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Føreord
I denne utgåva av årboka startar me ein serie me har kalla «Livet
langs fjorden». Tor Wold innleier serien med ein artikkel med dette
namnet og følgjer opp med artikkelen «Frå Steintveit til Lofoten etter
klippfisk» der me får litt innsyn i jektefarten til Nordland. Rundt om
i bygda sit det sikkert mange som har historiar – og kanskje gamle
bilete – frå jektefart og alt som har med fiske å gjera, også tønne- og
kasseproduksjon. Dette er verdfull informasjon som me gjerne vil ta
vare på, så me høyrer gjerne frå dykk!
Me får følgja livet til Bergljot Totland, Bellot’n, frå Bergen og Børdalen via Ådland til Tysse. Sonen hennar, Tor Totland, fortel levande
om oppveksten på butikk-lemmen på Ådland og litt om åra etterpå.
Elles i denne utgåva går me tilbake til «gamle dagar» på Tysse, til ei
tid då dette var ein livleg liten bygdeby, og me får høyra 98 år gamle
Oddvar Tvedterås fortelja om korleis det var å veksa opp på Tysse.
Vidare får me høyra ein spenneande historie om ein kallhovd frå
Gjerde, me får gjera oss litt meir kjende i Nyutløtræ, me høyrer om
den grufulle ulukka på Gullfjellet i 1934 og me er med på saueslakting.
Me oppmodar kvart år lesarane våre om å koma med innlegg til årboka, og i år har me ikkje mindre enn tre artiklar som me har motteke
uoppmoda. Det set me pris på, så ei varm takk går til Johannes Langeland, Tor Totland og Frank Marton Pedersen for interessante innlegg!
Lukke til med lesinga!
Anlaug Røen Hauge
-red-

2

Innhald
Då sjøen var vegen					
side 5
Av Tor Wold						
Frå Steintveit til Lofoten				
Av Tor Wold

side 8

Bergljot							side 15
Av Ivar Bård Aadland
Ein barndom på butikk					
Av Tore Totland

side 29

Kan du håtta?						
Av Ivar Bård Aadland

side 35

Tysse som det var					
Av Nils Kvittingen v/ Ivar Bård Aadland

side 37

Oddvar Tvedterås om å veksa opp på Tysse		
Av Svein O. Aadland

side 49

Nyutløtræ						
Av Johannes Langeland

side 67

Kallhovden på Gjerde					
Av Tor Wold

side 75

Ulukka på Gullfjellet i 1934				
Av Frank Marton Pedersen

side 81

Meir enn berre fårikål					
Av Anlaug Røen Hauge

side 89

Kva har hendt i Samnanger historielag i 2017?		
Av Solvor Aadland

side 99

3

4

Tysse 11.august 1965. Eit av dei siste åra før silda forsvann. Fire
fiskeskøyter ligg til kai.

Då sjøen var vegen

1

Av Tor Wold

På slutten av 1960-talet vart det brått slutt på dei norske sildefiskeria.
Silda hadde lenge vore utsett for overfiske, og fisken forsvann. Om
lag 1970 trudde ein at silda var borte for godt. Dette var slutten på ein
lang periode med mykje liv og arbeid langs kysten og i fjordane på
Vestlandet. For Samnanger var dette ei aktiv tid, og i mange år gjorde
folk gode pengar på sildefisket.
1. Tittelen er henta frå Fartøyvernsenteret i Norheimsund. Dei viser der
ein film med same tittelen. Filmen handlar i store trekk om fjordafolk og
vestlendingar si historie.
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Den første banken i Os prestegjeld vart stifta i 1874. Banken
låg på Tysse, og vart seinare til Samnanger Sparebank. Pengane
til startkapitalen kom frå fisket og jektefart, frå bønder og frå 2
handelsmenn. Dette var 11 år før vegen kom til Ådland, men det var
alt to butikkar i bygda.
Det var i tiåra etter unionsoppløysinga i 1814 at pengane tok gradvis
over for byttehandel og sjølvberging i Norske bygder. Mykje av
pengeinntektene her omkring kom frå sildefisket, og frå jektetrafikk
til Nord-Norge etter torsk. Det var fleire jekter i bygda, og mange
vart hyra som mannskap på jektene. Inntektene frå denne verksemda
var ofte i kontantar. Mannskapet på båtane kom frå gardane i bygda,
og slik kom det pengar både til gardane, og til handelsmennene ved
fjorden.
Silda har nok gytt langs kysten i alle år, men først frå slutten av
1700-talet vart silda ei handlesvare. Dette skjedde fordi ein fann
ein måte å konservera silda, nemleg ved å leggja henne på tønner
med salt. Mykje av silda vart selt til Russland og sørover i Europa.
Med denne verksemda vart det bruk for store mengder med tønner,
og snart vart det mange tønnefabrikkar langs fjorden. Fortsatt er det
tønneproduksjon på Bogøy i Fusa.
Seinare tok ein også til å levera fersk fisk lagt ned i trekassar med
is. Treull (smale trespon) vart nytta til isolasjon. Sjøen og fisket ga
arbeid og inntekter.
Med inntekter kom handel. På Tysse starta Svein Røsseland som
handelsmann i 1862, og i Søvika starta også Ole Brigtsen opp i 1860åra. I 1870 flytta han butikken til Gaupholm, som låg meir sentralt i
fjorden. Begge handelsmennene fekk varene sine frå Bergen med båt.
Det var sjøvegen som gjaldt, anten ein handla, dreiv fiskeri, eller
reiste til Lofoten etter torsk. Og det var langs fjorden all verksemda
med tilverking av varer til fiskeria skjedde. Skulle ein nokon stad, var
det oftast færingen ein nytta. (På bildet frå 1965 ligg ein færing rett ut
for det raude sjøhuset, og ein attmed Røsselandskaien. )
Då jernbanen kom frå Bergen til Trengereid, og seinare vidare til
Voss, vart vegen bygd frå Trengereid til Ådland. Den var ferdig i 1885.
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Etter kvart flytta transporten av folk og varer seg frå fjorden til vegen,
men i lang tid enno gjekk mykje av trafikken på kjøl. Midthordland
var den siste rutebåten som gjekk til Samnanger. Vi kjenner den
fortsatt som veteranbåt, og det var mange som var med ein tur seinast
i sommar då båten tok med passasjerar på rundtur på fjorden. I 1962
gikk Midthordland siste turen i ordinær rute til Samnanger.
I denne årboka startar vi ein serie om livet langs fjorden i over 100 år,
frå jektetrafikken til Nordland etter tørrfisk, og framover til åra etter
krigen, då sildefiskeria ga næring til mange. Vi startar med Bergit
Tømmerbakk som fortel om Steinslandsjekta og forfedrene sine som
dreiv sjøen.

Midthordland ved kai i Bergen. Båten slutta å gå i rutetrafikk i 1962.
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Ådlandsjekta ved kai 1889. Jekta er tungt lasta. Vi ser også ein færing
og ein litt større båt med segl, kanskje ein notabåt. I bakgrunnen:
Ådlandskyrkja.

Frå Steintveit
til Lofoten etter klippfisk
Av Tor Wold

Sikta er dårleg, der jekta seglar for god bør nordover langs Helgelandskysten. Det er mot slutten av 1800-talet. Det er vinter, og dei er
på veg mot Lofoten for å kjøpa torsk som dei skal frakta til Bergen
med god forteneste. Marta Gravdal er med mannen sin om bord. Dei
er barnlause, ho og han Knut. Knut er yngste sonen til jekteskipper
Bård Rasmusssen Steintveit, som kom vekk i ei tragisk hending da
Knut var berre 3 år gamal.
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Ivars-Hansen, som eigentleg heiter Hans Nordvik er medeigar i jekta.
Han er også med på turen. Skipper om bord er Lars S. Røsseland. Sesilia, Knut si søster, som Lars er gift med, er heime på Steintveit. Dei
to har alt fått barn.
Somme meinte det førte til uhell å ha kvinnfolk med i ei skute, men
ikkje så denne gongen. Marta, som delte lugar med mannen akter i båten, var på dekk. Da får ho plutseleg sjå at båten har kurs mot eit skjær,
som rorkaren ikkje har fått auge på. Ho får varsla, og takk vere ho
Marta gjekk det bra denne gongen. Det er Ivars-Hansen som har fortalt
denne historia til Bergit Tømmerbakk. (Ivars-Hansen var far til Tomas
Nordvik, som døydde i 1997 og etterlet garden sin til ei stifting.)
Bergit Tømmerbakk er 95 år, og bur no på helseheimen på Haga. Eg
intervjua henne i 2009. Ho hugsa godt tante Marta, som var gift med
onkelen til far hennar, onkel Knut. Ho fortalte: «Tante Marta fortalte meg sjølv ei anna historie. Ho trudde ho hadde fått eit varsel. Ho
fortalte det slik: Ho var til gått til sengs, og det var natt. Då høyrte ho
det banka på døra, og ho sa kom inn. Men ingen kom, og så banka det
igjen. Men ingen kom. Den tredje gongen reiste ho opp, og da ho kom
på brua, fekk ho sjå at han som skulle stå til rors, låg død-drukken.» Så
dette var kanskje andre gangen Marta Gravdal redda jekta frå å forlise.
Bård Rasmusssen Steintveit var fødd i 1816, på Tysse, to år etter unionsoppløysinga, og Sigrid var 6 år yngre. Då dei gifta seg i 1848,
var jekteskipperen alt ein halden mann. Han var så velståande at han
kjøpte alt utstyret til kona si, med brurekrone og alt som skulle til. Han
døydde brått i Nord-Norge 13. november 1863, berre 47 år gamal, i ei
tragisk hending.
Då han døydde, etterlet Bård Steinveit seg gjeld og 7 ungar. Eldste
guten var 15 år, og yngstemann, Knut var berre 3 år. Sesilia var 5.
Garden med alt innbu gjekk på tvangsauksjon, til og med omnen vart
seld. Broren til Sigrid, kjøpte tilbake omnen, så ho i alle fall skulle
ha varme. Jekta, som truleg var eigd av fleire, vart nok ikkje selt or
bygda. Og eldste guten, Thomas, som alt var konfirmert, hadde truleg
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alt vore med på sjøen ein sesong. Han finn vi att seinare, som los, og
truleg også som medeigar i jekta. I 1865 og i 1890 er garden registrert
på Sigrid Steintveit, enkja etter Bård.
Jekteskipperen Lars Sveinson Røsseland var fødd i Kvam i 1848, han
var bror til Nils Sveinson Røsseland, som var bankkasserar, handelsmann og postopnar på Tysse. Bergit fortel at dei gamle sa at da han
fridde til den 10 år yngre Sesilia, låg jekta hans nede i vika på Reistad,
omlag der ungdomshuset ligg i dag. Sesilia var søstera til kompanjongane hans, Thomas og Knut Steintveit. Rasmus, den nest eldste
broren til Sisilia, kan også ha vore med på jekta. Bergit fortel at han
vart gift i Valdersund, i Bjugn kommune, yst på Fosen i Nord-Trøndelag, like ved skipsleia nordover. Dette er eit gamalt fiskarsamfunn.
Lars Sveinson Røsseland var farfar til Bergit, og ho fortel at då han
døydde, etterlet han seg regnskapsbøker og dagbøker, som ho las mykje i. Dei var svært detaljerte, og om vi hadde dei i dag, ville dei kunne
fortelja mykje om arbeidet og livet hans. Ho gav dei til den yngste

Ombord på D/S Solstrand ved Tysse. Frå venstre Gurina Nordvik (Mor
til Thomas Nordvik), Lars Røsseland sitjande, ukjend dame ståande,
Sesilia Steinstveit g Røsseland - sitjande, Ukjend mann, ukjend mann,
ukjend kvinne, som kan vera Marta Gravdal, kona til Knut Steintveit.
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broren til far sin, Lauritz. Lauritz er død, og vi veit ikkje om nokon har
tatt vare på dagbøkene.
Bergit fortalte også at ho hugsa ei historie om at han reiste til Oslo for
å henta ein ny båt: «Eg trur det var Midthordland, som var i drift frå
1890. Dette var første båten i Midthordlandske dampskibsselskap, der
han vart skipper. Seinare var han skipper på Solstrand, som kom i drift
i 1899.» (Den Midthordland som vi kjenner i dag, er bygd i 1947.)
Bergit fortel vidare: «I 1903 fekk bestefar arbeid som godsekspeditør
i Bergen, og familien flytta dit. Dei hadde 5 gutar, fødde frå 1887 til
1897. Bestemor, Sesilia, ynskte seg ei jente, så dei tok til seg Borghild
frå Rødne. Ho var hos dei frå ho var lita jente og til ho gifte seg.
Far min heitte Bernhard Røsseland, og var nr 2 av brørne. Bestemor,
som var utdanna skreddar, ville at gutane skulle få utdanning, så alle
unntatt far fekk middelskuleeksamen. Far skulle overta Steintveit, så
han fekk ikkje gå på skule. Han hadde jo garden å leva av. Men han
gjekk i bakarlære i Samuelsens bakeri, og arbeidde seinare nokre år
hos Martens i Bergen.
Far gifte seg med Kristina Johansdotter Kolle, fødd i 1891. Då dei
overtok garden, trur eg bestemor og bestefar også flytta heim frå byen.
Mens dei budde i byen, slo naboane garden, og sjølve var dei berre
heime om sommaren.
Då dei flytte til Steintveit, tok far opp att gardsdrifta. Det var tungt
og tungt og tungt. Du og du kor vi sleit. Garden var ikkje så stor, så
det var ikkje mykje å leva av. Husa ligg høgt over Nordvikavatnet, Vi
slo ned til vatnet og bar tørrhøyet opp. Vi eigde også 1/4 av øya som
ligg ute i vatnet. Vi slo der og, men det var ikkje så mykje. I tillegg til
gardsdrifta dreiv far bakeri på Ådland frå 1917 til 1956.
Vi var fire søsken, eldst var Sesilia, f 1918, sjølv er eg født i 1922,
og så kom Lars i 1924 og Johan i 1931. Bestefar vart tidleg senil, og
eg hugsar han godt frå eg var liten. Han gjekk og leidde på meg og ga
meg drops. Etterkvart vart han dårlegare og han døydde i 1931, same
året som «Samnanger Uldvarefabrik» brann. Han fekk høyre om bran-
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nen før han døydde, og da var han såpass, at han skal ha sagt at dette
blir ei stor ulukke for bygda.»

Meir om jektetrafikken til Lofoten

Kvifor vart det på 1800-talet lønsamt å reisa herfrå til Lofoten etter
fisk? Alle gardar, sjølv dei som låg langt frå sjøen, hadde naust. For
eksempel låg Børdalsnausta der SAFA ligg i dag. Folk fiska til eige
bruk, og dei nytta båten, gjerne ein færing, til transport. Det var også
tidleg slik at dei fleste bygder hadde bygdejekter. Slike bygdejekter
var nok i bruk i alle fall på 1700-talet. Dei vart brukte til transport
og fiske. Folk herfrå tok truleg del i sildefiskeria, som skjedde ytst i
fjorden tidleg på 1800-talet.
Ei jekt er frå gamalt ein klinkbygd båt, bygd slik ein strandebarmar
eller ein oselvar vert bygd, berre større. (Med breie bord, som overlappar kvarandre, klinka i hop med naglar. På innsida er det slanke spantar. Dei tidlege jektene vart brukte til transport av gods i fjorden og til
og frå kysten og til byen. Den gamle jektetypen hadde råsegl, kunne ta
mindre last, og var tyngre å manøvrere enn dei seinare jektene.
Før 1840 hadde væreigarane hand om alt oppkjøp av torsk i Lofoten,
dette var lovbestemt. Dei tørka torsken på hjell, og styrte også transporten til Bergen. Om lag 1840 lærte ein å laga klippfisk. Dei flekte
torsken, salta han og tørka han på berget. Då trong ein ikkje lengre
tørka fisken på staden, og jekter frå Mørekysten kom ulovleg til Lofoten for å kjøpa torsk direkte frå fiskarane. I 1853 kom ei forordning
som godtok slikt direktesal frå fiskar til oppkjøpar.1 Jekter sørfrå tok
til å reisa nordover i vintersesongen for å kjøpa og salta fisk, som dei
førte sørover og tørka på svaberga til klippfisk. Fartøyvernsenteret
i Hardanger har dokumentert denne trafikken godt, og mange jekter
frå Hardanger deltok. Mindre kjent er det at også i Samnanger var det
1. Svein Molaug «Vår gamle kystkultur» s 288
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fleire jekter som deltok i denne trafikken.
Samningane var alt vane med å bruka sjøen, og dei visste å nytta det
høvet som opna seg med kunnskapen om å salta, og tilverka klippfisk.
Det vart bruk for større jekter. Slike nye jekter kom gradvis i bruk på
1800-talet.
Frå då begynte ein å byggja jektene som kravellbygde båtar. Ein nytta
grøvre spantar, og la borda tett inntil einannan, utan overlapp. Borda
var også tjukkare og vart festa til spanta, men ikkje til kvarandre. Mellom borda vart det tetta ved å driva inn hamp, og smørje med tjøre.
Desse større båtane var betre til langfart og større laster.
Vi veit ikkje kva slags jekt Steintveitjekta var. Ho kan ha vore bygd på
gamlemåten, for ho var i drift før 1848, men meir sannsynleg er det at
dei nytta ei moderne kravellbygd jekt når dei for til Lofoten.
Det var vanleg at ei jekt hadde fleire partseigarar. Vi har bilde av ei
jekt ved kaien på Ådland. Denne jekta skal ha vore ått av Rasmus Ådland, f 1830 død 1910. Han hadde ingen etterkomarar. Han var farbror
til Anne Gro Ådland sin farfars far.
Svein Egil Kvale sin farfar, Aksel Kvale f. 1901, fortalte ei historie
om Rasmus Ådland. Da Aksel var gut, hadde han i oppdrag å passa på
Rasmus. Rasmus var då dement, men han likte godt å vera i båt. Han
kunne vera heile dagen på Ådlandsfjorden. Vesle Aksel, som var 9 år
da Rasmus døydde, hadde i oppdrag å sjå til at Rasmus ikkje for utom
Tranholmen. Gjorde han det, skulle Aksel varsle Johan Ådland, som
rodde ut etter han og fekk han heim.
Det er mogleg at Ådlandsjekta er den same jekta som Bård Steintveit
og seinare Lars Røsseland var medeigarar i. I alle fall var det nok ei
liknande jekt dei hadde.
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Jektetrafikken til Nord-Norge fekk konkurranse frå dampskipa, og etter kvart motoriserte skøyter, men trafikken med seglbåtar som førte
torsk, varte til langt ut på 1900-talet, lenge etter at motorisert ferdsel
tok over for lokaltrafikken. Grunnen til at seglfartya heldt ut så lenge,
kan ha vore at dei kunne konkurrera på pris.
Langs heile fjorden finn vi gamle sjøhus og garder der dei hadde
båtar, og levde av fiske og transport. Fleire kom vekk på sjøen og
mange tente gode pengar. Samnanger hadde fleire jekter og to store
tomastra galeasar. Historia om dette kjem vi tilbake til i seinare utgåver av årboka.
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Bellott`n frå Børdalen
Av Ivar Bård Aadland

Eigentleg var ho byjente, Bergljot Drageset. Rett nok var ho fødd i
Børdalen, men foreldra tok den vesle jenta med til Bergen – først til
Minde og seinare til «hagebyen» Finnbergåsen. Der hadde faren kjøpt
nytt hus, og Bergljot vart etter kvart godt van med byliv og byskular
Ho var eldst i ein syskenflokk som med tida skulle telja seks born.
Faren, Bengt Drageset, var seljar for firmaet J. E. Mowinckel og reiste
med agentbåt på Vestlandet, så mora, Anna f. Børdal, var ofte åleine
med barneflokken som voks med ein ny munn å metta annakvart år til
ho hadde fire smårollingar rundt føtene sine. Sumarferiane veksla eller
var delte mellom faren sin heimstad Innvik i Nordfjord og mora sin i
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Børdalen. Så familien levde sitt byliv med feriar på landet, slik det var
vanleg for mange byfolk med slekt på bygdene.

Men så small det

Guleik, f. 1892, var eldstemann og odelsgut til bruk 1 og 2 i Børdalen.
Han var på anleggsarbeid. Ein dag i 1931 haddde han gjort klar ei salve
«oppe ved Gullbotn ein stad», fortel Bergljot. Bernhard Waage, som
dreiv og skyssa til og frå Trengereid, venta på Guleik så han kunne
få sitja på heimatt. Men salva gjekk ikkje av. - Du går ikkje bort der
no, åtvara Bernhard. Dette hadde han vore med på mange gonger, så
slikt var han van med, meinte Guleik, og gjekk bortåt. I det same kom
smellen. Guleik vart sundsprengd og var død med det same.
Liket vart frakta til Tysse og lagt inn på Røsselandshotellet. Kona
Borghild hadde vore på kyrkjegarden den dagen og fekk ein annan
skyss heimatt. Det gjekk lenge før einkvan mota seg opp til å fortelja
henne om sprengingsulukka.

Så vart det Børdalen

Kven skulle no overta garden når odelsguten var borte? Bengt Drageset var interessert i gardsdrift og ville svært gjerne flytta til Børdalen
og driva garden som kona hadde vakse opp på. Men det ville ikkje
Anna . No var ho van med elektrisk lys, gasskomfyr til å koka på og
til og med WC og badekar i ein moderne bustad. Ho visste vel kor
tungvint og strevsamt det ville verta å flytta tilbake til Børdalen. - Men
den som måtte reisa, var mor. Det var karane som bestemte i den tida;
no er det omvendt, meiner Bergljot. Mora hadde nett fått endå eit lite
(Anna-Bjørg), og i 1933 flytta Bengt Drageset med kone, fem ungar
og pikk og pakk og slo seg ned som gardbrukar i Børdalen. Men han
heldt og fram med agentbåten i mange år enno, så det vart ekstra stritt
for Anna å koma heim til Børdalen.
- Så vart det Børdalen i alle år, seier Bergljot. Det var som å flytta
tilbake i tida. No var det vedfyring både til oppvarming og koking.
Innearbeid i mørke kveldar laut gjerast i det veike skinet frå oljelampe,
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Famiien
Drageset
samla.
og fjøslykta gav så vidt det vesle lyset som trongst for å kunna stia i
floren. Kraftlinja til Høyseter vart ikkje bygd før enn i 1950/51.
Vegen frå Mørkhølen enda i tunet deira. Bøndene på Høyseter frakta
tunge varer som mjøl og salt dit og fekk lagra varene i kjellaren. Så
laga dei seg høvelege bører til å bera og klauv seg opp den gamle
gangstien gjennom Gjelet. Der for og postmannen Mons Høysæter i
all slags vêr og føre når han gjekk frå Tysse med post eit par gonger
for veka.
Stien gjennom Gjelet vart også skuleveg for Bergljot og syskena
hennar. Bergljot, eller Bellott, som småsyskena var vane med å kalla
henne sidan dei ikkje greidde seia namnet, var 11 år og gjekk i storskulen. Og der skulle det puggast.
- Skulen var fæle greier. Ikkje kjekt, minnest Bergljot. – Første salmen eg skulle pugga var «Med Jesus vil eg fara». Eg greidde det ikkje.
Eg grein. Men salmen kom nok på plass, for ho har ikkje store vanskar
med å sitera første verset den dag i dag. Og med skulen gjekk det betre
etter kvart. – Ja,ja, iallfall så nokolunde, legg Bergljot til.
Bellott`n var storesøster og måtte passa småsysken attåt at ho hjelpte
til på garden både inne og ute. Stiing og florsstell var som vanleg
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kvinne-/jentearbeid. Slik var det også med stølagange. – Det var tungt
opp til Børdalssetret. Eg balte med pusten, fortel Bergljot. Dei gjekk i
lag frå alle bruka i Børdalen: Marta Børdal (1900-1972) hos Lassane,
Marta Borge (1908-1995), Bergljot og så Torborg hos Einar og Kirsti.
(Einar var bror til Bengt og Kirsti søster til Anna. Dei hadde fått eit lite
stykke av farsgarden hennar, og hadde berre ei ku.) Stølajentene overnatta i setret som høyrde til bruket Drageset`n hadde overteke, før dei
fekk med seg morgonmålet og tok på heimveg med stølabytte på ryggen. Seinare fekk dei firestreng. Då kunne dei frakta tome stølabytte,
salt og anna opp på strengen og alle bytta med mjølk nedatt. – Det var
godt, gu`kor godt det var, seier Bergljot i dag.
Når slåtten på heimebøen var unnagjort, stod utslåttene for tur. Då slo
dei i Rossebotn nedanfor Storlid. Det gjaldt å nytta kvart strå utpå dei
små holmane. Dei hadde også utslåtte ovanfor Rossebotn. Då bunta
dei høyet saman i store ballar og let dei rulla ned den bratte lia.

Ungdomsår

Då den 7-årige folkeskulen var unnagjort, kom ein sumar med konfirmasjonsførebuing. Dei som gjekk for presten, som det heitte, hadde
samling ein gong for veka, skiftesvis i bedehuset på Tysse og kyrkja på Ådland. Sokneprest Flåten stod sjølv for undervisninga. Når
prestatimen var i bedehuset, høvde det å ta buss frå Mørkhølen. Etter
timen tok ho inn hos onkel Ole og tante Mary og overnatta der til neste
dag. Bøndene i Børdalen skiftest på å kjøra mjølk til meieriet på Tysse,
så då fekk ho sitja på med hesteskyssen heimatt.
Det var nok verre å koma seg til kyrkja på Ådland, utan at Bergljot no
hugsar koirleis dei bar seg åt. Men ein tur hugsar ho. Nokre av gutane
som gjekk for presten, tok kvar si jente med på sykkel. Bergljot fekk
sitja på med ein tyssegut. Då dei kom opp til Haukanes, gav han seg til
å trø for harde livet nedover mot Lauvskar. Bergljot vart redd, skreik
og bad han sakka på farten. – Eg trudde min siste time var komen, fortel Bergljot. Men guten ville vel visa seg og trødde på like forherda.
Det vart ikkje fleire sykkelturar med den karen. - Aldri! Ikkje tale om!
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forsikrar Bergljot.
Det var og noko anna som kjendest farleg. Ved vegen opp frå
Mørkhølen var det hestebeite. Der gjekk også hingsten til Lass`n, og
den kjende ho seg ikkje trygg på. Han kom gjerne setjande for å sjå
om han fekk ein godbit av dei som gjekk langs vegen. Ein gong gav
han seg til å jafsa på kåpekragen til ei kone så han vart skjemd med
grønske. Så det var ikkje anna å venta enn at vesle Bellott`n var uroleg
for å møta det store dyret.
Så kom konfirmasjonsdagen. – Det var svært, det, minnest Bergljot.
Nye kle, gjester frå Bergen og god middag. Gåver var det ikkje så
mykje av, men ho fekk eit armband i sølv frå slektningar i Bergen. Eg
fekk og toalettsaker i sølv – eller iallfall var det sagt å vera sølv. Og
ikkje å forgløyma: ei salmebok med hennar eige namn i gullskrift frå
besteforeldra i Nordfjord.
14 år og konfirmert. No skulle ho liksom vera vaksen. Men arbeid
og plikter var som før. Ho kan ikkje minnast at ho fekk noko særleg
meir ansvar.
Ho vart gåande i sin daglege tralt. Ikkje var det mange andre ungdomar å vera i lag med, heller. Rett nok fanst det ungdomar på Høyseter, men dei hadde ho lite omgang med. Broren Norvald hadde meir
kontakt med høysetergutane, og det hende dei gjekk om Svensdalen
og Bruabotn for å vera med på livet. Sjølv var Bergljot ein gong på
dans på Frøland. Det vart med den eine gongen. Men seinare hende
det ho også var med på å ta vegen om Bruabotn til dans på Tveit. Ein
gong gjekk ho saman med søstera Torbjørg og syskenbarnet Torborg.
Heimvegen la dei om Tysselandsdalen og Frøland i eit fæla sludd- og
regnvêr, så dei var dyvåte då dei endeleg nådde heim utpå morgonen.
Onkel Einar hadde teke til med kolonialbutikk i Bergen, og no fekk
Bergljot arbeid der eit par år. Så fekk foreldra henne til å søkja seg
inn på Fana folkehøgskule på Store Milde. Faren var ivrig på at ho
skulle gå på skule. Sjølv hadde han underoffiserskulen, som ikkje var
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heilt uvanleg for evnerike bygdegutar som ikkje såg seg råd til anna
utdanning. Bergljot var ikkje interessert i teorifag, så ho valde «koking». – Det var veldig fint, seier Bergljot om året på folkehøgskule,
som ho trur må ha vore vinteren 1938/39. Og særleg var det kjekt med
folkeviseleik på laurdagskvelden.
Det skulle verta meir skule. Etter å ha vore heime i Børdalen ei tid,
gjekk turen til handelsskule i Øystese i 1942 eller -43. Ho budde på
hybel hos handelsmannen Alsaker. - Eg tok veldig i det skuleåret, så
det gjekk fint, vedgår Bergljot.
Då ho var ferdig med handelsskulen, baud Alsaker henne arbeid i
butikken sin, og det tok ho imot. Men så braut det ut tyfus i vertsfamilien, ein livsfarleg sjukdom på den tid, så Bergljot måtte vera uhyre
forsiktig for ikkje å verta smitta. Maten vart sett på eit brett utanfor
hybeldøra slik at ho sjølv kunne henta han der.
Så var det Børdalen igjen og okkupasjonstid. Men tyskarar såg dei
lite til. Ho hugsar ein gong det kom ein flott hesteskyss med to tyske
militære og to jenter kjørande og snudde i tunet deira. Dei var vel
berre på tur, og for nedatt med ein gong. Ho har også som eit minne
om at det var tvangsutskriving av vedhogst til tyskarane, men elles
var alt roleg. – Me var veldig nøytrale og heldt oss i ro, seier Bergljot
om okkupasjonstida. Men som alle andre merka dei godt den strenge
rasjoneringa på alle varer, og allslags erstatningar like frå krisemjøl til
B-såpe og kaffierstatning.

Å, jul med di glede!

Det var eigentleg forbode for folk å samlast i okkupasjonstida, men
dei siste åra vart det lempa litt på den strenge praksisen med å nekta
folk å koma saman. Så då det skulle vera juletrefest i bedehuset på
Tysse, pynta Bergljot og søstera Torbjørg seg - eller Søtamor (søstermor) som småsysken kalla henne - og drog til Tysse.
Det var då det skjedde. I gangen rundt juletreet kom dei saman med
Peder Totland (Pelle) og ein annan tyssegut. Då festen var slutt, var
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Peder galant og kjørte Bellott`n og Søtamor like heim i Børdalen med
den knottfyrte bilen sin, trass i at det var heilt ulovleg å bruka bilen til
privat skyssing.
Det vart fleire møte mellom Bellott`n og Pelle. Så kjøpte dei seg
ringar og var trulova utan å laga noko feiring av det. Men dei tok
det igjen med ein durabel bryllaupsfest med bortimot nitti gjester på
Kvamshaug-hotellet i Eikedalen i 1946.

Skredet

Men 1946 var ikkje berre glede, gifttetankar og bryllaupsførebuing.
Då Bergljot kom or floren i ein forrykande snøkave ein dag, såg ho to
karar på veg over tunet deira. Det var naboen Olav Borge saman med
ein kamerat. Dei tok seg ein skitur og etla seg opp til Børdalssetret.
Borge hadde bygt nytt sel ved Børdalssetret, og no skulle han visa
kameraten selet som han skulle få leiga. Men då dei kom bort i den
bratte lia, losna eit stort snøskred. Folk frykta at det hadde gått gale
med skigåarane. – Du Bergljot får gå med ein dram til dei, sa Besto.
Dram vart rekna for medisin, veit me. Bergljot fekk drammeflaska
med ein liten skvett brennevin med seg og la i veg på ski. Då møtte
ho Lasse. – Du kan berre snu heimatt. Borgen er nok død, sa Lass`n.
Den andre skigåaren kom seg til tuns og inn i stova hos Bergljot
og dei. Han hadde vondt i magen og la seg på golvet og skreik, minnest ho. Men han overlevde. Dagen då naboen Olav Borge omkom i
snøskred, skulle verta eit av dei siste og sterkaste minna frå barne- og
ungdomsåra i Børdalen.

Frå budeie til butikkdame

I 1947 fekk Bergljot det første barnet sitt, Tor, eller Tore, som han
vart heitande, og fem månader seinare flytte den vesle familien til Ådland. Der hadde dei fått leigekontrakt på Kvale-butikken for 15 år. Dei
budde på lemmen over butikken, og no starta ei hektisk tid der forretningsdrift og familieliv gjekk i eitt. Ikkje var det innlagt vatn som dei
kunne bruka, så til liks med bakaren måtte dei henta vatn frå ein brunn
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som låg midt på plassen mellom butikkane og hotellet. Slik hadde dei
det like til i 1953 då vassverket på Ådland vart bygt. – Det var ei stor
lette, minnest Bergljot.
Dei nygifte hadde ikkje særleg kapital å starta forretningsdrift med,
så Bengt, far til Bergljot, tok henne med til J.E. Mowinchel i Bergen,
som han i mange år hadde vore agent hos. Og Mowinchel let den unge
forretningskvinna handla på kreditt for fleire tusen kroner slik at ho
kunne koma i gang med butikken på Ådland.
Den første tida hadde Bergljot god hjelp av søstera Torbjørg der ho
sprang mellom kundane i butikken og matstell og barnestell på lemmen. Etter kvart som dei voks til, kom også dei yngre søstrene An-

Bellot´n og Pelle i krambudøra på Ådland. Foto lånt hos Tor Totland.
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na-Bjørg og Bodil til hjelp av og til, og fleire ungjenter i Nordbygda
tok sine tørnar med barnepass og litt husstell. Pelle var også til god
hjelp i butikken attåt at han hadde sitt eige arbeid som agent for ei
forretning i Bergen. Og då Bergljot fekk sitt andre barn i 1949, dottera
Kari, var det Pelle som styrde ståket på Ådland medan Bergljot tok seg
nokre veker fri i Børdalen.
Butikken på Ådland var som dei fleste andre på den tid ei gammaldags
krambu med varer av alle slag. Her var det just ikkje ferdigpakka
varer i diskane, men alt gjekk på lausvekt. Dei djupe skuffene i disken
var fylte med mjøl, gryn, sukker og kaffibønner og hadde spesielle
mjølskufler til å ausa med. Skulle ein kunde ha ein bit av den store,
runde gaudaosten, var det å ta fram ostestrengen - ein tynn streng med
ein liten trepinne til handtak i kvar ende - og skjera av eit høveleg
«kakestykke». Bak i butiikken stod ei sirupstynne med kran. På golvet
under kranen stod eit fat til å samla opp dråpar frå den seige massen
om ein var litt uheldig når sirupsspanna til kundane skulle fyllast.
Då Bergljot tok til med butikken på Ådland i 1947, var Samnanger kommunale e-verk i ferd med å byggja linje til Hisdalen og
vidare mot Trengereidfjord. Men det var framleis kundar som hadde
bruk for lampeolje og måtte ta parafinspannet med seg til butikken.
Parafinspannet var kona på toppen, og smalna inn til det berre var hol
til ein kork. På nedsida utanfor butikken stod eit fat med parafin, og
når spanna skulle fyllast, måtte ein sjølvsagt unngå å søla noko av den
brannfarlege væska. Ein gong Bergljot tappa av parafinfatet oppdaga
ho at ein mann stod nokså nære med ein brennande sigarett. – Då
kvapp eg, seier Bergljot, med tanke på kva som kunne hendt om ei glo
frå sigaretten sette fyr på olja.
Bergljot kunne også tilby heimelaga softis på varme sumardagar!
Men det var helst Pelle sitt prosjekt. På nedsida av butikken sette han
opp ei gammal trekinne. Pelle skaffa is – truleg frå fiskebilgarasjen på
Lauvskar – som vart knust i småbitar, tømt opp i kinna og blanda med
eit eller anna slag pulver, eller kva det no var, og kanskje andre ingre-
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diensar. Så var det å sveiva på kinna på harde livet og få blandinga til å
stivna så pass at det ikkje lenger såg ut som supa. Denne produksjonen
ville knapt stetta noko krav frå Mattilsynet i dag, men jammen var det
stas å kunna kjøpa softis hos Bellott`n, om han ofte var i «softaste»
laget.
Det tok si tid å ekspedera ein kunde i desse gamle krambuene, så benken ved ytste veggen var god å ha. Om kunden hadde handlelappe
med seg, kunne han sitja der og prata med andre kundar medan butikkdama svinsa på og fann fram varene, auste opp i gråpapirposar, hadde
på vekta, fann ut kva det kosta, noterte og surra hyssing rundt posen.
Like fram til dei første åra på 1950-talet var det enno rasjonering på
dei fleste varer, også på daglegvarer som mjøl, sukker, kaffi, ost og
smør. Så kundane måtte ha med seg rasjoneringskort der butikkdama
klipte av merke alt etter kor mykje kunden hadde handla. Mange kundar betalte heller ikkje kontant, men hadde med seg ei notisbok der
den som ekspederte skreiv inn kva som var kjøpt og kva det kosta. Så
leverte dei inn boka ein gong for månaden, fekk rekna ut kor mykje
dei hadde handla for sidan sist og betalte. – Men folk var veldig greie
å gjera opp for seg, minnest Bergljot. Så det var til vanleg ikkje noko
problem. Og ho er takksam for at ho fekk leiga Kvale-butikken og for
tida ho hadde på Ådland.

Kjøpte Svensdalsbutikken

I 1959 byrja eit nytt kapittel i livet til Bergljot og familien hennar. Gulli
Børdal freista å driva Svensdalsbutikken på Tysse vidare etter mora
Borghild døydde i 1958. No overtalte ho syskenbarnet Bergljot til å
overta huset og butikkdrifta. Borghild var «filletante» til Bergljot, sidan ho hadde vore gift med onkel Guleik Børdal som omkom i sprenghgsulukka ved Gullbotn. Og Bergljot var ikkje vanskeleg å overtala.
Leigekontrakten på Ådland gjekk ut om få år, og det var frreistande å
overta Svensdalbutikken når ho no fekk sjansen.
No var det ikkje lenger snakk om sukker og sirup og andre kolonialvarer. For Svensdalsbutikken var manufakturforretning og hadde eit
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utruleg utval av varer som høyrer heime i den bransjen - og meir til.
Her var både finklede for store og små: kjolar, blusar, kåper, undertøy
og kva du elles måtte vera på jakt etter av ferdigsydde plagg. Så var
det arbeidsklede, regnklede, sengklede og stoff av mange slag - like
frå bunadsstoff til gardiner og kjolestoff. Det var mengder av knappar,
hekter, strikk, snorer og band til all slags bruk. Svensdalsbutikken var
også skobutikk med både gummistøvlar og finsko. Då Bergljot fylte
95 i vår, stilte eit oldebarn med stilige, spiss-snuta herresko som bestemora hadde teke vare på frå Svensdalsbutikken.
Og så var det leiketøybutikk. Så det var stor stas for mang ein
smårolling å koma til Tysse og sjå den forunderlege verda som opna
seg hos Rachel Svendsdals Eftf. Midt på golvet stod ein karusell med
knappar og småting av mange slag. Ein gutunge var uheldig og velta
karusellen så alt ramla ut. Det vart eit svare strev å pitla opp att, sortera
og få alt på rett plass igjen, minnest Bergljot. Leiketøy kunne vera så
mangt. Ei tid selde dei ei øskje der det hang ein kunstig tordivel i ei
snor under loket. Ei dame letta på loket, trudde det var levande insekt
og heiv det heile frå seg. – Ho var så redd at! ler Bergljot.
Det var mykje å halda greie på. Bergljot var glad for å ha Emma
Tysseland (1926-1996) til medhjelpar. Ho hadde alt vore i butikken i
fem år då Bergljot overtok, og ho heldt fram i mange år enno. Og då
Bergljot fekk sitt tredje barn i 1961, Anne-Brit, trong ho ikkje uroa seg
for butikken sidan den daglege drifta var i gode hender. – Det gjekk
bra med oss. Me var veldig gode venner, seier Bergljot om samarbeidet med Emma.
Å ta ut varer, vita kva folk ville ha og så kjøpa inn, var ikkje alltid
like enkelt. Å vera med på utpakking og framvising av varer i Bergen kunne vera nokså slitsamt, men det vanka gjerne god middag og
oppvarting på slike samkomer, minnest Bergljot. Elles var det også
omreisande agentar som kom på huset og viste fram vareprøver. Det
hende det var både to og tre agentar utanfor døra når ho kom for å opna
om morgonen.
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Det store for mange i førjulstida var juleutstillinga i Svensdalsbutikken. Dei store utstillingsvindauga vart dekte med laken medan dei
monterte utstillinga. I det eine var det leiketøy av mange slag, og i
det andre ting for vaksne. Så då tida kom for å opna utstillinga, stod
det gjerne kø av folk som venta spente på kva som vart vist fram til
julegåver og ting dei kunne ynskja seg.
Men tidene endrar seg. - Frilaurdag vart veldig skadeleg for oss. Då
reiste folk til byd`n og kjøpte og kjøpte, fortel Bergljot. Så sjølv om
Svensdalsbutikken kunne skaffa det meste av det folk venta å få i ei
manufakturforretning, kunne han ikkje konkurrera med vareutvalet i
bybutikkane.
Bergljot var beinskjør, og var lenge plaga med smerter. Ho fekk mon-
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Bileta på denne og førre sida: Emma Tysseland og Bergljot Totland,
kollegaer og venner gjennom mange år. Foto lånt hos Tor Totland.

tert trappeheis så det skulle verta lettare å koma seg opp og ned mellom butikken og bustaden på lemmen. Men all ting må ha ein ende.
Bergljot slutta å ta inn nye varer og selde berre ut det ho hadde på lager
den siste tida. Og tidleg på 80-talet la ho frå seg metermålet og kontorblyanten og vart pensjonist. Då var det også slutt på den tradisjonsrike
Svensdalsbutikken som hadde vore i drift like sidan 1907.
No følgde ei pensjonisttid som etter kvart har vorte til mange år.
Ektemannen Peder fall frå i 2003. Sidan budde ho åleine i Svensdalshuset i elleve år. Men i lengda vart det for strevsamt så ho fekk
sjukeheimsplass. Første året var ho i Hamnahaugen på Haga medan
den nye sjukeheimen vart bygd. Der sit ho no i sitt eige rom med
ein omtrekt, raud sofa, bord og stolar frå Peder sitt arvegods. Lyst og
heimekoseleg.
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I dei mange åra bak handelsdisken, har ho møtt og vorte kjent med
mykje folk. Og kundane kunne vera av mange slag. – Eg lærte snart
å kjenna kundane på godt og vondt. Stort sett var dei greie, men det
kunne vera ein og annan som stakk seg ut. Men slik er det no alle
plass, meiner Bergljot.
Ho trivst godt på sjukeheimen. Smertene som plaga henne før, er det
slutt på. Her vert ho teken vare på og får godt stell. – Eg skjønar ikkje
dei som klagar seg og vil heimatt, seier ho. Sjølv har ho selt Svensdalshuset og har ikkje noko å flytta heim til.

Foto lånt hos Tor Totland.
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Ein barndom på butikk
i rett miljø
Av Tor(e) Totland

Eg voks opp på 50-talet på Ådland i Samnanger,- eit bygdesamfunn
med to konkurrerande butikkar, eit bakeri, eit hotell, eit postkontor,
ein bensinstasjon med drosjeløyve, ein telefonsentral, ein skomakar,
nokre handverkarar, ei kyrkje, ein skule, eit gjestgiveri, og elles små
og mellomstore gardsbruk, med litt fiske som attåtnæring.
Familien min budde i husværet på toppen av den eine butikken, ei
landsens krambu, som selde det meste, frå kraftfôr i papirsekkar til
sirup på dunkar, gummistølvar hengjande i taket, pumpespikar i laus
vekt, ulike bruksting og reiskapar, snop og vanlege matvarer. Frukta
kom ifrå Hardanger, og av den fekk eg eta så mykje eg ville. Det var
stor stas når dei første morellene kom. Det var verre med snop. Då
måtte eg gå over den sterkt trafikerte landevegen, til den andre butikken og handla for eigne sparepengar. Det hende jamvel at eg var med
på å stela pærer frå ein kasse som stod utanfor denne nabobutikken,
og etter det stuntet torde eg ikkje gå på søndagskulen på lang tid, av
redsel for å få formaning i staden for stjerner i boka.
Brød var kortreist mat rett ifrå Røsslandsbakeriet på Ådland. Kaker
og iskrem kom far min med i den vesle, gamle Ford’n sin frå Totlandsbakeriet på Tysse. Elles kom handelsreisande frå ulike firma i Bergen
oftast kjørande i bil for å ta opp vareordrar.
Men dei største grossistane,- Mowinckel, Wallendal og andre-, kom,
både før og etter krigen og eit stykke fram på 50-talet, inn fjorden
i smekre, formålstenlege båtar med eigen kokk ombord. Varene blei
så etterpå leverte med fjordabåtane “Solstrand”, “Lønningdal” eller
“Midthordaland”, og då var alltid nabokjøpmann Brigtsen førstmann
på kaien.
Midt imellom butikkane låg det ein brønn, som me henta vatn ifrå.
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Butikken på Ådland i artikkelforfattaren si tid. Borna er frå venstre Bodil Aadland, Åse Oldervoll, Solvor Aadland, Kari Totland, Tore Oldervoll og Tor(e) Totland. Dama bak er Bodil Drageset, søster til Bergljot,
som i følgje Tor(e) Totland ”var til hjelp i huset og på butikken når ho
som ungdom var lei all hesjinga i Børdalen”. Foto lånt hos Tor Totland.
Og klesvasken blei gjort i elva bak kyrkja. På begge desse postane
møttest folk,- for det meste konene-, og gjorde nødvendig arbeid, før
dette blei modernisert innanstokks, samtidig som dei utveksla nyhende, sidan dei ikkje var digitaliserte. Butikken var også ein samlingsstad i så måte, der kundane tok seg tid til meir enn berre å handla.
Dessutan måtte dei som regel innom Doro, som dreiv postkontoret, og
delte ut for mange sårt etterlengta post. Eg venta ofte på frimerke til
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samlinga mi, som Ivar’n skulle kjøpa for meg på Voss, sidan han gjekk
på gymnaset der. Eller eg venta på ein moropakke frå «Skøyer›n» i
Tønsberg, eller på svar frå ein ny brevven frå «Norsk Barneblad».
Ventetida var ofte den beste.
Doro og Postmannen hadde alltid tid til overs for oss ungane. Ofte
åt me vaflar eller kvelds hos dei. Ho gav meg 5 kr då eg lærde meg å
symja borte ved Fiskaneset, og ho gjorde sjølvsagt ikkje forskjell på
nokon. Hos Perane fekk me ri på hest, mens grisen stod og hylte, hos
Knutane fekk me lov å hoppa i høyet så mykje me ville, og i Pøylo
gjekk me på epleslang om hausten og stod på ski om vinteren, om me
ikkje sigla på klakastykkje, var hos bakaren og spurde etter ferske
skalkar, leita etter sniglahus i fjæra eller fiska piggarotter frå kaien.
Barndomen blei ikkje berre eit liv på butikk, heldigvis.
Som motvekt til kjende og kjære bygdefolka fekk eg også oppleva
det store utlandet gjennom turistar som kom med bussar ifrå Bergen
og stoppa ved hotellet på Ådland for å tre av på naturens vegner, strekkja på beina og nøra seg, før dei reiste vidare til Hardanger. Og her
kom det vel med at eg voks opp på ein butikk, for med hjelp av ein
tom appelsinkasse av tre som disk selde me ungane små blomebukettar av kvitveis, kusymre og liljekonval til folk som snakka framande
tungemål. Eg trur dette gav meg meir interesse for å læra språk enn
handel.
Denne blomsterhandelen var ei blanding av leik og alvor med
småpengar. Men år imellom kunne eg òg oppleva leik med viktige
seremoniar, som å vera jonsokbrudgom, med største guten i flokken
som prest og far til brura som spelemannn, der altså Pera-Peren gjekk
fremst i følgjet av vaksne og flest barn, og spelte fele, mens engelske
og andre turistar fotograferte. Det nærmaste me kom ekte bryllaup
var frå galleriet i kyrkja, der ein stundom slapp til med å trø orgelet
for Reistad-Sigurd’n sin bruremarsj. Men ein odlast alltid først gjennom leiken.   Kommunen, har vore klemt innimellom stolte hardingar
og kjepphøge bergensarar, noko som kanskje har prega samningane.
Men eg kan likevel hugsa at mange av dei bygdefolka mora mi handla
med og far min kjørde varer til i Nordbygda, med meg som grindagut,
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var jordnære og sjølvmedvitne menneske, som truleg ikkje hadde fått
skade på sjela si på grunn av travle naboar. Det gjekk an å leva i kvardagen òg, for det var så mykje anna å tenkja på i denne verda.  Annsemda på butikken kunne sjølvsagt variera, men om laurdagen toppa det
seg ofte. For utanom vanleg ekspedering skulle telefonbestilte varer
lagast til i pappøskjer og sendast vidare med buss eller leverast med
bil på husdøra. Eg hugsar at somme kundar kunne vere ganske kravstore når det galdt service. Viss ein bonde ikkje hadde tid til å handla
til ordinære klokkeslett, måtte ein berre opna butikken for han, same
når på døgnet det var, viss ein ville behalda han som kunde. Og julaftan kunne vere spesiell i så måte, og derfor var foreldra mine stundom
for trøytte til retteleg å kunna nyta pinnekjøtet.
Tobakk var vanleg salsvare, men i tillegg til all røykinga innandørs,
kan eg godt hugsa spyttebakken som stod borte i kroken ved butikkdøra, og at ikkje alle menn var like flinke til å treffa denne. Verda har
heldigvis gått framover på dette området.
Eg trur det var noko spesielt å bu på toppen av ein familiedriven butikk, for der vart alle, store og små, automatisk dregne inn i arbeidet,
om ikkje anna enn for å vera grei gut. Og dette med hjelp i huset var
til tider heilt nødvendig for å rekkja over alt som skulle gjerast. Mor
var vel ofte den det kvilde mest på, for ho skulle også, utanom lange
dagar på butikken, syta for ungane sitt ve og vel, og gjere det som var
av usynlege ting i huset. Ein gong fann ho meg ikkje igjen, og trudde
eg hadde drukna. Nokre bergensarar hadde nemleg stoppa for å handla
litt på butikken, og sa at dei hadde sett “det boblet i sjøen nedenfor
kaien”. Lykkeleg var ho til slutt då eg blei oppdaga i god behald på
loftet hos Knutane, der eg hadde drøymt meg vekk, leika heilt åleine
og ante fred og ingen fåre.
Då eg var 12 år, altså i 1959, flytta me til industristaden Tysse, rett
over på andre sida av Samnangerfjorden, med Safa strømpefabrikk
som største arbeidsplass, og som enno driv, men i monaleg mindre
målestokk enn før. Der heldt mor mi fram med manufakturforretninga,
Rachel Svensdal Eftf., som ho kjøpte etter 10 års tid, mens far min
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Tor(e) Totland saman med mora og Emma Tysseland på Svensdalsbutikken. Foto lånt hos Tor Totland.
gjekk over i anna handelsverksemd utanfor heimen. Også her budde
me på toppen av butikken, som selde alt frå arbeids-og fritdsklede til
tråsneller, garn i hesper, skor, kosmetikk, og ikkje minst, leikar.
Spenninga var stor kvar jul når vindaugsutstillinga som skulle vera
dekt til med stort gråpapir fram til første kvardagen i desember. Eg trur
me tok vare på dette papiret frå år til år, for nøysemda var godt utvikla
på den tida, må vita. For å få fram til butikken dei varene som trongst
til jul, måtte mor mi til Bergen, og dei varehusa som ikkje heldt til der,
hadde utpakking på hotell. Slike hendingar, som for eit barn var som
ein gigantisk forsmak på julekvelden, hadde eg alltid lyst å vera med
på, men måtte som regel vera igjen heime.
Elles var Tysse som ein liten bygdeby å rekna, med Tysse-Vikjæ som
eit pulserande sentrum. Her var store og små verksemder, spesialbutikkar, handverkarar, to bensinstasjonar, fleire frisørar, bakeri, meieri,
post og bank, doktor-, tannlege- og andre kommunale kontor, kafé,
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snackbar, skule, bedehus og kino, med mykje folk og røre. Etter eit
par år gjorde alt dette overgangen til ein ordentleg by lettare for meg.
Då eg var 15 år, altså i 1962, reiste eg til Bergen for å gå på realskule, gymnas og seinare studera ved universitetet. Og då hadde eg stor
fordel av butikken til mor mi, for då kunne eg gå inn til ein klesgrossist, til dømes Sundt eller Kløverhuset, eller møta opp på eit hotellrom, ta ut det eg hadde bruk for og la rekninga gå til butikken heime.
Det hende også at kleda blei sydde etter mål. Såleis blei eg ein heller
velkledd student. Eg reiste heim i helgane for å halda kontakten med
familien min og bygda mi, fram til eg flytta til Florø i 1977, der eg har
arbeidd, stifta familie og budd sidan.  Klesbutikken til mor mi blei lagt
ned ein gong tidleg på 80-talet. Varene blei etter kvart vekke, men inventaret, hyller og diskar, stod nesten slik det alltid hadde gjort til me
selde eigendomen i 2016. Til og med kassaapparatet stod der, rett nok
øydelagt av barnebarn som hadde leika butikk i ettertida. Faren min
døydde i 2003, men mora mi lever enno, 95 år gammal, noko redusert
av alderdom.
På Ådland gjekk eg mine barneskor, på Tysse blei eg fort ein ungdom
som flytta ut. Livet som foreldra mine skapte seg i flotte bygdemiljø,
gav meg og søstrene mine ein god barndom på butikk.
Som de sikkert har lagt merke til har me her omtalt artikkelforfattaren med to ulike
namnevariantar, Tor og Tor(e). Her er hans eigen kommentar til ”namneforvirringa”:
”Årsaka til heile greia var Tysse-besto, som meinte at guten ikkje kunne døypast for
Tore, av di dette namnet òg var eit jentenamn (jfr. Tore Segelcke, kjend skodepelarinne
frå Austlandet frå før krigen ein gong). Foreldra mine var lydige og gjorde om på
namnebestillinga hos presten like før dåpen, og eg vart døypt for Tor. Men sidan dei
først hadde tenkt Tore, heldt dei fram å kalle meg det, og eg brukte det sjølv i alle samanhengar, heilt fram til1962, då eg begynte på realskulen på Hordaland Fylkeskommunale Gymnas i Bergen. Der forlangte dei, etter ei stund, dåpsattest frå alle elevane.
Og eg hadde jo allereie presentert meg som Tore, kor på ein av lærarane, med stort
alvor oppmoda meg til ikkje å driva med namneforfalsking, for det var strengt ulovleg
og kunne straffast med bøter, i verste fall fengsel. Eg blei då livande redd og bytte til
rett namn, prompte. Sidan har eg lært meg å bruka det. Her i Florø, inkludert kone,
barn, barnebarn og overalt i verda elles, veit ingen om noko anna namn på meg enn
Tor. I slekta og blant sambygdingar frå Samnanger, ropar eg meg framleis for Tore
og lyder det meir enn gjerne, for det namnet har trass alt kome hjarta mitt nærast.”
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Kan
du håtta?
Av Ivar Bård Aadland
Dette er ei revyvise frå 1985. Kan syngjast på melodien til ”Red River
Valley”.
Kan du håtta dan gongjen då dampen
la te bryggjo med sekkje i lad?
Og du stod dar med kjerro og gampen.
Da e’ frøkteleg lengje si’ da.
Sista hivet - da va’ slutt å løssa.
Snart sku’ skipsklokko klemta farvel.
Men me ga øss god tid te å drøsa.
Da e’ lengje si’ da, likavel.
På butikkjen va’ sirop i tydna.
Da va’ lausvekt på alt du sku’ ha.
Dar va’ ulja te lampen rondt hydna.
Da e’ frøkteleg lengje si’ da.
Meieriet ga plass te so månge.
Dar fekk meiersko ofta ei hand.
Men dan handæ tok jento på fångje,
og so vart di te kona og mann!
Kan du håtta me treskja på låven?
Da va’ during og agne og støv.
Du fekk ny halm te sengjæ i koven.
Kan du håtta kor himmelsk du søv?
Da va’ månge slags lokte og teva.
Barkaløget og tjøro va’ bra.
Men so hadde du snekjen tå reva
- da e’ heldigvis lengje si’ da!
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Kan du håtta me skreidde på veien?
Då va’ styrestong nøttig å ha.
Da gjekk løstigt med is onna meien.
Da e’ frøkteleg lengje si’ da.
Kan du håtta te konfirmasjonen?
Dress og frakkje laut gutane ha,
og ein hatt so’ gjekk mesta te mon’n.
Da e’ frøkteleg lengje si’ da.
Kjøkenjentena fraus på ein lagsfest.
Men då hende da guten vart glad,
før han vermde so trutt dar da trongs mest.
Kan du håtta korleisna da va’?
Kan du håtta du ga deg litt ti’e
te å leva og kjedna deg glad.
Og du vermde te følk kraup or hiet.
E’ da frøkteleg lengje si’ da?
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Tysse som det var

Av Nils Kvittingen. Tilrettelagt av Ivar Bård Aadland

Nils Kvittingen (1908-1997) var ein flittig skribent i «Samningen» gjennom mange år. Han tok gjerne opp dagsaktuelle tema
som han hadde klare meiningar om, men ofte delte han sine
store kunnskapar om farne tider med lesarane av bygdebladet.
I november/desember 1992 hadde han ein serie med småstykke
han kalla «Tysse slik det var» på trykk i «Samningen». Her har
me samla alle småstykka til ein artikkel.

Prestar med jordisk gods

Tek ein for seg Nils Lauvskar si første bygdesoge, kan ein der lesa om
alle gardsbruk og husmannsplassar som det var mange av i gamal tid.
Ein kan der følgja ætt og eigar mange hundre år attende i tida. Og ikkje
ein einaste gard eller plass er gløymd. Tysse er nemnd som to gardsbruk – Indre Tysse og Ytre Tysse – med ei stor elv utan bru mellom
seg. Når det ikkje er noko ekstra, er det for dei fleste berre teke med
årstal for fødsel, giftarmål og død, også same data for kone og born.
Det er også teke med kor mange dyr og kor stor avling av ymse slag
det var på garden. Slik er også Indre Tysse nemnd.
Men for Ytre Tysse er det noko anna enn for heile samnangerbygda
elles. For dei som har Lauvskard si bygdesoge i bokhylla si, trengst
det ikkje nærare forklaring. Men ikkje alle har boka, og då skal eg ta
med dette:
Alt i mellomalderen var Ytre Tysse apostelgods (kva no det måtte
vera), og frå år 1500 og oppover var det tydeleg prestelærd adel som
åtte Ytre Tysse. Og at sume prestar i gamal tid kunne ha stor evne og
vilje til å samla seg gods av denne verda, det veit alle som har gjeve
seg tid til å lesa litt historie. Dette kan vel vera årsak til den omtalte
store rikdom og eigar av desse bruka: 1. Børdal, 2. Høyseter, 3. Svensdal, 4. Grønsdal, 5. Kvitingen, 6. Langeland, 7. Tveit, 8. Tveiterås og
9. Hope. Då rike Per Tysse gifte bort einaste dotter si, fekk ho to av
desse gardane, Tveit og Langeland, i bryllaupsgåve. Og likare gåve
har vel ikkje vore gjeven i Samnanger.
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(Red. mrk 1: Apostelgods var jordegods som høyrde til Apostelkyrkja
i B ergen. Red. mrk. 2: Anna og Nils fekk ikkje gardane i gåve. Dei
fekk berre bygsla, for truleg ville ikkje Per Tysse heilt godta å ha ein
tidlegare svensk krigsfange til svigerson, hevdar Atle Austestad i boka
«Nils Stålby – karolinen i Samnanger».)

Framsynte menn i førre århundre

Kanskje var det glans av denne herregard som gjorde at framsynte
menn i førre århudre slo seg til på Ytre Tysse. Her må først av alle
Svein Røsseland (biletet under) frå Steinsdalen i Kvam nemnast. Han
kom til Tysse med kone og born i 1862. Han bygde kai, og på kaien
bygde han hus. Landhandel og lager – «Lånæ» - i første høgd, og
bustad i andre høgda. Han hadde bevertarløyve og bygde også hotell
nokre få meter frå bustadhuset. Dette var visstnok første hotellet som
vart bygt i Samnanger.
Svein Røsseland kan vel med stor rett kallast ein føregangsmann i
bygda den gong. Han var med og skipa Samnanger Sparebank, han
fekk i stand første postkontoret på Tysse, og han var med og skipa
det som vart kalla Midthordlandske Dampskipsselskap med rutebåtar
mellom Bergen og Tysse. Han overlèt landhandelen i 70-åra til son sin
Nils, men dreiv hotellet sjølv til opp mot hundreårsskiftet.
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Ein mann til som bør nemnast, er Torgils Frøland. Han var næraste
naboen til Svein Røsseland og bygde hus for landhandel, han også.
Han bygde òg fargeri. Dette var i 80-åra. Til fargeriet kunne no alle i
bygda koma med vadmålsveven sin og få han stampa og farga i den
lèten dei ville ha. Truleg hadde han mykje arbeid, for i dei tider var det
vevstol i kvar einaste gard, og den vart kvar vinter flittig brukt. Han
heldt på med dette fram mot århundreskiftet då ei større bedrift overtok alt slikt arbeid. Han bygde no fargeriet om til bakeri. Han hadde
også to hestar som han brukte til eigen og til leigd transport.
Dette var vel dei to første som gjekk i gang med handel på Tysse, til
gagn for seg sjølve og også til gagn for heile bygda. Men det skulle
koma større ting på Tysse. Om lag 1880 kom ein forretningsmann frå
Bergen og såg Tyssefossen, og med ein gong bestemte: Her ville han
byggja fabrikk.

A/S Samnanger Uldvarefabrik

F. Matthiessen heitte kjøpmannen i Bergen som kom og såg
Tyssefossen. Han kjøpte fossen og arealet han trong til fabrikk i 1884.
Var tysk av fødsel denne mannen og gjorde ikkje tinga stykkevis og
delt, men med tysk grundigheit. Han sikra seg all vassrett til høgste
fjell, og både Vaksdal Mølle og Bergens Elektrisitetsverk måtte nok
seinare snakka eit alvorsord med Matthiessen. Han bygde også ein
liten dam. Når Kvitingsvatnet vert tappa ned om lag 12 meter frå høgaste nivå, så kan ein truleg enno sjå små restar etter denne dammen.
Samanlikna med betongdammen som er der no, så kan han vel kallast
barneverk. Men han samla vel ein liten vass-skvett som kunne vera
god å ha ein vinterdag når naturleg vassføring i elvane nærma seg null.
Arbeidet med å byggja Samnanger Uldvarefabrik tok til i 1885, og eit
år seinare, 1886, vart første byggjetrinn sett i drift. Første byggjetrinn
kan seiast av di det vart utviding to gonger. Må ha vore eit hektisk
arbeidsår dette. Betong vart enno ikkje brukt. All kaimur både under
og over vassflata vart bygd i fin og solid stein. Mykje av denne steinen
kom frå Framnes i Nordbygda og vart om vinteren kjørt med hest og
slede over isen til Tysse. Kven som stod for alt arbeid, veit ikkje eg, og
ikkje er det vel så mange andre i bygda som veit det heller. Soga har
nok gløymt det ho visste her.
Det var F. Matthiessen som kjøpte Tyssefossen og anla første byg-
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gjetrinn som han sjølv berre så vidt fekk sjå ferdig. Frå 1888 var det
son hans, K.A. Matthiessen, som overtok. Han hadde god utdanning i
tekstilfaget, og særleg i fabrikasjon av ullvarer. Han hadde i åra 1888
til 1895 utvida bedrifta noko, men det vart frå no den store utbygginga
tok til. I året 1899 var Samnanger Uldvarefabrik fullt utbygd. Etter
forholda den gongen kunne det no kallast stor fabrikk med 250 arbeidsplassar.
I mi levetid har eg vore innom nokre av verdas største byar, men ingenting der har imponert meg slik som då eg i 5-6-årsalderen for første
gong fekk sjå Samnanger Uldvarefabrik med den digre skorsteinen.
Slik var det vel fleire born som såg det.
Det var i førre århudre dei tok til å byggja jarnbaner og vegar her i
landet. Den eldste del av Bergensbana er strekninga Bergen-Voss, veit
me. Denne delen vart opna som smalspora bane i 1883. Noko i same
tid vart det sett i gang å byggja veg frå Trengereid jarnbanestasjon, ein
veg som skulle enda i Norheimsund. I 1885 var denne vegen komen
så langt som til Ådland. Det skulle ta endå ti år før han nådde fram til
Tysseelva og det for første gong kom bru her.
Av di fabrikken låg på Ytre Tysse og det ikkje var bru-samband med
Indre Tysse, var det rimeleg at nybygging for det meste vart lagt til
Ytre Tysse, slik at der var det snart ikkje meir å byggja på. No vart
Indre Tysse (Tyssevika) på utruleg kort tid hakka opp i småbitar. Matthiessen kjøpte tomt til to store boligar til sine folk, og i alt kom 20
bruk på kort tid. Det må ha vore ei mest eventyrleg byggjeverksemd
i åra 1895-1910. Folk bygde på Tysse av di der var arbeid å få. Det
grodde også opp forretningar av mange slag. Ikkje så altfor stor overdriving å seia at frå no var Tysse samningane sin næraste by i mange
år.

Butikkar og bakeri

Då Tyssebrua kom, vart ho ikkje berre brukt til å gå og køyra over,
men ugdomane brukte ho også til dansegolv. Mange reinlendarar vart
nok trødde her. Ein gamal tyssemann som no er vekke, fortalde meg at
det var på Tyssebrua han lærte seg dansekunsten.
Men som eg har nemnt før, det var no det kom forretningar av ymse
slag, og mange handverkarar slo seg til på Tysse. Kort kan det seiast:
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At det kom bru over Tysseelva heilt på slutten av 1800-talet, hadde
alt å seia. Før brua var Indre og Ytre Tysse to ulike verder, effektivt
skilt frå kvarandre av ei stri elv. Med brua på plass kunne ein brått
byggja og bu i Tyssevika, sjølv om ein arbeidde på ullvarefabrikken.
Ingen av dei dukka nokosinne opp som millionærar. Men like kort kan
også seiast: Ingen av dei gjekk konkurs. Når alt dette er borte frå Tysse
for lenge sidan, så har det heilt andre årsaker.
Røsseland og Frøland var dei første av det slaget som i dag vert kalla
daglegvareforretningar, men no auka talet snøgt til sju i alt. Kvar butikk hadde sine faste kundar, som dei tok godt vare på. Men ettersom
Røsseland var den første, er det vel rettast å seia at han etter kvart
hadde samla største kundekrinsen. Om alle desse butikkane kan i dag
seiast at dei hadde ein namnlaus sjarm som aldri kjem att. Saman med
berre gode kjenningar utanfor disken og ei alltid like smørblid Jenny
som svinsa bak disken – det er godt minne den dag i dag.
Fire bakeri vart det på Tysse no, og alle hadde dei rikeleg arbeid og
stor omsetning. Ikkje så mykje å særmerkja her – det einaste kunne
vera at ein av dei til jul baka ein sort peparkaker så gode at eg seinare
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aldri har smakt maken. For oss som ein seinkveld tett oppunder jul
skulle «spasera» frå Tyssevika og eit par mil til fjells, kan dei lettast
samanliknast med kraftbensin på ein bil: Når ein gumla på ei slik god
peparkake, så tok ein motbakkane på høgste apostelgir.

Rachel Svendsdals Eftf.

På garden Svensdal kom det i 1861 ein gut til verda, og i dåpen fekk
han namnet Johannes. Det som kan vera særmerkt med denne Johannes, var at han voks opp til ein stor og sterk kar. Komen i vaksen
alder søkte han seg, som mange andre den tid, til underoffiserskulen,
og yrket hans vart seinare sersjant i infanteriet.
Johannes Svensdal fekk seg tomt og bygde hus tett attmed Samna-

Ullvarefabrikken med Svensdalsbutikken (den mørke bygningen),
Røsselandsbutikken og hotellet attmed seg. Butikkane og hotellet (som
i dag er bustadhus) vert småe attmed den ruvande, digre ullvarefabrikken. Svensdalshuset må elles vera eit av landets tøffaste hus. Først
greidde det seg utruleg nok då ullvarefabrikken brann. Så vidt me har
forstått, var ullvarefabrikken sine vindaugo mot Svensdalsbutikken
forlengst mura igjen då det brann, akkurat med tanke på brannfaren,
noko som truleg var ein viktig årsak til at huset greidde seg. Men ein del
år seinare fekk det tapre Svensdalshuset prøvt seg igjen. Då brann Røsselandsbutikken. Men Svensdalshuset greidde seg - igjen, mot alle odds.
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nger Uldvarefabrik og sette i gang med manufakturforretning. Men
det gjekk visst ikkje så bra. Han hadde ikkje forretningssans, vart det
sagt. Det vart også sagt at han var for snill. Mest truleg at det siste var
mest årsak til at det ikkje gjekk så godt. Men kona hans, Rakel heitte
ho, hadde talent for dei begge. Ho overtok forretninga fullt og heilt, og
på sitt namn. Og no gjekk det straks betre.
Rakel var god diplomat, men hadde også faste prinsipp og faste prisar. Næraste konkurrent var Bergen, og det var langt vekk dengong.
Rakel førte snart dei varer samningane hadde bruk for både til kvardag og fest. Fabrikkjentene delte gladeleg den vesle vekeløna si med
Rakel når dei skulle fjonga seg slik jentene fjonga seg også i dei dagar.
Truleg var det dei tilsette i fabrikken som var dei sikraste kundane.
Rakel dreiv forretninga til sin død. Og no kunne eldste dotter hennar,
Borghild, overta ei solvent og godt innarbeidd manufakturforretning.
Då også Borghild var borte, vart forretninga driven framleis, men no
under namnet «Rachel Svendsdals Eftf». For mange år sidan er også
denne forretninga gått over i historien.
Johannes tok ut, han, og vart ein slags bus som materialforvaltar
hos BL. Han budde lenge i heimen min, og eg hugsar han som særs
godlyndt og snill. Han hadde eit utal av skoser og stubbar frå vår eiga
bygd. Kan kallast ein stor feil at ingenting av det vart notert for ettertida. Det ville eg ha gjort i dag.

Slaktarar og skomakarar

To slaktarforretningar var det også på Tysse – ein på Indre Tysse og
ein på Ytre Tysse. Det var på Ytre Tysse det kom slaktar først. Ole
Knutsen var det han heitte, og det er han eg hugsar best. Hadde utprega ordenssans, denne mannen, og vars særs proper og reinsleg i sitt
virke, så dei kjøtvarer han leverte, kunne kallast dei beste. I eit knipetak kunne han ha ein treffande replikk, som då ei kokke frå ei brakke
ved Svartavatnet kom for å klaga på kjøtet ho hadde fått sist veke.
Ikkje heilt utan harme leksa ho i veg at det var for mykje bein i dette
kjøtet, noko meir enn det skulle vera, meinte ho. Ole høyrde roleg på
henne. Men då han langt om lenge fekk koma til ords han og, sa han
berre dette: «Du får prøva å ala ei ku utan bein, du.» Og klagemålet
slutta visst her.
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Knutsen-slaktarbutikken på Ytre Tysse. Skiltet på veggen, som det er
eige bilete av under, fortel at dei selde langt meir enn kjøtvarer.
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I dag vert vel alt skotøy laga i fabrikk og på samleband, slik at kvar
«skomakar» lagar same skodelen alle sine levedagar. Ikkje ofte ein
ser eit skomakarskilt i dag. Inntil dei første tiår i dette århundret var
det skomakarar i massevis både i by og på landsbygda. På Tysse var
det fire av dei. Alle desse fire var aldri arbeidsledige, men hadde det
vanlegvis rykande travelt. Dyktige i sitt fag var dei alle.
Eg kan hugsa at ein av dei hadde ein vane som var god eller mindre
god, alt etter som ein vil sjå det – eller har meir eller mindre humoristisk sans. Det vanlege er at folk feirar gebursdag ein gong for året, men
denne skomakaren hadde teke til med å feira han fleire gonger. Og
kvar gong la han frå seg syl og bekatråd og såg retteleg lyst på livet ein
dag eller to. Og når kona hans høyrleg minna han på at han for ikkje
så lenge sidan haddde feire gebursdag og at dette no ikkje kunne vera
heilt rett, så svara skomakaren godt høyrleg, han og, at han sist hadde
teke så skammeleg feil: «Det er i dag eg verkeleg har gebursdag!»
Men bortsett frå dette, som kanskje kan seiast å vera litt utanom det
vanlege, så var han dyktig i sitt fag og elles ein heidersmann på alle
vis.

God mat, skvip og sveisne jenter

I tida før det var veg – langt mindre bilar – kunne det ofte vera
nødvendig å overnatta på Tysse for dei som hadde lang veg heim, og
nødvendig med ein plass der ein kunne kjøpa seg mat. I Tyssevika kom
det straks to kafèar med plass til overnatting. Det var Nils Tverlid, ein
av dei første som fekk seg opp hus i Tyssevika. Han var fødd svaksynt
og vart seinare halvt blind, men han var utdanna møbelsnikkar. Han la
no høvelen vekk og ominnreidde huset til kafè og overnatting. I 1922
reiv han gamlehuset og bygde Tysse pensjonat.
På andre sida av vegen tok ei dame, Martha Nordbø, også til med
kafè og overnatting. Begge fekk mange gjester, særleg av dei som ville
kjøpa seg kaffi og mat. Kan mest vera like lett å prova som å motprova at det også vart konsumert ei og anna flaske «kjøpeøl» på begge
plassar, men ikkje i slik form og volum at nokon brydde seg om dette.
Kjøpeøl vart den gong elles rekna og kalla for skvip. Det var gjerne
heimelaga øl det gjekk mest på den tid, og det var andre saker. Slike
ord som promillar var lite kjent. I min grønaste ungdom vart det meg

45

fortalt at alkoholgehalten den gong gjerne vart rekna i slagsmål pr.
kagge. Var dette ei dårleg sanning, så var det i alle høve ei særs god
lygn. Meir har eg aldri tenkt på dette.
På Ytre Tysse kom det også ein kafè som vart kjend for særs god
mat og særs sveisne jenter til å bera fram maten, så gutane lèt ikkje
tarmane skrika høgt og lenge før dei for til «Lingreo» og kjøpte seg
meir mat. Kommunen fekk litt seinare kjøpa dette huset til bustad og
kontor for kommunelegen. Og frå no av ei tid var ikkje legestillingen
i Samnanger eit paternosterverk som det hadde vore, og no er godt på
veg til å verta igjen.

«Djevleburet»

Tysse ungdomslag vart tidleg skipa og hadde vel fleire gode jarn i
elden enn mange andre lag. Mellom alle dei som hadde sitt arbeid
i fabrikken, var det nokre som hadde stor musikalsk givnad. Dette
markerte seg straks i form av eit musikkorps som etter kvart skulle
verta eit av dei beste på Vestlandet. Mykje anna lagsarbeid var der
også, men det skal ikkje takast med her. Bygde også tidleg ungdomshus på Ytre Tysse. Men dette huset vart ikkje særleg populært. «Så har
vi djevleburet på haugen som også har sitt ry,» skreiv tyskaren i visa
han dikta om Tysse og omegn.
Ja, djevleburet vart det heitande. Men kva det var som gav dette
namnet, veit ingen i dag. I fleire år var det ein flokk tøffe karar som
ikkje har vore sett maken til korkje før eller seinare i bygda. Og når ein
flokk vaskeekte, svenske rallarar for til Tysse om laurdagskvelden for
å svinga seg sjølve i staden for å svinga feiselen, ja, då er det vel ikkje
heilt utruleg at bølgjene på dansetilet og utanfor huset kunne koma til
å gå noko høgare enn dei gjekk på fjorden, sjølv om det bles aldri så
sterk kuling. I alle høve stengde ungdomslaget dette huset og tok til å
byggja Vonheim i Tyssevika.
«Buret» vart no ståande mesta som til spott og spe – få eller ingen
ville bu i huset, og slett ingen kjøpa det. Det enda med at bygdas kårne
menn måtte ta affære. Dei kjøpte huset for ein billig peng, reiv det og
og frakta det opp til Grønsdal. Kunne vera nett høveleg skulehus til
«fjedlahedningane» hadde dei funne ut ved votering. Skulehus vart
det, og då siste spikaren var på plass, vart det straks så seriøst at ingen
fekk koma det nærare enn ti meter utan å ha eit eksemplar av Herr
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Kingo si bok i neven.
No er det for lenge sidan slutt på skulen – mest slutt på fjellahedningar òg. Huset er no grendahus og det mest velhaldne i bygda. Her
vert kommunale midlar berre brukt, ikkje misbrukt. Enno «still going
strong» kan ein seia om huset med det stygge namnet.

Aldri meir som det eingong var

Truleg er det ikkje noko anna århundre som kan visa til så mange store
ting og revolusjonerande oppfinningar som det er gjort i dette århundret
me no snart ser slutten på. Her i Samnanger var det i dette århundret
me fekk elektrisiteten og bilen, og årstalet for begge er 1917. I dette
året vart Samnanger e–verk skipa. Tysse var dei første som kunne snu
på brytaren, få blankt ljos og så for alltid hengja vekk parafinlampen.
Seint, men sikkert breidde straumen seg til alle hus i dag.
Bilens tidsalder her i bygda tok også til same året – med to bilar. Bergens
elektrisitetsverk kom med bil som for det meste gjekk i skytteltrafikk
mellom Trengereid jarnbanestasjon og Totland med norsk-amerikanaren Bernhard Waage bak rattet i første tida. Norsk-amerikanaren
Tomas K. Aadland var det som kom med den andre, og som den aller
første tok til med rutekjøring frå og til Trengereid jarnbanestasjon.
I den tid folk reiste med båt, gjekk det med tre dagar til ein bytur – to
dagar i reis og ein dag til nødvendige ærend i byen. No kunne same
turen gjerast makeleg på ein dag. Vossebana var bygd om frå smalspora til normalspora, og kanskje med unntak av Nesttun vart snart Trengereid den mest trafikkerte på heile Vossebana. Behovet for fleire bilar
auka no snøgt, og i 20-åra var det mange drosjar frå Samnanger og
Kvam i denne trafikken.
Alt dette kan kallast framsteg. Og då 20-åra tok til å minka, var det
ingenting som peika i den lei at 30-åra skulle verta vanskelegare for
Samnanger i det heile, og for Tysse i særdelesheit.
Men det vart det. Ei marsnatt i 1931 gol den raude hanen over Samnanger Uldvarefabrik. Den gong fanst det ikkje organisert brannvern på
Tysse, og denne hanen fekk gala fritt så lenge det var noko å gala over.
Og då ny dag kom, var Samnanger Uldvarefabrik – ein gong ein av dei
største i Skandinavia – ei rykande branntomt.
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Åra som no kom, vil eg gå stilt forbi. Men endå ein gong skulle
det koma ein framsynt og god mann til Tysse. Denne mannen såg
branntomta og bestemte: Her ville han byggja ny fabrikk. Tysse tok no
straks til å få att noko av sitt gamle ansikt. Men aldri meir vert Tysse
det det eingong var, alle samningar sin næraste by.
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Eit av få
barndomsbilete av
Oddvar. Her
er han ni år
gammal.

Oddvar Tvedterås
om å veksa opp på Tysse
Av Svein O. Aadland

Oddvar Tvedterås (98) er ikkje berre Samnangers eldste, han er
også ein svært oppegåande mann, som minnest mangt og mykje
frå eit langt og interessant liv. Me har fått han til å fortelja litt om
korleis det var å veksa opp på Tysse i 1920- og 30-åra.
Oddvar var fødd i 1919. Faren kom frå Tveitarås, medan mora var frå
Aldalen. Oddvar hadde ein ni år eldre bror, Johannes.
Far til Oddvar vart som ung anleggsarbeidar skadd for livet i ei arbeidsulukke, då ein stillas ramla ned under bygginga av kraftstasjonen
på Frøland. Difor måtte mora skaffa inntekt til familien. Ho arbeidde
på Ullvarefabrikken på Tysse.

49

Folk i alle rom

I Ullvarefabrikken si tid var Tysse verkeleg ein liten by. I dei fleste hus
var fleire familiar stua saman.
Foreldra til Oddvar leigde hos ”Fiskje-Ola´n” i huset som framleis
står heilt nedst i Vonheimsbakken, på høgre sida når du går oppover.
”Fiskje-Ola´n” sjølv budde i hovudetasjen. I kjellaren budde det ein
familie, oppe på lemmen budde Oddvar sin familie i eine enden av
huset, ein annan familie i andre enden. Slik sett var dette eit typisk
Tyssehus på denne tida. Folk budde tett og trangt. Oddvar fortel at
kvar familie på lemmen hadde ei stove og to små skråkammers på
kvar side. Kammersa var så småe og lave at Oddvar vaks opp med
bokstaveleg tala å krypa til køys om kveldane. Dei to familiane delte i
tillegg eit kjøken på midten. Lydt var det naturlegvis også i desse husa,
ein fekk med seg det meste av det dei andre sa og gjorde.
I 1926 begynte Oddvar på skulen, i skulehuset som stod der kommunehuset står i dag. Han hadde med andre ord svært kort skuleveg.
Eit par-tre år seinare fekk han endå kortare skuleveg. Då bygde foreldra hus heilt inntil skuleplassen, på motsett side av bedehuset. Huset
stod på det som i dag er ein del av parkeringsplassen ved kommunehuset.

Disiplin på skulen

Brita Stue frå Kvam var lærarinne for dei minste klassane. Brita Stue
var ugift og budde i eit hus nedom vegen ut mot Tysseelva (nedom
der som ”strekkmetall-gangvegen” begynnar). I tillegg til å vera lærar,
hadde ho også bibliotek i kjellaren i huset sitt, med opningstid når ho
var heime.
Då Oddvar begynte på skulen var Brita Stue ei dame i siste helvta
av 50-åra, så han hugsar henne som ei eldre dame. Han hugsar henne
også som ei veldig roleg og kjekk dame.
Brita Stue hadde sitt klasserom oppe på lemmen. Dei minste elevane
måtte opp og ned ei bratt og stygg trapp mange gongar om dagen.
Nede var det to skulestover. Skulestova mot bedehuset var Tomas Ise-
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To av lærarane
frå Oddvar si tid,
Brita Stue og Josef
Tveiten. Utsnitt av
skulefoto lånt hos
Oddvar Tvedterås.
ne si, i den andre regjerte Josef Tveiten.
På denne tida skulle det vera disiplin i skulen, og det var vanleg å
bruka fysiske straffemetodar. Brita Stua la likevel aldri hand på elevane, fortel Oddvar, ho sende dei på gangen om det var noko. Tomas
Isene tok derimot borna i øyra om dei ikkje oppførte seg. Ein gong
drog han så hardt i øyra til Oddvar at blodet rann. Men då fekk Isene
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også besøk på skulen straks etter. Far til Oddvar tok læraren i brystet
og gjorde det klart at no hadde han gått for langt. Noko slikt måtte
aldri skje igjen.
I friminuttane var alle tre lærarane ute og spaserte og heldt eit auga
med elevane. Men av og til vart Isene att i skulestova. Då skreiv han
ein song eller ein salme på tavla. Når elevane så kom inn, skulle dei
skriva av songen eller salmen, og så kappast om å læra seg han utanboks. Når den første rekte opp handa og kunne seia fram salmen utan
å sjå i korkje bok eller på tavle, strauk læraren ut salmen. Resten av
klassen måtte pugga seg ferdige heime.
Mor til Oddvar var flittig på bedehuset og song mykje i heimen. Slik
lærte Oddvar mange salmar.
- Av og til hadde eg flaks, smiler Oddvar. Salmane han hadde lært hos
mora kunne dukka opp på tavla. Dermed trong Oddvar berre så vidt
lesa gjennom versa før han triumferande kunne rekkja opp handa, til
beundrande blikk frå dei andre i klassen.

Lærar Tomas
Isene.
Eleven som
står attmed
Isene er Ingrid
Hanevik, som
seinare vart
gift med Oddvar. Utsnitt av
skulefoto lånt
hos Oddvar
Tvedterås.
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På dette utsnittet av det same skulefotografiet ser me, eller skimtar
me, Oddvar. Det er han me ser augene og luggen av midt på biletet. Guten framfor han er Even Trengereid. Attmed Even sit brørene
Meinert og Jonas Larsen. Guten til høgre for Oddvar er Åsmund
Abotnes, medan Ragna Røsseland sit rett bak Oddvar.
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”Hemmeleg danseskule”

Klokka 12 gjekk fabrikkfløyta på Ullvarefabrikken. Då var det ein
times middagsstund for både fabrikkarbeidarar og skuleborn. Vegane
vart fylte opp av born og vaksne som skulle heim og eta.
Dei største skuleborna hadde det ekstra travelt med å koma seg heim,
eller rettare sagt heimom. Dei berre slukte maten og hasta tilbake til
skulen. For no hadde dei skulen for seg sjølv, og då var det dans. Pultane vart rydda til sides. Oddvar Tvedterås og Birger Sandvik fann fram
munnspela sine og spelte opp.

1
2
3

På dette biletet ser me huset Oddvar budde i dei første åra av livet
(1), huset familien bygde og flytta inn då han var skulegut (2) og skulehuset (3).
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- Det var ikkje ein elev som gjekk ut frå skulen på Tysse desse åra
som ikkje lærte seg reilender, vals, springpolka og den slags, fortel
Oddvar.
Sjølvsagt hadde dei eigentleg ikkje lov til å dansa i skulestova i middagsstunda. Difor var det alltid ein som stod vakt ute, og varsla når
første lærar kom. Så heiv dei pultane på plass og spelemennene gøymde vekk munnspela.
Men ein gong gjekk det nesten gale. Han som stod vakt vart så oppteken av noko som skjedde oppmed eit hus at han ikkje la merke til
læraren som kom. Dermed vart det nærmast panikk i ”dansestova”.
Spelemennene hoppa ut gjennom glaset og fekk berga instrumenta.
For sjølv om alle på Tysse, også lærarane naturlegvis, visste om at det
vart dansa i skulestova i middagsstundene, så visste dei det liksom
ikkje offisielt. Dermed ville nok lærarane ha teke munnspela om dei
kom på dei midt i dansen.
Ei av pliktene på skulen den gong, var å bera ved. Dei største og
sterkaste gutane måtte ta seg av det. Dei måtte også passa omnen.
Framfor omnen stod eit brett. I timane vart det brukt til å hengja labbar
til tørk på. For når ein gjekk i treskor, og det gjorde dei, heile året, også
om vinteren, var det ikkje til å unngå at dei ofte vart våte når dei var
ute. Våte labbar til tørk på brettet og ei røys våte treskor oppstilt attmed, gjorde at det ofte kunne vera eit heller fuktig klima i skulestova.
- Men til 17.mai fekk me gjerne eit par tøyskor, fortel Oddvar. – Då
var det som me spratt til vers når me gjekk, legg han til. Men dette var
bokstaveleg talt tøyskor, utan skikkeleg sole også, så dei var utslitne i
løpet av nokre få veker. Om sumaren gjekk dei no elles mykje berrføtt.

Grindagut på fridagane

Sjølvsagt vart det skula seks dagar i veka, på Tysse som alle andre stader, den gong. Men elevane gjekk berre på skulen anna kvar dag, slik
vanleg var. Dei dagane han ikkje var på skulen arbeidde Oddvar´n som
grindagut for Toen (Johannes Tveiterås, 1902-1975). Det var i desse
åra at Kvitingsdammen vart bygt, og To-Johannes´n køyrde mellom
anna sement opp til anlegget der.
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- Sekkane vog 56,5 kilo og me hadde 33 sekkar på kvart lass, fortel
Oddvar. Dei rakk tre lass om dagen. Med 18 grinder mellom Haga og
Kvitingen, var det nesten uråd å greia seg utan grindagut. På Tveitaflatane var det så tett med grinder at grindaguten stod på stigbrettet
mellom kvar. Og over Tveitaflatane måtte dei, vegen frå Totland forbi
Langeland var enno ikkje komen.
Dei dagane Oddvar var på skulen, var det Sverre Waage (som var eitt
år eldre enn Oddvar) som var Toen sin grindagut.
Noko betaling for grindagut-jobben var det eigentleg ikkje snakk om,
men gutane fekk no stukke til seg litt av og til.

”Gøy på landet”

Etter sju års skulegong begynte ein den gong å gå for presten, vart
konfirmert - og vart vaksen. Men det året Oddvar eigentleg skulle ha
slutta i skulen, fann dei ut at dei mangla fire elevar til året etter. Så
Oddvar og tre andre fekk beskjed om at dei skulle gå eit ekstra år.
Både foreldra og elevane sjølv godtok det utan vidare. Men elevane
greidde no å få ordna det slik at dei fekk gå hos Josef´n, sjølv om det
eigentleg var meininga dei skulle gå hos Isene.
Dermed vart konfirmasjonen også utsett eitt år.
Det året Oddvar vart konfirmert, var det heile 72 som gjekk for
presten, visstnok det største kullet i Samnanger nokon sinne. Presten
kom frå Os og køyrde den lange vegen om Nesttun. Ofte måtte konfirmantane venta ei heil stund på at presten skulle koma. Ventetida vart
mellom anna nytta på orgelet. Oddvar minnest at John Sandvik spela
ein av den tids store (og nye) slagarar, ”Gøy på landet”, på kyrkjeorgelet. Oddvar trødde. Og sjølvsagt hadde dei vakt som passa på når
presten kom. Å spela slike verdslege songar på orgelet i kyrkja var
slett ikkje bra.

Levande lagsliv

Konfirmasjonen var eit verkeleg stort vendepunkt i livet den gong. No
kunne ein for eksempel få vera med i ungdomslaget. Ungdomslaget
på Tysse var både stort og aktivt då. Oddvar hugsar mellom anna med
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stor glede jentene sine kveldar og gutane sine kveldar i laget. På dei
kveldane måtte enten gutane eller jentene ordna med absolutt alt sjølv,
laga mat, pynta, ha underhaldning.
Ungdomslaget hadde også blandakor. Der var Oddvar med, fekk til
og med begynna to veker før han var konfirmert. Koret skulle syngja
i skulehuset på Steinsland. Bror til Oddvar, Johannes, var med i koret
og song bas. Dermed hadde også Oddvar lært seg basstemmene, og
vart teken inn i koret til dette arrangementet. Olav Odland var dirigent.
Å syngja i kor var elles veldig populært på denne tida. Det var fleire
kor rundtom i bygda. Oddvar og Johannes hadde ei tante i Grønsdalen,
og når dei var på besøk der, fekk dei vera med i koret for Fjedlagardane, eit kor Anders Aadland dirigerte. Frå Fjedlagardane var dei også
frå, dei to flinke jentene som greidde å målbinda Oddvar og Johannes.
Koret skulle syngja eit nummer der sopranane skulle begynna, så altane og tenorane, før basane skulle koma inn til slutt. Men Oddvar og
broren gløymde seg heilt, dei berre lytta på den nydelege songen frå
dei to jentene.

Oddvar (til høgre) saman med foreldra og broren Johannes.
Foto lånt hos Oddvar Tvedterås.
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Musikklagsmedlem
Oddvar.
Foto lånt
hos Oddvar
Tvedterås.

Tennene var eit problem

Med prestehanda på plass kunne Oddvar også få begynna i hornmusikken, Tysse musikklag. Her hadde Oddvar ein karriere som var nokså typisk for den tida. Han begynte på kornett. Men alt etter nokre få år
begynte det å minka på tenner i munnen. Då måtte han over på større
instrument, med større munnstykke. Etter ei tid var han komen på bas,
og så til slutt på stortromme.
Dette med tennene var eit stort problem den gong. Alle ungar var
plaga med tennverk innimellom, måtte også vera heime frå skulen når
det var for ille. Alle slags råder vart prøvde, å leggja snus inn på tanna
for eksempel. Men til sjuande og sist var det berre å trekkja ho ut. Etter kvart som det minka på tenner i munnen, vart det å vurdera kor tid
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ein likegodt kunne trekkja resten og få inn gebiss. At ungdomar fekk
gebiss før dei var 20 år gamle, var slett ikkje uvanleg.

Trekkspel også

Hornmusikken på Tysse var svært aktive på denne tida, spela på arrangement og reiste på turar mellom anna. Oddvar minnest musikklaget
sine karneval i Vonheim. Då spelte hornmusikken til dans også, fram
til midnatt, eller i alle fall spelte alle som var god til det, så lenge.
Deretter var det trekkspel resten av dansen, med Haga-Nils´n eller Haga-Knut´n. Knut´n var den flinkaste dansespelemannen av dei, medan
Nils´n var konsertspelemannen, kjent langt utover Samnanger og Hordaland sine grenser.

Oddvar har nyleg lagt trekkspelet på hylla, men munnspelet er aldri
langt vekke, til glede for mellom andre dei som går på dagsenteret på
sjukeheimen. Oddvar er elles ein typisk dansespelemann med svært
god takt og rytme i spelet sitt.
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Oddvar hugsar ei jonsokaftan ein gjeng hadde reist til Eikedalen
for å drikka øl. Der dukka først Haga-Knut´n opp med trekkspelet og
laga liv. Eit par timar seinare dukka også Nils´n opp, han hadde halde
konsert i Harding ein stad. Og no ville ungdomane dansa. Men kvar?
Teigabrua (som ei trebru med ”plankegolv”), føreslo einkvan. Og slik
vart det. Knut´n og Nils´n sat på kvar sin stein nede i elva og spela.
Oddvar har også hatt stor glede av å spela trekkspel, like fram til
nyleg. Men for nokre månader sidan gav han vekk trekkspelet sitt, det
var vorte for tungt å handtera. No nøyer han seg med å spela munnspel. Oddvar Tvedterås var elles med og starta Samnanger trekkspelklubb i si tid.
I tillegg til ungdomslaget, songkoret, hornmusikken og trekkspelet,
kunne Oddvar og dei andre gutane også begynna med skyting då han
var konfirmerte. I eit dalsøkk på Ytre-Tysse, bortom Jona-Ole, som
laga skot til dei, fekk dei prøva seg. På skytebana i Barmen var dei
også mykje.

Fotballfri barndom

Det å ha vorte konfirmert opna for mange aktivitetar på den tida, forstår me. Skuleborn måtte derimot finna på ting sjølv, det organiserte
fritidslivet var ikkje for dei.
Ikkje spela dei fotball heller. Oddvar kan ikkje hugsa at han nokon
sinne var borti det. Ingen dreiv med det, ikkje med noko anna idrett
heller om sumaren.
Om vinteren hoppa dei på ski. Utpå Ytre-Tysse, der ein kjem opp til
gardane der, var det ein forholdsvis stor hoppbakke. Bakken hadde
endå til ein skikkeleg flate, så ein slapp utfordringa det i somme bakkar i området kunne vera å greia å stoppa etter å ha hoppa. Attmed
hoppbakken skreidde dei også på kjelke, ikkje minst på det dei kalla
”bobbi”. Far til Oddvar laga ein slik kjelke til han. Meiane var laga av
handborar. Om kveldane vatna dei gjerne kjelkeløypa. Då var ho beinfrosen og perfekt til neste dag. Så var det om og gjera å koma lengst
utpå flaten. Dei skreidde også ein del i Tyssebakken.

60

Brannen

Oddvar Tvedterås er ein av få som hugsar kvelden 6. mars 1931, kvelden då det braut ut brann i ullvarefabrikken på Tysse. I løpet av natta
og neste dag brann heile den digre bygningen ned til grunnen.
Oddvar er ein mann som er lett å få til å fortelja. Han er også flinkare
til å ordleggja seg enn dei fleste. Men når ein kjem inn på fabrikkbrannen vert han litt annleis, ristar berre på hovudet, gjentek ”forferdeleg”
fleire gonger, og finn ikkje dei rette orda.
Oddvar hadde for sin del ikkje vore på skulen den dagen, var heime
med influensa. Om kvelden var han likevel litt betre, og fekk lov til å
gå ut for å sjå på brannen som hadde brote ut. 12-åringen var mellom
dei som stod ute ved huset til Brita Stue og såg ullvarefabrikken stå i
lys loge på andre sida av elveosen. Sjølv der, såpass langt unna fabrikken, vart det etter kvart så varmt at dei måtte trekkja seg unna.
Det var forferdeleg, ja. – Slikt går ikkje vekk att or skallen, seier
Oddvar.
Overalt stod det folk og såg. Nede ved fabrikken kjempa mange, så
lenge dei greidde, med å berga bygningane som stod nære ved. Gunstige vêrforhold gjorde sitt til at få bygningar utanom ullvarefabrikken
rauk med.
Tysse var i sjokk etter brannen. Skulen kom ikkje i gong igjen med
det same. Den elles så travle vesle bygdebyen Tysse var veldig stille
desse dagane. Få var å sjå ute.
- Eg trur rett og slett at folk sat heime og grein, seier Oddvar Tvedterås.
Fabrikken hadde slite i fleire år, ingen hadde tru på gjenoppbygging og
vidare drift. Det heile var ein tragedie for bygda, for Tysse-samfunnet
og for den enkelte familie.
Oddvar sin familie var mellom dei svært mange som vart direkte
ramma. Mora arbeidde der. Og det var ho som skaffa inntekt til familien. Faren hadde berre nokre kroner i trygd frå Bergen Elektrisitetsverk
etter ulukka på kraftstasjonen.
Ein del av dei som hadde arbeidd på ullvarefabrikken fekk seg nytt
arbeid på stader som Ytre-Arna og Salhus, andre reiste til heilt andre
stader i landet.
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Mor til Oddvar var mellom dei som reiste til Ytre-Arna, vekependla dit ein periode. Men så kjøpte ho seg strikkemaskin og begynte å
strikka for folk. Det skulle visa seg å vera eit lukkeleg val. Ho greidde
seg veldig godt.

Julefeiring

I 2009 vart Oddvar Tvedterås og Cecilie Oldervoll, som den gong var
naboar på Haga, intervjua av Samningen om julefeiring i gamle dagar.
Me tek med litt av det Oddvar fortalde i det intervjuet.
Oddvar fortalde at det gjekk mest i mjuke pakkar til jul, underklede,
sokkar, labbar og anna ungane uansett måtte få.
- Og kvart år fekk eg nye treskor hos Nils´n på Totræna, fortel Oddvar. – Og det var gut som kunne laga treskor. Dei var så fine og lette
at alle misunnte meg dei. Eg brukte dei då også berre på skulen og til
best. Elles gjekk eg i Reistad-treskor, altså fabrikklaga grovare treskor
frå treskofabrikken på Reistad, eg, til liks med dei fleste andre, fortel
Oddvar. Fordelen med fabrikk-treskorne var at ein kunne tillata seg
å hogga hælane av dei, slik at ein kunne skreia på dei vintersdagen.
Treskor-skreiing var veldig vanleg på den tida, i susande fart ned Vonheimsbakken for eksempel.
Oddvar meiner han ikkje hadde lærskor før siste året på skulen. Då
fekk han eit par fantastisk gode skor laga av skomakar Isak Vaage på
Ådland, fortel han.

Nakkefisk på alle bord

Maten på julaftan var nakkefisk og lefser. Nakkane var og er den beste
delen av lutefisken, så til jul var det det ein skulle ha. Og ein åt fisken
utan poteter og anna tilbehøyr – berre fisk og tørre lefser attåt, slik det
framleis vert gjort i ein del heimar i Samnanger. Før hadde alle det
slik. Korkje Oddvar eller Cecilie veit om nokon som åt noko anna i
deira oppvekst.
Småkaker var det lite og ingen ting av i barndomsheimen til Oddvar,
og det vesle som var av slikt i huset var det gjerne vesle Oddvar som
skaffa.
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Føre jule var det om og gjera å vera på rett stad til rett tid. Og rett
stad var hos bakar Tomas Totland. Rett tid var når han trong hjelp til å
bera inn ved. For bakaren gav ungane ein pose med julemannar og litt
tyske skiver i betaling.
Men ungane stappa så visst ikkje betalinga i munnen. Dei tok posen
med seg heim, ikkje fordi dei nødvendigvis var så ”edle av sinn”, forstår me, men rett og slett fordi det var det som gav største gleda.
- Det var stor stas å koma heim med ein slik pose. ”Desse tek me
vare på til jul”, sa papen då. Og når me så fekk julebesøk 2.dag, og
julemannane og dei tyske skivene vart sette fram med nokre ord om at
”desse har Oddvar bore ved for”, ja då var det ein liten kar som vaks
der han sat, fortel Oddvar.
Andredag var dagen då julebesøka starta. Og på Tysse var det også
juletrefest i bedehuset den dagen. Mellom helgane var det også juletrefest i Vonheim. ”Alle” gjekk på begge festane. Oddvar ser føre seg
alle treskorne i gangane. (Og om du, til liks med meg, lurer på korleis
ein fekk rette skor med seg heim att når alle sette frå seg treskorne slik,
er svaret at ein alltid merkte treskorne sine. OT stod det i Oddvar sine
treskor, både inni og utanpå.)
Det var verkeleg fest over juletrefestane den gong. For no fekk ungane visa fram det dei hadde fått til jul, dei nye sokkane og labbane og
dei nye treskorne. Oddvar hadde ofte fått ny heimesydd skjorte også.
Fortalde Oddvar Tvedterås til Samningen i 2009.

Fiske og så buss

Etter at Oddvar Tvedterås var konfirmert fekk han seg mellom anna
jobb på fiskebåt hos ein Austevoll-reiar, saman med Nils Totland. Dei
gjekk sørover, nedover mot Stavangerkanten. Ei natt då Oddvar´n
var oppe i eit nødvendig ærend, fekk han auga på noko som tydde på
brisling, mykje brisling. Så han tørna ut dei andre. Dei kasta og fekk
2000 skjepper brisling, til fem kroner skjeppa. Oddvar og Nils fekk
femti kroner kvar med det same. Seinare, då brislingen var seld, fekk
dei ikkje mindre 800 kroner kvar i tillegg. Då tok dei to ungdomane
bussen til bydn. Der kjøpte dei seg kvar sin frakke, og kvar si flaske
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I 1941 gifta Ingrid og Oddvar seg. Bryllaupsgåva frå arbeidsgjevaren,
Bergen Hardanger Billag, var at dei stilte med tre bussar til bryllaupslyden. Ein sjusetar var brurebil. Dei tre bussane hadde registreringsnummer etter kvarandre, 55, 56 og 57.
Sidan fekk ekteparet Tvedterås borna Odd og Berit.
brennevin. Brennevinsflaskene kosta elles akkurat det same som bussbiletten tur/retur, kr. 5,20.
Oddvar tok førarkort då han var 18 (han har hatt førarkort i åtti år!!).
Før han rakk å fylla 21 år, som eigentleg var minstealder for å køyra
buss, fekk han tilbod om å begynna på Bergen Hardanger Billag, der
han så arbeidde i fleire år framover.
Sidan vart det ulike sjåførjobbar. Han køyrde mellom anna drosje –
og sjukebil – for Gerhard Tveiten i ein periode (Makan til grei arbeidsgjevar har eg aldri vore borti, seier Oddvar´n om han). Han køyrde
også lastebil ein del år, arbeidde på Vaksdalsvegen, då den vart bygd
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Oddvar Tvedterås har hatt førarkort i 80 år (!!), men når det skal fornyast neste gong, 2. februar 2018, så får det vera slutt, seier han. Her
står han attmed bilen sin utanfor trygdebustaden på Haga.

mellom 1959 og 1965.
Då Oddvar begynte med elektrisk butikk på Haga i 1972, var det etter at han litt tilfeldig hadde hamna inn i bransjen, han hadde mellom
anna lært seg å vøla radioar. Han dreiv butikken, i lag med kona, til
han vart pensjonist i 1985.
Som pensjonist gjennom 32 år har han alltid vore aktiv. Mellom anna
var han formann i pensjonistlaget i 12 år.
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Nyutløtræ, bruk 7. Foto: Asbjørn Moss.

Historia om Nyutløtræ
Av Johannes Langeland

Det har i det siste vore skrive ein del i ”Samningen”om garden
Nyutløtræ. Eg skal ikkje blande meg bort i synspunkta som her
er kome fram, om vegen som kanskje blir vinterstengt, og at det
difor vert vanskeleg å bu på Nyutløtræ fast heile året. Alle som
er kjende på staden, veit her kan vera vintrar med mykje snø. Det
er såleis ikkje vanskeleg å tenkje seg at det skapar frustrasjon hjå
dei som bur der i dag. Her vil eg skrive litt om historia til garden
og folka som har butt der. Nyutløtræ høyrer til garden Langeland
der eg vaks opp og budde i nesten 40 år.
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Starten på busetjinga

Mykje av det eg her vil skrive, finn ein i bygdebøkene for Samnanger
skrive av Nils Lauvskard, og gitt ut i 1930 og 1954. Ogso i ”Slektssoge for Samnanger” skrive av Svein Egil Kvale, har eg henta opplysningar. Vidare har folketeljingar frå 1800, 1900 og 1910 vore til hjelp,
og i digitalarkivet har eg henta fleire opplysningar.
Det var Peder Pederson Langeland (1740–1820) som var den første
som busette seg her. Han var son til Anna Pedersdtr. Tysse (1700–
1780) – dotter til den mektige og rike Tysse-Peren. Anna var først gift
med svenskefangen Nils Stålby og budde på Tveit til han døydde. Så
gifte ho seg oppatt 1734 med Peder Tomasson frå Tysseland, og dei
fekk gard på Langeland ved giftemålet sidan det var far hennar som
var eigar.
Peder var gift to gongar. Først med Sigrid Olavsdtr. Nordvik (1743–
1792). Dei hadde tre born. Andre gongen gifta han seg i 1792 med
Anna Pedersdtr. Fiske (1759–1843). Dei fekk fem born. Han var bonde på Langeland frå 1769 til 1786 då eldste sonen tok over. Både far
og son budde på garden som dei truleg dreiv i lag. Men i 1794 skjedde
ulukka: Sonen – som også heitte Peder – skulle over elva i båt ved
”Buahølen”, der det var sett varp over elva. Båten skar seg full, varpet slitna og både mann og båt rak av. Både kona og far hans stod og
såg på då ulukka skjedde. Elva var så stor at dei kunne lite eller inkje
gjera. Dette gjekk så tungt inn på faren, at han flytta til Nyutløtræ med
familien sin. Enkja etter sonen gifte seg oppatt året etter, slik skikken
var i dei tider. Det var ikkje lett å drive gard utan ektemake på garden.
Dermed kom det ein ny husbond på garden, og det kan vel tenkjast at
det vart ”trongt” for båe familiane å bu slik i lag, og no var det ikkje
lenger far/son heller.
Ein av sønene i siste ekteskapet var Nils ( fødd året etter at halvbroren
drukna), som seinare vart kalla for Skule-Nils`n. Etter det Lauvskard
skriv om han, var han ein av dei mest gåverike og opplyste menn vår
bygd har ale. Evnene fekk han kanskje ikkje brukt fullt ut her i landet,
så han reiste til Amerika som fleire andre i denne tida.
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Gammalt bilete frå Nyutløtræ. Dei to bruka delte løe.

Seinare brukarar

Neste brukar på Nyutløtræ, vart eldste son i andre ekteskapet: Peder
Pederson (1793–1851) gift med Kari Olavsdatter Haukanes (1779–
1869). Om han fortel soga at han var flink smed. Særleg var han flink
med å tynna ljå, og folk i fjellagardane kom til han med tynnsleljåane
sine. Dette var nok viktig i desse tider då mestedelen av slåtten vart
utført med ljå, langorv og stuttorv. Alle som har prøvt kunsten, veit kor
viktig det er å ha god, kvass ljå. Dei hadde to jenter, og den yngste,
Kari (1817–?) vart gift med Anders Olavsson Tveit (1808–?).
Foreldra hans budde på Sabakken (Langeland,bnr.4) frå 1808 til
1843. Anders var husmann i 1865. Buskapen var då 1 hest, 12 kyr,
23 sauer og 4 geit. Imponerande drift dersom ein samanliknar med
bruk i dag. Men dyra var mindre og svelteforing var vanleg fram til
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sommarsbeite, så samanlikninga held nok ikkje mål. Det vart og dyrka
havre og poteter på garden. Dei hadde sju barn i ekteskapet.
Olav Andersson Nyutløtræet (1842–1907) gift 1868 med Pernille
Knutsdtr. Kleivane (1843–1906) hadde ni barn. Utskilt som eige bruk
(Langeland bnr. 7) i 1867. Olav var sjølveigar i 1890 og 1900. Dei
tidlegare eigarane hadde vore husmenn under garden Langeland. Sidan dei var i ætt med gardsfolka på Langeland, trur eg dei har sete på
garden om lag som eigarar. Her var sikkert ikkje standsforskjell slik
ein kan høyre om mange andre plassar i landet. Olav dreiv og som
”kveghandlar” ifølgje folketeljinga 1900.
I folketeljinga er oppgitt badstu, truleg noko uvanleg her på våre trakter. Garden vart delt mellom brørne Anders og Knut i 1901.
Bnr. 7 Anders Olavson Nyutløtræet 1869–1959) gift med Berthea
Olavsdtr. Lauvskard (1871–1952). Dei hadde åtte barn.

Anders og Berthea Nyutløtræ.

Hilda (Pernilla Alvhilda) og Einar. Begge foto lånt hos Asbjørn
Moss.
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Det var Pernilla Alvhilda (1900–1992) gift med Einar Reigstad
(1902–1965) dreiv denne garden vidare til ca. 1969 som dei siste i
denne ætta.
Asbjørn Moss eig garden no.
Bnr. 10 Knut Martin Olavson Nyutløtræet (1870–1965) gift 1898
med Engelina Kristina Ingjaldsdtr. Vik, Strandvik (1874–1943). Dei
hadde ni barn. (To døydde i ung alder).
Tre av barna dreiv garden i lag: Kristian (1903–1987) Magnus
(1908–1992) Pernille (1910–1990).
På dette bruket bur Tanja Totland m/fam. Så langt eg veit, er det
ikkje nemnande drift på garden.
Bnr. 8 – Øvrebø frå sist i 1870-åra (utskilt som eige bruk i 1882).
Fleire eigarar budde her nokre år kvar til Tomas Albertin Nilsson
Sæterhaug (1888–1977) frå Dyrhovden, gift med Jannike Ovidia
Fure, Askvoll (1881–1960), kjøpte garden i 1920 . dei fekk fem barn.
Trygve Johan Tomasson Sæterhaug (1912–1995 gift med Kristi Pedersdtr. Høysæter (1910–2005). Han var anleggsarbeidar ved sida av
gardsdrifta. Eitt barn.
Toralv Trygveson Sæterhaug (1946–) gift med Sigrid Martha Storaunet frå Snåsa. Dei bur på Steinsland. Eigar i dag er ein son – John
- med/familie, men dei er ikkje fastbuande her.
På Nyutøtræ var det tre bruk som dreiv gard på 1900-talet. I tillegg
vart det bygt hus der Juvik m/famlie inntil no har butt. Det er i Dalahaugen, bygd av Engel Knutson Nyutløtræ (1901–2001) gift med
Olga Sæterhaug (1909–2001).
På ”Stofarenen” gnr. 30 bnr. 4, vart det i 1959 selt ei tomt til Ole Elias Knutson Nyutløtræ (1900–1984) gift med Signe Eikedal (1905–
1976). Dei bygde hus her. Huset brann ned etter at dei var borte og det
er ikkje bygt oppatt bustadhus her.

Folketeljinga 1801

Dette var ei grundig og pålitande teljing som vart utført søndag 1.
februar. Det var sokneprestane som hadde ansvaret for at teljinga gjekk
rett føre seg. Klokkarane og lærarar var hjelpesmenn. Oppteljinga var
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ei fullstendig personliste der alle skulle med.
På Langeland var det to gardsbruk – bruk A og B. I tillegg var det ein
husmann på Nyutløtræ og ein på Fiske. I alt vart det talt fem familiar
som budde i kvart sitt hus, og her var i alt 37 menneske. Dette må tyde
på at på bruk A på Langeland budde det to familiar, men i kvart sitt
hus, Mons Nielsen m/fam. og Knud Pedersen m/fam. Han var gift
med dotter til Mons men tok ikkje over garden som eigar fordi ein son
til han som drukna hadde betre odelsrett.
Alderen på personane stemmer ikkje alltid med det som står i bygdebøkene. Stundom står det ”beregnet” i folketeljinga. Kanskje var det
litt uvisse kring fødeåret. I ein familie står oppført ei jente på 8 år som
ikkje er med i bygdeboka. Det er Kari Pedersdotter som er oppført
som dotter til Peder som drukna. Dette lyt stå uavklara.

Folketeljinga 1900

På Nyutløtræ er det no to hus det bur folk i. På bruk 7 bur det 12 personar. Eigar er Ole Anderssen Langeland som er gardbrukar og kveghandlar. Sonen Anders m/fam bur her og, men broren Knut er ikkje
busett her. På bruk 8 – Øvrebø – bur det fire personar.

Folketeljinga 1910

Denne teljinga er litt spesiell for Samnanger fordi det er midt i anleggstida for kraftutbygginga. Det viser att med mange leigetakarar
i mange hus og eit samla folketal i bygda som truleg ikkje har vore
høgre (i alle høve om ein berre reknar med fredstid).
På Nyutløtræ var det no tre bustadhus. Bruk 7 med 9 personar, bruk 10
med 18 personar og bruk 8 med 2 personar – i alt 29.

Noko av det eg kan hugse

Så lenge eg hugsar (frå ca. 1940-åra), hadde me som budde på
Langeland, mykje og nær kontakt med folka som budde på Nyutløtræ
(eller Træ som me sa i daglegtale). Det er ikkje rart: Me var av same
ætt frå byrjinga, utmarka på Langeland låg ikring gardane på Nyutlø-
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træ. Var det arbeid me skulle utføra i skogen, eller husdyr som skulle
finnast i nærleiken, var kontakt med folka på Nyutløtræ viktig for oss.
Og det var god hjelp å få av dei som budde der. Dei var praktiske og
flinke arbeidsfolk som kunne bruke hendene til alt som var vanleg i
tida før mekaniseringa tok over. Gardane på Nyutløtræ var ikkje store,
men vart særs godt utnytta. Her fann du ikkje mange stråa att der stuttorven var brukt inntil stein og stubbe!
Tenk deg å kome til Nyutløtræ i tida ca. 1900–1915. Du møtte tre
familiar med til saman 22 barn! To døydde i tidleg alder, men 20 var
att. Som barn flest fann du dei sikkert over alt ute og inne. Tidleg måtte
dei nok hjelpe til med førefallande arbeid etter evne. I dei dagar var
det manns- og kvinnearbeid, men her var gjeremål til alle. Skulegangen var til Tveit skule, utan veg slik det er i dag. Det var skulegang
annankvar dag. Eg snakka nettopp med nokon av dei siste som gjekk
på Tveit barneskule frå Nyutløtræ. Dei kan ikkje hugse at det var noko
særleg å snakke om. Dei var vane med å gå, anna mulegheit fanst
ikkje. Nokre av elevane flytte til Tveit i denne tida, og dermed vart det
ein heilt annan skuleveg.
Det har gått over 220 år sidan dei første busette seg på Nyutløtræ og
fram til i dag. I desse 200 åra har folk levd, funne seg til rette, nytta
ut alle mulegheiter for leveveg som små gardar hadde å by på. Med
trugne arbeidshender har dei greitt seg gjennom livet. Kanskje like
lukkelege som folk nede i bygda under mindre kravfulle vilkår. Me
veit ikkje, men eg trur det var slik. Og kva vegar var det i bygdene
kring år 1800? For det meste var det vel stiar. Folk og dyr skulle berre
gå her, og køyrevegane kom litt eller litt. Vegen til Nyuløtræ vart ikkje
ferdig før i 1950-åra så vidt eg veit. Kommunane ytte noko pengar,
og oppsitjarane visste å bruke desse på fornuftig vis, attåt mykje dugnadsarbeid. Slik var det vel og med vedlikehaldet i ettertid. Men dette
var før bilalderen snudde om på levevis og velferd som me tek som
sjølvsagt i dag. Me kjenner til mange fråflytta små gardar kringom i
landet i vår tid. Ein kan synast det er trist å sjå, men utviklinga er det
vanskeleg å stride imot.
Eg vil kome litt nærare inn på namnet Nyutløtræ. Nils Lauvskard
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skriv at namnet tyder at her har vore ei slåtte eller eit træde med ei ny
utløe på. Ja, utløer var det mange av før i tida då fôr vart sanka i utmarka tilliks med innmarka. Så vidt eg kan sjå, er det i dag ingen i landet
som brukar dette namnet som etternamn. Dei siste var kanskje Einar
Nyutløtræ sin familie. Han hadde to jenter som tok nytt namn då dei
gifte seg. Dei første busetjarane brukte truleg namnet Langeland. Det
ser ein i folketeljinga 1801. Eg veit og at utflytta folk frå Nyutløtræ
har brukt namnet Langeland som slektsnamn etter utflytting til andre
kommunar. Namnet er også skrive Nyutletræet i folketeljingane 1800,
1900 og 1910.
Til slutt vil eg nemne Nyutløtræ som utgangspunkt for fine fjellturar,
anten det er på ski eller til fots. Her kan du gå i forholdsvis lett terreng
inn over dalane mot fjella som grensar til Vaksdal, og til Gråfjellet eller Storefjellet mot Kvittingen. Verkeleg ei naturperle som sikkert vert
nytta av hytteeigarane som er komne til i utmarka kringom Nyutløtræ,
men her er plass til fleire!
”Det sku bo folk i husan.
Husan e som folk.
Folk treng hus og hus treng folk
I all si tid.”
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Den mystiske planken
på Gjerde
Av Tor Wold

Oppi bakken like ved skulen på Gjerde, ligg Gjerdsvegen 66. Bygd
inn i løa der, er truleg den eldste bygningen på Gjerde. Mellom bygningane og skulen låg ei steinrøys, med bringebærbuskar, som vart
kalla Gamlahuset, og som Gamlehusvegen er kalla opp etter. Eg trur
ingen veit riktig når det var hus der.
Det har nok budd folk på Gjerde svært lenge. Gjerde var ein stor gard,
som strekte seg frå Steinsland til Aldalselva. Garden er nemnd i 1329,
altså før svartedauden1. Dette er den første skriftlege kjelda vi kjenner.
Men steinøksa2 som i si tid vart funnen på Steinsland, er mykje eldre,
så det har nok vore folk i området i fleire tusen år.
1. I Diplomatica Norwegicum II s 145 er garden nemnd i 1329.

2. Steinøks (trinnøks) av diabas funnet i løsmasser fra Steinsland, datert ca 25003500 år f. kr.
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Gjerdsvegen 66 var det første bruket på Gjerde, og hadde såleis
gardsnummer 24, bruksnummer 1. Jarle Tveiterås, som bur på Midttun, har tatt vare på ein merkeleg planke som morfar hans fann då han
reiv sauefloren i løa, ein gong på 1950-talet. Johannes Bernhard Gjerde, som han heitte, såg straks at dette var noko spesielt, og tok vare på
planken. Fleire har lurt på kva teksten på planken betyr, utan å finna
meining i bokstavane.
Det viser seg at dette er ein omnskall, som var brukt
attmed åren i gamle årestover. Ei årestove er ei gamal
bygningsform med ein eldstad (åre) midt på golvet, og
med eit hol i taket, kalla ljore, for å sleppa røyken ut.
Slike årestover har vore brukt sidan lafteteknikken vart
kjend, altså sidan førkristen tid. Omnskallen sto attmed åren, og hadde ofte ein dekorasjon med eit mannshovud, og eit dikt som påkalla vern av huset og dei
som budde der. Slike utskorne plankar var vanlege i
førkristen tid, attmed høgsetet, der husbonden sat. Dei
kalla han kallhovd, etter hovudet på ein kar.
Vi kjenner ei soge om ein slik kallhovd som er attgjeven i Wikipedia: Frå Ullensvang fortel Halldor O.
Oppedal: ”Stolpen var heilag, og lukkemunen i heimen
var knytt te honom. I stova åt Sjurd Sekse (f. 1813,
d. 1898) stod det ein ven kallhovde. Kring 1870 reiv
sonen ut røykovnen. Men då han ville taka kallhovden,
spela Sjurd opp. ”Kallhovden fær du ekje rikka! han
heldu da vonda burte irfrao hu’se, han», sa han. Men
sonen totte kallhovden laut fylgja ovnen. Sjurd gøymde
honom då vel under bui. Men fyrst han slokna, hogg
dei kallhovden sund og nytta honom til kaffived.”
Ein kallhovd har også blitt kalla omnskall eller staurhedning. Det er ikkje mange slike kallhovder igjen, ein
Storleiken går fram av tommestokken som står attmed
kallhovden.
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Kallhovden er datert 1786 IX, og han er dekorert med ein kar til
hest.

kjenner berre til omlag 5, og dei er så godt som alle på museum, to på
Romsdalsmuseet, eit par på Norsk folkemueum, og kanskje eit par i
privat eige.
Arne Høyland, som har hjelpt kommunen med kulturminnegransking,
har i eit diskusjonforum han har, lagt ut spørsmål om kallhovden. Dei
som vil vita meir, kan lesa innlegga her:
http://samnangerkulturen.blogspot.no/2017/01/kallhovde.html.
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Ser ein på teksten, og nyttar kolon som ordskiljar, får ein litt meir
meining i det:
DEN GUD SOM MIG BEWARERUR WEL DEN SOM BEWARER
ISTRAGEL HAN SAAVER IKKE NOGEN TID HAN ??O MEIR EY
MEN MED ?TOR FLIT HAN SEY ??N ALT I DAABEN SA ??E TIL
AT DU EY SKADE FA
Vi kan kjenne igjen nokre ord, likevel er det mykje vi må gjetta på.
Og kva tydar KESG:IMSQXX? Kan det vera initialane til dei som
budde på Gjerde? På den tida fekk ein mellomnamn etter far sin, med
–son eller -dotter etter farsnamnet.
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I Samnangersoga bind 1, finn vi på side 435 Knut Eliasson Gjerde,
født 1721. Så det kan vera initialane hans som KESG. Dei to siste
X-ane kan kanskje vera romartal 20. Men bokstavane IMSQ er vanskelige. Her må vi gjetta litt. Ei tyding kan vere Jon Mikkelson Kvernes. Han var søskenbarn til Knut Eliasson, og sonen til Mikkel Jonsson
Gjerde. Dei budde i Djuvik. Kvernes, som den tida vart skrive med Q,
ligg rett over fjorden for Djuvik. Om dei i Djuvika åtte i Kvernes, har
vi ei mogleg løysing.
Så står vi att med sjølve teksten. Her får vi hjelp av Jørgen H Jensenius frå Oslo, som skriv: ”Verset er fra en salme over dagens tekst i
Salmenes bok 121, vers 4. Salmen er skrevet av den danske presten og
salmedikteren Hans Thomissøn (1532-1573), og står i hans salmebok
fra 1569, side 228-229.”
Den CXXI Psalme
Leauai oculos meos
(strofe 4)
Din Gud, som dig foruarer vel/ Den, som beuarer Israel,
Hand soffuer icke nogen tid/ Hand slummer ey
men met stor flid/ Hans øyen altid obne staar!
Seer til at du ey Skade faar.
Så då kan vi sjå for oss at denne salmen har vore nytta i gudstenesta i
kyrkja på Årland. Så har bonden på Gjerde merkt seg salmeverset, og
nytta det då han skulle dekorera kallhovden i stova heime.
Det var så visst ikkje noken staurhedning han hadde i stova si!

79

80

Skiulykken på Gullfjellet
15. april 1934
Av Frank Marton Pedersen

Gullfjellet, 15. april 1934

En gruppe på 17 skiløpere følger varderekken over Gullfjellet i retning

vestover. I den tette tåken går de nærmest i ett med landskapet rundt.
Sikten er dårlig, hver og en kan kun skimte sin egen umiddelbare om-

givelse. Det har begynt å blåse opp. Underveis forlater skiløperne
varderekken, og tar seg opp til en enslig varde som representerer Gullfjellstoppen. Her, ved fjellets topp, har gruppen felles rast. Rasten bry-

tes opp etter kort tid, og returen til varderekken diskuteres. Men tåken

er lunefull denne ettermiddagen. Den fremste delen av turfølget velger
feil himmelretning og fortsetter sørvestover. Like etterpå er katastro-

fen et faktum. Seks personer faller utfor et stup og styrter flere hundre

meter ned i avgrunnen. Den tette tåken gjør at omfanget av ulykken
er uklart for resten av reisefølget som på dette tidspunktet er opptatt
med å avslutte rasten. Etter hvert høres advarende smerteskrik, men i

vinden og tåken er situasjonen uoversiktlig. Forvirring erstattes etter
hvert av erkjennelse, og det demrer for gruppen hva som faktisk har
skjedd. Hjelpeløse og fortvilet står de igjen på toppen1.

Fire personer mistet livet på Gullfjellet denne ettermiddagen. To per-

soner overlevde fallet på mirakuløst vis. Den yngste av de omkomne,
Frank Pedersen, var bare 14 år gammel.

1. Artikkelforfatterens dramatisering basert på beskrivelse av hendelsen i Bergens
Tidende 16. april 1934.
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Frank Pedersen
var den yngste av
de omkomne. Han
var artikkelforfatterens grandonkel
(Familiefoto)

Gullfjellet – En utfluktsfavoritt blant bergensere

Gullfjellet, eller Gulfjellet, som er den historiske mest korrekte skrivemåten, har i 100 år vært et yndet utfluktsmål for turglade bergensere
og hordalendinger for øvrig. Kommunegrensen mellom Bergen og
Samnanger går tvers over Gullfjellstoppen, og med sine 987 m.o.h. er
Gullfjellet Bergens høyeste fjelltopp.
Blant tur- og skiløpere er Gullfjellet kjent for sin fantastiske utsikt og
flotte natur. Samtidig omtales Gullfjellet med respekt. Fjellets lynne
vedrørende skiftende vær- og vindforhold er velkjent, og turgåere anbefales å sjekke værmeldingen før en topptur. Et uvær på Gullfjellet,
til tross for sin bynære beliggenhet, er en heftig opplevelse.
Med dagens veinett og tilrettelagte turløyper kan man oppleve Gullfjellet fra flere startpunkt. Et godt startpunkt er å starte ved Osavatnet
etter å ha tatt av fra Espeland. Fra Osavatnet følger man stien forbi
Svartavatnet som fører til Redningshytten like vest for Gullfjellet. Fra
Redningshytten ligger veien til Gullfjellet åpen. Et annet alternativ å
bestige Gullfjellet fra øst, enten fra Gullbotn eller Trengereid.
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I mellomkrigstiden var turmønstret over Gullfjellet annerledes enn i
dag. Siden bil var uvanlig tok man toget til Trengereid. Herfra fulgte
man varderekken forbi Gullfjellstoppen og fortsatte videre vestover til
Haukeland stasjon. Den ensomme varden som markerer Gullfjellstoppen ligger kun et par meter fra stupet som fører ned til Glumregjelet og
Pilatusgjelet øst for Svartavatnet. Ved ulykken i 1934 var ikke stupet
fysisk sikret.

Gullfjellet [Foto - Ørjan Deisz] kopi

Dramatiske minutter

17-åringen Kåre Telnes ledet an returen til varderekken da han kjente
at bakken gav etter under skiene. Han falt utfor en bratt skrent, og ble
liggende fastklemt i snøen på en liten avsats et stykke fra toppen. Sterk
forslått med stupet under seg, ble han vitne til at flere turkamerater, en
etter en, kom farende gjennom tåkedisen på vei mot uren under. Bjarne Viik, en 18 år gammel rørleggerlæring, fikk tak i Kåre sin skistav
og ble hengende etter denne. Til slutt tok kreftene slutt, og han fortsatte fallet mot stupets bunn. Med store smerter begynte Kåre å klatre
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fra avsatsen mot toppen for å advare reisekameratene sine. Etter en
tung og farefull klatreferd nådde han toppen. Det ble tatt umiddelbar
aksjon. Varderekken ble lokalisert, og en dyktig skiløper ble sendt i
forveien mot Redningshytten.

Redningshytten på Gullfjellet

Den første redningshytten ved Gullfjellet ble bygget i 1929. Primus
motor for oppføringen var Anton Berge, også kjent som Kongen av
Gullfjellet. Berge var en aktiv idrettsmann og glødende opptatt av
sikkerheten til turgåere på Gullfjellet. Han var initiativtaker til et tilnærmet profesjonelt redningskorps bestående av fjellvante karer som
var håndplukket til redningstjeneste. Med sin bakgrunn som finansmann, og erfaring med offentlig forvaltning, hadde Berge en sentral
rolle i etableringen av stiftelsen som stod for oppføringen av Redningshytten i 1929.

Redningsaksjonen

Den utsendte skiløperen som nådde Redningshytten for å rapportere
om ulykken ble tatt imot av Anton Berge. Berge organiserte straks
en omfattende redningsaksjon. Tre redningslag ble sendt til Gullfjellstoppen med tau, samt assistere skiløperne som var på vei mot Redningshytten. Det fjerde laget ble sendt opp Pilatusgjelet for personsøk.
I tillegg ble politi og lokale gårdbrukere mobilisert. Totalt deltok 50
personer i redningsarbeidet.
Redningslaget i Pilatusgjelet hadde fysisk og mentalt krevende arbeid. Oppdraget var ikke ufarlig. Våren var i anmarsj, og det hadde
gått mindre snøras i området den siste tiden. Ved foten av stupet kom
de over fire livløse personer i nærheten av hverandre. Kroppene var
sterkt forslått. Det ble konkludert med at de forulykkede døde momentant.
Det var 11-åringen Rolf Lambach som varslet Anton Berge i Red-
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Bergen Politikammers journalinnførsel av skiulykken på Gullfjellet
15. april 1934. (Statsarkivet i Bergen; foto Frank Marton Pedersen

ningshytten at de omkomne var funnet. Berge fikk transportert bårer
til ulykkesstedet, og karavanen med bårer tok seg ned til Bjørndalen,
hvor bårene ble overlevert til ventende politi- og sykebil. De forulykkede ble fraktet til politistasjonen i Bergen hvor Dr. Amundsen
konstaterte umiddelbare dødsfall.

Mysteriet Georg Rogne

Den eneste som overlevde fallet fra Gullfjellstoppen til Pilatusgjelet
var 20-årigen Georg Rogne. Rogne hadde tatt en rute som gikk litt
lenger øst enn de andre, og hadde landet i myk snø. Etter å ha kommet
til bevissthet etter fallet krøp han bort til de fire andre som lå et stykke
fra han. Tre av personene var livløse. Fra den fjerde hørtes hvesende
klynk.
Rogne visste ikke om redningsmannskapet som var på vei mot Pilatusgjelet. Istedenfor å vente på hjelp begynte han en strabasiøs ferd for
å komme i sikkerhet. Med stor anstrengelse klarte han å karre seg ned
til Herland ved Sørfjorden hvor han ble tatt hånd om og fikk varslet
om hendelsen.
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De omkomne

Skiulykken på Gullfjellet i 1934 tok fire menneskeliv:
Konrad Severin Gjertsen, 38 år, blikkenslager fra Bergen. 		
Håkon Austbø, 28 år, sekretær ved Huun-verkene, fra Skotselv ved
Drammen. Håkon var en dyktig skiløper og idrettsmann. Det fortelles
at redningsmannskapet fant han i hoppstilling, antagelig et desperat
forsøk på å avbøte fallet.
Bjarne Viik, 18 år, rørleggerlærling fra Bergen.
Frank Pedersen, 14 år, skoleelev fra Bergen. Frank var storebror til
artikkelforfatterens farfar (grandonkel). Franks mor, Marguerite Pedersen, var blitt enke to år tidligere. På kort tid mistet hun både ektemannen
og den eldste sønnen.
To dager etter ulykken ble det holdt felles sørgehøytidelighet i kapellet ved Pleiehjemmet. Sogneprest Gulbransons tale som tok utgangspunkt i ordene Bered deg til å møte din Gud (Amos 4:12) gjorde
sterkt inntrykk på forsamlingen bestående av de omkomnes venner,
kollegaer og slektninger. Etter den felles sørgehøytideligheten ble
Håkon Austbøs kiste fraktet fra kapellet til jernbanestasjonen for transport tilbake til Skotselv. Det fortelles at flere tusen bivånet sørgetoget
gjennom gatene. I dagene etter dette ble alle de omkomne gravlagt i
nærvær av familie og venner.

Etterord

Stupet ved Gullfjellstoppen ble sikret med et metallgjerde i etterkant
av den tragiske ulykken i 1934. Men krevende værforhold, og kamp
mot naturkreftene, har gjort det vanskelig å beholde gjerdet intakt til
en hver tid.
Redningshytten ble oppgradert og utvidet i 1936, og driften lever i
dag i beste velgående i regi av stiftelsen «Gulfjellets Venner».
Hva som egentlig skjedde og ble diskutert i de skjebnesvangre minut-
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Håkon Austbøs kiste fraktes til jernbanestasjonen for transport til Østlandet. (Bergens Tidene 18.04 1934.)
tene ved toppvarden før ulykken er uklart. Avisartikkelen i Bergens
Tidende datert 16. april 1934 tegner et bilde av forvirring og usikkerhet rundt selve hendelsesforløpet. Avisartikkelen inneholder også det
som kan betegnes som motstridene informasjon. En ting er i alle fall
sikkert. I vinden og tåken på toppen av Gullfjellet ble det tatt beslutning om et veivalg som kom til å koste fire menneskeliv.
Kilder
§ Faldt utfor Gulfjellstoppen like i døden, Bergens Tidende 16.
april 1934
§

Fire skiløpere drept i helgen, Sarpsborg Arbeiderblad 16. april
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1934
§

En gripende sørgehøitideliget i anledning av de omkomne på
Gulfjellet, Bergens Tidende 18. april 1934

§

To av ofrene fra ulykken på Gulfjellet stedes til hvile, Bergens
Tidende 20. april 1934

§

Dystert minne fra Gullfjellet, Bergens Tidende 14. april 2004

§

Statsarkivet i Bergen, Bergen Politidistrikt, A-60401,
C-journaler 1910 – 1972, journalinnførsel #154 1934

§

Digitalarkivet - Klokkerbok for Sandviken prestegjeld 19261962. Side 59.

§

Bergen byleksikon; Gullfjellet

§

www.redningshytten.no (Gulfjellets venner)
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Meir enn berre fårikål
Litt om sau og maten han gav
Av Anlaug Røen Hauge

Hausten 1955

Det er midt i oktober og kjøleg i lufta. Hausten er her med gult og
visna lauv på trea, men endå meir som har dotte ned og ligg strødd på
vegen der eg går. Over Vågabygda ligg det ein eim av bål og svidd hår
i det eg kjem rundt Hamnasmettet på veg heim frå skulen. Eg kjenner
lukta, veit kva det tyder. I dag er dei nok i full gang med å svi smalahove – og føter - heime på Olderbakken. I går var det slakting, så no
er det store arbeidet med å ta vare på slaktet byrja.

2017

Eg tenkjer meg her godt og vel 60 år tilbake i tida, til midt på 50-talet,
den gongen det var dyr på alle gardane både her i Nordbygda og elles
rundt om i bygda. Det var mest sauer, men mange hadde også ei ku
eller to. Det var sjølvsagt berre på dei større gardane at dei kunne ha
fleire kyr.
No synest kanskje ikkje 50-talet å vera «gamle dagar» for dei som har
levd ei stund, men slakting og vørdsling av maten som sauen gjev,
held på å verta historie. Det er få att som har sauer, og mange av dei
som har, slaktar ikkje sjølve lenger. Nei, no vert dyra frakta lange vegar til eit stort slakteri og så kan ein ta heimatt kjøt frå slakteriet.
Dei som hadde sauer, dreiv nok sauehaldet stort sett på same måten
rundt om i bygda, - og slik dei hadde drive det i mange tiår, for ikkje å
seia hundreår tidlegare. Eg har lyst til å fortelja litt om korleis eg opplevde dette på vårt småbruk på 50-talet.Somme vil nikka og tenkja:
«Ja, nett slik var det!» Andre vil nok seia: «Nei, slik gjorde me det
ikkje heime hos oss», men dette vert altså slik eg opplevde det.
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Sauer

Eg kan hugsa at me hadde ei ku heime, men det er sauene eg hugsar
best. Det var særleg stas om våren i lemminga. Å sjå små slimete,
blodige lam koma ut or sauen, var utruleg spennande. Mora sleikte og
stelte desse små og gjorde dei reine, og det tok ikkje mange minuttane
før dei på ustøe bein prøvde å finna fram til spenen til mora. Ja, nokre
gonger trong dei litt hjelp til det, men som oftast gjekk det godt. Moro
var det òg å vera med på å ha sauene ut for første gong om våren. Til
og med eldre, overlegne sauer måtte spretta og hoppa litt i pur glede,
men det var lamma som verkeleg stod for leiken. Dei kunne samla seg
i flokkar og springa og spretta opp og ned bakkane, og så var det for
mødrene å remja etter avkomet til dei fann kvarandre att. Eg tykte det
var rart at sauene kunne kjenna att lamma sine ved å lukta på dei. Eg
syntes alle lukta likt, eg: nemleg sau!

Klipping

Heile sommaren var sauene på fjellet, men den siste laurdagen i september var det sankedag her i Nordbygda. Då var det å gå til fjells for
å samla sauene saman og få dei heim, traska opp og ned liene, opp
på dei høgaste toppane for å få oversyn og så ned att i dalane. Stundom var me heldige og fann alle sauene på same dagen, men ofte vart
det fleire turar før me hadde alle heime på bakkane. Sjølv om andregongs-slåtten var unnagjord, stod det alltid att litt hå – og litt hadde
vakse opp att òg – og det var noko sauene lika. Etter kvart som dagane
vart kortare og kaldare, måtte sauene i hus og då var det klipping som
stod for tur. Det var ingen elektriske klippemaskiner den gongen, i alle
fall ikkje hos oss. Bestemor sat på golvet med sauen i fanget og klipte
med ei stor, svart sauesaks. Eg fekk lov å bruka ei litt mindre sauesaks
til å klippa ulla bak på sauen, lår og hale. Det vart nok eit og anna hakk
og litt blod i saueskinnet, - det var så snart gjort å dra for mykje i ulla
medan ein klipte. Stakkars sauer!
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Ei slik
sauesaks var
det me brukte.

Slakting

Med ulla av var det klart for slakting. Sidan ingen hos oss slakta, måtte
me få hjelp av gode naboar. Det var enten Hans Røen (Røss-Hans’n)
eller Tomas Røen (Smøgen) som slakta hos oss. Det var ingen av desse slaktarane som hadde skytemaske eller slike ting som vert brukte
i dag. Nei, det var eit hardt slag med ein stor hammar eller ei lita
«slegge» som tok live av dyret. Eg fekk aldri vera med under sjølve
avlivinga av dyret. Eg fekk heller ikkje sjå på når strupen på dyret vart
kutta slik at blodet skulle få renna av. Medan bestemor, eller besto,
som me sa, var oppegåande, var det oftast ho som då rørte i blodet så
det ikkje skulle levra seg.
Men når dette var unnagjort, var eg på plass og følgde nøye med
på det slaktaren gjorde. Det var ofte med litt blanda kjensler eg såg
på. Når ein sau eller eit lam som eg hadde vorte ekstra glad i, skulle
slaktast, tykte eg det var nokså trist. Det er likevel rart å tenkja tilbake
på kor naturleg det var at desse dyra skulle verta til mat. Eg kan ikkje
hugsa at eg sørgde så veldig lenge, for når dyret var daudt og kome på
slaktebenken, var det på ein måte ikkje mitt dyr lenger.
Først vart hovud og føter kutta av, så skulle skinnet flåast av. Deretter kunne slaktet opnast. Eg kan enno i fantasien kjenna den varme,
strame eimen i det buken vart opna. Råslagslukt, kalla me det. Det var
spennande å sjå det som var der inne. Tarmane kom først, og dei måtte
ein ikkje sleppa ned. Nei, dei vart samla i eit stort trau, for dei skulle
brukast til å koka blodpølse og hakkepølse i.

91

Alt skulle takast vare på

Med ein gong tarmane var ute av dyret, vart dei borne til bekken der
bestemor og mor overtok dei. No skulle dei tømast og gjerast reine.
Det tykte eg ikkje det var moro å vera med på. Som det lukta! Etter
at det grøvste var vaska av, tok ein omstendeleg prosess til. Tarmane
måtte vera gullande reine før ein kunne bruka dei til blodpølse eller
hakkepølse. Dei vart skrapa og skylde mange gonger, også ved hjelp
av kalk. Her måtte ein passa på å ikkje ha dei i kalk for lenge, elles
gjekk dei i oppløysing. Til slutt vart dei lagde i eddikvatn, – det òg tok
bort lukt. Når tarmane var ferdig reinsa og stelte, skulle det ikkje lukta
«råslag» av dei!
Så vart dei andre innvolane tekne ut i tur og orden. Det aller meste
skulle takast vare på. Det einaste eg ikkje kan hugsa me tok vare på,
var lungene, men eg veit somme tok vare på dei òg, til lungemos.
Når skinnet var flekt av skrotten, måtte han hengjast opp på ein kjøleg
stad. Hos oss var det som oftast i kjellaren. Der kunne han hanga ein
dag eller to før det var tid for å partera kjøtet.

Så var det middag!

Første dagen etter slaktinga var det som oftast lever til middag. Ho
vart mjøla, krydra og steikt og så kokt i vatn. Eg lika sausen svært
godt, men eg var stor før eg lærte å setja pris på leversmaken.
Me fekk også minst eitt måltid med ferskt kjøt etter slaktinga alt etter
kor kaldt det var i vêret. Utan kjøleskåp var det grenser for kor lenge
kjøtet kunne halda seg om det var mildvêr, men det var gjerne fårikål
ein dag og steik av lår eller bog på sundagen.
Dette var som eg nemnde tidlegare, før fryseboksen si tid, men på
slutten av 50-talet fekk me leiga fryseplass på meieriet på Tysse, så då
vart det råd med ferskt kjøt oftare. Sjølve fekk me ikkje fryseboks før
i 1966, trur eg.

Smalahove-sviing

Så var det smalahove-sviing. Det var det helst far som stod for, men
me ungane måtte òg vera med når me vart store nok. Det såg nok noko
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grotesk ut når ein spissa stokk vart tredd inn gjennom sauenasa, men
eg kan ikkje hugsa at eg reagerte så mykje på det. Det var slik det
skulle vera. Hos oss – og hos mange av naboane våre – vart også saueføtene tekne vare på og skulle sviast. Her òg vart ein påk pressa inn
under skinnet slik at foten hang godt fast. Hovudet var tungt å halda,
så det var føtene me ungane fekk svi før me vart sterke nok. Dei var
lette å halda.
Dei som hadde eldhus brukte det til smalhove-sviing. Me hadde ikkje
det, så sviinga gjekk føre seg ute, på skarvet oppom bekken. Der var
det ei glikke som var høveleg til å laga bål i.
Det var viktig å få til eit skikkeleg bål – først småved så det vart god
fyr og så litt større og tørre skier, men ikkje for store. Hovud og føter
vart haldne over varmen til ulla vart svart og så vart det svarte skrapa
av med kniv etter kvart. Ein måtte snu på pinnen eller stokken heile
tida så varmen vart jamt fordelt. Heldt ein for lenge i ro, vart det for
varmt og ein kunne svi hol i skinnet, og det skulle det ikkje vera. Me
lærte fort at her nytta det ikkje å slurva. Ein måtte halda på til det ikkje
fanst meir ull att, nei, ikkje eit einaste lite hår.
Det var så koseleg å sitja der rundt bålet saman med far og småprata.
Sjølv om det var kaldt i lufta, vart det varmt der. Kva gjorde det vel
at kleda våre vart skikkeleg innbarka med røyk, og me vart svarte på
nevane.
Når hovud og føter var heilt reine for ull, vart hovudet kløyvt og reinsa
for hjernemasse og anna som skulle bort. Så vart hovud og føter vaska
godt før dei skulle i saltestampen.
Både smalahove og -føter vart gode middagar utover vinteren. Eg lika
føtene best. Det var ikkje mykje kjøt på dei, men når dei var kokte
lenge nok, smaka både senar og skinn godt, tykte eg. Dei kan vel samanliknast litt med syltelabbane frå grisen sjølv om dei smaka heilt
annleis. Elles var auga svært godt, tykte eg. I våre dagar har smalahove vorte festmat, – for oss var det kvardagsmat.

93

Smalahove med
kokte poteter og
kålrotstappe har
vorte festmat i
våre dagar.

Hakkepølsa

Heime laga dei noko dei kalla hakkepølse. Namnet hadde ho nok fått
frå den gongen ingrediensane vart finhakka med kniv. Hos oss hadde
me kjøtkvern med pølsetut som vart nytta til dette. Hakkepølsa inneheldt hjarta, nyrer, ymse avkapp frå kjøtet og litt nekkja. Nekkja er
isterhinna rundt tarmane. Ho måtte hengjast opp med det same ho kom
ut or sauen og var varm, for ho inneheldt mykje feitt og stivna fort.
Alt dette vart koka til det var møyrt. Så var det å finna fram tunntarmen
som var reinsa og klar, tre han inn på pølsetuten, fylla i kjøtkverna og
sveiva i veg. Slik vart det lange, fine pølser. Når pølsa var passeleg
lang, vart begge endane knytte saman – nett som me ser på vossakorven. Dei òg hamna i saltestampen. Etter ei stund vart dei hengde på ein
lun og tørr stad til dei var heilt tørre. Saman med kokte poteter smaka
hakkepølsa godt når ho vart oppskoren og steikt. Ho var feit, denne
pølsa, og det sat gjerne att eit feittlag under ganen etter eit slikt måltid.

Saltestampen

Saltestampen og -tønna var utruleg viktige på denne tida. Det var ingen
som hadde fryseboksar, så alt som skulle takast vare på, måtte saltast.
Det var viktig å bruka nok salt, elles kunne maten verta skjemd. Kjøtet vart tørrsalta over første natta, men så laga far saltlake ved å røra
saltet ut i vatn. Ein test som vart brukt, var at ei høveleg stor potet med
ein tretoms-spikar i skulle flyta i laken. Då var han sterk nok.
Smalahove og -føtene vart lagde i ein stamp for seg sjølv så ikkje den
sterke røyk- og svismaken skulle smitta over på det andre kjøtet.
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Elles vart det aller meste av kjøtet lagt i saltlake. Der var det lår og
bøger, sider og rygg. Låra vart tekne opp utpå vinteren og så hengde
til tørk. Det vart til spikjekjøt, og når gauken gol om våren, skulle det
vera ferdig tørka og klart til å eta, vart det sagt.
I saltestampen hamna òg rullepølsene. Dei vart laga av svangane på
dyret. Dei vart salta og krydra og så sydde saman til ein tett rull. Til
jul skulle det alltid vera rullepølse, så litt før jul vart dei tekne opp or
laken og vatna ut noko. Så vart dei kokte og pressa så dei vart faste og
fine til å skjera opp. Hos oss laga me aldri pinnekjøt då eg var liten.
Det var lutefisk som var julaftansmaten.

Ferdigsydde rullepølser klare
til å leggast i saltestampen.

Rullepølsa er kokt og sett i press.

Hausten 1955

Heile ettermiddagen har eg hange over mor og besto og sett på når dei
har sydd og ordna med tarmane som blodpølsene skal kokast i. Dei
har underlege namn på nokre av tarmane og magane til sauen. Det er
«huo» og «vinstræ» - ja, og så vomma, då. Vomma har vorte delt opp
i litt mindre delar og så sydd saman igjen til posar. Syinga vert gjort
med bomullstråd og ei lita stoppenål. Nåla må ikkje vera for tjukk,
for då lagar ho for store hol i tarmane. Dei vert sydde ein gong og så
vrengde og sydde ein gong til. Det er svært viktig at det er heilt tett
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så ikkje blodet renn ut når pølsa kjem i gryta. Når blodet skal fyllast
i, er tarmane vrengde slik at det som var utsida i magen til sauen, vert
innsida av pølsa.
Så vert blodet henta opp frå kjellaren og tømt opp i ei stor skål. Det
vert rørt saman med mjøl, salt og krydder før den ferdige blandinga
vert aust opp i dei ferdigsydde tarmane. Litt nyretalg høyrer også til
for å få den rette smaken, og mor vil gjerne ha litt rosiner i ei pølse
eller to. Det kan ikkje fyllast for mykje røre i tarmane, for då vil dei
sprikka når dei skal kokast. No er det spennande å sjå om tarmane er
heilt tette eller om røra kjem piplande ut nokon stad. Omsider er dei
komne så langt at pølsene skal kokast berre vatnet vert varmt nok. Eg
tykkjer det tek altfor lang tid med alt saman, så eg går ut.
Eg har vore hos venninna mi, Jenny, på nabogarden og spring nedover
bakkane. Det er ikkje så veldig seint, men dagane er vortne kortare og
det er mørkt. Ein bleik måne heng over Kvernesåsen og gjev så mykje
lys at eg ser kvar eg trør. I det eg nærmar meg huset heime, kjenner eg
lukta. Ikkje svilukt denne gongen, men lukt av blodpølse.
No må vel pølsene vera ferdige snart! Eg har jo vore borte i fleire
timar, tykkjer eg. Eg går inn i kjellaren der ein lun varme møter meg.
Det er god fyr i omnen og på den står ein stor, fortinna koparkjele. Det
dampar godt frå han og lukta av blodølser fyller rommet. Besto står
ved sida av kjelen og ser til at det kokar nett passeleg oppi han. Kokar
det for mykje, slær ho oppi litt kaldt vatn. Kokar det for lite, vert eit
par vedskier til lagde inn i omnen under kjelen. Eg tittar oppi og ser at
det er mange pølser der! Eg masar på besto og spør om ikkje pølsene
er ferdige snart. Ho berre ler litt av meg og seier at no er det ikkje
lenge til dei minste pølsene er ferdige. Og endeleg finn ho fram sleiva
og lyfter dei frå kjelen og opp på eit stort fat. Fatet vert bore opp på
kjøkenet og endeleg kan eg få eta meg stappmett på nykokt blodpølse!
For meg er dette det beste med heile slaktinga.
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Blodpølser laga på gamlemåten i tarmar frå sau (lam) anno 2017.
Dei to lysaste er laga av ”huo” eller nettmagen, medan dei to andre
er av vom som er delt opp og sydd saman til mindre posar.
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Kva har hendt i Samnanger
historielag i 2017?
Etter årsmøte og styremøte er dette dei tillitsvalde:
Helge Hisdal
Svanhild Eikedal Lauvås
Audhild Aadland Olsnes
Solvor Aadland
Vidar Trengereid
Tor Wold
Vidar Tveiterås
Gisle G. Øye
Arne Nordbø

leiar
nestleiar
skrivar
kasserar
styremedlem
varamedlem
varamedlem
revisor
revisor

Fondsnemnd:Tone Tysseland Holmefjord, Bjarne Hauge og Audhild
Aadland Olsnes
Redaksjonsnemnd: Anlaug Røen Hauge, Ivar Bård Aadland, Svein
O. Aadland og Tor Wold
Valnemnd: Anne Frøland, Margot Hisdal og Kjell Reistad
Årsmøtet gjorde vedtak om at medlemspengane for 2018 skal vera
210 kr for einskildmedlemer og 250 kr for familiar.
Dessutan vart det gjort vedtak om to nye punkt i lovene for laget paragraf 3 Organisering. Årsmøtet vel: f) 2 medlemer til fondsnemnda g)
4 medlemer til årboknemnda
Solvor hadde eit innslag om barndoms- og ungdomsminne frå tante
Gudrun som voks opp på Ådland
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Deltaking på andre årsmøte: Leiaren vår, Helge Hisdal, deltok i
Os på Hordaland Sogelag sitt årsmøte som var lagt til Bjørnefjorden
gjestetun og Oselvar-naustet. Han vart også vald til utsending frå
Hordaland til landsmøtet som skulle vera på Gjøvik.
Vårtur til Gulen: Veteranbuss med velkjend sjåfør, Kjell Ove, 38
feststemde personar, ein sprudlande leiar som guide heilt til Leirvåg
og skikkeleg vestlandsver med regn og skodde . Ferjetur til Sløvåg der
me fekk ein lokal guide om bord. Han var både kunnskapsrik og flink å
fortelja om landskap, næringsliv og historie frå den tid Gulatinget som
me høyrde under, var plassert i Gulen. Me fekk med oss Tusenårsstaden med Gulatingsparken og dei svære steinsøylene, og steinkrossane
og kyrkja i Eivindvik. Utruleg nok hadde dei kledd kyrkja inne med
kryssfiner! God middag i Eivindvik sette alle pris på. Ein svært vellukka tur. Så vellukka at me fekk sju nye medlemer på turen.
Kulturveka i juni: Samnanger kommune i samarbeid med frivillige
organisasjonar skipa i år til kulturveke med mange aktivitetar. Denne
vart og så vellukka at meininga er å få til ei slik veke kvart år. Leiaren
vår var guide på gamle, gode Midthordland som hadde to turar på
fjorden i fineveret. Den lengste gjekk heilt til Solbjørg. Helge er godt
kjend i bygda og hadde mykje å fortelja.
Vitjing til andre: Leiaren vår var beden til det nystarta Søreide historielag for å halda foredrag og visa film om kraftutbygginga i Samnananger. Han skal også ha treskokurs i Os no i november.
Antons kulurhistoriske senter 10 år: 19. august var det stor 10
års-feiring i Frøylandsdalen. Anton Drønen inviterte for å visa fram det
han har fått til i det som tidlegare var barneskule for Frøylandskrinsen. Flotte veteranbilar og motorsyklar i «gymsalen», kjøken- og
stoveavdelingar frå 60-talet på hovudplanet, dessutan samling av
gamle leikar og sportsutstyr, ja til og med ein gammal filmframvisar
frå Vonheim. Folk lika seg og fann mykje dei kjende att frå tidlegare
dagar. Styret i historielaget hjelpte til heile denne fantastiske dagen
der om lag 200 personar var innom. Veldig kjekt for Anton, og kjekt
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for historielaget å gje litt attende og visa kor stor pris me set på arbeidet han gjer og på at me får bruka lokalitetane hans.
Samnanger – Nordhordland, likt og ulikt : Midt i oktober skipa
historielaget til ope møte ved Arne Høyland, ein mann som etter kvart
er vorten godt kjend i bygda. Han har arbeidd mykje med kulturminneregistrering både her i Samnanger og elles rundt i hordalands-bygdene og må seiast å vera ein ekspert på gammalt som held på å forsvinna. Sjå gjerne Samnangerkulturen.blogspot.no I tilegg er han ein
god formidlar så det vart ein svært interessant kveld for dei vel tretti
som hadde møtt fram. Til og med gitarspel og sjølvdikta songar fekk
me med!
I temaet sitt tok han utgangspunkt i at dei også tidlegare måtte flytta på
ting. Transportmidla vart tilpassa det lokale; topografi, klima og vegetasjon var avgjerande. Han har gjennom mange år registrert ulike båtar
og prammar som dei brukte i Nordhordland, både på elvar og fjordar,
heilt til havs og til byen med varer, ikkje minst skuter med ved. Greitt
å koma seg til byen sjøvegen. Ikkje berre med varer, men også med
bygningsstrilar når det trongst folk etter brannar i byen. I somme bygder nytta dei og båtar når dei måtte utanbygds for å skaffa seg tømmer.
I Samnanger budde det ikkje så mange, og samningane var sjølvforsynte med det meste. Dei trong ikkje fara langt. Skottane kom til og
med hit for å skaffa seg tømmer! Ei byferd var sjeldan og lang.
Elles samanlikna han ski, kjelkar og sledar som han hadde registrert
i bygdene.
Eit spanande spørsmål til sist: Veit nokon om ei teikning av ei gammal kyrkje som kan vera kyrkja som stod på Ådland mellom 1650 og
1850? I registrerinigsarbeidet sitt hadde han funne mykje likskap mellom gamle og tidlegare kyrkjer i området. Kunne same byggmeisteren
hatt ansvar for mange kyrkjebygg?
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Takk. Ei stor takk til alle som støttar arbeidet til historielaget : Dei
110 medlemene, dei som fortel eller skriv, dei som sel og dei som
kjem på møta våre. Takk for samarbeid til Antons kulturhistoriske
senter og til Samnanger kommune!
For styret, Solvor Aadland.
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