik og Landsvik, har gjeve frå seg ein tilsvarande rett i Tysse12

Dette biletet av fabrikken før utvidinga i 1899, viser mellom anna Børdalsnaustet og fleire andre nausst som låg langs strandkanten framom
fabrikken. Før utvidinga vart dei flytta til Indre Tysse.

elva, og også frå Hans Hansson Tysse ser det ut til å ha vore avstått
grunn eller rettar.
Røsseland dreiv butikk, og Matthiessen måtte i kontrakta forplikta
seg til ikkje å driva landhandel på Ytre Tysse.
Alle handlane blei tinglyste og avslutta på månedstinget på Osøren i
løpet av hausten 1882 og 1883. Samnanger, så vel som Fusa, var på
den tida del av Os kommune. I 1884 var alle rettar og all grunn sikra
for fabrikken, og byggjearbeida kunne begynna.
F. Matthiessen sin nest eldste son, Christian August Matthiessen, var
fødd 6/2-1863. Han var fleire år i Tyskland i byrjinga av 1880-åra.
Der arbeidde han i 3 år i forskjellige fabrikkar, og lærte å drive ein
ullvarefabrikk. Seinare gjekk han gjennom den "høgare fabrikantskolen"
i Sachsen. Hausten 1885 kom han heim og starta planlegginga og
byggjinga av Samnanger Uldvarefabrik. I eit festskriv frå 1926 skriv
Christian Matthiessen at det den gangen berre var nokre få hus med
omlag 20 menneske alt i alt. 40 år seinare, i 1926 var det omlag 90
våningshus med over 800 menneske!
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Grunnarbeida til fabrikken vart starta hausten 1885. Ein skulle reisa
arbeidarboligar, det skulle byggjast store gråsteinsmurar langs sjøen
og elva, demning i elva med røyr ned til tomta, turbin for direkte drift
av maskinane og dampkjele for produksjon av steam. Den første fabrikkbygningen skulle opp, lagerbygningar byggjast, og maskiner skulle på
plass. Det må ha vore eit livleg år på Tysse med mykje anleggsarbeidarar i verksemd. Allereide den neste hausten, den 18. oktober 1886, starta
drifta i Samnanger Uldvarefabrikk. Samnanger hadde fått ein industriarbeidsplass som skapte stor økonomisk framgang, og utvikling for
heile bygda. Drifta gjekk ubrutt i nesten 45 år, før fabrikken brann ned
til grunnen natta mellom 6. og 7. mars i 1931, og etterlet ein fabrikkstad med mange hundre menneske utan arbeid.
1. Notat frå ei samkome hjå Alfred M. Bruvik i 1955, der nokre eldre arbeidarar frå
Samnanger Uldvarefabrik A/S var samla. Opplysninga stammar frå Hans R. Nilsen,
fødd 1897.

Drfita fram til utvidinga i 1899.
Samnanger Uldvarefabrikk starta drifta den 18. oktober i 1886. Det
var ein stor bygning, på størrelse med SAFA sitt bygg i dag, men han
var liten samanlikna med fabrikken etter den seinare utbygginga i 1899.
Bygningen var på 3 etasjar med loft og tilhøyrande hjelpebygg.
I byrjinga skaffa fabrikken arbeid til 25 personar. Dei nytta først
parafinlampar til lyskjelde, men ganske tidleg fekk fabrikken elektrisk
lys. Det vart sett opp eit dynamohus med eit 110 v anlegg. Denne
bygningen inneheldt også smia. I tillegg var det verkstadbygning,
lagerbygningar og hus for dampkjelen. Fabrikken hadde berre 10 vevstolar med tilhøyrande spinneri, appretur og fargeri. Appreturen var
avdelinga der dei gjorde tøyet fint før det skulle seljast. Dei "barberte"
overflata og stoffet fekk også ei kjemisk handsaming. Endeleg vart
tøyet dampstroke, så det vart glatt.
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Biletet er teke i 1890 og viser fabrikken slik han såg ut då. Til venstre
ser ein dynamohuset som leverte straum til lys i fabrikken.

Attmed fabrikken låg dei to første fabrikkboligane. Her budde arbeidarar, men i byrjinga også teknisk leiar Christian August Matthiessen og
ein av brørne hans som var med frå starten i fabrikken. Den eine
arbeidarboligen ligg der enno, og inneheld i dag kantine for SAFA og
utleigeboligar. Også dynamohuset står i dag som generatorhus. På biletet
av den første fabrikken ser vi ein båt i fjøra rett attmed dynamohuset.
Ut mot sjøen ligg nausta til bøndene i Frøylandsdalen, desse vart seinare flytta til Indre Tysse. I dei gamle papira etter Christian Matthiessen
ligg eit par bilete av nausta. Eit av disse bileta viser eit bryllaupsfølgje
i bunader, med krunebrur og spelemann i standkanten framom nausta.
Heilt til høgre på biletet ser ein den kvite trebygningen som vart kalla
udlalageret. Bakom arbeidarboligane ser me direktørboligen som på
dei gamle karta er kalla formannsboligen. Midt i biletet ned mot sjøen
ser vi huset der N.S. Røsseland dreiv handel og hotell.
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Christian Matthiessen og kona, Anna Birgit, f.Ræmisch, med eldste
sonen Birger.
Området frå direktørboligen og bort mot elva ved arbeidarboligane er
det området der husmannplassen Teigen tidlegare låg. Der låg det ei
årestove. Denne vart seinare flytta opp dit Tysse-skulen no står, og
namnet flytta med, difor kallar vi fortsatt skuleplassen for Teigen.
Ullvarefabrikken hadde i byrjinga 10 vevstolar med tilhøyrande
spinneri. Fabrikken sysselsette i byrjinga 25 personar. Marknaden var
stor, og forretninga gjekk framover. I tillegg til den norske marknaden,
selde ein til Sverige tollfritt, eller med stadig minkande tollsatsar. I
denne tida var det sterke krefter for frihandel, og fram til langt ut i
1890-åra var det inga toll på ullvarer mellom Norge og Sverige.
Handelen mellom landa var regulert av mellomrikslova som var mykje
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godt ein frihandelsavtale. Ullvarefabrikken tente godt på dette. Med
nytt utstyr og tilnærma gratis vasskraft, kunne dei godt konkurrera på
den svenske marknaden. På heimenarknaden hadde fabrikken årlege
leveransar av uniformstoff til offentlege etatar, så som NSB, hæren,
marinen og telegrafvesenet.
Talet på vevstolar vart raskt auka til 30, og dei andre avdelingane vart
utvida tilsvarande. Arbeidstida var frå 6 om morgonen til 6 om
kvelden, med 1/2 times frukostpause og 1,5 times middagspause, 5
dagar i veka. Laurdagen arbeidde ein berre til 2 med ein halv times
frokostpause. Dette var ei arbeidsveke på 57 1/2 time! I denne tida
vart det også arbeidd mykje overtid og i periodar arbeidde ein med to
skift.(1). Månadsløna for menn heilt i starten skal ha vore 12 kroner. I
1896-97 var månadsløna 15 kr. Løna for kvinner skal ha vore omlag
det halve. (2)
Fabrikken hadde handelsreisande som gjorde varene kjent for marknaden. Ein viktig lekk i marknadsføringa var også deltaking i industriutstillinger der ein kunne gjere varene sine kjent. I 1888 stilte
Samnanger Uldvarefabrik ut varene sine i København, og fekk sølvmedalje. I 1898 var det ei stor utstilling i Nygårdsparken i Bergen.
Også der var ullvarefabrikken med og fekk gullmedalje. Desse
medaljane vart sjølvsagt brukt i marknadsføringa.
I utstillingsavisa frå 1898 står ein illustrert artikkel om Samnanger
Uldvarefabrik. Denne lar me vera slutten på omtalen av fabrikken
fram til han vart bygd ut i 1898-1899 (sjå dei neste sidene). Den siste
perioden i fabrikkens historie frå 1899 til han brann i 1931 får bli stoff
for ein annan artikkel som vi håpar å kunne bringa i årboka for 2003.
1) Frå Tekstilindustrien i Samnanger, signert MA i "Vi på safa" 1951.
2) Notat frå eit samankome hjå Alfred M. Bruvik i 1955, der nokre eldre arbeidarar frå
Samnanger Uldvarefabrik A/S, var samla.
Opplysninga stammar frå Hans R. Nilsen, fødd 1897.
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Samnanger Uldvarefabrik,
Tysse pr. Bergen
Dette firmas montre er den første, vi støder paa i industrihallens søndre fløi, og vækker ens opmerksomhed ved sin lette, elegante stsil og
det udstillede fabrikats smagfulde arrangement. Vi ser paa montrens
begge langside stoffe for herrekonfektion smukt repræsenteret i kvaliteter som kamgarnvind, tvindcheviot, kamgarnmelange,
kamgarncheviot og fine kamgarnstoffe; fremdeles dyffel, satin og
hueklæde, samt forskjellige paletotstoffe; saasom eskimo, kremmer,
lystregimp og coatingperle tilligemed ulsterstoffe med vævet for, samtlige udført i meget smukt fabrikat og i tiltalende mønstre. I monterens
tvende gavler er udstillet udelukkende damekonfektionsstoffe saasom
cape og jakkestoffe med vævet for i vakre kvaliteter og dessins, endvidere regnkaabe- og jakkestoffe i engelsk smag; alle disse varer er
gjort vandtæt. Som fabrikens nyeste specialitet kna nævnes haardug til
flag i smukke klare farver, samt et kamgarnmelandestof fabrikeret efter
en ny methode, hvorpaa fabriken har anmeldt patent.
Samnanger uldvarefabrik, der er beliggende ved Tysseelven i bunden
af Samnangerfjorden, blev anlagt 1887 og eies af brødrene Matthiessen.
Den har tidligere kun udstillet en gang, nemlig i Kjøbenhavn i 1888,
hvor den tilkjendtes 2den præmie. Indtil mellomrigslovens ophør forrige år var den hovedsagelig beskjæftiget for det svenske marked, men
har senere været godt indarbeidet i de udstillede artikler for det hjemlige marked og har den lige siden dens oprettelse altid deltaget i de
offentlige leverancer til armee, marine og jernbarnerne.
Samnanger uldvarefabrik repræsenterer værdigt vort lands textilindustri i den bedre genre, og har de fagfolks udtalelser over fabrikens
fabrikat, vi har havt anledning til at høre, været meget anerkjendende.
Fabriken beskjæftiger 90 a 100 personer.
Kontor & lager i Bergen Strandgaten 31.
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Samnanger uldvarefabriks montre paa Bergensudsstillingen.
(Frå Bergens Udstillingstidende 1898)
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Nils Lauvskard fortel frå gamle dagar
Tidleg på 1900-talet eksisterte det i Nordbygda eit lag som heitte
Nordbygdens kristelege ungdomsforening. Laget var ein forløpar for
Nordbygda ungdomslag og hadde eit handskrive blad, Nordkroken,
som minnar mykje om ungdomslaget sitt blad, Bondeguten. Nordkroken
var tydlegvis Nils Lauvskard sitt prosjekt. Det meste av dikta og
artiklane i dei eksemplara av bladet me kjenner til, er skrivne av han,
sjølv om han stundom brukar signaturen Dagfinn Bonde. Me legg elles
merke til at han skreiv etternamnet sitt utan d til slutt på denne tida. I
eit av blada merkjer me oss også at han brukar skrivemåten Samnang
om bygda vår.
Somt av det Nils Lauvskard skriv om i Nordkroken kjenner me att frå
den første bygdeboka, som kom ut mange år seinare, i 1930. Det gjeld
også delvis artikkelen under. Kor tid artikkelen er skriven, veit me ikkje
sikkert. Men det kan ha vore til 17.mai i 1907. I alle fall kom Nordkroken ut med fleire nummer det året. Artikkelen handlar mest om Olav
Lauvskard. Olav var fødd i Kvam i 1739. Saman med kona, som var
frå Ytre Ålvik, kom han til Samnanger rundt 1772. Dei budde først i
Ytre-Barmen, men etter at husa brann ned, og dei miste alt dei eigde så
nær som ein koparkjel, flytta dei til Nordvik ei kort tid, før dei fekk
bygslebrev på Lauvskard og flytta dit i 1774.
Her er det meste av artikkelen, i litt modernisert språkform:
Når me høgtidar den 17de mai til minne om det som hende i 1814, så
kan det kan henda vera dei som har hug å sjå attende på korleis det var
her i bygdi på dei tider, eller åri før. Det er mest uråd å gjeva fullgod
skildring av korleis det var, då alle dei som levde på dei tider er døde
no, det er berre ved hjelp av segner og forteljingar om summe hendingar
og ymse menn, som har sett varige merke etter seg, at me kan få små
stutte ljosblink over dei åri.
Folket her levde under småe og tronge kår utan vegar, utan dampbåtar
og utan post og telefon og alt anna som seinare tider har letta levemåten for folket. Me kan tenkja oss at me miste alt dette no med eingong,
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so er eg redd for at me kom til å sakna det heller tungt. Men he har
noko meira og, som inkje dei hadde då, men som me nok ville sakna
endå meir, om me miste det no, og det er vårt sjølstyre i stat og herad.
Folk i dei tider hadde ingen ting å seia i noko høve, der det galdt ålment
styre og stell. Det var dei danske embetsmennene som rådde åleine
med alt. Og so folkeopplysningi då! Det var mange i dei dagar som
inkje var boklærde, som det heitte, og det var få, eller ingen som kunne
skriva og rekna. At folket måtte verta svært ovtruiske under sovorne
livsvilkår kan me inkje undrast på. Her i bygdi var det prestane som
styrde med alt og alle, mest som dei sjølv ville, og mange av dei stødde
opp under ovtrui og åndsmørkret hjå folket, for di betre fekk dei
taumkøyra dei, måvita.
…
På Fusa var det på dei tider ein prest som heitte Chammermeyer. Det
hjelpte mest inkje kor fint ein tala med han, so for han etter folk med
skjenning og banning, so sinna var han, og fekk han skikkeleg svartasinne på seg, so hende det at han slo og. Då levde der ein mann som
heitte Ola Lauvskar. Han var fødd på garden Tolo i Vikøyr. Farsgarden
hans vart teken til prestagard, og soleis kom denne Olaen til å verta
oppalen på prestagarden og var i lag med prestaborni, og av dei lærde
han seg å lesa, skriva og rekna, so han vart ein meistar med det.
Han hadde soleis fått ymse kunnskapar som var uvanlege for folk
flest i dei tider. Han var inkje redd for å seia det han meinte, om det so
var opp i augo på sjølve presten. Han var ein framifrå smed og
skåladreiar, og ein storvaksen heller handfast kar.
So var det ein dag han var hjå presten Chammermeyer på arbeid, at
der kom ein mann til presten og ville beda han sleppa fram ei dotter si
som gjekk og las det året. Men presten var so sinna at han fylgde etter
mannen ratt til sjøs, og skjennde og torna so det lyste. Då han kom
oppatt til husi, kom ei av tenestetausene ut. Ho vart redd presten og
smette seg attom ei husnov, ville gøyma seg. Dette såg presten, og so
gol han i: ”Hva er det du står der efter, din troldheks! En troldheks blir
du også, hvis du lever så lenge!”
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Ola Lauvskar stod ute i tunet og såg og haurde dette, og so spurde
han med ein skalkute flir: ”Kor lenge trur presten ho lyt leva før ho
vert ei trollheks då?”. Presten vart, om råd var, endå meir sinna, han
han våga seg inkje til å slå heller.
Når folk gjekk til kyrkje og til altars, so gav dei nokre skillingar til
fattigkassa. Det kom in mange dalar om året på den måten. Det var
presten som styrde med desse pengane, men dei vart sjeldan eller aldri
brukte til det dei skulle. Ola Lauvskar hadde nok ymta so smått om
dette, og einkvan hadde ført det atti presten. Då vart han tilsagd å
koma til kyrkje ein sundag og stå i gapestokken for snakket sitt.
Kyrkjefolket stod utfor kyrkja og venta, dei hadde moro av å høyra
korleis Lauvskaren ville greia seg no. Men det drygde på før han kom.
So var det ein som sa: ”No ser eg i hatten!”. Ja, det var Ola Lauvskar
som kom endeleg, og han hadde haurt det som vart sagt, og so svara
han: ”Ja, når du ser hatten, so kan du venta mannen” Då kom presten
og tok åt han for det han hadde sagt om fattigkassa. Nei, han hadde
ikkje sagt anna enn at fattigkassa var ei liti skål, som presten hadde
ståande under sengi si, og der var ho lett å koma til. Det kunne ikkje
provast at han hadde sagt meir heller, og so laut gapestokken stå tom
den dagen.
Ola Lauvskar var so opplyst og klårsynt mann at han skjøna at landet
vårt leid stor skade under danaveldet på alle måtar, og det brann i han
at det skulle vera so, men han trudde som so mange andre at berre
kongen fekk vita om det, so ville det verta betre. So var det ein gong at
ein dansk prins var i Bergen. Ola Lauvskar tok so båten og rodde til
Bergen, kom seg inn til prisen og klagde på dei danske embetsmennene, at dei pinte landet ut med for store skattar og avgifter. Det vart ei
heil røre om dette, og det var nære til han hadde måtta til Kjøbenhavn
og stått til svars for ordi sine, og kan henda vorte hovudet stuttare, som
fleire andre før. Men då tok det til med ufred både med Sverike og
England, so danakongen fekk anna å tenkja på enn å taka hovudet av
ein stakkars bonde opp i Bergenhus.
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Ja, det vart tunge tider som kom då, med krig og uår. I slaget på
Kjøbenhavns red i 1808 var det to samningar med. Dei var frå Skogatræ.
Far deira heitte Ivar. Han hadde mange søner. Dei var store, sterke
kjempekarar alle, men Gunnar og Torbjørn var dei likaste, og so vart
dei tekne til Kjøbenhavn i krigsteneste. Dei var med til orlogs, og kom
soleis til å verta med i dette store sjøslaget. Dei kom frå det med livet,
men dei vart fanga av engelskmannen og førde til England. Der var dei
i Prisonen i mange år før dei slapp laus. Torbjørn kom aldri att, men
Gunnar var her att so snarast ein gong.
Nils Lauvskar
Slik skreiv altså Nils Lauvskar den gong. Meir enn tjue år seinare gav
han ut første bygdeboka si og skriv då på nytt både om prestar, Ola
Lauvskar og samningar i ufreden 1808-1814.
Når det gjeld Ola Lauvskar, eller Olav Lauvskard som er skrivemåten
i Samnanger I, stiller Nils Lauvskard seg her tvilande til at han vaks
opp på prestegarden, no kallar han det ei segn (side 414). Olav Lauvskard sin trollheks-replikk er i Samnanger I fortalt i ein heilt annan
samanheng enn i det gamle lagsbladet, så her forstår me at det har gått
ulike variantar av den forteljinga på folkemunnet. At presten
Chammermeyer ikkje er med i historia i Samnanger I, kan også ha si
årsak i noko Nils Lauvskard oppdaga seinare; Chammermeyer var
residerande kapellan til Os i 1801-1806, Olav Lauvskard døydde i 1800.
Den gode historia om fattigkassa og presten er ikkje nemnd i Samnanger I. Om også den historia er knytt til Chammermeyer, kan årsaka
sjølvsagt vera den same her – det er eit problem at Olav Lauvskard
døydde før Chammermeyer vart residerande kapellan her. Historia om
Olav Lauvskard som berga hovudet avdi danekongen fekk anna å tenkja
på, har sjølvsagt same problemet. Om det var slaget på Køpenhamns
red som skulle ha berga Olav Lauvskard, så skjedde altså det åtte år
etter at han alt var død.
Så skriv Nils Lauvskard om dei to samningane frå Skogatræ på Steins23

land som var med i slaget på Køpenhamns red. Seinare fann han ut
langt meir om desse hendingane. I Samnanger I har han ein eigen
artikkel om samningar som var med i ufreden 1808-1814 (side 122).
Han skriv også om dei to brørne frå Skogatræ (side 485). Her fortel
han ei segn om eldstemann, Torbjørn, som også går ut på at han var
med i krigen 1808-1814, men i Bergen, ikkje i Køpenhamn. Men også
her heiter det at han vart teken til fange av engelskmennene. Om
broren Gunnar, heiter det i Samnanger I at han var med i Bergens forsvar, at han sidan for til sjøs og ”spurdest ikkje meir”. I Samnanger I
heiter det at det var Torbjørn som var heimom ein gong etter krigen, i
Nordkroken er det Gunnar.
Det er freistande å dra følgjande konklusjon etter å ha lese om desse
hendingane i lagsbladet frå 1907 (?) og i Samnanger I frå 1930: I 1907
var Nils Lauvskard ein mann med veldig interesse for gamle dagar, for
historie, for segner og forteljingar. I åra etterpå brukte han det meste av
tida si på lokalhistorie, for å bruka eit moderne ord. Han studerte skriftlege kjelder og han snakka med folk. Og han oppdaga mellom anna at
mange av dei historiane han hadde høyrt om folk og hendingar, fanst i
fleire versjonar. Han oppdaga også at fakta kunne slå i hæl mang ei god
forteljing. Dermed lyt me vel ta det som står i lagsbladet frå 1907 med
ei god klype salt. Men at Olav Lauvskard var ein uvanleg mann, kan
me trygt rekna med, alle historiane om han ville ikkje oppstått elles.
Og at Nils Lauvskard alt den gong var ein flink forteljar, kan me i alle
fall slå fast.
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Losje ”Morgenrøden” nr.566 av IOGT
Av Solveig Røen
Eg er beden om å skriva litt om losjearbeid og spesielt om losje ”Morgenrøden” i Samnanger. Eg har intervjua Sverre Sjursen som er som
eit levande leksikon og hugsar både tal og årstal, så eg gjev ordet til
han:

Litt historie
«Bokstavane IOGT tyder International Order of Good Templars
(internasjonal godtemplar-orden). Det er altså ein internasjonal organisasjon som arbeider for å berga og førebyggja at menneske skal koma
i rusdrikken si ulukke. Ordenen har sitt utspring i Tempelriddarordenen som skriv seg heilt tilbake frå 1100-talet.
Den første IOGT-ordenen vart skipa i Amerika i 1851, kom til England
i 1868 og til Norge i 1877. Losje nr.1 vart skipa i Porsgrunn 8. mars
1877. Så kom losje nr. 2 i Stavanger og Bergen som nr.3. I Bergen kom
fleire losjar – 4, 5, 6,7, 8 og 9. I 1900 var det 11 losjar i Bergen. Ordenen fekk stor oppslutnad, og etter kvart kom fleire losjar. Dale, Vaksdal, Voss og Ytre Arna var tidleg ute med edruskapsarbeid. På ordenen
si fane står skrive: ”Edruskap, brorskap og fred.” Dette var mottoet.
Ordenen krev
Totalavhald
Ikkje laga til, kjøpa eller selja, eller skaffa alkoholhaldige varer
til andre
Hjelpa til så lovene som er gjevne mot rusdrykk vert haldne
ved lag
Arbeida etter ordenen sine lover

Losje i Samnanger
Det vart gjeve fullmakt til å skipa losje ”Morgenrøden” 4. februar
1900. Losjen fekk nummer 566.
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Desse var med og skipa losje ”Morgenrøden”
Torbjørn Jakobsen, Ole N. Langhelle, Hans E. Rosvold Nymark, Niels
N. Høisæther, Ole Evensen, Johan Vinsjansen, Anton Jakobsen, Anna
Andestad, Anna Aase, Anna Bjørnås, Mathea Urvig, Anne Havnegjerde,
Jakobine Kipperberg, Anna Vaagenes, Karoline Fiskerstrand, Brita
Valland, Lars Stensen Bjørnås, Berthin J. Tøsse, Niels Andersen Li,
Edvard Havnegjerde, Annanias H. Li, Olivie Blomvig, Louise Storstein,
Bernhard S. Norbø, Niels N. Tverlid, Even Evensen, Larsine Trones,
Petra Kvittingen, Edvard Fylling, Johannes S. Fosdal, Laura Korsnæs,
Olivia Sværd, Mathias Norvik.
Losjen hadde møta sine i ”Buret” der Alfred Bruvik no har hage.
Seinare vart ”Buret” flytta til Grønsdal som skulehus. Dei første åra
haddde losjen møta sine om sundagane. Sidan vart torsdag møtedag.
Alle losjemedlemmene har kvite regaljar medan ombodsmennene har
raude med bokstavar på som syner kva ombod dei har. Dei første
ombodsmennene var desse:
Anton Jakobsen
ØT (øvstetemplar)
Ole Evensen
VT (varatemplar)
Johannes Aadland S (skrivar)
Edv. Havnegjerde FS (finansskrivar)
Lars Bjørnås
Skm. (skattmeister)
Ole Langhelle
K (kapellan)
Anna Aase
M (marsjal)
Niels Høisæther Dv (dørvakt)
Niels Li
VS (varaskrivar)
Laura Korsnæs
VM (varamarsjal)
Edv. Fylling
FØT (for øvstetemplar)
Torbjørn Jakobsen LF (losjefullmektig)

Kamp mot ulovleg alkoholomsetning
Då losjen starta var det 32 medlemar, men medlemstalet auka etter
kvart. I t.d. 1950 hadde losjen 130 medlemar. Dei som skipa losjen
var ivrige og oppglødde for totalavhaldssaka. Onkelen min, Niels N.
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Høisæther, fortalde at då dei skulle til kyrkje sundagsmorgonen, hende
det at det låg fleire skjortebryst langs vegen. Det hadde vore dans, fyll
og slagsmål om laurdagsnatta.
Midthordlandsbåten, ”dampen”, låg ofte ved kai på Tysse med helgane, og om bord var det ulovleg sal både av øl og brennevin. For å få
slutt på dette ulovlege salet av rusdrikk, vart det frå losjane i krinsen
sendt skriv til kommunane, til styret for midthordlandsbåtane, ja, like
til den Kongelige Norske Regjering, som det heitte den gongen.
I 1917 var det også ein losje i sving på Tveit, losje ”Solåsen”. Dei
som var leiarar der var lærar Henrik Fitje og Carl Bergmann

Barnelosjane
Her i Samnanger vart det etter kvart skipa fleire barnelosjar.
”Forglemmigei” på Tysse var den første 9. juni 1901. Den første leiaren der var Anton Jakobsen. Dei første eg minnest, var Anders Sandvik, Sverre Berland og Hilda Totland. Sjølv var eg leiar frå 1940 til
1975.
På Steinsland var barnelosje ”Samhald”. Gjertrud Ese Aadland var
den første leiaren der. Seinare var Olav Odland og Sverre Sjursen leiarar.
I Sandvik var det barnelosje som heitte ”Sundgards Framtid”. Det
var fleire som bytte på å vera leiarar der, Alfred Totland, Elisabet
Brigtsen, Sverre Sjursen og Johan Fagerlid. Så kom ”Dalablomen” i
Frøylandsdal. Leiarar der var Johan Fagerlid og Johannes Sakstad.
Me hadde felles julefest for alle barnelosjane i Vonheim.
Dei som gjekk i barnelosjen var flinke til å styra møta sjølve. Dei laga
program og førde møte- og frammøtebok.

Krinslosje ”Bjørnefjord”
Losje ”Morgenrøden” stod tilslutta krinslosje ”Bjørnefjord” der også
desse losjane var med:
”Høgsumar”nr.795, Sævareid, ”God haust” nr. 819, Baldersheim,
”Torsnes” nr. 1275, Eikelandsosen, ”Fusavarden” nr. 1758, Fusa, ”Solkverv”, Strandvik og ”Samnøy”, Samnøy.
I Hålandsdalen hadde det også vore to losjar, ”Grånut” og ”Hovden”.
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Eiga fane
Losje ”Morgenrøden” ville gjerne få si eiga fane, men det var lite
pengar i kassen. 4 –5 kroner var alt som kom inn på møte dei første
åra. Dei måtte difor låna pengar, og Ole Langhelle gav losjen lån.
Fana kosta 150 kroner og det var mykje pengar den gongen. Det gjekk
lang tid før pengane var betalte attende.
På eit gammalt foto frå 17. mai i åra mellom 1900 og 1902 kan ein
sjå at ”Morgenrøden” si fane er med (sjå side 30/31). Biletet er i alle
fall frå før 1903 for korkje skulehuset eller bedehuset er med. Bedehuset vart bygt i 1903.

Eige hus
Losjen hadde òg ynskje om å byggja eige hus, men makta ikkje det
åleine. Dei spurde andre lag om dei var interesserte i å vera med og
byggja. Tysse Musikklag var dei første som melde seg, og Samnanger
Ungdomslag (seinare Tysse UL) ville òg vera med. Kaia og Jakob Lien,
som var ivrige godtemplarar, gav fri grunn, og i 1913 vart Vonheim
bygt. Seinare vart også fagforeininga til Samnanger Uldvarefabrik medeigarar i huset.”
Her bryt eg inn og spør Sverre Sjursen om når han melde seg inn i
losjen og kva losjen har hatt å seia for han.
«Eg vart oppteken i barnelosjen 17.november 1923 og i vaksnelosjen
27. februar i 1930. Eg har teke alle gradene , også Storlosje- og Verdslosjegrad. Eg står også framleis som Krinsfullmektig for Fusa og Samnanger. Eg lærde mykje gjennom losjearbeidet, t.d. å føra kassabok og
møtebok osv.
Losjen hadde sitt eige handskrive blad, ”Solsending”. Der vart det
skrive mange gode og oppbyggjande stykke, men også skjemt og moro.
Det var alltid gode program på losjemøta. Eg minnest at dei første åra
eg var med i losjen var det ”Hans Nymark sin kveld” ein gong i året.
Han var ein av dei som hadde vore med å skipa losjen på Tysse, og han
hadde mange gode program. Hans døydde i 1960 etter 60 års medlemskap.
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Det var mange flinke kvinner og menn i losjen som kunne både tala og
skriva. Elles var det òg tilreisande som heldt taler og kåseri.

Krigsår
I 1940 okkuperte tyskarane Vonheim. Då gjekk Bjarne Langhelle og
eg til den tyske offiseren som hadde kontor i skulehuset på Tysse. Me
bad om å få sleppa inn i Vonheim og henta losjen sine ting. Me fekk lov
til det, men fleire ting var borte. Me fann korkje charteret til losjen
eller fana. Dukane hadde dei rive opp og brukt til pussefiller til
geværa. Me tok likevel med oss det me fann.
I krigsåra vart mange lag og tilskipingar forbodne, men IOGT og
losjearbeidet fekk halda fram. ”Morgenrøden”fekk lov til å ha losjemøta sine i Tysse bedehus.
Ofte var heile huslydar, både born og foreldre, medlemar i losjen. Eg
vil ikkje nemna namn, for då kunne eg lett gløyma nokon, men mange
er dei som har lagt ned eit stort arbeid for losjen vår. Den eldste losjemedlemen som no lever, er Severina Hoseth som er 102 år. Ho og
mannen hennar, Sverre, kom med i losjen i 1915.
Eg ser tilbake med stor glede og takk for at eg har fått vera med i
dette arbeidet sidan eg var ung.”
Takk, du vår losje for alt godt du gav oss
År etter år du vart oss meire kjær
Takk for kvar kjærleg ven som tok seg av oss
Takk for kvar dag i syskenringen her
Takk til dei fyrste, takk til alle hine,
takk for kvart offer som her ned er lagt!
Takk for kvar ein som heimatt kom til sine,
takk for kvar ein som her fekk manndomsmakt”
(Arne Halgjem/ Losjesongboka)
Så langt Sverre Sjursen.
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17.mai-tog på Tysse for hundre år sidan. Losje «Morgenrøden» si fane er med. D
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Dei fremste i toget er komne fram til knausane der kommunehuset ligg i dag.
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Eg har òg hug til å fortelja litt om kva losjen har hatt å seia for meg
personleg. Eg vart oppteken i losjen i 1944. Eg hugsar med glede mange
av dei eldre medlemene frå den første tida eg var med. Anders Sandvik
var då losjefullmektig, og det vervet hadde han like til han døydde i
1959. Eg hugsar også Kaia Lien, Gjertrud Ese Aadland og Hilda Totland.
Elles var det medlemer i alle aldrar, også mange unge. Nokre medlemar
er nemnde andre stader i det eg har skrive, men av trufaste medlemar
har eg òg lyst å nemna Jenny og Hans Tømmerbakk, Osmund Odland,
Johan Aldal, Ole Brigtsen, Kristoffer Kvittingen, Ingvald Odland, Olav
Odland, Jon Sandvik, Trond Nordvik, Karl Hoseth, Magne Solvang,
Hilda Svensdal, Nilla Langeland og Anna Nymark. Her var det ikkje
snakk om noko generasjonskløft,- me var som ein stor syskenflokk, og
losjemedlemene vart også kalla ”brør” og ”systre”. Me gledde oss når
me såg dei eldre koma. Målet vårt – å få menneske bort frå rusdrykken
si øydeleggjande makt – batt oss saman.
Som Sverre Sjursen sa, var det 130 medlemer i losjen i 1950. Etter
kvart minka frammøtet på dei vanlege losjemøta, for det var mange
ungdommar som reiste bort på skular eller arbeid. Men når samkomer
og festar vart lagde til laurdagskveldar, var alltid ungdommane med.

Mannskvartetten
Sjursen ville ikkje nemna namn, men eg gjer det likevel. Ein kan ikkje
nemna losjen utan å nemna ”Mannskvartetten”. Desse var med der:
Anders T Aadland (leiar), Ingvald og Olav Odland. Kristoffer Berland,
Alfred Totland og Sverre Sjursen. Bror til Kristoffer Berland, Sverre,
var også med når han vitja Tysse. Dei gav oss så mykje gjennom
songen sin.

Kulturformidlar
Men dei kunne meir enn å syngja.. Eg tenkjer tilbake på alle dei gilde
tilstellingane ”Brørne sin kveld”. Ingen veit kor mange timar dei
arbeidde i Vonheim når noko skulle skipast til Dei snikra og måla svære
kulisser. Det ville fylla ei heil bok om eg skulle ta med alt av
underhaldning og gode program som fann stad i losjen, men eg vil
koma med eit par døme på det som kunne gå føre seg på ”Brørne sin
kveld”.
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Då det var vinterolympiade i Noreg i 1952, var heile scena i Vonheim
laga om til ein dampbåt med styrehus og ratt. Båten heitte ”Lompia”
og kaptein om bord var Bjarne Langhelle i flott kapteinsuniform.
Salen var innreia som salong. Dei tok oss med på ei lang sjøreis. Under
reisa fekk me servert mat og mykje variert program: song, musikk,
sketsjar, opplesing og mykje allsong. Turen gjekk like til Ekvator-lina,
der førstereisgut Olav Skulstad møtte havguden Neptun (Olav Odland).
Ein annan gong hadde dei laga til ei sæterbu på scena. På ein benk i
solveggen utanfor sætra sat Jan Koldal utkledd som ei gammal kone
og Anders Sandvik skulle vera mannen. Dette gamle paret sat og prata
saman og ”mimra”. Så kom Olav Odland utkledd som budeie med
mjølkebøtta. Han song og lokka på kyrne. Utifrå dette scenebiletet hadde
dei eit heilt program.
Dette var berre ein liten glytt av alle dei kulturprogram på høgt nivå
som me fekk oppleva. Også søstrene hadde sine kulturkveldar.

Syforeining og strykeorkester
Losjen hadde òg ei syforeining som støtta losjen økonomisk. Dei tre
eldste som var med, var Gjertrud E. Aadland, Maria Sandvik og Hilda
Totland. Elles var desse med: Nancy Myren, Johanna Spartveit, Jenny
Tømmerbakk, Hilda Svensdal, Ellen og Klara Odland, Klara Sandvik,
Borghild Sjursen, Gudrun Aldal og Olga Berland. Dei sydde også nye
regaljar til losjen. Dei siste åra før syforeininga vart nedlagd var også
Ingrid Kvale og underteikna med.
På 50 – 60- talet hadde losjen også eit strykeorkester. Dei som var
med der var: Fiolin: Olav Odland, Alfred Totland, Aksel Kvale,
Anders Aadland og Knut Røen, cello: Ingvald Odland, gitar: Egil Kvale.

Takksemd
Det er nok mange ein skulle nemnt av dei trufaste medlemene som la
ned så mykje arbeid i losjen. Men det er likevel to eg må nemna spesielt. Det er Anders Aadland og Sverre Sjursen. Dei var dei første som
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kom til losjemøta og dei siste som gjekk . Dei vaska og rydda etter
møta og tok seg av alt det praktiske.
Då Anders Aadland døydde, var det som eine veggen vart borte i
losjen. Han var også organist.
Eg ser tilbake med stor takksemd og vyrdnad for dei som tok seg av
oss som unge. Me fekk koma inn i eit godt og trygt miljø utan rusdrikk.
Eg var den siste øvstetemplaren i losjen, og det er med vemod eg ser
tilbake på at losjen vart nedlagt på slutten av 70-talet. Det er eit stort
tap for bygda vår at det ikkje vert drive organisert edruskapsarbeid
lenger.
”Det dalar minne til oss ned
i denne fagre stund
det fyller oss med heilag fred
og legg oss song i munn.
Me minnest år som kom og gjekk
i glede og i sorg
Me minnest alt me fekk og fekk
i denne syskenborg.
Her kjende me at Gud var nær
med signing underfull.
Og bror og syster gav oss her
sitt venskaps edle gull.
Så mangt eit møte strålar lik
ei solstund for vår sjel.
Ein kom so arm, ein gjekk so rik,
so truande og sæl.“
(Losjesongboka/ Nils Økland)
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Frå bilens barndom i Samnanger
Av Ivar Bård Aadland
I mai 1917 rulla den første «rutebilen» gjennom Samnanger. Det var
ein 7-setar Dodge med kalesjetak som vart sett inn i rutekjøring på
strekninga Trengereid-Norheimsund. Bak rattet sat bileigaren sjølv,
Tomas K. Aadland, ein unggut frå Samnanger.
Etter kvart vart det nokså mange unggutar frå Samnanger som var
med på å revolusjonera samferdsla gjennom den nye vidundermaskina:
automobilen. Men Tomas K. Aadland (1889-1974) var altså den første.
Av ymse brev, avtalar og kontraktar han lét etter seg, kan me følgja ein
god del av bilsoga i Samnanger fram til «Blåbilane» overtok rutekjøringa
i 1932.

Skysskiftet på Ådland
Etter Vossebana var opna, vart det bygt veg frå Trengereid til Ådland.
Vegen stod ferdig i 1885. (Veg vidare til Tysse kom det først i 1895, og
til Norheimsund i 1906.) Bøndene på Ådland søkte og fekk løyve til å
ha skysskifte og driva hesteskyss på strekninga Trengereid-Ådland frå
1886.
Tomas K. Aadland vaks opp på Ådland og var såleis vel van med å
skyssa alt frå barndomen. Etter nokre år i Amerika kom han heimatt til
odelsgarden hausten 1916. Då var tanken om å bruka motoriserte hestekrefter alt sådd.

Til Kristiania
Ein råkald vintermorgon i januar 1917 var mor til Tomas som vanleg
grytidleg oppe, la i omnen og stelte til frukost. Husets folk rådde smått
om senn utor og kom til bords. Men ikkje Tomas. - Synd og skam at
odelsguten skal liggja og dra seg frampå morgonen, tykte vel mora, og
gjekk for å vekkja han. Men senga var tom.
Tomas hadde stått opp i otta, stiltra seg ut og spent hesten for skyss35

leden. Så hadde han vekt ein av dei yngre brørne sine og bede han
skyssa seg til Trengereid. Han ville ta toget til Kristiania (Oslo): - Eg
har lurt litt på å kjøpa meg bil - men det treng du ‘kje seia noko om, for
det er ikkje sikkert det vert noko tå.

Bilkjøp
Men det vart noko av. 29. januar 1917 får han sitt «testimonium» for
avlagt førarprøve ved «Aktieselskabet Autos chaufførskole». Same
dagen skriv han under kontrakt med selskapet om kjøp av «en automobil av type Dodge med torpedokarosseri og fuldt utstyr» til ein sum av
kr 7.000,-. Av spesifikasjonen ser ein at alt utstyr skal vera i «elegant
lakert farve». Tilleggsutstyr er «2 klapsæter» og «1 horn extra». Bilen
skal leverast i april.
«Leiekontrakt» stod det på papiret. Og kontrakten var eigentleg ein
avtale om kjøp på avbetaling der seljaren hadde full råderett over kjøredoningen til siste øre var betalt. Men det ville ikkje Tomas vita noko
av, så han betalte kontant då bilen vart levert.
Bilen vart send med godsvogn til Trengereid. Me veit ikkje nett
dagen han kom til Samnanger og vart sett inn i trafikk, men kvitteringa
for at bilen er betalt er dagsett 5. mai 1917. Så truleg gjorde han sin
første tur tidleg i mai same året.

Rutekjøring - ikkje drosje
I bygdeboka for Samnanger (Samnanger I, s. 326) er det nemnt om
Tomas K. Aadland at han kjøpte «droskebil og var den fyrste som tok
til med bilskjuss frå Trengereid jarnvegstasjon til Øystese.» Men i 25årsskriftet for Bergen-Hardanger Billag (seinare også i 75-årsskriftet
for BHV Billag) vert det nemnt at hotelleigar Nils Sandven i 1917 tok
intiativet til å skipa Norheimsund Billag, og at det seinare kom til ein
del drosjar frå Samnanger.
Det siste er direkte feil, hevda Tomas K. Aadland. Han visste med seg
sjølv at han var først ute med rutekjøringa på denne strekninga. Sandven kom til seinare (sumaren same året?). Og det var slett ikkje snakk
om drosje som ein berre kunne tinga når det måtte passa ein. I så fall
måtte det skaffast særskilt løyve til det. Såleis viste sorenskrivaren i
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Førarkort-bilete av Tomas K. Aadland.
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Midthordland til at politimeisteren i Søndre Bergenhus amt (som Hordaland fylke heitte den gongen) hadde gjeve løyve til turen då han den 5.
juni 1917 skriftleg tinga bilskyss frå Trengereid til Ådland.

Rasjonering og restriksjonar
Ein grunn til at det var strenge restriksjonar på bilkjøringa, var at
vegane ikkje var bygde for slik trafikk. Fartsgrensa på denne
rutestrekninga var 25 km/t og berre 15 km/t gjennom Tysse og
Tokagjelet. Turen Trengereid-Norheimsund med stogg undervegs tok
då om lag 3 timar - ein veg!
Ein annan grunn var skorten på drivstoff. Det var krigstid i Europa og
vanskar med å skaffa bensin. I august 1918 får Tomas melding frå
fylkesmannen om at av dei 12 fata med «aldehyd» som fylket har fått
til fordeling mellom ruteselskapa, skal han få to fat. Den knappe tildelinga dette året førte til at han måtte innskrenka ruta TrengereidNorheimsund og retur til tre dagar for veka.

Ruter fleire stader
Men alt neste år (1919) har det lysna med tilgangen på bensin takka
vere at 1. verdskrigen var slutt. Tomas kjøpte ein Dodge til og sette inn
i ruta, som no vart forlengd til Øystese. Ruta var oppsett slik: Frå Ådland
kl. 8.15 til Trengereid kl. 9.00. Frå Trengereid kl. 9.30, Ådland 10.00,
Tysse 10.30, Kvamshaug 11.00, Norheimsund 12.00 til Øystese kl.
12.30. Retur frå Øystese kl. 14.30 til Trengereid kl. 5.45. Der venta
bilen på «6-toget» for å ta med passasjerar tilbake til Ådland eller
eventuelt Tysse. Vegen kunne dei første åra vera vinterstengd både over
Kvamskogen og Trengereiddalen, så difor kunne ikkje rutene alltid
haldast oppe heile året. Og skulle det brøytast, var det bileigarane sjølve
som måtte stå for det.
Tomas K. Aadland fekk årleg fornya konsesjonen for to bilar på ruta
Trengereid-Øystese til og med 1932. Men han sette i gang fleire bilruter i bergensområdet. Han hadde ein finger med i spelet då samningar
tok til med rutekjøring frå Osøyro til Bergen. Og frå 3. juli 1921 kjørte
han rute mellom Ytre Arna og Indre Arna. I 1923 vart Thomas Reistad
teken opp som medeigar i Arnabilane, og frå 1925 tok dei også til med
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Tomas K. Aadland med ein passasjer og dei to første bilane sine. R-84
var den aller første.

rutekjøring frå Ytre Arna om Åsane (Eidsvåg) til Bergen. Rutene frå
Ytre Arna vart truleg kjørte med to bilar lengste tida, men då Arnabilane gjekk inn i det nyskipa A/S Arna Rutebilkjøring frå 1935, der
Indre Nordhordland Dampbåtlag var hovudaksjonær og Tomas K.
Aadland og Thomas Reistad medeigarar, ser ein at det nye selskapet
overtok tre bilar frå dei to samningane: R-130, R-140 og R-159.
I 1926 hadde også Tomas K. Aadland saman med Thomas Reistad ein
bil i rutekjøring på strekninga Garnes-Nesttun. Det var andre selskap
som hadde kjøringa Nesttun-Bergen, så passasjerane frå Garnes-ruta
som skulle vidare til Bergen, måtte ta tog frå Nesttun. I 1927 søkjer
difor Tomas K. Aadland til Bergen bystyre om lov til å ta med passasjerar
på Garnes-ruta like til Bergen. Han søkjer òg om å få haldeplass for
denne ruta i Bergen, eventuelt at Garnes-ruta får nytta same haldeplassen
som Arna-ruta har i Rosenkrantzgaten. Men søknaden vart avslegen.
Noko meir om Garnes-ruta har me ikkje funne, så me veit ikkje kor
lenge den vart driven.
Utanom dei fastsette rutene vart det etter kvart også høve til å tinga
ekstraturar utan først å ha løyve frå politimeisteren, så slik sett kan ein
seia at bilane vart nytta både til rutekjøring og drosje.
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Frå Dodge til Cadillac
Den første bilen til Tomas K. Aadland, ein 7-setar Dodge med 35 Hk
motor, vart altså levert kring månadsskiftet april/mai i 1917. Alt i
desember same året skriv han til Aktieselskabet Auto i Kristiania om
nytt bilkjøp. Men då hadde dei berre 2-setarar, så det vart ikkje aktuelt.
Av ruteløyve seinare år ser me at R-87 gjekk i ruta TrengereidØystese. Det var også ein Dodge 1917-modell som truleg var kjøpt før
1919, for det året skaffa han seg ein bil til av same merke (R-130).
Men Trengereidbakkane var tunge for dei stakkars 35 motor-hestekreftene, så i 1920 kjøper han ein Chandler hos P.H.T. Smidt i Bergen
til ein pris på 15.500 kroner. I kjøpekontrakta har han fått med at
«Vognen garanteres at ta stigningen paa Routen Trengereid-Norheimssund paa 2det gear med fuld belastning.» Chandler’n overtok R-84nummeret frå den første Dodge’n. (I 1924 sel Tomas denne Dodge’n til
bror sin Ivar, som dreiv drosjekjøring i Bergen.)
I 1928 importerer han så ein Cadillac frå USA. Bilen fekk registreringsnummer R-1001 og vart «flaggskipet» i ruta Trengereid-Øystese.
Utanom dei bilane som alt er nemnde, veit me at også R-140 og R-159
har gått i Arna-ruta. (R-140, ein 35 Hk Dodge, har også vore registrert
på Mons Myren, så kanskje bilen har gått i Os-ruta der Myren var ein
av dei som kjørte?) Det ser då ut til at i alt sju bilar har vore registrerte
på Tomas K. Aadland i desse åra (tre av dei åtte han saman med
Thomas Reistad), men ikkje alle var i drift samstundes.

Kaos på Trengereid
I 1920-åra gjekk det inflasjon i så mangt - også i bilkjøp og folk som
kasta seg på karusellen og ville gjera pengar på skyssing. Ikkje minst
var samningane frampå, men også på Trengereid og i Kvam var det
fleire som dreiv skyssing på strekninga Trengereid-Øystese - både med
og utan løyve. Alt i 1922 klagar vegsjefen over at det er for mange bilar
på ruta. For å gjera drifta meir lønsam og vegslitet mindre oppmodar
han om samkjøring eller samanslåing av dei mange små selskapa. På
Trengereid jarnbanestasjon kunne det til tider vera hard kamp om å
sikra seg passasjerar når toget kom. Parkering ved stasjonen vart og
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reine kaoset, så rutebileigarane fekk strenge pålegg om å retta seg etter
tilvising frå stasjonsmeisteren.
Dei som alt hadde fått løyve til rutekjøring, såg etter kvart også med
uro på utviklinga. I 1928 stiler Tomas K. Aadland eit brev til fylkesvegstyret om problema med dei altfor mange bilane på ruta
Trengereid-Øystese. Han ber om at det ikkje vert gjeve fleire, nye ruteløyve, og seier seg samd med vegsjefen i at ein bør vurdera ei eller
anna form for samkjøring - iallfall for vår-, haust og vinterkjøringa.
Han gjer også merksam på at fleire og fleire private kjøper seg billege
bruktbilar og stiller seg opp på Trengereid laurdagar og sundagar og
såleis tek den beste trafikken frå ruteselskapa. Difor oppmodar han
fylkesvegstyret om å setja i verk tiltak slik at rutebiltrafikken vert minst
mogeleg skada av konkurranse frå private.

Samnangerbilane får banesår
Altor mange rutebilar og konkurranse frå private var ein ting. Men
snart dukka det opp ein større fare. Vegen Tunes-Trengereid ville verta
ferdigbygd til sumaren 1932. Då ville det verta samanhengande kjøreveg frå Bergen like til Øystese. NSB frykta at bilruter kom til å overta
ein stor del av trafikken som jarnbana hadde Bergen-Trengereid. For at
ikkje jarnbana skulle missa desse billett-inntektene, vedtok Stortinget i
mai 1932 at det skulle skipast eit billag der NSB hadde aksjemajoriteten, og at dette billaget skulle overta konsesjonane som dei mange
småselskapa hadde på strekninga Bergen-Hardanger.
Samnangersjåførane såg kva veg det bar. Saman med nokre rutebileigarar frå Fusa samlast dei på Ådlands hotell 9. april 1932 og sende
eit protestbrev til departementet. Her minner dei om at det er dei som
har bygd opp rutetrafikken i området. Dei har sett i gang gode, private
tiltak som har gjeve arbeid og levebrød til mange. Når dei no ser ut til
å missa ruteløyva, ber dei om at dersom det nye selskapet vert skipa,
må det overta bilane deira etter takst. Dei meiner også dei har krav på
vederlag for tap av løyve og levebrød, og ber til slutt om at «det ærede
departement lar oss behandle saa skaansomt som mulig naar den nye
ordning vil bli satt ut i virksomhet.»
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Desse 14 - av dei to frå Fusa - har skrive under brevet: Bernt Tveit,
Nils Frøland, T. Aadland, Hans Sævild, Johs. Haga, Engel Hope,
Gerhard Tveiten, Mons Frøland, Trygve Frøland, Einar Nytveit, E.
Totland, Bernh. Waage, Ole Holmefjord og Magnus Tveit.

Beisk strid - og slutt
Så særleg «skånsomt» vart det ikkje. Samnangersjåførane kjende seg
snytte, og utover i 30-åra vart det ein beisk strid mellom det nye
Bergen-Hardanger Billag på eine sida og Samnanger Bilcentral og
Tomas K. Aadland på den andre. Samningane hadde ikkje heilt gjeve
opp håpet om å kunna få konsesjonar - kanskje også på den nye
Skuggestrandsvegen. Fleire hadde no gått saman i Samnanger Bilcentral
der dei skaut inn kvar sin bil og dessutan åtte ein buss i lag, men Tomas
K. Aadland valde å stå utanfor bilsentralen.
I forhandlingar med styresmaktene og BHB møtte Bernhard Waage
for Samnanger Bilcentral og Tomas K. Aadland. Først i mars 1939 låg
det føre eit tilbod frå BHB der BHB går med på å overta bilane til
Bernhard Waage, Johannes Haga, Magnus Tveit og Tomas K. Aadland.
B. Waage og J. Haga får tilbod om å verta tilsette i BHB på heiltid og
M. Tveit på deltid. Dersom T. Aadland fråfell alle krav om å verta
tilsett som sjåfør, er BHB villig til å betala 1.500 kroner for Cadillac’en
- utan omsyn til bruksverdien på bilen. Vilkåret er at både Samnanger
Bilcentral og Tomas K. Aadland seier frå seg alle konsesjonar på
strekninga Tengereid-Tysse-Øystese.
Forhandlingane mellom Samnanger Bilcentral og BHB drog ut, og
Tomas K. Aadland purra på overtaking og oppgjer for Cadillac’en. Men
BHB ville ikkje ta over nokon bil før alt var i orden med bilsentralen.
Men i krigsåra vart bilen henta, motoren teken ut og sett i ein buss.
Som andre bussar gjekk også denne på vedfyring (”knott”), og ved eit
uhell vart motoren sprengd.
Dermed var eit kapittel i soga om rutekjøring i Samnanger til ende. I
1946 søkte Tomas K. Aadland - eller «Bil-Tomas’n» som mange kalla
han - om drosjeløyve, som han fekk først i 1949. Men det er ei anna
historie som me ikkje skal gå inn på her.
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Vitskremde kjerringar og hestekarar
Bernhard Waage var nummer to i rekkja av samningar som tok til med
bilkjøring. Også han var ein heimkomen amerikafarar. Farmaren han
arbeidde for, skaffa seg bil, men lærte seg ikkje å kjøra. Det vart
drengen Bernhard sin jobb – rett nok utan førarkort.
Førarkort tok han den 26. juni 1917 etter at han var komen heim til
gamlelandet. Han fekk jobb som sjåfør for Bergen Elektrisitetsverk
(BEV), som var godt i gang med kraftutbygginga i Samnanger, og kjørte
strekninga Trengereid-Totland. Seinare skaffa han seg eigen bil og var
primus motor då Samnanger Bilcentral vart skipa.
I eit intervju med bygdebladet ”Samningen” i 1977 fortalde Waage
litt frå den første tida i Samnanger si bilsoge. Me siterer:
Det var ein gong i denne første biltida at me skulle innover til
Øystese. Det hadde vel knapt nok vore bilar der inne før, så me vekte
litt oppsikt der me fór. Rett før me kom til Øystese møtte me to kjerringar
som kjørte hest. Dei vart nok fælt så redde då dei såg bilen, for då me
nærma oss kvarandre, hoppa dei av hestekjerra og la på sprang oppover haugane. Me sprang av bilen og freista ropa dei attende, men dei
var farne over alle haugar. Så me måtte berre binda hesten til eit tre og
kjøra vidare.
Både Tomas K. Aadland og Bernhard Waage har fortalt om at ofte
vart kjørekaren minst like skremd som hestane når dei møtte desse
nymotens kjøredoningane på dei smale vegane. Så det enda gjerne med
at sjåføren måtte stiga or bilen og leia hesten forbi.

Sydlandske tilstandar
Kampen om å skaffa passasjerar på Trengereid stasjon kunne også verka
skremmande på einskilde. Regelen var at den som fekk tak i kofferten
til den reisande, også fekk passasjeren, har Bernhard Waage fortalt.
Ein gong var det berre ein einsleg mann som gjekk av toget på
Trengereid. Han kjende nok til systemet. For då han opna døra og såg
alle samningane som var klare til å kasta seg over han, tok han kofferten i armane og sprang for livet forbi alle dei oppstilte bilane.
(Kjelder: Etterlatne brev, kontraktar m.m. etter Tomas K. Aadland og ”Samningen”.)
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Speidarjenter i Samnanger
Av Anna Holmefjord
Etter krigen – år 1946 – vart jentespeidaren på Tysse skipa. Det var
Ella Bruvik som stod i brodden for dette, og som første medhjelpar
hadde ho Unni Tverlid. Tysse I vart speidartroppen vår kalla, 15 jenter
i alderen 12 – 15 år tok til i troppen, og første møtelokalet vårt var
kantina til fabrikken i Tyssebakken, der me fekk halda til i mange år.
Speidartroppen vår var tilknytta KFUK, og me hadde dei same
lovene som KFUK - Kristeleg Forening Unge Kvinner. ”Vær beredt –
alltid beredt”; speidarhelsinga, vart alltid brukt på møte og turar.
Etter kvart skaffa me oss diverse utstyr; telt, kokeutstyr og det som
elles skulle til, og ikkje minst stod jubelen i taket den dagen me fekk
oss speidaruniform.
Speidarlivet var mykje uteliv. Turar i skog og mark, og sporleik var
ein svært populær aktivitet, omtrent det same som orineteringsløp, berre
i mindre målestokk.
Det var lærerike år for oss ungdomar. Me hadde også kurs i førstehjelp, lærde å knyta alle slags knutar, båtmannsknopp, flaggstikk etc.
Regelen om flagget vår var svært viktig, både heising og firing. Dette
måtte me kunna, for på speidarleirane var flagget ein svært så viktig
del av dagen, flagget skulle til topps kvar dag og dette skulle gjerast
skikkeleg.
Første leiren troppen vår var med på, var landsleiren på Magnor i
1947. Dette var eit svært så stort arrangement – fleire tusen deltakarar
både frå inn- og utland. Frå troppen vår var 6 stk. med. I 1953 vart det
arrangert ein liknande landsleir i Værdal. 1 deltakar frå Nordbygda og
5 frå Tysse var med.
Krinsleiren på Halsnøy i 1949 var ei oppleving av dei sjeldne. Me
budde på ei stor slette. Kvite telt over alt, ca. 200 speidarjenter deltok.
Etter den høgtidlege flaggheisinga om morgonen, var det å ta fatt på
dagens gjeremål; rydding av telta, matlaging og seinare på dagen forskjellige aktivitetar. Me hadde ei fantastisk veke der nede på Halsnøy,
i strålande sol heile veka.
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Frå Landsleiren på Magnor i 1947. Inngangen til Hordaland-leiren.
Foto lånt hos Randi Kulild.
Og så var det den berømte patruljeførarleiren i Alverstraumen. Me
var 25 stik. Med på denne leiren, 2 frå Tysse I. Leiren var plassert på
ein holme - Tveitaholmen – der det frå før var kun 4 kyr. I ausande regn
og sur nordavind, og med kyrne som heile tida hadde det travelt rundt
matteltet vårt, ja, då var det tøft å vera speidarjente. Men moro var det,
lell.
14.-18.august 1952 hadde me troppsleir på Kvamskogen. Leiren var
lagt attmed hytta til Ella og Aksel Bruvik. Dei var så venlege at me
fekk bruka hytta. Den gongen var me saman med speidarjentene frå
Nordbygda. Det vart eit flott leiropphald med stort sett same aktivitetar
som på andre leirar. Som avslutning var me til gudsteneste på Ungdomsheimen.
Jentespeidaren i Nordbygda vart skipa i 1950. Lærar Kristin Knutsen
Øye stod for dette. Og som første medhjelpar hadde ho med seg Svanhild Oldervoll. Sylvia Haga har fortalt levande om troppen sine
aktivitetar, om turar i skog og mark, tur til Flesjane der ein flokk kyr
kom og jaga dei vekk, om speidarfestar i Nordborg der dei song songar
på gassisk, som for jentene var det heilt store. Kristin var oppvaksen på
45

Biletet over:
Patruljeførarleiren i Alverstraumen i 1951. Bilete Anna Holmefjord.
Under:
Troppsleiren på Kvamskogen 1952. Frå venstre: Ella Bruvik, Karin
Børdal, Einar Bruvik, Gunvor Bruvik (heilt bak), Anna Tveiten,
Jorunn Eriksen, Helene Nilsen og Grete Børdal. Foto lånt hos Unni
Tverlid.
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Ungdomsheimen august 1952.
Første rekkja frå venstre: Einar Bruvik, Helene Nilsen, Edith Johannesen, Grete Børdal.
Andre rekkja frå venstre: Jorunn Eriksen, Sylvia Tveiterås, Unni
Litangen, Gunvor Bruvik, Ella Bruvik.
Tredje rekkja frå venstre: Leiv Tveiterås, Aud Lauvskard, Ragnhild Tveit,
Turid Haga, Sigrun Nytveit, Kari Bruvik.
Fjerde rekkja frå venstre: Haldis Totland, Kristen Knutsen Øye, Karin
Børdal, Elsa Buge og Anna Tveiten.
Bilete lånt av Anna Holmefjord.
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Speidarjentene i spissen for 17.mai-toget på Tysse i 1951. Foto lånt
hos Anna Holmefjord.

Madagaskar, så ho lærde jentene både songar og skjetsar på gassisk.
Fellesmøta med troppane frå Nordbygda og Tysse var også svært
populære.
Åra i speidaren var fine år, lærerike år. Ikkje minst alt me fekk vera
med på: 17.mai-dagane der speidarjentene gjekk fremst i prosesjonen,
sundagsskulen sine dagar i kyrkja på Ådland, 10 årsjubileum for
troppen vår i bedehuset, og kanskje det aller gjævaste; 100 års jubileet
for kyrkja på Ådland, der speidarjentene fekk stå æresvakt med flagg
framme i koren under heile jubileumsgudstenesta.
År 1960 vart Tysse I nedlagt. Troppssjefen vår var flytta til Bergen,
og det vart litt vanskelegare å driva speidaren.
Når ein ser og tenkjer attende, så var dette noko av det finaste ungdomsarbeid me kunne få vera med på. Takk til troppssjef Ella Bruvik
og Unni Tverlid for kjempefine år i speidaren.
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Men tunne kjøpesokkar
og brett i buksa vil dei ha!
Dr. Kari Øpstad om helseforholda i Samnanger på 20-talet
Alle godt vaksne og eldre samningar hugsar dokter Kari Øpstad, ei
myndig kvinne som det stod stor respekt av. Ho var kommunelækjar i
Samnanger i åra 1924-33 og distriktslækjar i Fusa og Samnanger frå
1938 til 1962. Kari Øpstad var ei kvinne langt føre si tid. Ho sat i
Samnanger heradstyre på 1920-talet, som første kvinne i Midthordland,
og ho eigde og kjørte bil alt før krigen – noko som var høgst uvanleg
for ei kvinne. Det vert påstått at ho hadde 80 timars arbeidsveke. Likevel var ho veldig oppteken av ulikt lagsarbeid, kristent arbeid, målarbeid og fråhaldsarbeid. Ikkje rart ho visstnok hadde følgjande kommentar då ho vart fengsla av tyskarane under krigen: ”No får eg
endeleg kvila, eg er så trøytt.”. I 1962, 72 år gammal, flytta ho til
Bergen der ho opna privat praksis. Ho dreiv som dokter til ho omkom
etter ei trafikkulukke i 1974. Då var ho 84 år gammal.
I 1929 skreiv Kari Øpstad, som då altså var kommunelækjar i Samnanger, ein rapport om ”dei hygieniske tilhøva i Samnanger”. Me gjev
att rapporten i litt modernisert målform:
Det hygieniske tilhøva i Samnanger må jamt over seiast å vera gode.
Husi er for det meste romslege, og reinsemdi er bra.
I den siste tid har her vore ikkje so lite arbeidsløysa, og difor er det
ikkje so lett for alle å skaffa det naudsynte av mat og klær.
Men heldigvis er her svært mykje att av den orden og sparsemd, som
tidlegare rådde utover bygdene. Mange har spara saman litt frå den
gode tidi, og her er mange husmødre som kan den kunst å ”få maten til
å auka mellom hendene.” Om om fru Ester Meydel kom hit med sine
oppgåver over kor billeg det går an å leva, so var her vist mange som
kunne koma med lægre tal, og endå syna fram ein barneflokk der ”andlet
lyser, augo lær av livsmod og av givnad.”
Men sjølvsagt er her mange som kunne vore betre. Og då dette er
slike ting som truleg gjeld alle bygder, skal eg nemna litt meir om det.
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Det meste har elles vore peika på av dei lækjarane som tidlegare har
skrive om dette emnet.
Noko av det mest vanstelte på heile kroppen er tennene. Ein ungdom
med friske tenner er sjeldan å sjå. Sume tenner er som regel heilt borte,
og som er att, har all slags form og farge, rotne og halvrotne som dei
er. Skitne av matrestar er dei ofte og. Og som om ikkje dette er fælsleg
nok, ser ein av og til unggutar som rundt desse tannruinene går med
svarte kransar av snus! Men spør om ikkje slike karar gjerne vil ha
tunne kjøpesokkar og brett i buksa!
Mange er det som klagar over tennene no for tidi, og godt er det, so
lyt ein vona at arbeidet for å ”retta det som vrangt er”, kjem etter.
Ved sida av at maten sjølvsagt må ha dei næringsemne som tennene
er oppbygde av, er det rimeleg at tenner også må ha noko som krev
arbeid. Slik veit me det er med andre organ, t.d. musklane.
Spør ein foreldri om borni deira får noko hard mat å bruka tennene
på, er som regel svaret: ”Dei vil ikkje eta noko hardt. Skalken og brødskorpa bløyter dei i kaffien.”
Ville folk bruka flatbrød, hard rugkarving, rå gulerøter o.s.b. til dagleg kost, kunne me kanskje snart få sjå ein ungdom med tenner so fine
og kvite som skaparen har emna dei til å bli.
Det løner seg ofte godt å slå av ein prat med småarane om dette. Det
er reint utruleg kor ihuga dei vert, når ein fyrst får dei på glid.
Og so alt dette ”fine” brødet. Når ein kjem inn til bakarane og ser
haugane av bollar, tebrød, rundstykke og all slag siktabrød, då må ein
undra seg over kven som har råd til å kjøpa slikt. So urimeleg dyrt det
vert både for pengane og for helsa si skuld. Sammale mjøl må verta det
vanlege til brød både i helg og yrka.
Spar alle pengane til bollar, tebrød osb. Det vert ikkje lite for året. So
kanskje fleire kunne få råd til å gjeva småane sine ski og kjelkar osb.
Med litt god vilje kan no ogso mange laga slike ting sjølv. Det er trist
å sjå kor mange smågutar og småjenter det er som ikkje eig eit par ski.
Spør dei om dei gjerne vil ha, og sjå kor strålande dei vert ved tanken.
Sume er redd at dei berre skal bryta beina på ski. Og det hender nok
ogso ein sjeldan gong. Men det er for inkje å rekna mot den kraft som
både lekamleg og åndeleg vert fremja ved rett driven skisport.
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Og so bad. Folk piner altfor mykje på såpa og vatn. Eigentleg skulle
kvar bygd ha sitt folkebad. Men det er på mange stader lettare sagt enn
gjort i denne pengeknappe tidi. Men det ville hjelpa utruleg mykje om
folk ville bruka dei vaskebaljar dei har i huset. Og so den saltfriske
sjøen om sumaren. Her på Vestlandet, der dei fleste bur ved fjorden,
skulle kvart barn læra å symja. Det vil dei ha både gleda og gagn av.
Og so ein ting til som folk sparar for mykje på, serleg born og ungdom. Det er søvn. Eg høyrde ein dokter sa at det var like hjartelaust å
vekkja eit barn or søvnen som å jaga det frå bordet før det var mett. Og
det har han rett i! Alle som har ansvar for barn og ungdom skulle
kjenna det som ei samvitssak å passa på at dei går tidleg til sengs, so
dei er vel utkvilde, når dei skal til med dagsens strev. Ein gardbrukar
sa at han ville heller ha ein tenar som stel litt av arbeidstidi enn ein
som stel av kviletidi. Og utan tvil vert det dårleg arbeid av ein som går
trøyt og søvnig. Sur og utriveleg vert han som regel os. For lite søvn er
av dei ting som tærer på helse og kraft.
Sputte-uvanen er ogso seig å vinna bukt med både i by og bygd. Og
alle som har augo opne for kor fårleg ufyse dette er, bør ikkje halda
fred før den er heilt utøydd. Når folk ikkje får levande fred, gjer dei seg
nok til slutt.
Tysse i Samnanger 10.mars 1929.
K. Øpstad.
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Mi barndoms jul
Av Solveig Tveiterås
Når eg no skal fortelja litt frå jula og førjulstida i min barndom, er det
som står sterkast i minnet mitt, den gleda me borna følte for småe ting
den tida.
Eg kan fortelja om ein liten ting. Brørne mine og eg fekk kvart vårt
nye sokkepar til jul. Sokkane var farga svarte i ei gryte på
kjøkenkomfyren. Ja, eg minnest godt den fryd det var å ta på desse nye
sokkane etter bading julaftan.
Bading, ja, det var eit kapittel for seg. Me fyrte godt opp i omnane for
å varma vatn, og så var det å bera inn ein vaskestamp som me sette
framfor omnen i stova og fylte med vatn. I denne stampen bada me
søsken etter tur. Du verda som me gledde oss til denne badinga julaftan.
Men elles var juleførebuinga prega av mykje arbeid for oss søsken i
min barndomsheim. Far gjekk tidleg bort og mor sat som ung enkje att
med all sut og ansvar for ein heil barneflokk. Og det var ikkje noko
som heitte trygd i 1920-åra, korkje barnetrygd eller andre trygder. Og
slett ikkje noko med så fint eit namn som sosialtrygd. Nei, det var
fatigkassa den gongen, for dei som ikkje kunne klara seg sjølve.
Og for dei som ikkje kunne tenkja seg denne skamma, ja, for det var
rekna som ei skam å gå denne vegen, var det ikkje anna enn blodslit
igjen for å klara seg. Difor var det mor - utan at eg overdriv - strakte
arbeidsdagen til 20 timar i døgeret med betalt arbeid for andre. Serleg
i førjulstida var det slik.
Difor var det sjølvsagt at det meste av husarbeidet fall på oss borna
heilt frå me var ein neve store, og sers mykje vart det å stå i med føre
jul, sjølv om krava ikkje var så store som i dag.
Julereingjeringa tok me ikkje til med før veslejulaftan. Då var det
ekstra reingjering på soveromma, og til det høyrde det med å byta halm
i madrassene. I god tid føre jul måtte det tingast ein bunt halm, så me
kunne få ny sengehalm til jul. Å du som me borna gledde oss til dei
mjuke sengene den kvelden.
Elles kan eg minnast at ei tid føre jul måtte me berre fyra i omnane
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med olderved. Me skulle samla oske til å koka lut av til å luta nakkefisken med.
Bakekona var hos oss leigd ein dag føre jul. Me borna måtte steikja
lefser og passa komfyren, så det vart passeleg varm hella.
Det vart baka både krotakaker og julelefser. Lefsene vart baka store
og tunne. Når dei så vidt var byrja å stivna, pensla me på ein slags
smurning eller væske. Når dei var ferdigsteikte, var det å skunda seg å
bretta dei firdobbelt før dei stivna. Desse lefsene var på alle bord attåt
lutefisken i jula.
Elles var det større skilnad på julemat og kvardagsmat i min barndom. Me gledde oss svært til all den gode maten i jula.
Julaftan når alle golv var kvitskura, tok me inn juletreet og me borna
pynta det. Forutan glanspapir-lekkjene og korgene som me hadde laga,
og dei vanlege kulene og flaggrekkjene, så hengde me eple og appelsiner på treet. Me brukte også juletrekjeks med pålima englebilete, innkjøpte til dette føremålet.
Så var det å pynta seg sjølv med det beste me hadde av klede før
høgtida tok til. Når kyrkjeklokkene ringde inn jula, måtte alt vera
ferdig, ja, klangen av kyrkjeklokka den kvelden var ei høgtid i seg
sjølv.
Etter kveldsmåltidet, der lutefisk og lefser var hovudrett, fekk me kvar
vår julepakke. Det var just ikkje så stor ein ting i desse pakkane. Men
du verda kor glade me var for den enkle gåva.
Etterpå var det å trekkja juletreet fram på golvet og tenna på dei levande
lysa. Så gjekk me rundt treet og song dei gamle kjære songane som
Jesusbarnet i Betlehem. Då var lukka stor i vår enkle heim.
Så det er med takk eg ser tilbake på mi barndoms jul.
(I årboka neste år vil me få ein større artikkel frå Solveig Tveiterås,
der ho mellom anna fortel om oppvekstvilkår og barnearbeid.)
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Min gamle skule
Av Solveig Tveiterås
I 1920-åra var det tredelt skule i krinsen vår. I den første gjekk borna
to dagar for veka på skulen, og dei dei to andre klassane gjekk dei tre
dagar for veka. Timetalet pr.dag var for førsteklassen frå 9.00 til 15.00
og for dei eldre elevane frå klokka 9.00 til 16.00. Me hadde middagspause frå klokka 12.00 til 13.00. Dei borna som ikkje hadde så lang
veg, gjekk heim til middag denne timen. Læraren var også heime til
middag då.
Me som var att på skulen denne timen, heldt ofte eit svært leven. Men
me gjorde ikkje skade på noko. Herverk på skulen var eit ukjent begrep
den gongen. Me hadde det som dei i dag kallar fridom under ansvar.
Inspeksjon hadde me aldri høyrt om. Og ikkje trongst det vel heller.
Disiplinproblem eksisterte ikkje då. Me opna aldri munnen i ein skuletime utan å vera spurde om noko, og det var ofte vanskeleg å ha mot til
å svara då og.
Og sjølve skulehuset då! Når ein ser på dei skulebygg som er i dag,
med flotte sanitæranlegg, med dusjar og WC, gymnastikksalar, spesialrom, og alt utstyr som fylgjer med ein moderne skule, er det ikkje mykje
som minner om vår skule. På skulen vår var det ikkje ein gong innlagt
vatn. Utanfor skulen var det ein liten brunn, men der var vatnet forureina
så me hadde strengt forbod mot å drikka av det. Det var og eit lite utedo
med kaggar. Men kaggane vart for sjeldan tømde, så skuleborna sprang
helst på liene.
Det personlege utstyret var heller ikkje så mykje å skryta av når ein
samanliknar med det skuleborna har i dag. Skorne me hadde var for det
meste treskor. Skuleveska var heimelaga av ein gamal voksduk eller
oljelerret eller noko anna brukande. Problem med pålegg på maten
eksisterte ikkje den gongen. Det var sukker på skivene kvar dag. Dette
var billeg pålegg, ingen tenkte visst på tennene. Tannverk var ei stor
liding blant oss skuleborna.
Ein skuledag tok alltid til med at me song eit vers av ein salme, og
læraren heldt bøn. Skuledagen slutta av med ein song og at me las
Fadervår saman.
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Første timen var det kristendomsundervisning. Det kunne vera bibelsoga, Luthers forklaring, kykjesoge eller testamentelesing. I det gamle
testamentet var det gotisk skrift. Til å begynna med var det reine marerittet å måtta stå og lesa høgt denne skrifta. Men me lærde skrifta etter
kvart. Elles hadde me ofte salmevers til heimelekse, og desse måtte me
pugga til me kunne dei utenat.
I norsktimane var det ymse ting me gjorde. Det var diktat, attforteljing,
høgtlesing, litteratursoge og grammatikk. Grammatikken tykte me var
grusom kjedeleg, men det synest kanskje borna i dag og.
Naturkunneboka vår femna om det som i dag er mange lærebøker;
helselære, botanikk, zoologi, fysikk og kjemi. Men me fekk no eit innblikk i litt av kvart likevel. I noregssoga las me om dei gamle kongane
våre, og om vikingane som reiste i herferd til andre land og gjorde
strandhogg og hausta mykje ære for dette.
Det var først og fremst vårt eige land me fekk undervisning om i
landkunna. Men me var no innom alle fem verdsdelane ved hjelp av
kart og globus.
Kvar skuledag hadde me rekning. I ein klasse med tre årskull som det
var i 3.klassen, vart det då fleire grupper som måtte undervisast på
kvart sitt trinn, men læraren makta dette godt.
Siste skuletimen om dagane skifta mellom song, teikning eller gymnastikk. Det sistnemnde vart det helst lite av. Det vart for tungvint sidan
ein ikkje hadde eit rom til dette føremålet, så kroppsøving hadde me
helst vår og haust når veret var fint.
Når skuledagen var over neia eller bukka me fint til læraren og gjekk
roleg ut.
Trass primitive forhold den tida, var det ein god skule, og me var
glade i skulen vår. Det var mange som felte tårer den sistse timen etter
endte sju år.
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På kraftstasjon-besøk for 90 år sidan
4.februar 1912 skreiv Bergens Tidende om eit besøk til den nybygde
kraftstasjonen på Totland. Det var endå til hovudoppslaget på framsida den dagen. Men overskrifta var ikkje spesielt tabloid, sett med vår
tids auge:

Samnanger kraftstasjon
En populær fremstilling
av overlærer Ragnar Barmann
Det var med glæde at jeg mottok en anmodning fra redaktøren av
Bergens Tidende om at reise ind til Samnanger og overvære en prøvekjøring av maskinerne ved anlægget derinde. Enhver vil finde det interessant at bese en større kraftstation, men neppe tror jeg nogen har
været i større spending end jeg var, da jeg i dette herlige vinterveir
fulgte «Solstrand» indover mot Tysse, besøket gjaldt jo en central
udrustet med de mest moderne maskiner og apparater, og disse skulde
nu prøves.
Hvad hjælper det at man vet at her kan intet merkelig passere, hvor
selv den mindste traadstump har faat den rette dimensjon; men naar
man nu engang er under spænding, og fantasien er sat i bevægelse, saa
kan saa mangt komme en i tanker. Kanskje jeg kunde faa opleve en
storartet kortslutting med en meterlang lysbue eller et andet merkelig
indfald av de elektriske kræfter, som kan ha saa mange luner, naar de
drives op til saadanne høider som inde i Samnanger.
Og mens jeg gaar paa dækket og drømmer blir med en gang den lille
«Solstrand» rent forvirret. Den begynder at rykke og skjælve og kommer sig næsten ikke av flekken. Det er ikke saa underlig at lille skuten
er kommet ud av likevegten; ti den blir under høit damptryk tvunget
gjennem isen ind i Aadlandsbugten. Gud ve` lov at vi endelig kom til
lands.
Fra Tysse til kraftstasjonen er omtrent 5 kilometer. Veien gaar gjennem en trang dal med høie skogklædte fjeldskraaninger. Sneen laa
56

meterhøi og en bitende sno av 15 grader kulde blaaste ned dalen. Her
løp ogsaa elven, som skal bli en saa trofast tjener for Bergen. Det var
ikke vanskelig at se at den kom like fra fjeldet. Den lekte og pratet med
isen paa sit eiendommelig maal og tok sig ikke det mindste nær av
basketaket som den hadde hat med turbinerne længere oppe i dalen.
Det varer ikke længe før man naar op til kraftstasjonen, en stor murbygning i hvis bakgrund der hæver sig en høi sort fjeldvæg. Her oppe
i 150 meters høide ligger fordelingsbassinet (bassenget) hvortil den
lange tunnel fører vandet og hvorfra to rør paa 1,5 m diameter leder
vandet ned til turbinerne.
Udenfor stasjonen fod den forbrændte lokomobil og dynamo som saa
trofasts har tjent anlææet indtil strømmen fra de nye maskiner skulde
overta arbeidet; da tog de fyr og endte sine dage.
Jeg gaar ind gjennem indgangsdøren og kommer ind i den store lyse
maskinhal, 41 meter lang og 11,5 meter bred. Langs den ene langvæg
staar tre dynamoer hver paa 3500 heste hver koblet direkte til sin turbin og saa følger to likestrømsmaskiner hver paa 270 heste, direkte
koblet til hver sit peltonhjul. De gjør 500 omdreininger pr min.
De to likestrømsmaskiner leverer en strøm paa 1740 amp. under en
spænding av 150 volt. Den ene av disse to maskiner skal levere
magnetiseringsstrømmen til de tre store dynamoer og lysstrøm for stasjonen og betjeningen. Den anden maskine skal tjene som reserve.
Langs den anden langvæg tilhøire for indgangsdøren er opbygget en
forhøining hvor vagtmanden skal ha sin plads. Paa den kant som vender ut mot hallen er stillet en lang pult hvorpaa de nødvendige maaleog regulerapparater er anbragt.
(Så følgjer ei teknisk utgreiing om stasjonen, før BT sin utsending
skildrar sjølve oppstartinga:)
Oppe paa broen, som forhøiningen blir kaldt, stod Brown Boverts
ingeniør, herr Ulson. Han dreiet litt paa det ene haandtak. Vi hørte en
susing og vandet strømte gjennem turbinen. Langsomt satte denne sig
i bevægelse og trak den store dynamo med. Det blev nok ingen fart paa
maskinen idag. Ti de maatte til en begyndelse gaa langsomt forat
indarbeide lagrene. Alt gik nok udmerkete, for om ikke længe satte
ingeniøren mere vand paa, saa maskinen dreiet lystig rundt, som om de
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længe hadde været vant til den fart.
......
Sjølv om det har gått 90 år sidan Bergens Tidende var på Totland og
skildra prøvekjøringa av kraftstasjonen, ville ikkje journalisten hatt
problem med å kjenna seg att om me tenkjer oss at han kom igjen i dag.
Stasjonen vart rett nok bygt på litt seinare, men den eldste delen står
mykje godt uendra, både utvendig og innvendig. Når BT-utsendingen
fortel om «to likestrømsmaskiner hver paa 270 heste», så er dei framleis i drift (ein kallar dei gjerne magnetiserings-maskiner i dag). Ingen
av turbinane frå den gong er der no. Men Totland har likevel ein av dei
eldste turbiane som er i drift i heile landet, ein dei fekk i 1916, altså
berre fire år etter opninga. Den fungerer i dag som reservemaskin når
det er er ekstra mykje vatn. Så kvar vår går den eldgamle turbinen
jamnt og trutt.
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Samnanger historielag i 2002
Styret
På årsmøtet 27. februar vart Anna Holmefjord attvald som leiar for 1
år. Styremedlemene Olav Brigtsen og Svein O. Aadland vart attvalde
for 2 år, og varamennene Tor Wold og Ada L. Haugen for 1 år.
Styret er i 2002 samansett slik:
Anna Holmefjord, leiar
Olav Brigtsen, nestleiar
Anne Elise Moe, kasserar
Ivar Bård Aadland, skrivar
Svein O. Aadland, redaktør for årboka
Styret har i 2002 hatt 4 styremøte og handsama 13 saker.
Medlemer og arbeidsgrupper
Talet på medlemer har auka til 52. Arbeidsgruppene laget hadde i 2001,
har halde fram også i år (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
Opne møte. Den 25.4. heldt historikaren Christian Meyer foredrag og
viste bilete frå ”Ei historisk og geografisk reise i arabiske Oman” i
kommunehuset.
14.9. markerte laget den europeiske kulturminnedagen med temaet ”Då
klokka klang”. Tilstellinga var lagd til Rolvsvåg skule med både utstilling, prolog, skulehistorie, mat m.m.
5.12. var Christian Meyer igjen foredragshaldar i kommunehuset –
denne gongen om ”Modernisering av tyrkisk landsbygd”.
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Biletsamling frå kraftutbygginga. Styret (og kulturkonsulenten) har
vore i kontakt med BKK og Byarkivaren i Bergen med tanke på at
Samnanger bør få hand om noko av det store biletmaterialet som BKK
har frå kraftutbygginga i Samnanger. Stein Moe, ein tidlegare tilsett i
BKK som har vist stor interesse for denne delen av historia vår, sit
også på ein del materiale som han gjerne vil nytta i ei bok om kraftutbygginga.
Sal av bilete. Arbeidet med å registrera, scanna og ta vare på gamle
bilete digitalt har halde fram. Biletkopiar er til sals for kr 125,-. Døme
på bilete er lagde ut på historielaget si heimeside: www.uib.no/isf/
people/tor/Samnanger_historielag.
Samarbeid med andre. Leiaren har også i år vore med på møte i plangruppa for tusenårsstaden Tysse. Historielaget har lova å hjelpa til med
å laga ein brosjyre i 2003.
På oppmoding frå kulturkontoret har styret kome med framlegg på
kandidatar til styret for ei stifting som skal ta hand om eigedomen etter
Tomas M. Nordvik.
Styret har sendt brev til Samnanger kommune v/ordføraren og sagt
seg interessert i å nytta Frøland skule dersom han skal verta aktivitetshus for ulike lag og grupper i Samnanger.
Årboka 2002. Årboka vart ferdig tidleg i desember. Frå og med i år
får betalande medlemer årboka gratis, difor sette årsmøtet medlemspengane opp frå 100 til 150 kr.

60

Samnanger historielag 2002

