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Fjortis i Addis i 1964
Av Dagfrid Haddal Hovet

Det var ikkje mange som flytta frå Noreg til Etiopia for 55 år sidan.
Men Osvald J. Haddal var klar for eventyr, og tok med seg kone og
den yngste dottera for å starte i ny jobb i Afrika. Dagfrid Haddal
Hovet fortel her om korleis det var å flytte frå Sykkylven til Afrika
som fersk tenåring.
Fram til 1963 dreiv far min, Osvald J. Haddal, ein møbelverkstad i kjellaren heime på
Grebstad. Då tidene endra seg og det vaks fram større og meir rasjonelle fabrikkar,
måtte han avvikle. Dei store verksemdene tok naturleg nok over for dei små, og fleire
såg seg om etter anna arbeid.

Dagfrid Haddal Hovet,
fødd 1951, har vore kontormedarbeidar ved bl.a.
Hjellegjerde Møbler i 35 år og er
no pensjonist. Ho er glad i reiser
og friluftsliv og ho har lokalhistorie som ei av sine store
interesser.

Jobbjakta var i gang. Far fortalde at han skulle til Oslo i eit møte, men grunnen for
reisa fekk eg først vite då han kom heim. Sjokket var stort. Grunnen for osloturen var
at han hadde lese ein annonse i Aftenposten der Mosvold, eit rederi frå Kristiansand,
søkte etter ein som kunne leie ei ny stoppmøbelavdeling ved fabrikken i Addis Abeba
i Etiopia. Stillinga fekk han og flytte skulle vi. Lite hjelpte det med tårer og nekting, for
eg - 13 år gammal - ville sjølvsagt ikkje flytte frå Sykkylven og alle venene mine i bygda.
Først reiste han, så mor mi og eg nokre månader seinare. I våre dagar går det direkterute frå Gardermoen til Addis Abeba. Den gongen var flyreisa
meir som ei skikkelig mjølkerute. Vi reiste frå Vigra til Fornebu, deretter til Frankfurt og Sudan Khartoum, før vi kom fram
til Addis Abeba. Litt av ei reise, det var uendeleg langt.
Eg hugsar godt at eg ville sjå byane vi mellomlanda i,
men då sa mamma strengt nei. Augene var på målet. I ettertid syntes eg at mor mi var ganske så modig. Samanlikna med
campingturane i Noreg og Sverige, var dette noko heilt anna.
Men meir positiv til flyttinga hadde eg blitt. Breva frå pappa
som fortalde om skulen min og plassen vi skulle bu, var ei god
hjelp. Mor mi var óg reiselysten og såg absolutt fram til opphaldet. Vi reiste til Etiopia våren 1964.
Sterke inntr ykk
Det eg hadde høyrt og lært om Afrika, var at folk var fattige
og svalt. Ganske likt mykje av det vi framleis høyrer om. Dette
var før fjernsynet vart allemannseige heime. I utkanten av Addis Abeba landa vi trygt på ein stor flyplass på storleik med
Fornebu.Vi vart tatt imot av far min og dei som skulle bli våre
nye naboar.
Frå første stund fekk vi oppleve det fantastiske samhaldet som var blant nordmennene. Vi kom til ein stor by med alt det vi måtte ha behov for; mellom anna teater, kino
og museum. Det var og tydeleg at forskjellen mellom fattig og rik var stor. For meg
var den største endringa at vi måtte få skyss til absolutt alle aktivitetar. Å ta buss eller
drosje åleine var ikkje greitt. For oss som kom frå trygge Sykkylven, var dette ein heilt
anna måte å leve på.

Huset vi budde i
i Addis Abeba.

Eg hugsar godt den fyrste handleturen til matbutikken. Då vi gjekk ut av bilen, vart
vi omringa av tiggarar. Fleire var handikappa og kraup med treklossar som var surra
Å

R

B

O

K

F

O

R

S

Y

K

K

Y

L

V

E

N

2

0

1

9

3

F

rundt hendene og knea for å beskytte. Med heimelaga krykker og stavar, gamle og unge, blei det sterke
inntrykk som brende seg fast.
Alt var så annleis. Mange vakre blomster og palmer.
Det som var inneplantar i Sykkylven, var tre i hagen i
Etiopia. Huset og plassen vi budde på var innanfor eit
skjerma område med høge gjerde og vakthald ved porten. Vaktene gjekk rundar på området både natt og dag.
I eine enden av området låg Mosvold-fabrikken og i den
andre var det seks einebustadar. Der budde tilsette frå
Noreg, Sverige og Kongo.
Arbeid og fritid
Fabrikken var stor, med 115 tilsette. Den daglege
leiaren var Sven Syversen frå Oslo. Han og familien
hadde budd i landet i mange år. Det vart berre produsert tremøblar, så stillinga til far min var å opprette
ei ny avdeling for stoppmøblar; sofaer og stolar. Med
god hjelp frå Mammo, ein ung etiopisk mann, måtte
dei skaffe både verktøy og arbeidarar til produksjonen.
Dei kommuniserte på engelsk og Mammo oversette til
amharisk ved behov. Og produksjon vart det. Møblane
heldt same standard som dei norsk-produserte på den
tida. Mesteparten vart selde i varehuset til Mosvold i
byen. Skipsreiar Mosvold fra Kristiansand bygde både
fabrikken og varehuset tidleg på femtitallet.

Campingliv. Kasbara, Osvald og Dagfrid utanfor teltet.

Kasbara, mor mi, var den som styrte heimen. Huset vi
budde i var om lag 80 kvadratmeter på ei flate, med tilhøyrande gjestehus. Vi hadde både kokke, vaskehjelp
og ein som tok seg av hagen. Mamma hadde meir enn
nok med å sysselsette dei. Det var mykje folk i ein såpass liten heim, men skikken var at dei som hadde jobba i huset tidlegare, fekk jobbe vidare.
Eg skjøna i ettertid at mykje handla om å gi andre arbeid og inntekt. Alle tre var så klart avhengige av
lønna si. Mor mi lærte opp Susy, som var den yngste,
til å lage norsk mat, sy og hekle. Dei to trivdest godt i
lag, og Susy var med oss på fleire søndagsturar både i
og utanfor byen. Mamma var glad i å halde selskap og
samla ofte nye kjende i heimen. Ho arrangerte avskilsselskap for dei som skulle reise tilbake til Noreg, og var
med i ei internasjonal Røde Kors-gruppe saman med
damene i nabolaget.

På camping ute på landsbygda. Kasbara Haddal og tenestejenta Susy.

Internasjonalt samhald
I Addis Abeba var det alle slags forretningar, matbutikkar, isbarar og restaurantar. Fleire var drivne av
italienarar som hadde vore der sidan Mussolini si tid.
Spagetti og pizza vart eg difor først introdusert for i Afrika. Det var ei god blanding av kulturar, inntrykk og
smakar. Tett ved der vi budde, var det også ein Coca
Cola-fabrikk med eige fabrikkutsalg. Kva meir kan ein
vel ønske seg som trettenåring!

Familien Haddal feira konfirmasjonen til Dagfrid under
Afrikas sol.
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Dei to fyrste åra gjekk eg på den norske skulen, som var ein del av den norske misjonsstasjonen i byen. Det var også ein ny barne- og ungdomsskule med nytt internat under
bygging, som eg etter kvart starta på. Internatet vart brukt av borna til misjonærane
frå Noreg og elevane kom frå heile landet. Den nye skulen vart først innvigd i januar
1966, då kong Olav kom på offisielt statsbesøk til Etiopia.
Skulen låg på motsett side av byen frå der vi budde, så vi blei køyrde til skulen kvar
dag. Vegen gjekk då forbi palasset til keisar Haile Selassie. Omtrent dagleg møtte vi
på kortesjen til keisaren langs skulevegen. Han sat då i ein av bilane i statleg uniform,
med den berømte løvemanken på hatten. All trafikk stod stille til følget hadde passert.
På skulen hadde vi mange kjekke lærarar. Sjølve skuledagen var ganske lik som heime
i Noreg. Nokre av lærarane hadde budd fleire stader i Afrika, og vi lærte mykje av deira
historier og opplevingar. I 1966 - etter to år - var eg ferdig med ungdomsskulen. Deretter gjekk eg på ein fransk skule det siste halvåret før vi vende heim.
Som tenåring var dette svært opplevingsrike år. Eg fekk mange gode
venar frå fleire stader i Europa, Asia og USA. Takka vere ein aktiv jugoslavisk ungdomsklubb, fekk vi nye venskap jamnt og trutt. Vi gjekk på
kino og bowling, til og med drive-in kino fekk eg oppleve. Bassenget
ved eit av hotella vart også mykje brukt. Eg har framleis kontakt med
mange i sosiale medier.
Utflukter i vill natur
Ettersom Addis Abeba ligg på over 2000 meters høgde, vart utlendingar anbefalt å reise til lavlandet av og til. Spesielt dei eldre, for helsa
si skuld. Skuleferiane tilbrakte vi i Langano, ein stad som ligg ved
ein innsjø om lag 20 mil frå byen. Der var det ein stor campingplass
med ein liten butikk og kafe. Vi sette opp telta under eit akasietre som
fungerte som ein parasoll. Der fekk vi bade, kose oss og vere i lag med
mange av dei same ungdomane som i byen. Vi campa i fleire veker av
ferien. Fedrane var på arbeid i vekene og kom ned til oss i helgene.
Kvar gong vi reiste til Langano for å campe, kom fleire
innfødde ungdommer til teltplassen på jakt etter arbeid.
Dei hjelpte oss å samle ved til bålet og passe på at det var
eld heile natta, slik at ville dyr heldt seg vekke. Ungdommane fekk sjølvsagt betaling og åt alle måltida saman med
oss. Dei hadde óg med seg ting dei selde; fine heimelaga
smykke, fletta fat og korger. Eg minnast at mamma alltid
handla noko, det var den måten vi kunne gi litt tilbake.

Ungdomar som selde varer.

Det vart fleire turar rundt om i dette flotte landet. På
dagsturar køyrde vi åleine, men på lengre turar reiste vi
alltid fleire familiar i lag. På ein av turane besøkte vi ein by
sør i landet som heiter Dire Dawa. På hotellet der vi budde, vart vi tipsa om «Hyenemannen» som han vart kalla.
Kvelden kom og vi møtte opp på plassen som vi var vist
til. Her sat ein mann midt ute på ein bekmørk open plass,
med eit lite bål framfor seg. Då der var nok tilskodarar, starta han å kalle på hyenene
og lokka dei til seg med kjøt. Etterkvart kom det så mange hyener at vi ikkje kunne
sjå han att. Ikkje eit vakkert syn, men ei særs spesiell oppleving. Søndagsturane gjekk
elles ofte ut av byen, der vi oppsøkte ein stor fuglesjø med store elvar og flodar med
krokodillar og flodhestar. Det yrande dyrelivet utanfor byen gjorde stort inntrykk!
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Hyenemannen gjort eit
uutsletteleg inntrykk på
den unge Dagfrid. Til
høgre far hennar, Osvald
J. Haddal.
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Drama i Austisen
Av Jostein Drabløs

Revolusjonen hadde snudd alt opp ned og Russland var prega
av kaos og hardstyre. Samtidig dreiv nordmenn selfangst i Austisen på grensa til russisk territorium. Tre sykkylvingar, Peder L.
Strømme (Jo-Peder), Petter Strømmegjerde (Nymark-Petter) og
Jan Magnus Blindheim var med då tre norske skuter vart tekne i
arrest og mannskapet internert i Arkangelsk sommaren 1921.

Det var stor stas då sjølvaste kong Olav kom på
statsbesøk til Etiopia og
familien Haddal fekk vere
med på festen.

Kongebesøk
Alle som kunne, møtte opp på flyplassen i 1966. Vi skulle ta imot kongen vår. I samband
med statsbesøket var vi så heldige å bli invitert i hageselskap til den norske konsulen.
Ei stor oppleving! Folkeleg som kong Olav var, fekk vi helse på og snakke med han.
Vi skreiv i gjesteboka. Eg minnest at den låg på eit litt for lavt bord, så kongen måtte
sette det eine kneet på marka for å skrive seg inn. Dette synet vart litt av eit sjokk for
ein av tenarane til konsulen. Var dette ein ekte konge, spurde han oss ungdommane.
Kongen gjekk jo i vanleg dress, og var ned på kne framfor vanlege folk. Eit uvant syn
for tenaren. Skilnaden var stor frå keisaren, som alltid bar uniform og løvemanke ute
blant folk.
Seinare fekk vi oppleve at den britiske dronning Elisabeth kom på besøk. Det vart
sjølvsagt ikkje spart på noko når keisaren skulle vise fram all si prakt. Det var militærparade med påfølgande gallamiddag. Om kvelden fekk vi sjå eit fantastisk fyrverkeri,
som til slutt lyste opp i eit portrettbilete av dronninga og keisaren på himmelen. Med
tanke på all fattigdommen rundt oss, så kjentest dette som sløsing, sjølv for ei ung jente
som meg. 16. mai same året vart eg og tre andre norske ungdomar konfirmerte i den
norske kyrkja på misjonsstasjonen.
Minne for livet
Då tida i Addis Abeba var over, hadde eg fått så mange gode vener at lysta på å returnere til Norge var lita. Foreldra mine bestemte då at vi skulle sjå og oppleve mest mogleg på veg heim. Først gjekk turen til Kairo, der vi besøkte pyramidane, den største
moskeen i byen og ulike museum.
Beirut var neste stopp. Dette var før den fæle borgarkrigen braut ut. Vi var heldige
som fekk oppleve denne vakre byen ved havet før øydeleggingane starta. I resepsjonen
på hotellet hang det ein plakat med bilete av ein skiløpar i fjella i Libanon, med teksten
«Swim in the Sea, then travel to the Mountains to ski». Då kom heimlengselen etter ski
og fjell! Vidare reiste vi til Athen nokre dagar og eg fekk sjå Akropolis. Gode minne eg
har hatt med meg heile livet.
Etter desse tre åra i Addis Abeba, og med alle opplevingane undervegs, fekk eg som
ung jente eit heilt nytt perspektiv på Afrika og folket i Etiopia. Materielt sett var forskjellen stor, men i kvardagen - og oss i mellom - var vi likevel like. Tida i Etiopia har
nok forma meg meir enn eg kanskje var klar over den gong. Eg har nok aldri forstått
den valdsame framandfrykta som vi dessverre opplever den dag i dag, også her i landet. Reisa til Afrika var eit eventyr eg aldri ville vore utan.
6
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- Det var slik at fleire ishavsskuter gjekk frå Vardø til kysten av Sibir for å fangste i
Austisen. Russarane hadde ikkje fått kol til fartya sine dei siste åra. Då gjekk alt lett
for nordmennene. Men no var to russiske isbrytarar på plass med store mannskap.
Anten måtte vi gå heim til Ålesund med tome skuter, eller så laut vi prøve lukka der i
Kvitsjøen. Dermed trumfa vi oss inn i isen og tok til å fangste i lag med russarane. På
kort tid hadde vi teke om lag 5000 dyr. Eg stod om bord i «Remø» av Ålesund. Saman
med oss var «Kap Flora» av Fosnavåg og «Polargutten» av Tromsø, fortel Peder L.
Strømme.
- Men då russarane såg oss, skulle dei knipe oss. Vi gjekk ut or isen og langs
kanten. Hadde vi gått vestover, hadde vi sloppe unna. Men så kom vi forbi eit digert
isflak som var svart av sel. Vi skaut over 700 dyr. Desse ville vi ha med før vi drog frå
feltet. Då var det at vi vart for seine, ser du. Russarane sette ein lettbåt med fem - seks
mann på sjøen. Karane hadde børser. Dei saumfor under dekk. Det såg ut som om dei
ville drepe skipperen. Til sjuande og sist kom dei med tamp for å ta oss på slep.

Jostein Drabløs, lærar, skribent
og kulturberar frå Velledalen,
gjorde dette intervjuet med
Peder L. Strømme (1894 – 1977),
berre månader før han døydde.
Jo-Peder frå Straumgjerde var
ein ordram historieforteljar, noko
som intervjuaren får godt fram i
denne artikkelen. Hendingane i
Austisen i 1921 er meir utførleg
skildra i boka til historikaren
Svend Otto Remøe i boka Fanget
i polarisen, som kom ut i fjor.
Artikkelen nedanfor er ein redigert versjon av eit stykke Jostein
Drabløs hadde på trykk i Sunnmørsposten 1. august 1995.

Havari

-Du skulle ha sett «Polargutten» Han køyrde så hardt for å kome unna, at maskinen
havarerte. «Kap Flora» låg fast. Ho kom ikkje av flekken. Isbrytaren ville dra oss ut for
iskanten. Han var stor og sterk. Etter propellen stampa det seg ihop is framfor skutebaugen vår. Skipperen sa at vi laut kappe. Då eg såg at det stramma så hardt at dekket
gav etter, hogg eg av tampen med øksa. Russarane stogga. Karane kom på akterdekket
og truga med gevær. Dei forstod ikkje det steikje støv, ser du.
Så var det å feste tampen att. Det var min jobb. På’n igjen. Stramminga kom. Eg
hogg på nytt då eg såg eg kunne køyre kniven ned mellom borda i fordekket. Same opp
att. Karar med gevær. No tok russarane to mann frå oss. Johan Remøy var den eine.
Han sa at vi ikkje skulle ta omsyn til dei, berre vi berga skuta. No barst det ut i isen.
Tre «gjester» med børser kom ned i romet. To kom fram i byssa. Dei likte kaffien vår.

Tenkte å røme

Vi tenkte på å røme. Og vi snakka om å kakke karane, dersom mørkeskodda heldt seg.
Men han Sigvald frå Remøya sa vi måtte vere forsiktige. Han trøysta oss så godt han
kunne. Skodde letta. Vi røyvde ikkje dei russiske vaktene. Hadde så gale hendt, hadde
vi ikkje sett att heimlandet, ser du. Ikkje forpinnja!
-Kva hende med «Kap Flora» og «Polargutten».
- Medan vi låg der ute, køyrde isbrytaren seg inn i isen for å ta dei ut. Russarane hadde
telegrafsamband med Kapp Kanin ytst i Kvitsjøen. Isbrytaren skulle no gå inn til Arkangelsk med begge skutene. Han gjorde først ein runde for å finne fleire fangstskuter,
men dei hadde kome seg unna. Skutene visste at vi var tekne. Det berga oss. Elles
hadde ikkje ei sjel visst korleis det hadde gått med oss. Då vi nærma oss Arkangelsk,
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ikkje lese eller skrive, for dei kaga ikkje på ei diger oppslagstavle som avisa i Arkangelsk hadde.

Teater og kino

- Såg du andre som var innhenta av revolusjonen?
- Eg kan fortelje om to døtrer etter ein rik skipsreiar. Dei var
fråtekne det store flotte huset sittt. Damene heldt til nede i eit
kjellarrom. Makthavarane hadde skote faren longe sida.
Vi vart kjende med dei og mora. Godt opplyste som dei var,
kunne dei gjere seg forstått på engelsk. Mora ville betale 28
000 til den som kunne få ei av døtrene ut or landet. Han Johan
Remøy smeiste åt og gifte seg med den eine.
Den norske konsulen var reist, men vi fekk bruke husværet
til bryllaupsfest. Det var både vodka og mat, ser du. Under
brurevigsla var Nymark-Petter og eit par til vitne. Brura hadde
med seg systera, mora og eit par slektningar. Ein russar med
kolsvart munkeskjegg las frå ei tjukk bok. Etter ei lita rid la han
vekk boka og rulla seg ein røyk, fortalde Petter.
Eg var ikkje med under sjølve seremonien. Brudgommen
ville pryle vitna sine etterpå fordi dei hadde gjort grimasar. Johan Remøy var den einaste som hadde papir, for han hadde
gått med eit lasteskip på førevinteren. Systera gret ford ingen
hadde pass slik at ho også kunne få gifte seg. Familien hadde
mykje pengar i Frankrike. Faren hadde vore ein rik mann. Systera til brura ville også gjerne ut or landet.

- Hadde de nok mat under interneringa?
- Det hardna etter kvart. Ein dag sa skipperen at han trong resten av saltet for å proviantere. Han smurde proviantsjefen i byen. Vi fekk ein beinfrosen gris på 25 - 30 kilo.
Dei hadde ikkje så godt som skrapa busta av skrotten, berre kakka han og hive han
heilrund på frysen så han vart stiv. Vi tok han ut og flådde. Innmaten og skinnet heiv
vi bort åt rekkja. Tollvakta gjekk på dekket i full mundur omtrent som ute i Ålesund.
Han pakka inn heile sarvet og tok med smitt og smule. Eg skal seie, det var ikkje frakt
med dei.

Dyr tobakk

- Vi sende vi eit telegram til Moskva om pass til å gå. Fekk ikkje svar. Vi telegraferte til
Noreg. Ikkje ein lyd. Ein gong fekk eg smugle eit brev til Emma, kona mi i Sykkylven,
med ein lastebåt. Eg sende med ei krone til frimerke. Brevet kom fram utan. Karen
hadde brukt opp krona.
Ein dag var eg og han Jan Magnus Blindheim av stad fordi vi var tobakkslause.
Magnus var også sykkylving. Skipperen sa at han ikkje kunne hjelpe oss viss vi rota
oss bort i trøbbel. Sånt slag måtte vi ta på eiga kappe. Russarane hadde ein slags borkatobakk som stinka frykteleg. Vi var blitt kjende med nokre karar om bord i eit digert russisk krigsskip som dei dreiv og hogg opp. Der var og regulær marineøving på
hamna. Ordentleg eksis, ser du. Eit par av mannskapet kunne litt norsk. Men vi var
ikkje åleine som ville bytehandle. Flokkar kom, somme med stivasnippar, og handelen
gjekk. Ein fyr kjøpte ei flyndre. Ho var ikkje større enn neven min. Vi fekk tobakken, to
ark med maskinpapir og ei øskje med fyrstikker. Dette kosta meg 12.000. Dei russiske
pengane var både dyre og lite verdt.
- Fekk de gå fritt ikring?
- Ja, men det var på eiga rekning. Ein sundagsmorgon var kaia peisfull av folk. Nokre
besvimte. Somme hauka og skreik. Russarane hadde vore ute i landdistrikta og sanka
folk. Offera vart dregne halvnakne ut av senga. No stod dei der i skjorte og underbrok.
Åtte mann skulle sendast vidare i flatbotna båt gjennom kanalane til Petrograd der
dei skulle skytast. På kaia var eit stort overbygd skur som var bordkledde halvvegs
nedover stolpane. Der låg dei stakkars menneska. Om morgonen såg vi fangane vaske
seg i skitvatn så så mørkt som i ein landkumme. Nokre kunne bryte seg ein liten turr
brødmole. Det var frukosten.
- «Remø» var godt lasta. Kva skjedde om bord?
-Etter fleire veker tok russarane hand om lasten. Då hadde spekkoljen teke til å sive
gjennom skottet til oss. Russarane kom med bytter og tok til å losse. Dei auste på same
sida, så skuta la seg over. Dermed rulla oljefata på sjøen. Vi låg liksom og flaut i selolje.
- Russarane hadde vel ei råd for det?
- Nei, farr. Dei brydde seg ikkje. Dei var så tjukke i haudet, ser du. Fleirtalet kunne
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køyrde «Kap Flora» på ein banke og la seg på sida. Skuta tok inn vatn. Russarane kom
ut med små prammar. Karane lossa ho tom og fekk ho laus. Dermed vart «Kap Flora»
med heilt inn til Arkangelsk. Vi skreiv 1. mai.
Russarane kunne vere hyggelege. Første kvelden kom dei og henta oss ut til teater.
Det var flotte saker. I pausen kunne du gå rundt i den lekre korridoren og ta deg ein
røyk, ser du. Der var til og med mat, tynn te og beksvarte kaker. Andre kvelden kom
russarane igjen og ville ha oss med på nytt i teater. Dei var trottige med dette. Tett
attmed hadde dei putta nokre kapitalistar ned i ein kjellar, der dei spankulerte med
gullkjede attmed eit halmfången. Teater og kino, teater og kino – det var om og gjere å
presse kommunistvit inn i folket, ser du.

Petter Strømmegjerde
(1898 – 1979) var
ein av sykkylvingane
som vart arrestert av
russarane i Austisen
og internerte i Arkangelsk. Her i soldatuniform.
(Foto: L. Sødahl,
Veblungsnes.)
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Smeiste åt

- Og ekteskapet?
- Proformapapira vart fluksens ordna og han Johan Remøy
var ein fri mann med 28.000 på innerlomma. Russardama fekk
bu på Remøya nokre veker til ho fekk ordna med innreise til
Frankrike. Lang tid etter fekk vi frette at ho hadde sendt ei
gåve til Johan kvar jul i åra som fylgde.

Staten løyste ut

- Korleis gjekk det med dei tre selfangsskutene?
- Dei vart liggjande i Arkangelsk til ut på haustparten til den
norske staten løyste dei ut. Eg trur staten laut ut med 60.000
gullrublar. Straffa var hard, ser du.
Å du slette tid kor svart det såg ut for oss somme tider.
Ein gong måtte ein nordlending og eg stå opp klokka fire om
natta. Eg kjende meg daudeferdig av svolt. Vi gjekk bak i gangen der det stod ei salttønne. Vi rota nedi. Min sann, vi fann ein
spekkmole, han var omtrent som flesk, ser du. I byssa kunne
vi koke. Attpå alt fann vi ein liten mygla brødbit. Verste svolten
var lindra. Alt såg svart ut i slike stunder.
Etter åtte vekers tid fekk vi endeleg løyve til å reise. Vi var
42 matlause og svoltne karar som stemnde mot Vardø på eit
russisk skip. Vi fekk med litt brød til turen. Dei var så svarte
som dei skulle vore laga av mold. I havet utanfor Vardø kom
doktoren i eigen båt. Vi tenkte på mat. Han hadde berre med
seg sigarettar.
Om morgonen klappa skipet til kaia. Vi hivde sjømannssekkene på land og stupte inn på næraste kafe. Tallerkenen for
mesta ned i lag med skiver og wienerbrød. Folk var fælne. Vi
tedde oss som røvarar. Men då dei høyrde kvar vi kom ifrå,
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Vernepliktsboka til Petter Strømmegjerde, stempla
av passkontrollen i Vadsø 12. juli 1921, måtte gjere
teneste som pass: «Ankommet hit fra Rusland i dag,
er norsk borger. (Utlånt av Hans Strømmegjerde).
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fekk vi mat alle steds. Eit par mann måtte pumpast den kvelden. Det kjendest godt å
bli innlosjert på sjømannsheimen. Vel heime kunne eg gjere opp status. Eg hadde tent
65 kroner dette halvåret. Det var ikkje rare greiene for ein nygift mann, sa Peder L.
Strømme.
Hans Strømmegjerde, son til den eine av selfangarane, knyter dette minnet til intervjuet:
«På midten av femtitalet var det stortingsval. Kommunistane stilte liste og ein som
heitte Ivar Heggen kom til Sykkylven og snakka om Russland og kommunismen. Då
reiste Jo-Peder seg og sa: «E ska’ sei de enj teng, ‘Eggen. E’ he’ flakka en del rondt om
i verda, deriblant he ej vøre i Russland. Der arrestera dei følk på gatå. Dei tek frå dei
lommeuret og kjeda. So lempa dei inn på gølvet eit fången med halm og deretter arrestanten.
Heggen vart still.»
Korleis det gjekk med fangstmennene frå Sykkylven? Peder L. Strømme reiste til USA i
1922 og kom heim att i 1928. Han kjøpte Nils-plassen, bruk nr 9 på Fauske. I 1937 tok
han over Jogarden br nr 2 på Straume og let Nilsplassen over til sonen Magnus. Peder
vart etter kvart ein dugande gardbrukar og hestekar.
Petter Strømmegjerde (Nymark-Petter) reiste også til USA i 1922 og var for det
meste på skogsarbeid. Han kom heim i 1926 og overtok Nymarka, bruk nr. 5. I tillegg
arbeidde han dels på fabrikk og dels på vegarbeid. Han døydde i 1979.

Gamle ord og uttrykk
i Sykkylven
Av Jostein Fet

Det er så rart med det, min barndoms talemål er hjartespråket mitt. Som Olav
Duun sa, utan samanlikning elles: «Eg skal taka av mitt eige og forkynna dykk».
I denne artikkelen vèl eg ut berre eit fåtal gamle ord og uttrykk.
Døma nedanfor er slike som eg hentar frå mitt eige talemål, som eg tek i bruk
når eg svingar innom Ikønnjes (Ekornes) og byrjar å snakke sykkjølveng. Eg bed
om orsaking for at mange av døma er henta frå Velledalen. Døma er sett opp i
alfabetisk orden.

Jostein Fet,
f. 1924 i Sykkylven. har skrive
mange bøker og artiklar. I det
siste også i lokale tidsskrift.
E-post: jostein.fet@tussa.com

Blesme

For gardbrukarar var det heilt avgjerande å følgje med kva tid husdyra var klare for
paring. Men dei hadde ulike verb for dei ulike husdyra. Sauden blesma’, kyra løype’, i
fortid ljøp, merra li’, i fortid lei. Å blesme blir brukt både om saud og geit og finst også
i gammalnorsk. Å løype finst i ymse avarter over heile landet, også i gammalnorsk:
hlaupa (hleyp, hljóp, hlaupit), som tyder å springe, bykse.

Braut og brekke

Ordet braut har samanheng med verbet å bryte (brjote). På Sunnmøre blir braut mest
brukt om ein bratt bakke på ein veg, slik som på den gamle vegen frå Velle til Hjortdal
i Sykkylven, der dei måtte ta seg opp frå dei flate vollane på Velle og opp på ei botnmorene, eit platå som vart danna om lag 9000 år f. Kr., då fjorden gjekk heilt fram om
Velle, og Brunstad låg under eit oppdemt vatn. I dag er Brauta gått over frå å vere eit
samnamn til namn på eit småbruk eller ein plass: Braute-Petter, Braute-Ole.
Eit ord med same tyding er brekke, også hokjønnsord: «En Bakke; især en stor
Bakke imellem en lavere og høiere Flade» (Ivar Aasen). Fjellfolk kjenner godt til Gullmorbrekkå mellom Velledalen og Hjørundfjorden. Ordet finst over alt i landet. Ein
skulekamerat frå Gudbrandsdalen heitte Håbrekke, «den høge brekka». I lågtysk og
engelsk har dei brink som er nett same ordet som brekke, men som har fått ei anna
språkleg utvikling.

Bøying etter kjønn og tal

På Island seier dei velkominn til ein mann, velkoma til ei kvinne, velkomnir til fleire.
I moderne nynorsk er det velkom(m)en, same kven og kor mange som kjem. Men
det gammalnorske mønsteret er heldigvis bevart i eldre sunnmørsmål. Når grannane
på Fet kom på vitjing, hugsar eg at Oddrun, syster mi (f. 1918), helste «velkoma» når
grannegjenta Laura dukka opp i døra, «velkominj» sa ho til faren, han Påll-Ole, og
«velkomne» til alle dei andre når dei kom i flokk.

Sauden “blesmar” når
den er klar for paring.

Dape

Kap Flora av Fosnavåg, ei av deitre sunnmørsskutene som vart arrestert av russarane i 1921.
Dei to andre skutene var Remø og Polargutten Det var ikkje så mange åra etter at kommunistane
hadde teke over makta, og fangstfolka på dei tre skutene opplevde mykje dramatikk under arresten
i Arkangelsk.

Dei fleste på Nøre Sunnmøre veit vel kva dape er, nemleg våt snø, slaps. Men i Volda,
og truleg på heile Søre Sunnmøre, er ordet nesten ikkje kjent. Eg brukar å utfordre
voldingar når vi sit i lyd og lag og spørje: «Veit de kva dape er?» Når eg forklarer tydinga, så seier dei: «Åja, det er det same som blåstøde!» Ivar Aasen har også ført opp
blåstøde med same tyding som dape. Ei anna tyding av dape er vasspytt. Dape er heilt
tydeleg i slekt med depel, eit blautdike, ein våt pøl.

«Dei Velle og dei Dravlaus»

Eg hugsar han Påll-Ole på Fet brukte dette uttrykket ein gong karane diskuterte kva
10

Å

R

B

O

K

F

O

R

S

Y

K

K

Y

L

V

E

N

2

0

1

9

Å

R

B

O

K

F

O

R

S

Y

K

K

Y

L

V

E

N

2

0

1

9

11

G

ein skulle gjere for å hindre at Storelva fløymde utover dei flate jordene på Fet, Dravlaus og Velle. Uttrykket tyder «karane på Velle og karane på Dravlaus». Eg hadde
nærast gløymt uttrykket før eg las Saga Gísla Súrssonar, Soga om Gisle Sursson. I eit
kapittel som skildrar Gisles kamp mot fiendane, står det «þeir Gisli», Gisle og dei, Gisle
og hans folk. Legg merke til at Gisli står i nominativ, nemneform. Uttrykket er atter
eit prov på at islendingane har teke med seg ord og uttrykk frå dei vestnorske målføra
når dei reiste til Island i gammal tid. Sjølvsagt hadde Påll-Ole høyrt uttrykket av gamle
folk. Han likte eldre ordleggingsmåte.

«Det vere seg»

Her ein dag vart eg sitjande ved fjernsynet og høyre på ein politikar som ramsa opp alt
som var åfått (mangla) her i landet: «Det vere seg arbeidsløyse, det vere seg likestilling, det vere seg fattigdom»... osv. Eg såg at her var ei konjunktivform ute og gjekk,
nemleg «vere», men kva skulle ein kalle «seg»? Det næraste eg kjem er at «seg» er ein
såkalla etisk dativ, som vi finn m.a. i folkevisene, t.d. «Sylvelin var seg so fager ei dros.»
Uttrykket «etisk dativ» stammar frå latin, men finst også i andre europeiske språk. I dei
fleste språka er etisk dativ eit forsterkande uttrykk. Også politikarramsa ovanfor kan
vere brukt i forsterkande funksjon.
Eg har ikkje døme på at «det vere seg» vart brukt i eldre sunnmørsmål.

Førebod

Ordet leier oss inn på eit meir eller mindre psykisk fenomen. Kan hende kan ein
forklare fenomenet reint psykologisk. På den andre sida er det mangt i den menneskelege natur som ikkje let seg forklare. Lat meg kome med eit par døme:
Familien hans Påll-Ole høyrde han alltid stomle i gangen ei lita rid før han kom.
«Jaja, det er no ikkje lenge før han kjem no», sa dei. Ei stund etterpå høyrde dei han
kome inn utdøra og stige inn i gangen. Dei var so vane med ditta der at dei la kje noke
vekt på det.
Den mest overtydande hendinga har moster Johanne fortalt om. Det var den tida
Johanne og Sivert Erdal dreiv Barbrogarden på Dravlaus der Johanne kom ifrå. Ein
dag stelte Johanne heime, medan Sivert var burte i Øyane og slo. Etter ei tid går Johanne burt i glaset og ser etter mannen sin. Då ser ho han gå burt i grova og vaskar
hendene sine. Han går tett under glaset og smiler opp til kona si. Ho går innatt på
kjøkkenet for å setje fram middagsmaten. Men Sivert kjem ikkje inn. So gjeng ho burt
i glaset igjen for å sjå kvar det blir av han. Då ser ho han kome gåande langt burte på
marka.
Lyrikaren Ivar Grimstad frå Hareid fortel i diktet «Då plankane brast» om ei Hareidsskute som forliste vest av Jan Mayen. I det skuta går ned, ropar ungguten på mor
si. Nett i same augneblinken fær mora eit førebod om det som skjer:
Men siste borande tanken
vekte ei mor
til angestflager
ei lys aprilnatt
hundre mil borte

Gimber

Av det rike mangfaldet av husdyrnamn får vi nøye oss med eitt. Ei gimber er ein ung
sau som enno ikkje har fått lam. (I sunnmørsmålet heiter det forresten eit lamb.)

Gå å haudå

Tydinga er: Han gjekk på hovudet, gjekk i koll, snåva, drubba. Ein kan også høyre
«å haude» (tostavings tonelag!). Uttrykket «gå å haudå» inneheld fleire gamle språkmerke. For det første har vi den gamle norrøne preposisjonen «å» i tydinga «på», t.d. i
norrønt «á hQfði», på hovudet. For det andre er forma «å haudå» ein gammal påstadsdativ av fleirtal av haud. Endinga -å i «haudå» svarar til endinga «-om», som er vanleg i
12
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fleire dialektar i Gudbrandsdalen («på fjellom er det leikande å ganga til og frå». «Om»
har også funksjon av fleirtalsending i bunden form.)
Ivar Aasen er uviss på korleis forma haud har oppstått, men meiner ho kan vere ei
samandraging av «Ho`ud». «Våre arveord» (s. 481) opplyser derimot at forma «haud»
skriv seg frå den gammalnorske varianten haufuð. Det høyrest rimeleg.

Kveld

Det er ikkje noko anna merkeleg med dette ordet enn at det kan vere både hankjønn
(det vanlege) og inkjekjønn. Den gamle inkjekjønnsforma heng igjen i visse uttrykk,
sjølv om ho er på veg ut. Men eg hugsar at min foreldregenerasjon mest alltid sa «et
annja kveld» = neste kveld, sjeldnare også «godt kveld». På Island seier dei også «godt
kveld». Interessant er det at kveld er i slekt med verbet å kvele (Våre arveord s. 613),
som må skrive seg frå ei tid då menneska tenkte mytisk: Kvelden kveler dagen.
Ivar Aasen presiserer at «aftan» er den siste halvdelen av dagen. Det bør vi hugse
når vi snakkar om julaftan, kvitsunaftan (kvisn-) osv. Ole Torp heiter ein bergensar som
har eit fast intervjuprogram i fjernsynet. Han avsluttar alltid programma sine med «god
aften». For ein sunnmøring verkar det litt jålete.

Kvislj

Her kjem vi til ein spesialitet i målføret. Uttalen skjer ved at luftstraumen blir pressa
ut langs sida av tunga, slik at vi får ein slags hysjelyd. Denne spesielle hysjelyden har
eg kalla unilingval, av uni, «på eine sida», og lingva, tunge. For noko sidan hadde Per
Arne Grebstad eit innlegg i Sunnmørsposten der han fortalde om dansarkvislja på
Grepstad. Ei kvislj er ei sidegrein av ei elv, men tyder også sjølve øya som er danna av
kvislja. Så det ligg både elv og øy i ordet.
På Fet har vi ei slik øy nede med elva som rett og slett heiter Kvislja. På Dravlaus snakkar dei om at krytela er burte i Øyane, som er små øyar danna av Storelva. Ei slik øy
har mange stader på Sunnmøre blitt til gardsnamn, oftast i dativ: Øye.
Men korleis skal ein skrive ei kvislj? Skriftspråket vantar eit spesialteikn for lyden.
Eg hugsar eg var usamd med nokon som ville skrive det kvihl. Men den skrivemåten
kjem i strid med ein gammal dansk skrivemåte som eg kjenner frå ei mengd gamle
gudsordbøker. For å markere at vokalen var lang sette dei danske forfattarane inn ein
h, som i Dahl og Pihl, jf. min artikkel om Kirsten Pihl. Sjølv skriv eg i mi rådløyse kvislj,
det er det næraste eg kan kome.
På Fet var det ein triveleg kar som vi kalla Islje-Petter (Peter P. Fet, f. 1900), son
til Petter Syvrin. I normalnynorsk ville det vere Litle-Petter. Men sykkylvsmålet skyr
slikt litterært språk og sløyfar l-en, og det banar veg for ei mengd uttrykk med islje:
Islje-Petter, Isljevatnet, isljefengeren osv. I Volda, som eg kjenner best på Søre, har dei
funne fram til ei lettvint form, nemleg lisje. Dei ville seie Lisje-Petter, Lisjevatnet, lisjefengeri osv.

«Ondebreslje» og kvitel

Somme stader ser ein at ordet kvislj er skrive kvitl, som ikkje må forvekslast med kvitel, som er eit teppe av ull som ein ligg på i senga. Kvitel kjem av adjektivet kvit, og er
voven av kvit, ufarga ull. Når vi først ligg i senga, må vi også ta med eit anna ord der
den unilingvale uttalen blir brukt (sjå under kvislj ovanfor), nemleg «ondebreslje», i
normalnynorsk underbreidsle. Det er eit slåande døme på kor stor skilnaden mellom
målføre og skriftmål kan vere.

Omlyd

Som nemnt under uttrykket «å haudå» ovanfor svarar endinga -å til det gudbrandalske
-om. Men endå meir gammalvore er omlyd av føregåande vokal, som oftast a. I stykket
om «Gamlekarane på Fet» siterer eg Jo-Ole på Fet, som fekk oppleve store tragediar
i sitt liv, ved at både første og andre kona hans omkom på tragisk vis: «Ja, det he vøre
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nøke ta ølljå». Det har vore noko av alt. «Ølljå» går attende til gammalnorsk «Qllum»,
som er ei omlydsform av alt, allr. Det som skjer er at a-en, som ligg langt nede og bak
i munnhola, blir heva til ø av u-en, som ligg lenger oppe.
Grannen hans Jo-Ole, han Petter Syvrin Fet, stod oppe på Fremsteforsen (det heiter
faktisk fors, som i gammalnorsk); han var der og leita etter sauene. Så losna det ein
stein under føtene på han. Steinen fór nedover svaberga kast i kast.
«É vilda kje vøre imyljå med nøglå», sa han Petter Syvrin, i normalnynorsk: «Eg vilde
ikkje ha vore imellom med neglene.» Forma «nøglå» er dativ fleirtal av same typen
som «ølljå» ovanfor. Eintalsforma er nagel. Elles hugsar eg at gammalt folk på Fet sa
«ut på ystebøkkå» (-bakkane) og «ovai Svartehombrå» (-hamrane).

Øss, oss

Dette personlege pronomenet blir somme stader brukt som subjekt, og er typisk for
Nøre Sunnmøre. Andre stader på Sunnmøre rår me. Det er interessant at øss/oss ikkje synest å vere oppfatta som mindreverdig språkbruk. Rådmannen i Ålesund, Astrid
Eidsvik, brukar oss frimodig. Opphavet til bruken av øss/oss på Nøre Sunnmøre har
vore forklart som resultat av innvandring frå Øvre Gudbrandsdalen til Nøre Sunnmøre
i gammal tid. Som kjent er oss som subjektsform einerådande der. Det var særleg i
sveltetider at gudbrandsdølene søkte seg utover mot havkanten, der det var lettare å
livnære seg ved fiskje osv. Enno finst der svake spor av tradisjon om gudbrandsdølene
på Sunnmøre, særleg om kor uvande dei var med sjøliv og båt.
Forma oss som subjekt finn vi også i indre Romsdal og på indre Nordmøre. Elles er
det vi som meir og meir dominerer, på Sunnmøre særleg i by og bynære strok. Men i
Nordfjord er vi ei genuin form som går attende til gno. dualis vit.

Skvelje

Verbet blir brukt om småborn som gulpar opp mjølk. «Å stakkars liten, ‘anj skvelja».
Ivar Aasen tolkar det som «kaste op, om en mildere Brækning.» Han har notert det på
Nord-Vestlandet og i Valdres. Grunntydinga er å sprudle, velle fram, og er i slekt med
verbet å skvale, skvalpe.

Sæter eller støl?

Etymologien (= tydingshistoria) til sæter og støl er ulik og burde føre til ulik bruk.
Sæter er danna til verbet å sitje, medan støl kjem av stQðul, avleidd av verbet å stå.
Vanlegvis blir sæter brukt om ein
meir permanent opphaldsstad for
folk og fe, medan støl er mindre
forseggjort, oftast utan sel og fjøs.
Men i mitt målføre er dette ikkje
alltid tilfelle.
Frå mi ungdomstid hugsar eg
Ola Tandstad frå Sykkylven på eit
friluftsstemne heldt ein tale som
byrja slik:
«Gutane fèr frametter vegen og
syklar. Skal tru kvart dei skal?
Jau, dei skal på sætrane, for det er
laurdagskveld i kveld.» Vi gutane
likte å agere festtalar når vi siterte
denne innleiinga, med tilhøyrande
retoriske spørsmål, som «skal
tru kvart dei skal?» Ola Tandstad
brukte sætrane kollektivt, som ei
samnemning.
Men i mitt målføre er det vek-

Merra li når den er klar for paring med hingsten.
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slande bruk av sæter og støl. Vi seier aldri Fitjasætra, Dravlaussætra, Lasætra, men
alltid Fitjastølen, Dravlausstølen, Lastølen, endå dei er permanente sætrar. Men den
gamle sætra på Fet øvst på Langerimen som sikkert var berre ein støl, og som eksisterte fram til ca. 1600, blir aldri kalla noko anna enn Høgsætra. Og vi seier alltid «innji
sætremarkinje» og «É ska på sætra og slå stølen i dag», der begge substantiva blir
brukte i ulik tyding.

Vetlé

Hestekarar veit nok kva ein vetlé er: ein årsgammal unghest. På gammalnorsk heitte
det vetrliði, ein hest som har levd over vetren, vinteren. Siste stavinga i vetlé går nettopp attende til -liði. I moderne norsk har vetlé gått over til å bli mannsnamn. Ein
skiskyttar heiter Vetle Sjåstad Christiansen.

Von dess

Dette gamle uttrykket brukar Øystein Fjørstad (Fjerilstad) frå Stranda å avslutte alle
innlegga sine i Sunnmørsposten med, anten det høver eller ikkje. Det er til og med
ei songgruppe som kallar seg «Von dess», har eg lagt merke til. Eg har mistanke om
at dei ikkje veit kva von dess tyder, anna enn at det er eit kult namn på eit kor. For å
illustrere bruken må eg ta eit døme: Bestemora har gitt småjenta si ein is. Så slepper
barnet isen ned i grusen. Då seier bestemora: «Von dess!» = dette venta eg, dette var
eg redd ville hende.
Uttrykket går attende til gammalnorsk, der ván (vón) styrte genitiv: «vera ván
einhvers», vente noko vil skje. Von har altså samanheng med å vente. Difor tyder von
dess «dette kunne ein vente (frykte).» Forma dess (bokmål dets) har vi i uttrykket «til
dess». Som kjent styrer til genitiv (til fjells, til sjøs). «Vi fær vente te dess han kjem
heim.»

Æta!

Eg reknar med at det er få unge som kjenner dette ordet. Det er ein interjeksjon, dvs.
eit ord som fungerer som ei sjølvstendig ytring. Døme: Eit småbarn sit i grusen og
leikar seg. Så tek det ein stein og puttar i munnen. Mora ser det, og set i : «Æta! Må
spytte det ut att!». Utropet er ei åtvaring til barnet. Ho vil lære barnet at det er farleg og
uhygienisk å putte småstein i munnen, han kan setje seg fast i halsen osv.
Etymologien til æta er vanskeleg å bli klok på. Det er nærliggande å setje det i samband med ete. Men det høver ikkje med åtvaringsfunksjonen. Det greiaste er å tolke
ordet som eit åtvarande utbrot av same slag som æsj!

Åfått

Ordet er eit adjektiv. Tydinga er «manglande, noko som manglar eller feilar» (Aasen).
Ordet finst også i gammalnorsk: áfátt. Etymologien må ta utgangspunktet i adjektivet
få, som i fåment (få menn), fåordig o.a. Første leddet å er den gammalnorske preposisjonen på. Tydinga er altså mangel på noko.
Litteratur:
Fet, Jostein: «To segner» (bl.a. om Kirsti Pihl).
Gamalnorsk ordbok med nynorsk tyding. Av Leiv Heggstad. Det Norske Samlaget, 1930.
Islandsk-norsk ordbok. Íslendzk-norsk orðabók. Av þorsteinn þ. Víglundsson og Eigil Lehmann.
Bergen 1967.
Nynorskordboka. Definisjons- og rettskrivingsordbok. Det Norske Samlaget, 1986.
Saga Gísla Súrssonar. Búið hefur til prentunar Benedikt Sveinsson. Reykjavík, 1922.
Våre arveord. Etymologisk ordbok. Av Harald Bjorvand og Fredrik Otto Lindeman. Novus forlag, 2007.
Aasen, Ivar 1983: Norsk Ordbog med dansk Forklaring. Sjette Udgave. Oslo 1983.
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Peter Daniel Baade
Intervjuet med Johan Blakstad
(1869 – 1972) vart gjort i samband med 100-årsdagen hans
for femti år sidan. Intervjuet er
signert sir peter. Mange vil vite at
signaturen stod for den avhaldne
Sunnmørspost-journalisten Peter
Daniel Baade (1929 – 1994),
som laga mange portrettintervju
med lokale profilar. Han brukte
ofte sunnmørsdialekten for å
fargelegge portrett av hardhausar
frå fiskarmiljø, som han hadde
ei spesiell glede av å dra fram i
lyset. Artikkelen stod på prent
i Sunnmørsposten 4. oktober
1969.
(Foto: Roger Engvik.)
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Det e’ no forskjel, då!

enn halvannan time. Å når det va’ styggeveir, va det i Bakkefjøra å ta makk.

Av Peter Daniel Baade (sir peter)

-Penge? E tente i tre år her ute, e’ såg ikkje peng! E’ fekk maten og kleda, - ja, det va
gode og varme klæ.

-Gode pengar å tene?

-De’kje ta de’ at e’ he ‘att de so særdeles godt at e’ he vorte sopass
gammalje. Ikkje slik at e’ he’ frose eller svolte, men det he’ alltid
vore travelt – fole travelt.
Johan Blakstad stør seg på olbogen i senga. Ikkje det heller at han var trongd om å
ligge, orsakar han seg. Men det er det at han har så låkt i ein fot. Akkurat som du
skulle trakka på knivar. Det er i grunnen ikkje anna å vente, for foten var bresta, den.
Det skjedde ein dag i haust, han skulle av garde og sjå kva som var i vegen - straumen
var borte.
-Og endå slik e’ he passa me’. E’ veit kor det e’ å ligge å sjå opp i veiret - långsamt støtt.
100 år er i grunnen litt av ein tidbolk. Garibaldis Italia og Bismarcks Tyskland såg
dagsens lys om lag samstundes med Johan Blakstad, den siste Napoleon rådde enno
i Frankrike. Suezkanalen vart opna det året han vart fødd - Panamakanalen var enno
ikkje ferdigbygd – og paven kalla inn det konsilet som skulle vedta at han – paven –
var ufeilbarleg. Den første elektriske dynamoen var nettopp laga, men den elektriske
glødelampen var enno ikkje oppfunnen, heller ikkje telefonen. Blakstad var i konfirmasjonsalderen då dei greidde å konstruere den første brukande forbrenningsmotoren og han var både gift og hadde born før den første av dei dunka på Sunnmørshavet.
Fire kongar og 34 - 35 regjeringar har styrt landet i hans levetid.
- Det var vel mang ein hard politisk diskusjon i dei åra?
-Politikk ja, politikk va’ de’ i alt, men e’ la meg ikkje so mykje bort i det.

-Og fiskeprisen dei åra?
-‘An va rådalause, heilt rådalause! E hår ette ’at de var folk so måtte skrive på budå
meda’ dei låg og dreiv sjøen.
Likevel, litt vart det. Johan Blakstad fekk seg med åra eigen båt, først møring, seinare
dekksbåt, endå seinare båt med motor.
-E’ va’ også med på “Goald” - fyrste dampen so va’ på Løvsøyne. Når de’ va’ unnagjort,
hadde e‘ tapt 5000 på nå’. Du ser de va’ greie!

Sykkylvingen
Johan Blakstad byrja
som gjætar i Hundeidvik,
men fekk eit langt liv
som fiskar og skipper på
Lepsøya.
Foto: Sunnmørsposten.

-Var du aldri med på den gamle sunnmørsottringen - flatbrennaren?
-Enj dag va’ ej med’ enj slik enj, e’ va’ i staden hass morbror.
-De var no vel ein del ute om kveldane og hadde det moro, de ungdommane?
-Å nei, farr. Den tida e’ tente, va det å vere ut på gara om dagå, å om kvelden so va e å
bjøynde med sko.
-Men helgane?
-Nå, den fyste tida her på Løvsøyne, brukte de’ å vere slik at ungdommen og alderdommen va’ i lag. Vi samla oss i ei stove innje i Knutstovene - å den som kunne skrøne
best, an va’ likaste karen.
-Dansa de ikkje?

-Men du stemde vel?

-Nei, ‘an Gamle-Anders va en tur frampå golvet, viss det vart for stilt.

Ja, det he e’ gjort.

-De drakk vel øl?

-Også no i år?

-Ja du veit, tre vike før jul slutta dei sjøen her ute. Då skulle dei bryggje.

-Nei, no e’ e so gammalje, mann. Han lær før han legg til: E’ ha’ no vel vore der, vist e’
berre ikkje va’ so låke ti føtå.
Opphaveleg er Johan Blakstad sykkylving. 10 år gammal tok han til å gjæte der inne.
Det likte han ikkje, han vart lei av å trakke berrføtt i sauemarka. Så då morbror hans
ute på Lepsøya kom til Sykkylven og nemnde at han trong ein køyrslekar til hjelp, var
ikkje 13-åringen Johan sein med å melde seg til teneste.

No hadde neppe Johan Blakstad vore tarekøyrar i noka lengd, sjølv om han hadde fått
køyre, slik han eigentleg var lovd. Han var sjøsterk og med sjøen så nær for handa som
på Lepsøya, gjekk det ikkje lenge før han var å finne på Kroppungsvikja sommars- og
hausttida.
-Det va’ å ro – to mil innat’te når det var godeveir. Det va mång ei natt e’ ikkje sov meir
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-Og det skulle vel vare til kyndelsmess, når fisket tok til att?
-Ja ‘ e’ hår ette at de sto’ på vora å tok imot med ei ølkanne. E’ fekk smake. Sida vart
det ikkje meir.
-Aldri?
-Nei, e såg de’, e’ kunne ikkje gå der å rulle ned i steinå!

-Men det vart ingan køyrsle, - e’ måtte lesse.
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Elles brende legdesystemet den gongen seg ugløyeleg inn i han. Fattigfolk frå andre
øyar, som gjekk frå gard til gard - 14 dagar hos nokre, åtte dagar hos andre, etter som
gardane var for å få til livets opphald. E’ hår ette’ ein, dei kom køyrande me ’nå på ein
tareslede. ‘An låg opp i senginje og føtine ripla ned i snøen. E’ hår endå etter kor forsigna e’ vart når e’ såg de va’ et menneskje dei kom med på denne måten.
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- Var det mange som for slik på legd?
-Å ja, de’ va nokre. Han kjem med tre namn. Å dei va’ vel endå fleire.
Vi har alt nemnt sko. Johan Blakstad var ein haghendt mann på mange vis. Mellom
anna har han bygt gitarar og feler - dei siste par felene laga han etter han hadde passert dei 90.

Johan Blakstad, flytta frå
Sykkylven og slo seg ned
på Lepsøya.
Foto: Sunnmørsposten.

- E’ hadde fole lyst på musikk. Men de va so vanskeleg å få tak i fele. E’ heldt på med
fjølemola og slikt, men det var ikkje frakt. Endeleg i 12-årsalderen laga han den første
skikkelelege fela. Men ho var spikra - e’ hadde ikkje lim te å få henne i hop med.
Trøskjen arbeidde e’ meda e’ gjekk å gjætte saude ut i Hundeidvikinje.
Interessa hans var til og med så stor han tenkte på å gå i skikkeleg lære. Men Per
Bolstad kravde for stor ei lærarløn: fem kroner timen, og det hadde han ikkje råd til.
Men spela gjorde han likevel, til heimebruk og til bryllaups.
- Det va’ den tida han Vadset eksisterte, men det e lengje sida det va, sukkar han.
Johan Blakstad er vel den einaste lepsøying som opplevde og enno hugsar sensasjonsdagen då den britiske sluppen “Columbus” tok land der ute med berre ei skotsk dame
om bord.
- Vi prøvde få henne i land, men måtte til slutt bruke tog på henne, fortel han. Ingen
forstod no kva ho sa. De’ va berre ein som kunne snakke me’ ne, å de’ va’ ‘an gamleBarmann. De’ va elles ei prektig skute, legg han til.
-Kva var det som hadde hendt?
-De ska e fortelje so so ej he haurt det: Den britiske dama - ho heitte elles Betty Mouat
og var på Lepsøya også seinare, ho var ute på tur saman med to karar, visstnok bror
hennar og ein til. Oppe på Shetland grunnstøytte dei på ein sandbanke. Dei to karane
gjekk frå borde for å få tak i hjelp, og ho vart att åleine om bord.
Så tok skuta laust att og kom over Nordsjøen “kryssande” ein gong oppi og ein
gong unna, for segla var oppe. Og ho tok land her ute. Hadde han som først oppdaga
henne vore litt snartenkte, kunne han berga skuta før ho gjekk på grunn. For ho bar
seg løye åt, så det var’kje tvil om at det var noko gale om bord, meiner gamle Blakstad.
-Kva er største skilnaden på før og no, spør vi 100-åringen. Han vart liggjande ei stund
og sjå framfor seg.
-E’ veit ikkje kva eg skal seie. Så ser han brått opp medan smilen jagar over ansiktet.
-De’ e’ no forskjel då! Og medan alvoret atter legg seg over både augo og røysta
- Vi he’ de’ i grunnen beire – beire på dei fleste vis.
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Kven var kona til
Gudbrand i Vik?
Av Per Svein Tandstad

To store sykkylvingar frå høgmiddelalderen dukkar opp i skriftlege
kjelder, Aura-Pål og Gudbrand i Vik. I denne artikkelen har artikkelforfattaren prøvd å finne ut meir om ho som vart kona til Gudbrand i Vik
og viser korleis ho og ektemannen var knytte til dei store adelsættene i
landet.
Vi er komne litt ut i andre halvdelen av 1200-talet. Langs kysten er to store ætter. I
Nord-Noreg er det Bjarkøy-ætta (sjå vedlegg 1) som har makta frå Nord-Troms til
grensa mot Trøndelag. Derifrå og sør til Stadtlandet er det Giskeætta (sjå vedlegg 2)
som rår. Sør om Stadt er det baronen på Stovrheim (Stårheim) utanfor Nordfjordeid
som har makta. Leiarane i desse store ættene, var baronar. Adelstittelen baron vart innført av Magnus Lagabøte i 1277 og bortteken av Håkon V Magnusson i 1308. Dei som
hadde tittelen, fekk behalde den til dei døydde.

Per-Svein Tandstad,
fødd 1939, er pensjonert lærar,
bonde, dirigent og musikar.
Han er sterkt interessert i historie
og slektsforsking.

I 1263 er den norske kongen Håkon Håkonson (sjå vedlegg 3) ved Sudrøyane, i dag
Hebridane, for å forsvare øyane mot den skotske kongen. Der blir kongen sjuk og
døyr. I 1264 blir sonen hans Magnus IV konge. Han får seinare tilnamnet Lagabøte.
Kongane budde på den tida i Bergen. Baronane frå Bjarkøy, Giske og Stovrheim
kjem med i kongens råd. I 1264 er desse baronar: Bjarne Erlingsson (Bjarkøy), Nikolas
Peterson (Giske) og Andres Gregorius Pott (Stovrheim). (Sjå vedlegg 4).

Ar vingar. Giske-herren Nikolas Peterson døyr i 1264. Han har berre ei dotter, Margrete, og ho blir gift med Bjarne Erlingsson av Bjarkøy. Han blir no den mektigaste
mannen i landet etter kongen. I 40 år sit han som medlem av kongens råd under kongane Magnus Lagabøte, Eirik II Magnusson og litt av styringstida til Håkon V Magnusson, som flyttar kongssetet frå Bergen til Oslo.
Bjarne Erlingsson og Margrete Nikolasdotter får berre ein son, nemleg Andres
Bjarneson. Andres/Anders er nemnd i testamentet til Bjarne Erlingson med namnet
Anders. Forskarar meiner han fekk namnet etter Andres Pott, baron i Stovrheim.
Desse to baronane Bjarne Erlingson og Andres Gregorius Pott var nemleg svært gode
vener. Dei sat i lag i kongens råd i mange år.
Ikkje lenge etter at Andres/Anders var fødd, så fekk bror til Bjarne, Vidkunn, også
ein son. Han fekk namnet Erling Vidkunnson. Desse gutane veks opp i lag. Dei får den
beste utdanninga som kunne gjevast i den dåverande hovudstaden Bergen. Om somrane bur dei på Bjarkøy og Giske.
Av desse to gutane er det Andres/Anders som skal arve mest. Men slik gjekk det
ikkje. Begge gutane er fødde mellom 1270 og 1280. Frå rundt hundreårsskiftet byrjar
dei og foreldra å sjå seg om etter høvelege koner for dei. For Andres/Anders sin del
fell valet på ei ung kvinne i Sudrheim, i dag Sørum, nord for Oslo. (Vedlegg 5).
Kvifor så langt vekk som til Sørum? Jau, faren var baron Tore Håkonson, seinare
også Biskopson. Han sit i kongens råd, så han kjenner Vidkunn og særleg broren
Bjarne. Mora var Ingebjørg Erlingsdotter Tornberg. Namnet på dottera er Kristi/Kristin.
Andres og Kristin kjem saman og Kristin blir med barn. Dei sender søknad til
paven om å godkjenne ekteskapet. Men dette er på byrjinga av 1300-talet, så det tek tid.
Andres blir sjuk og døyr. Stakkars Kristin – ho er no ei frille, ei kvinne åleine med eit
barn og utan mann. Omtrent samtidig døyr Margrete, svigermora som ho var mykje i
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lag med. Stakkars Kristin og også stakkars Bjarne!
Han misser kona si og deira einaste son. Ein veit
ikkje heilt sikkert når dette hende, truleg nokre
år før Bjarne skriv testamentet sitt – i 1308 eller
1309. Testamentet finst i ei avskrift frå 1600-talet.
Originalen gjekk tapt i ein brann i 1826.

Testamentet til Bjarne
Erlingson. Dette er ei
avskrift frå 1600-talet.
Originalen har gått tapt.

Testamente. Ja, til kven skulle Bjarne no testamentere det store «riket» sitt til? Det var berre ein
aktuell mann som var sunn, frisk og i stand til å
administrere det, og det var Vidkunn Erlingson,
son til bror hans. Vidkunn blir no den mektigaste
mannen i Noreg etter kongen. Han eig den viktigaste og rikaste delen av Noreg - rik på grunn
av den store landskylda i fisk, for det meste tørka
fisk - særleg torsk. Bøndene kunne også betale
landsskylda si i smør, hudar og pengar. Dessutan
hadde han ei bra løn som det fremste medlemmet
av kongens råd.
Testamentet til Bjarne Erlingson er litt av eit
dokument. Det er skrive på gammaldansk. Det tok
litt tid før eg klarte å forstå kva som stod der. Det
interessante er kva den vesle jenta Kristine fekk. Ja, barnet til Kristin var av høg byrd,
trass i at ho var eit frillebarn. Om faren hadde fått leve, var ho eigentleg einearving.
Frå testamentet: «Kristine, min sønnedatter, giffuer iegh Gishe med ald tilligelze ock
den jord, som Rund hedher, scyllendis 24 maaneders matebol, ock der til Gaucksørn, som
er vj maaneders matebod, szom ligger der sammestedz» Omsett: Kristine, mi sonedotter,
gir eg heile Giske med alt tilliggande og all jord som heiter Runde, skuldig 24 månaders matbol og dertil Goksøyr, som er seks månadsmatbol, som ligg på same plassen.
Eit månadsmatbol er verdien på eit bruk som ein familie på fire skal kunne leve
av i ein månad. Ein månadsmat er mat for ein mann i ein månad. Skattemessig er eit
månadsmatbol den leiga jordeigaren skal ha på eitt år, altså ein tolvtedel av all produksjonen.
Når vi tolkar dette, er det store spørsmålet: Kva ligg i «Giske med alt tilliggande»?
Det er klart at det store hovudbruket på Giske, der Giskeherren budde, ikkje er med.
På denne tid budde Erling Vidkunnson der - helst om somrane. Elles budde der
tenestefolk.
Storfolk. Aurebygda var frå Aursnes til grenseelva før Furneset. Innover var grensa
Klokkehaugen. Pål på Aure (Aura-Pål) budde her. Den store Gildehallen frå jarnalderen som arkeologane har avdekka spora etter, fortel oss at her har det budd storfolk
lenge. Slekta til Pål på Aure er direkte til Torberg på Giske.
Aurebygd vart rekna for å vere på 120 månadsmatbol. Runde og Goksøyr var 30
månadsmatbol. Valderøya skulle også vere med, noko som var 60 månadsmatbol, i
følgje historikaren Bjørn Jonson Dale. Til saman blir dette 210 månadsmatbol. Kristine
var ikkje noka fattigjente å få til kone.
Etter at Bjarne Erlingson skreiv testamentet, sitt går det mange år før ein finn noko
skrive om Kristin og dottera Kristine. Kristine kom frå Sudrheim, i dag Sørum. Det er
naturleg at dei flytta dit. Ho var ikkje gift og skulle eigentleg ha namnet Kristin Toresdotter Biskopson. Det brukte ho visstnok ikkje og Kristin vart forkorta til Kristi. Etter
ein del leiting fann eg fram til ei Kristi Toresdotter Bjarkøy. (Vedlegg 5) Toresdotter var
greitt. Faren måtte vere Tore Håkonson Biskopson. Han var baron og hadde dessutan
ei dotter som heitte Elin og ein bror Håkon. Dei budde i Sørum. Men så var det dette
med Bjarkøy. Ein annan stad står det skrive Kristin/Kristi Toresdotter Ogmundson
Rova. Her var noko spennande på gang!
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Kjeldene fortel at ho er gift med baron Ivar Ogmundson Rova på Sørum. Eg fann då
ut at der var to baronslekter i Sørum, den eine mindre kjend enn den andre. Kristin/
Kristi Toresdotter er den same, men ho hadde altså vore tidlegare gift. Sonen til Bjarne
Erlingson og Margrete, Andres, ville brukt namnet Bjarkøy som etternamn. Og Kristin/Kristi ville få etternamnet Bjarkøy dersom ho vart gift med Andres.
Sonen til Bjarne Erlingson og Margrete, Andres, ville då bruke namnet Bjarkøy
som etternamn. Kristi/Kristin ville få etternamnet Bjarkøy dersom ho var gift med
Andres. Saka var løyst. Vidare kan vi lese at ho har ei dotter, Kristina Ivarsdotter Rova.
Dette må vere vesle Kristine som er nemnd i testamentet til Bjarne Erlingson (Vedlegg
5).

Næraste slekta. Vesle Kristine var ikkje nokon kven som helst. Ein må rekne med

at mor Kristin og dotter Kristine tek seg turar opp til Møre. Vidkunn Erlingson er gift
med systera Elin. Det er altså næraste slekta. At Vidkunn og Elin har ein finger med i
spelet med å finne ein høveleg mann til Kristine, må vi berre rekne med.
Valet fall på Gudbrand i Vik. Kristine måtte då få kome seg heim til Møre, her ho
hadde eigedommane sine. Med heile 210 månadsmatbol er ho eitt av dei rikaste gifta
i heile Noreg. Alderen stemmer godt for Gudbrand og Kristine. Han ville vere sju - åtte
år eldre enn henne.
Brura skal ha hatt med seg Aurebygd som medgift. Det var berre ei kvinne som
kunne gjere det. Det var Kristine Andresdotter. Provet på at Kristine var kona til
Gudbrand i Vik er at då sonen deira døydde barnlaus, så gjekk Aurebygd tilbake til
Giskeætta. Det var ingen andre til å ta over giskegods i Sykkylven.
I skrivet frå Steindal-loftet på Giske, datert 19. april 1344, er Gudbrand nemnd. Ja,
det er ikkje anna å vente. Dei er jo i slekt. Elin og Erling er tante og onkel til Kristine. I
Låna hadde dei sikkert vitjing av drottsete og Noregs mektigaste mann etter kongen,
nemleg Erling Vidkunnson. I dag står Lånastova på Sunnmøre Museum. Eg ser ikkje
bort frå at deler av det grove tømmeret i denne stova kan stamme frå Kristine si tid.

Br yllaupet. Så var det bryllaupet då. I dette tilfellet stod det anten på Giske eller i
Sudrheim. På Giske hadde Nikolas Peterson sett opp eit stasbygg, Steindal-loftet. I den
store salen var det vindauge med farga glas og skulpturar i vindauga. Det må vere lov
å tru at bryllaupet var der. Her var fleire baronar og riddarar med sine høgborne fruer.
På toppen trona Erling Vidkunnson som då var drottsete for kong Magnus Erikson –
konge over Noreg og Sverige. Sjølv var kongen berre ein gutunge.
Vigslinga skjedde i så fall i Giskekyrkja. Den står der den dag i dag. Om kyrkja
sende ein biskop frå Nidaros eller Bergen er lite truleg. Baron Bjarne Erlingsom av
Bjarkøy og baron Andres Gregorius Pott av Stovrheim hadde ein del år tidlegare vore
i ein hard strid med kyrkja, så det skulle ein ikkje vente. Kristine var dessutan eit frillebarn.
Ja, dette er i alle fall korleis eg kan tenkje meg at det var. Det er lov å ha litt fantasi.
Kvardagen for brudeparet vart i alle fall inne i gamlehusa på Vik, dei som Rove på
Ringsstad terga broren med og kalla «revehytter». Men det varte ikkje lenge. Gudbrand bygde nye og staselege hus på garden på Vik, fortel segna.

Artikkelforfattar
Per-Svein Tandstad med
obelisken som er funnen
i Gimsdalen. Har den
noko med Gudbrand i
Vik å gjere? Foto: Kristen
Blindheim.

Obelisk. For ei tid sidan fann vi ein bautastein eller obelisk i Gimsdalen. Eksperten
Astor Furseth er ein av fleire som meiner den må vere sett opp av menneske. Konstrusjonen tyder på at det ikkje er ein vanleg bonde som omkom her. Hella som støttar
obelisken er uthogd på millimeteren slik at støtta skal stå loddrett.
Astor Furseth har prøvd å få arkeologar til Gimsdalen for å sjå på funnet. Eg har
sendt eit skriv med bilete til fylkeskonservator Bjørn Ringstad. Astor Furseth seier at
det finst spesialistar i USA som kan tidfeste når støtta vart bygd. Det vil koste ein del,
men det «må late seg ordne». Viser det seg at obelisken er sett opp på 1300-talet eller
byrjinga av 1400-talet, kan det vere ein av Gudbrandane som har gjort det. Det er også
ein bauta ute ved kyrkja som segna seier kan vere sett opp av ein av dei.
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Vedlegg 1: BJARKØYSLEKTA
Erling Skjalgson – Astrid Trygvasdtr (syster til Olav Trygvason)
I
Arne Arneson (Giskeætt) - Gjertrud Erlingsdtr.
I
Jon Arneson - Ranveig Sigurdsdtr (stammar frå Sigurd Toreson og Tore Hund)
I
Lendmann Erling Ivarson (f.1210) - Ulvhilde Gautsdtr Mel (f.1225)
I
Baron Bjarne Erlingson (d.1313) Margrete Niklasdotter (d. 1308)
Bjarkøygodset og Giskegodset blir under Bjarne Erlingson og Margrete Niklasdotter slått saman til eit
kjempegods. Den einaste arvingen, Andres Bjarneson, døyr før faren. Godset går då over til syskenbarnet Erling Vidkunnson. Han blir drottsete, baron og Noregs mektigaste mann.
Vedlegg 2: GISKEÆTTA
(Slekta til Margrete Niklasdotter)
Pål Skofteson (Aura-Pål) - Sigrid Torkjelsdtr.
I
Nikolas Kuvung Pålsen, død 1217
I
Pål Flida Nikolasson, død 1254
I
Nikolas Peterson, Giske-herre 1254 - 64
I
Margrete Nikolasdotter - Baron Bjarne Erlingson
(Like til 2016 vart Margrete rekna for å vere den siste i Giskeætta. Eg meiner at her kjem Kristine inn,
dotter til Andres og Kristin. Men dette vart ikkje godkjent av paven fordi Kristine var frillebarn)
I
Andres Bjarneson Bjarkøy - Kirstin Toresdotter Biskopsen
I
Kristine Andresdotter Bjarkøy - Gudbrand i Vik
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Vedlegg 6: Elin Toresdotter Biskopson og Kristin/Kristi som skulle bli gift med Andres
Bjarneson, var systre. Dei har ein bror, Håkon. Dersom Andres hadde levd ville Vidkunn og Elin ha vore onkel og tante til Kristine.

Steinen frå Gimsdalen er ingen vanleg
bautastein over ein vanleg bonde, meiner
Per-Svein Tandstad. Steinen er festa
til underlaget som er hogd til med stor
presisjon.
Foto: Kristen Blindheim.

Vedlegg 3: KONGEREKKA
Magnus IV Håkonson Lagabøte 1264 – 1280.
Eirik Magnusson 1280 – 1299
Håkon V Magnusson (1299 – 1319) (svensk-norsk konge)
Magnus Eirikson (1319 )

Per-Svein Tandstad
med ein kopi av
våpenskjoldet til
Gudbrand i Vik.

Vedlegg 4: SLEKTSKAP MELLOM BARONIA BJARKØY OG STOVRHEIM
Erling Ivarson Bjarkøy – Ulvhilde Gautesdtr Mel I Andres Gregorius Pott Stovrheim,baron
I
I
I
Vidkunn Erlingsen Bjarkøy
gift med
Gyrid Storheim (1265 – 1323)
I
Drottsete, baron Erling Vidkunnson Bjarkøy - Elin Toresdotter Biskopson
Vedlegg 5: SLEKTA TIL KRISTIN/KRISTI
Baron Tore Håkonson Biskopson - Ingebjørg Erlingsdtr. Tornberg
I
Kristin/Kristi Toresdtr. Biskopson – Baron Ivar Ogmundsom Rova
I
Kristine Ivarsdotter Andresdotter
I kjeldene er Kristine nemnd som Andresdotter, altså dotter til Andres Bjarneson Bjarkøy.
Ho veks opp i Sudrheim (Sørum), men har slekta si på Sunnmøre. Opplysningane er henta frå ei bok
om Bjarkøye-ætta, skriven av Astrid Marie Mellem Johnsen med utgangspunkt i ei hovudfagsoppgåve.
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Dikt frå eit liv
Kvardagen dreia seg om administrasjon og eit djupt følt ansvar
for økonomi og arbeidsplassar. Men stundom sprengde ein kunstnarleg kreativitet seg fram og vart til dikt.
Martin Ekornes (1912 - 1996) var bror til grunnleggjaren av Ekornes-konsernet,
Jens E. Ekornes og Sigurd og Leif Ekornes. Martin Ekornes var lærarutdanna. Han
arbeidde også i skulen nokre år før han etter krigen vart henta inn til møbelfabrikken
heime på Ikornnes. Han vart medeigar i selskapet og fekk tittelen soussjef. Då Jens E.
Ekornes døydde i 1976 gjekk han inn i stillinga som administrerande direktør, ei stilling han hadde fram til Jens Petter Ekornes tok over leiarjobben i 1979.
Jens E. Ekornes var ein robust gründertype som ikkje såg hindringar. Heile tida lanserte han nye dristige idear og planar. Ei viktig oppgåve for brørne måtte bli å vere ei
sindig motvekt. Martin Ekornes tok rolla som den forsiktige og litt kjedelege i toppleiinga. Men også han hadde også ei kreativ åre. Stundom kom ho til overflata, blant
anna i form av dikt.
Medan broren Leif Ekornes fann utløp for sin kunstnarlege kreativitet gjennom
målarkunst, var det det dikting som vart Martin Ekornes si uttrykksform. Han etterlet
seg eit uprenta hefte med dikt han hadde skrive gjennom store delar av livet sitt.
Svært mange av dikta hans har ein religiøs grunntone. Dei kan vere reine trusvedkjenningar, stundom ei bøn til Vårherre om styrke og retning gjennom livet. Gudslengten
er ofte kombinert med ein sterk identifikasjon med nasjonen. I diktet «Norge, mi
mor», som truleg er skrive under krigen, vender han seg til nasjonen som får form av
ei mor som græt over hatet som råder og sønene ho har misst. Her er og vakre dikt
til mora og seinare også til kona Torbjørg, som døydde tidleg. Ofte ligg det ei sterk
naturkjensle i botnen. Martin Ekornes skriv enkelt og munnleg, med ein ledig og leikande rytmikk.
På Kyrkjemessa i haust presenterte Jarle Tusvik ein del av dikta for publikum. Julesongen har også tidlegare vore framført i Sykkylven kyrkje. Melodien er av Nils
Naasen, som på oppmoding tonesette songen då han var musikkleiar ved Sykkylven
musikkskule. (side 25)

Livet
Livet er ikkje berre leik,
men alvor og strid.
Spenntak må til gjennom mang ein kneik
med røyning som svid.
Livet kan vere rikt og raust
med susing av vår.
Men mange ber på ei kjensle av haust
medan dagane går.
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Kom, jul

Aforismer

Kom jul og verm mitt frosne sinn,
med heilag himmeleld.
Kom til mitt kalde hjarte inn,
kom sæle julekveld.

Livet er glede og livet er sorg.
Ingen kan take lykke på borg.

Tekst: Martin Ekornes. Melodi: Nils Naasen.

Leif Ekornes – kunstnar,
bonde og industrimann

Livet er lykke og livet er sut.
Ingen veit dagen før han er slutt.

Av Eldar Høidal

Livet er rikt og livet er armt.
Berre ved kjærleik held det seg varmt.

Lat meg få høyre englesong,
frå høge himmelkor,
som denne lydde første gong,
med bod om fred på jord.

I 2019 er det 100 år sidan Leif Ekornes vart fødd. Han var den yngste av borna til Berte
og Elling Ekornes. Den eldre broren, Jens Ekornes, etablerte fabrikk på Ikornnes i 1934 og
Leif byrja tidleg å arbeide for broren. Det heldt han fram med heile yrkeslivet.
For sykkylvingar flest er Leif Ekornes best kjent som målar. I mange heimar i kommunen
finst måleri som han har laga.

Livet er liding og livet er lyst.
Ingen kan vite kva som kjem fyrst.

Lat meg få vere barn på ny
som bed i fullviss tru,
og ventar englesyn i sky,
som lagar himmelbru.

Livet er arbeid og livet er fest.
Ingen får velje alt som er best.

Lærenem ungdom
Fram til 1940-åra var det vanleg at huseigarar i Sykkylven leigde ut rom til utanbygds
folk som ville ha ein rimelig, landleg ferie. Slik var det også for familien i Ola-garden på
Ikornnes der Leif voks opp. Blant sommargjestane på Ikornnes var nokre kunstnarar som
budde i Holegarden. Leif stilte seg gjerne opp bak målarane når dei var ute og måla,
for å sjå korleis dei bygde opp eit bilete.
Men mest lærde han av det eldre søskenbarnet, Jens Vik. I familieselskap beundra
han måleria til søskenbarnet og fekk lyst til å prøve å måle sjølv. Sykkylvskunstnaren
Leon Aurdal var også ei inspirasjonskjelde.
Broren Jens, som sjølv var ei kreativ sjel, la merke til interessa og talentet og kjøpte
fem tubar med oljefargar då Leif var 12 år. Med desse måla han dei første oljemåleria sine.
Dei første bileta hadde motiv frå fjorden innover mot Straumgjerde, med mektige Straumshornet – eit fjell han ofte kom tilbake til.

Livet er otte og livet er fred.
Kjenslene svingar snart opp snart ned.

Eg vimar i så mørk ei natt
og ofte spør om veg.
Lat julestjerna lyse att
så eg finn heim til Deg.

Livet er tru og livet er tvil.
Dagen kan skifte med tåre og smil.
Livet er ånd og livet er «prat».
Ingen kan leve av berre mat.

Snart ringjer alle klokkor inn
på ny vår største fest.
Eg tek imot med ope sinn:
Velkomen Himmelgjest.

Døden er fiend og ubeden gjest.
Berre i himlen er evig fest.

Skisse

Eldar Høidal
fødd 1956, er møbelhistorikar
og ivrig syklist. Han har skrive ei
rekkje lokal- og møbelhistoriske
bøker. Hans siste bok er historia
om Ålesund-Sunnmøre Turistforening.

Haustsol i fjellet.
Dagen hallar.
Fargane skifter
og strålane bleiknar.
Skuggane blir mørke
og lange.
No er det kveld.
Det susar så stilt
Som ei aning om æva.
Nysnø i fjellet.
Det gufsar så ilt.
Skogen vert sturen
og ottast det verste.
Bjørka bleiknar
og ospa skjelv.
Veit kva som ventar.
Veit det frå før:
Stormen frå sør.
Stormen som rister,
stormen som riv
både bunad og slør.

Leif Ekornes

Haustsol og nysnø.
Men vona om våren
Vil aldri døy.
Setermotiv
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Kjenglivatnet

Kaldalen
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Frå Laua

Sagfossen Ikornneselva

Krissenselet Riksemdalen

Riksemdalen

Stampa
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Måling som hobby
For å lære seg dei tekniske sidene av målarfaget, tok han eit korrespondansekurs i landskapsmåling. Han sende inn bilda han måla og fekk gode råd på vegen vidare. Eit av råda
han fekk var at han skulle gå ut i naturen og ta skisser – så kunne han ta med skissene
heim og byrje på nytt med ei meir detaljert utforming. Læraren meinte at han ville vere
mest nøgd med det han gjorde ute, den raske skissa – og slik var det. Leif måla helst ute
i naturen, som han kalla den store læremeisteren sin. I ein samtale eg hadde med han fortalde han at han ofte hadde med seg fiskestonga på turane ut i naturen, slik også broren
Jens hadde. Om fisken ikkje beit, sette han seg heller ned og måla det han såg. Difor er
det ein del fjellvatn på bileta hans.
Tenkte Leif på å gjere eit levebrød av kunsten? Han kunne sikkert ha greidd det, men
hadde ikkje lyst til det. Han såg at det å livnære seg som kunstnar ikkje var enkelt. Då
måtte ein produsere bilete sjølv om ein hadde lyst til å gjere andre ting. Leif ville ikkje ha
målinga som ei plikt, men som ein kjær hobby. Og så var det så mange andre ting å gjere.
Då Leif var 15 år og klar for yrkeslivet, starta Jens med fjørfabrikk. Leif vart ein av dei
første tilsette, frå 1935. Etter kvart fekk han den ansvarsfulle oppgåva som rekneskapsog økonomiansvarleg. I tillegg vart det han som tok over familiegarden, sjølv om han var
yngst. Han fullførte jordbruksskule i 1942 og tok over garden året etter, 24 år gammal.
Han dreiv med mjølkeproduksjon, saman med kona, Borghild, fram til 1969, då dei la om
til fôring av slaktedyr. Garden var eit produksjonsfellesskap, faren, Elling, og mora, Berte,
også deltok så lenge dei kunne, saman med dei fire borna. Yngstedottera Liv Johanne fortel om eit tett samarbeid mellom foreldra: «Mor tok fjøsstellet om morgonen når far gjekk
til kontoret, og far tok kveldsstellet i fjøset.» Leif dreiv garden til han var rundt 70 år og
pensjonist.
Lokale motiv
Ein kan undre seg over at han fekk tid til å måle så mykje som han gjorde. Produksjonen
hans tel over tusen måleri. Det viser kor sterk interessa var, ei interesse som følgde han
heile livet. Kanskje hadde han også eit behov for å ha ei motvekt til det nokså rasjonelle
yrkeslivet han hadde, og ein kvardag fylt med tal. Slik var det også med broren, Martin,
som brukte ord for å få utløp for fantasi og skapartrong. Målinga skjedde gjerne utanom
onnene. Under onnene prioriterte Leif gardsarbeid. Han likte elles godt å måle når fargane
i naturen var sterke – om våren og hausten.
Han hadde sine favorittmotiv. Det fremste var Straumshornet som for han var sjølve
landemerket i Sykkylven. Han måla fjellet frå fleire vinklar. Han sa han kjente fjellet så
godt at han kunne måle det i blinde. Og når folk kom til han med ønske om eit måleri, var
det gjerne Straumshornet dei ville ha. Han måla også mykje i Riksheimdalen. Han hadde
eit spesielt forhold til denne dalen, for der var han mykje saman med henne som skulle bli
kona hans, Borghild, då ho sætra der i ungdommen. Ei av dei første teikningane han laga
gav han til henne. Truleg møttest dei første gongen under bryllaupet til Petrine og Jens.
Då var Leif 12 år og den komande kona hans seks år.

Vikefjøra

Sonen Erling Ekornes om faren sin
måleteknikk

Eg var med far då han i 1963 måla eit
bilete i Vikefjøra. Eg var då i 15-årsalderen. Vi rodde over fjorden, med staffeli, lerret og oljemalingssaker. Far ramma
raskt inn motivet ved å lage vinklar med
tommeltott og peikefinger på begge
hendene, som han førte saman som ei
slags ramme, eller maske, til han fekk
utsnittet av motivet slik han ville ha det.
Så var det å overføre motivet til lerretet.
Han brukte kolstift som han rissa opp
biletet med, slik at alt skulle kome på rett
plass. Så myste han med auga – heldt dei
halvt igjen – slik at mykje av detaljane
blei viska ut. Så finrissa han motivet med
penslar med litt tynn farge på, før han
begynte å måle. Han måla bakfrå og framover. Først himmelen, så mellomgrunnen,
og så framgrunnen.
Han trykte ut måling frå målartubar som
han hadde med, og fordelte dei utover
ein palett som han heldt i handa medan
han måla. Varme farger for seg, og kalde
farger for seg, og litt kvitt og svart. Han
måla raskt og med djerve strøk, og gjerne
med kraftige farger. Det galdt å vere rask,
og fange stemninga i landskapet før lyset
forandra seg for mykje.

30

Ved Riksemsetra

Frå Riksemgjerdet

Målarklubb
Som målar var Leif Ekornes naturalist og heimstadkunstnar. Han var glad i kommunen han
budde i, og såg alltid nye sider ved naturen i Sykkylven som han kunne feste på lerretet.
Helst måla han urørt natur, sykkylvsnaturen i heile si breidde, frå harmonisk fjordlandskap til blanke fjellvatn og dramatiske tinderekker. Men han måla også bygningar. I boka
om Ekornes-fabrikken er det eit måleri av den gamle gardsstampa som bestefaren Sivert
bygde. Leif var også oppteken av lokalhistorie og av kulturlandskap og bygningar som var
prega av bruk og strevsame liv.
Han hadde tre utstillingar, i Ørsta, Stranda og Sykkylven. På alle utstillingane selde
han godt.
Han ville gjerne dele sine målarkunnskapar med andre. På sine eldre dagar starta han ein
målarklubb for pensjonistar. Her var det 8-10 personar med.
Han var heldig og fekk måle heilt til han var rundt 80 år. Då fekk han vanskar med finmotorikken, slik at det var vanskelig å få fram dei motiva han ønska. Dei siste fem åra han
levde, måla han ikkje noko. Men heilt til det siste hadde han eit klart hovud – og eit varmt
hjarte. Kona Borghild var ei god støtte også når det gjaldt målinga. Han var glad i familien,
og delte også kunnskapen sin med born, svigerborn og barneborn. Han var ein inspirator,
og lærte fleire av dei å bli glade i å måle.

Trollfurua. Sessvatnet
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Fylkesmann på rømmen
Av Arne O. M. Furstrand

Nokre dagar før jul i 1944 oppdaga mor vår at der var spor i snøen gjennom garden vår i Inste Jogarden på Furstranda.
Arne O.M. Furstrand
fødd i 1945, vart fødd på
Furstranda ved Storfjorden og
voks opp på Inste Jogarden.
Han har blant anna arbeidd
som økonomisjef hos Brunstad
Møbler, som datakonsulent og
som rekneskapsførar.

Det var så få folk som gjekk forbi her, og ho kjende alle sine spor i snøen, frå garden vår
og nabogardane Ytste Jogarden og Røneset. No hadde ho fornemmelsen av at noko
uvanleg var på gang. Det var jo under krigen. Opphavet til spora går fram av følgjande
historie:
I 1943 blei Olav Oksvik utnemnd av regjeringa i London til illegal fylkesmann i
Møre og Romsdal. Han skulle vere klar i tilfelle ein invasjon og frigjering av Norge. I
desember 1944 blei han så arrestert på Sjøholt. Han hadde vore heimom barndomsheimen sin Hammaren på Abelset i Ørskog og hjelpt søstrene sine med å laga til ved for
vinteren.
Arrestert
Han stod å venta på bussen då han blei arrestert og teken med til Sjøholt sentrum.
Mens dei stod og venta på bussen til Ålesund, fekk han lov til å gå inn på Ørskog Hotell
for å gå på do. Han brukte då høvet til å kome seg ut bak hotellet. Han klarte å røme
utan å setje spor ved å fylgje den bekken som renn gjennom Sjøholt sentrum og som
også går på baksida av hotellet. Han klarte å komme seg opp til Lid og fekk først høve
til å søkje dekning på sætra deira.
Men her møtte han mange tyskarar. Det viste seg at dei hadde ei øving her, så han
måtte returnere tilbake til Lid. No tok han retning mot Abelset og tok vegen ut gjennom Lid-bakkane. Dette er i dei traktene som det nye byggefeltet på Sjøholt er, og det
er vel også derfor det har fått namnet Olav Oksvik veg.

Olav Opsvik vart oppnemnd
som illegal fylkesmann av
London-regjeringa i 1943
med ordre om å vere klar til
frigjeringa.

I dekning
Han hadde sikkert gjort seg tankar om å oppsøkje slektningen Alfred Fiksdal i Ytste Jogarden på Furstranda, og kanskje
gøyme seg på Jogardsætra. Han kom ut
på Klyverplassen til Ole Nybø og overnatta der. Her la han dei vidare planane.
Tidleg neste morgon i femtida rodde Ole
og sonen Leif han over fjorden til Røneset,
inste garden på Furstranda. Dit kom han i
sjutida, før folket var oppe.
Då skulle han gå vidare til Yste Jogarden
eller til Jogardsætra og det var snakk om å
bo i eit sel. Anna Rønes sa då at det må han
ikkje gjere, for tyskarane har full kontroll
med heile fjellsida langs med Furstranda
på grunn av alle tyskarane som var stasjonert på Tøsse. Dei ville oppdage det med ein
gong om nokon byrja å fyre i ein omn.
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Dei i Røneset hadde hatt inspeksjon fleire
gongar. Dei hadde tatt ned bjørkestrangar
på løypestreng. Utpå kveldinga då det hadde
begynt å bli mørkt, så hadde dei sett lyset frå
gneistrane mellom strengen og kroken frå
Tøsse. Det såg ut som sporlys, og dei kom for
å kontrollere.
Derfor gjekk Oksvik ut i Ytste Jogarden til Alfred og Ane Fiksdal og blanda seg
med familien deira. Mor til Olav var også frå
Fiksdalen og heite Ingebjørg Fiksdal som
jentenamn. Ho var ein nabo av Alfred i Fiksdalen.
Alfred gjorde seg eit ærend over fjorden
til Abelset for å besøkje dei to systrene hans
på Hammaren. Dei laga til ein koffert med
klede og skotøy som Oksvik kunne bruke.
Alfred tok med denne kofferten tilbake til
Olav, som blei to til tre dagar i Jogarden. Viss
nokon kom på besøk, så var det å få Oksvik
i sikkerheit på loftet, og alle vart borte. Asbjørg, yngste dottera deira, berre forklarte
det med at dei hadde besøk av ein slektning.
Så sikrast var det berre å halde avstand.
Gøymd i løa
Tidleg ein morgon, før det blei lyst, gjekk han
tilbake til Røneset. Han byrja då å føle seg utrygg. Der gøymde han
seg i løa heile dagen. Om kvelden, etter det blei mørkt, rodde Oluf
og Peder Rønes han over fjorden til Lisetvikane.
Rønes, som i dag er 93 år, fortel at Oksvik nekta dei å bruke
motorbåten, og roturen måtte skje etter det hadde blitt mørkt. Han
var redd for at nokon skulle oppdage skyssen og sladre.
I Lisetvikane gjekk Oksvik over skaret til Lars og Signe
Listhaug, besteforeldra til Sylvi Listhaug. Dottera Aud fortel at når
han kom inn, så fylte han halve stova. Oksvik fekk kontakt med O.
B. Hatlen i Ørskog Sparebank som skaffa han både kontantar og
rasjoneringskort. Så kunne røminga fortsette.
Albert Lindsetvik rodde han så til støa til Ytste Skotet. Han
gjekk opp til gardane på Skotet og vidare over til Vidhammar, der
han feira jula i 1944. Oksvik var på rømmen heilt fram på våren
1945, då krigen tok slutt og han blei fylkesmann.
Han sat også som fylkesmann til midt på femtitalet, då Ramstaddal, Søvikdal og Furstranda blei overført frå Ørskog kommune
til Sykkylven Kommune.
Han døydde i 1958.

Det var hit til Røneset Ole og Leif Nybø rodde
Olav Okskvik. Og det var her frå Oluf og Peder
Rønes rodde han vidare til Lisetvikane.

Fylkesmann Olav Oksvik er heidra med ein veg
veddet nye byggefeltet på Sjøholt.

Kjelde:
Harald Kjølås: Gardane langs Storfjorden.

Haldis Fiksdal Sletmo (92 år)
minnest godt dramatikken rundt
flukta til Olav Oksvik.
(Foto: Arne O.M. Furstrand.)

Peder Rønes (93 år) minnest godt korleis dei
hjelpte til for å skjule Olav Oksvik.
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Øl som kulturberar
Å bryggje sitt eige øl har blitt populært, men kontakten
med den gamle ølbryggjarkulturen er i ferd med å bli
borte. Det har Sissel Brunstad frå Velledalen gjort noko
med.
I desse dagar kjem NRK-medarbeidaren og forfattaren
med boka om den norske ølkulturen ut på Skald forlag.
Mange har skrive om øl og ølbrygging tidlegare, men
underleg nok er dette faktisk den første samla boka om
den mangfaldige og viktige ølkulturen her i landet.
Sissel Brunstad grip djupt i kulturhistoria. Boka greie
for opphavet til øl og annan rusande drikk før ho går
over til den sterke statusen som øl har hatt i vår norske historie. Øl har vore mat og festtraktering gjennom
Sissel Brunstad, journalist i
mange tusen år. Rusen og fellesskapen rundt Odins skål NRK Møre og Romsdal, har
skulle bli superlimet som heldt familiar, gardar, distrikt skrive ei samlande bok om den
og etter kvart også nasjonen saman. Forbrødringa under norske ølkulturen. Her kan vere
drikkegilda skapte eit fellesskap som skulle få mykje å eitt og anna å lære for dagens
seie for politisk og økonomisk makt i landet. Ølkulturen hippe mikrobryggjarar.
skulle setje sitt preg på bondekulturen heilt fram til vår tid. Sissel Brunstad minnest
sjølv frå sin barndom den spesielle stemninga det var på garden heime i Velledalen når
karane henta fram utstyret og gjorde seg klar til å bryggje.
Boka gir eit innblikk i den breie kulturen som har vakse fram rundt ølet og ølbrygginga. Blant dei mange ting Sissel Brunstad gjer greie for i boka, er den tradisjonsrike
termonologien. Orda varierer frå lokalsamfunn til lokalsamfunn, men mykje er også
felles og med eit svært gammalt opphav.
Med løyve frå forfattar og forlag gir vi att eit utdrag av ordlista i boka med tema øl og
ølbrygging.

Nokre ord om ølbr ygging

34

Ølbollar har
gjerne muntre
rim rundt kanten.
På denne frå
Sykkylven står
det: «En mann
han drak av meg
i nat, han forlot
både Hue og
Hat».

Drav, mask, mesk: Den tørre massen av maltet som er att i bryggjekaret når vørteret
er trekt ut. Ofte gitt til husdyra som fôr. Er også brukt som tilsetjing i brød og knekkebrød.
Eine, brakje, brisk, sprakje: Nålebusk i sypressfamilien med mange lokale nemningar. Greiner med eller utan bær og bork blir godt kokt i rikeleg vatn, og væska blir
då kalla log. Mange tradisjonsbryggarar brukar berre gamal eine for å unngå smak
av harpiks i ølet. Logen får ein fin, gyllen farge, og i følgje tradisjonen har den desinfiserande og reingjerande verknad på både kjerald og ølet. Logen blir silt frå og brukt
som væske over maltet i bryggjekaret. Gir ekstra god smak. Einekvistar kan også brukast til sil i rusten.
Eine - brakjebaking: Vaske og reingjere bryggekjøreld med log laga av kokt eine.
Gil: Stor tretønne (no også i stål eller plast) som blir brukt i første del av brygginga,
kalla meisking. Maltet blir fylt i gilen og einelog eller varmt vatn slått over. Gilen kan
også brukast til gjæringsprosessen etter at vørteret er tappa ut av det andre store bryggjekaret, rustesåen.

Belje ølet: Også kalla sjoa-øl. Varme opp heimebrygga øl i ei raudglødande jerngryte
eller varm kasserolle. Tradisjonsølet skal serverast godt temperert, aldri iskaldt slik
som pils. Det øydelegg den rike smaken i ølet, meiner tradisjonsberarane.

Gjærstokk: Firkanta trestokk med hol i. Brukt til å dyppe i den blaute kveiken når
gjæringsprossen er ferdig. Kveiken blir tørka i stokken slik at gjærsoppen blir teken
vare på til neste brygging.

Br yggjepanne: Bryggjepanne er eit alternativ til koparkjel i ølbrygging, og har same
funksjon; koking av vatn og log. Kan ha integrert ilegg for vedfyring under sjølve panna og føter å stå på, men kan også vere konstruert utan bein, og meint for å stå eller
henge i grua. Slike panner blei brukte til klesvask over heile landet før vaskemaskinen
gjorde sin entre i norske hushald.

Gjærkrans: Ein krans laga av ihopsette treklossar. Brukt på same måte som gjærstokk
for å ta vare på kveiken.

Br yggesteinar, kokesteinar: Steinar som blir varma raudglødande i bål, for så å bli
slepte opp i kar med kaldt vatn. Blei brukte både til reingjere bryggekara som ein kalla
å steinvaske dei, og til oppvarming av log til sjølve brygginga. Særleg brukt når ein
mangla koparkjelar eller jarngryter til å koke log i.

Godøl: Første ølet ein tek ut av brygget. Dette blir også sterkare enn spissølet som
blir teke ut til slutt.
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Gjærkauke: Rope, brøle, hauke alt ein kan ned i gilen for å jage vekk trollskap før
brygginga tek til.

Groen, ålen, spiren: Spiren på oppbløytt korn. Må ikkje bli for lang for då går krafta,
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Groing: Korn som er godt gjennombløytt og lagt til tørking medan det spirer. Før det
blir tørka, blir det kalla grønmalt.
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Me`sols: Med sola. Dialekt for å røre i meisken
same vegen som sola går over himmelen. Blir
meisken rørt mot sola, går det gale og ølet blir
surt, heiter det i folketrua.

Hære, håre: Vove teppe laga av saueull, hestetagl, grisebust, kurumper og brukt som
underlag for grønmalt og korn som skulle tørkast til malt.
Humlebeite/humlebit/humlebeitt: Vørter og humle som blir kokt eller varma i ein
liten kasserolle eller spann, og slått opp i hovudbryggjet. Mange set også kveiken til
veska, og let gjæringa starte før det heile blir slått i gjærkaret.

Noaord, tabuord: Erstatningsord for namn
og nemningar som var/er farlege eller risikable å bruke ved sitt rette namn, i til dømes i
viktig arbeid.

Humlepose, humlesil: Tøypose eller sil for humle som blir «bada» i ei mindre
mengde vørter. Brukt som del av prosessen med å lage humlebeite. Humla kan også
leggast i silen og plasserast framfor tappekranen i rustesåen, slik at vørteret renn gjennom humla. Humleposen kan også senkast ned i bryggekaret.

Kvas: Rugøl brygga ved at tørt rugbrød blir tilsett sukker og vatn, og sett til gjæring.
Kvas har blitt mykje brukt av finnmarkingar av finsk opphav. Tradisjon frå Finland,
Russland og andre land i Aust-Europa.

o

Meisk, meisking, melting: Prosessen med å
løyse maltet opp i log eller vatn, slik at dei mest
verdfulle delane av maltet løyser seg opp. Slik
oppstår vørteret.

søtstoffet, ut av maltet. Somme tradisjonsbryggarar reinskar bort groen før brygging,
andre ikkje.

Humlestokk: Klatrestativ for humleplanter. Lange lekter, fjøler, forma som i ein trekant, gjerne kledde med strie, og sett i jorda på lun plass for at humleplanten kan klatre
i den når den spirer og veks. Kan gi ekstra fine hoblomar for ølbrygging.

s

Oppskoke: Kan bety både å teste ølet like etter
brygging, og å tappe eller ause det ferdigbryggja ølet over på anker, kagge, tønne, flasker
eller anna lagringskar slik at gjæringsprosessen blir avslutta. Fleire stadar blir dette kalla å
skake opp eller skake om ølet. Oppskoka elles
skjer gjerne i festleg lag saman med grannar
og andre som vil vere med og bedømme om
ølet blei vellukka eller ei.

Norsk ølhistorie er namnet på boka
som Sissel Brunstad lanserer i desse
dagar. Ho fortel ølhistoria frå Odins
skål til våre dagar.

Kveik, gjær: Tørka ølgjær som i oppløyst form aktiverer gjærsoppen. Dannar sukker om til alkohol og karbondioksid, og legg seg oppå ølet under brygging. Kveiken
blir tørka mellom kvar brygging. Same kveiken kan brukast om att og om att i årevis.
Somme slekter har brukt same kveiken i fleire hundre år. Nemninga kjem frå verbet å
kveikje, tenne på, som i mange dialektar også blir brukt om å fyre opp ved i omnen. I
ølsamanheng «tenner» altså kveiken gjæringsprosessen.

Purka, kjerringa, grisen: Ilegget for olderved og anna ved nedst i omnen når malt
blir tørka. Mest vanleg nemninga for ilegget var truleg kjerringa eller purka. I kylneområde blei steinhella som låg oppå gruva i tørkarhuset også kalla grisen. Er uttrykk
for noaord, tabuord, sjå ovanfor.

Kylne, kjølne, kjone: Tørkarhus for malt og korn. Oftast utan pipe eller avtrekk for å
gi maltet og ølet røyksmak.

Såen: Namn brukt både om gilen og rusten. Mange seier også gilsåen og rustesåen.

Lettøl, spissøl, spissen: Det tynne, alkoholsvake «etter-rennet» som er att når
godølet er teke ut av brygget. Ekstra einelog blir slått over vørteret for å ta ut siste rest
av brygget. Ofte brukt til tørstedrikk. Lettølet, spissølet, kan bli sterkare enn godølet
dersom det blir tilsett sukker og pressgjær.
Malt, malting: Tørka korn, oftast av bygg, som har gått gjennom prosessen med
bløyting, spiring, tørking og knusing, og gjennom dette har byrja å danne stivelse om
til sukker. Prosessen blir kalla malting. På gamalt vis kan det ta 12 - 14 dagar frå kornet
blei teke ut av bløyt til det var ferdig malta.

Rostesugge, rostepurke, rostegris: Noaord for silen i rusten. Sjå purka, noaord.

Tørkehelle: Steinhelle til tørking av korn og malt, oftast plassert ved sida av grua.
Veggranda: Kornet som hamna i veggen og la seg på golvet når det blei kasta og reinsa
på låven etter treskinga. Veggranda var rekna som beste malt-kornet.
Ølbollerim, risper, lester, vers: Inskripsjonar rundt kanten av ølbollar, skåler og
andre drikkekar for øl. Kan også finnast innvendes i skåler og bollar.

Maltekarm, melteseng: Lav trekasse med perforert botn eller heilt utan botn, som
ligg på golv eller anna underlag. I karmen blir det ferdigbløytte kornet lagt utover til
groing.
Mariauge: Når tilsetjinga av kveik i brygget var vellukka, og gjæringsprosessen
komen i gang, danna det seg noko som likna på eit auge på toppen av vørteret – denne
auga blei kalla mariauge.
Meg/mig: Pissestråle, i ølbrygging brukt om strålen av vørter som blir tappa frå
rustekaret. Han bør renne som ein pissestråle – helst a la prostata, meiner tradisjonsberarar.
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Barneregler

Jostein Fet,
f. 1924 i Sykkylven. har skrive
mange bøker og artiklar. I det
siste også i lokale tidsskrift.
E-post: jostein.fet@tussa.com

Regler og rim er noko som born har gledd seg over til alle tider. Jostein Fet, 95 år
gammal, har leita tilbake og minnest regler og viser han høyrde i sin barndom på
Fet. Nokre av dei er ufullstendige, men kanskje er det andre som minnest meir av
desse rima eller som kjenner andre versjonar?
Eg hadde nærast gløymt dei då eg kom over ein stor konvolutt med regler som Oddrun (f. 1918) fortalde til Margit Fet (f. 1929). Begge er systrene mine. Ver klar over at
mange av rima er samanblanda med andre.
Elle melle
Elle melle de fortelle
Skipet går udi år
Rygg i rand, to i spann, snipp snapp snute, du er ute.

Erten og Furten
Erten og Furten sat på ei grein
(meir hugsar eg ikkje)
Hvem banker?
Hvem banker? Pe(de)r Anker. Hva vil han?

Stakkars Pe
Stakkars Pe, stakkars Pe
ska øss byte knivå,
stakkars Pe, stakkars Pe,
ska øss byte knivå.
Ja, ja, ja, ja,
vil no du, so vil no ej
og kom so du med dinå!
(Finst innspelt av Hørkelgaddan: Syng som folk.)
Hans
Inn kom han Hans,
Killebukk og dans
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Ride, ride ranke te mylnaren sitt hus,
der var ingen heime,
berre ein liten kattepus.
Mylnaren te å male,
hanen te å gale,
tre små honda seie voff, voff, voff.
Byssan, byssan banje
Byssan, byssan banje
gryta heng i jarne
koka full ta rjømegraut
åt det vesle banje.
Far hanj sit og harpa kønnj,
mor ho blæs i vakkert hønnj,
syste ho sit og spinnje gull.
Bror han gjeng i skogja,
jaga allje villje dyr.
Er han kvit, so køyr han dit,
er han grå so lat han gå,
er han brun i bogja
so lat han gå ti skogja.
Rid so lett
Rid so lett og fint,
so rid brura te kirkje,
hipp, happ, hipp, happ,
tripp, trapp, tripp, trapp.
So kjeme brudgomen itte,
rid so sterkt og hardt,
skrupp, skrapp, skrupp, skrapp,
skrupp, skrapp, skrupp, skrapp.
Petter Martinussen (f. 1824) i Barbrogarden song
regla nedanfor til borna. Mor vår, Lovise, og syskjena
hennar kalla Petter for Petterfabror, men han han var

(Avskriven frå internett, men lagt
han litt nærare dialekt/nynorsk)
K

r

Men regla har vandra frå Hadeland til Sunnmøre, for
Oddrun hadde ei liknande regle frå 1920-30-åra, tretti
år før eg gifte meg med Ella frå Hadeland.

Ro, ro att og fram,
site i båta som enj mannj.
(Barnet sat på fanget og vart rugga att og fram.)

O

e

Ride, ride ranke te Møllerens hus,
der va ke flere hjemme enn en liten kattepus.
Og rotter og mus,
dom jaga’n ut.

Ro, ro te Siraland,
femten kake og fire mannj.
Då dei kom te Siraland,
åtte dei ikkje enj matagrand.
So gjekk dei te enj bakar,
kjøpte stomp og kaker
eple, pære og ei plomme
putta i di lomme.

Du og jeg
Du og jeg og vi to, seilte i en tresko
treskoen hvelva,
du og jeg i elva.
Da vi kom til Engeland,
møtte vi en spellemann.
Spellemannen spela
te fela ho sprakk.
Og vi dansa og svinsa og svansa,
låten han gjorde oss begge so glad.
Heim vi reiste, seglet vi heiste,
turen i tresko, var flott, hurra!

n

Her er brot av ei liknande regle frå Hadeland, der
kona mi er ifrå:

Ro, ro
Ro, ro te Elte,
kjøpe banje belte,
nye søkka og nye sko,
so ska banje heimatte ro
åt mamma og pappa sinå.
(Ukjend på Internett.)
Ro, ro på fjorda,
drage fisk med snora,
kaste dei i båten med liver og rogn,
føre dei te Sogn,
der ska øss bryggje og bake,
steikje banje ei kake,
og den ska’ kje nøken få smake.
(Ukjend på Internett.)

Sko hesten
Sko hesten, sko hesten med hammar og tong

Å

Variant:
Ro, ro te Fiskeskjer,
kor månge fiska fekk du der,
enj åt far, enj åt mor,
enj åt syster og enj åt bror,
og enj åt den som fisken drog,
og det var vesle Norvald.
(Norvald, bror, fødd i 1920.)

Barnesongar som var mykje brukte i Jørngarda på
Fet i 1920 - 30-åra:

Ole Dole doff
Ole dole doff, kinkeliane koff
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Ro, ro te Fiskeskjer
Ro, ro te Fiskeskjer,
kva slags fiska fekk du der:
Fire feite laksa.
Den eine slapp,
den andre glapp,
den trie fekk eg ikkje fatt,
den fjerde va der ikkje.

Variant:
Ro, ro te Fiskeskjer,
kva slags fiska fekk du der,
tøsk og sei, flondrå brei,
hyså go med flekka to,
og ålen stor og lång som so,
og ålen stor og lång som so.

Klappe søte
Klappe klappe søte (eller: Bake kake søte)

r

Ride ranke
Ride, ride ranke,
hesten heite Blanke,
hesten han var apalgrå,
sat enj liten junker på.
Kvart ska hanj å ride,
hanj ska sta å frie
te ei lita pie.
Piå va kje heime,
berre to gamle kjærenga.
Ei stod og stampa graut,
ei låg uppi benkja og raut.
So tok ej meg ei stikke
og skulde grauten pikke,
so tok ej mej enj kamparstein
og slo neri benkjinj.
Voff, voff, voff, sa allje hondanje
attonde benkja.

Lokal variant:
Ej og du og vi to
seilte på enn tresko,
treskoen kølde
og vi fôr te Mølde.

Av Jostein Fet
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Og jomfrua løyste
på det røde gullband,
og jomfrua løyste
på det røde gullband.
Riddaren rømde og la på sprang,
riddaren rømde og la på sprang.
Visa ovanfor stammar truleg frå Sverige. «Och jomfrun
hun går i ringen.» Tonen er kjend, sjå Google, der den
blir sungen.
Et lite lam
Jeg så et lite lam stod pyntet på en klippe,
en rev deretter sprang og ville lammet knippe.
Men akk, det lille lam av reven narret blev.
Så gikk det òg med mig i ungdomsårene.

Skjønneste pige
«Skjønneste pige,
kan du mig sige,
haver jeg gjort dig noget imod?
Si mig årsagen hvorfor du plager
mig med så stolte ord.

(Borna gjekk i ring og song, so hukte dei seg ned på
enj, to, tre, fire.)

Bjønj baska på bombå
Bjønj baska på bombå,
katten slo uppå trommå,
fire myse dei trødde dansen
so heile jorda ho dondra,
dondra, dondra!

Reven sat på sæte
Reven sat på sæte,
so haure han lambe læte.
«Kom åt mej du vesle lamb,
so ska ej vise dej vegen fram
åt mor di.»

Reven lakka
Reven lakka seg til bondens gård
en torsdagskveld so silde.
Der stal han buret både lam og får,
og alle tykte det var ille.
«Skal vi hoppe», sagde rev,
«Skal vi danse», sagde rev.
So hopper vi, so danser vi,
so faller vi alle til jorden.
(Borna gjekk i ein ring og song, til slutt datt alle på
golvet.)

«Nei, det gjer du inkje.
Du bite mej i bogjinn,
so ber du mej på skogjinn,
der legg du mej på enn liten stein,
og gnaga so av mine småe bein.
Og då må mor mi gråte.»
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Hvorfor er du bliven mig så sky
lige som du vil bort fra mig fly.
Jeg på dine fagter
slett ikke agter,
mindre på dine ord.»
Denne visa hugsar eg Karolus Jakobsen Drabløs
(1856–1949) song for oss ungdomane ein gong.

Kommentar:
Kjelda for visa er Oddrun Drabløs f. Fet (1918 - 2011).
Ho sat inne med store kunnskapar om tradisjon og
hadde eit fantastisk minne.
Visa er ei byvise, detaljar i innhaldet vitnar om det,
t.d. ordet “gøyal”. Bruken av telefon var ikkje heilt
vanleg på landsbygda i 1930-åra. Alle matvarene som
det blir lokka med, peikar mot slutten av trettiåra, då
butikkane byrja fyllest med ferdigmat. Folk tok no til
å få råd til å kjøpe denne maten.
Kva som ligg i ord et “gauketur”, er eg uviss på.
Kanskje ein tur i den frie natur?
Her er ikkje mykje likestilling mellom kjønna:
“Hvis du er snill og villig, skal du få kyss med smell i.”I
vår tid ville vel innbydaren blitt sopt vekk av “Metoo”bylgja.

Bæ. bæ
Bæ, bæ, bæ, nå yrer det av sne,
sauen ser ikke stallen sin,
så slår den sig på skallen sin,
bæ, bæ, bæ.
Bæ, bæ, bæ, nå yrer det av sne,
sauen ser ikke stenene,
så slår den sig på benene,
bæ, bæ, bæ.
Bæ, bæ, bæ, nå yrer det av sne,
sauen ser ikke stubbene,
bak dem lurer skrubbene,
bæ, bæ, bæ.

Jomfrua går i ringen
Jomfrua går i ringen
med det røde gullband,
jomfrua går i ringen
med det røde gullband.
So bind ho det fast
rundt riddarens arm,
so bind ho det fast
rundt riddarens arm.

Kille bukk og dans
Kille bukk og dans,
innj kjem han Hans,
enj, to, tre, fire.
40
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2. Hallo min kjære Lilly,
hallo min kjære Lilly,
vi vil leve mens vi kan.
Vi vil dra på gøyal fest,
Lilly, kom og vær vår gjest,
tror du ikke det går an?
Hvis du er snill og villig,
skal du få en kyss med smell i,
agurksalat og øl fra fat,
saftig biff og sjokolade
og fem kilo marmelade,
akk Lilly, hvilken deilig mat!
Først tar vi oss en kaffitår,
tre kopper til oss hver!
Du skal få ost og fårelår,
mye vin og fin dessert.

Temaet er det same som i «Eg gjætte Tulla i femten
år» (sjå visa).

farbror til far deira, han Jens Helgesen Drabløs. Far til
Helge heitte Helge Martinussen.

r

Min kjære Lilly
1. Hallo min kjære Lilly,
hallo min kjære Lilly,
skal vi dra på gauketur?
Lilly, skynd dig og bli med,
og så drar vi straks avsted.
Bli med, så er du lur.
Hvis du er snill og villig,
skal du få kreps med dill i,
agurksalat og øl fra fat,
saftig biff og sjokolade
og fem kilo marmelade!
Akk Lilly, hvilken deilig mat.
Først tar vi oss en kaffitår,
tre kopper til oss hver,
du skal få ost og fårelår,
mye vin og fin desert.

«Å kjære mi jomfru
bind ikkje so hardt,
eg tenkjer slett ikkje
å røme so snart,
eg tenkjer slett ikkje
å røme so snart.»

Kinderreigen. Oljemåleri av Carl Massmann. Wikipedia Commons.

a

Å

R

B

O

K

F

O

R

S

Y

K

K

Y

L

V

E

N

2

0

1

9

Å

R

B

O

K

F

O

R

S

Y

K

K

Y

L

V

E

N

2

0

1

9

41

Biletkavalkaden 2019
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Ved Monica Aure Fallingen. Her er nokre glimt med små og store hendingar i året som gjekk,
teke ut av Sykkylvsbladet sitt fotoarkiv.

Etter at ein skulebuss køyrde av vegen og rett i autovernet
i Sevrinbrauta ved Sørestranda skule i januar, samla elevar
og foreldre seg. Dei var svært uroa, sidan dette er skulevegen til mange barn og der har skjedd fleire ulukker før.
Dei håpa at det ikkje må ei alvorleg ulukke til før vegen
vert utbetra. (Foto: Monica Aure Fallingen)

Det var fullt hus og topp stemning då Roger Watersklubben i Sykkylven inviterte til konsert med Skabelon i
februar. Repertoaret bestod av låtar frå Pink Floyd og
Roger Waters sin omfattande og imponerande katalog.
Skabelon framførte den eine perla etter den andre.
(Foto: Tommy Rasmussen)

I mars stod Severin Welle fram i avisa og fortalde om
planane om å på ny skape liv og røre i lokala til
tidlegare Straumen kro. Fjøla Kafe og Event skulle vere
eit knutepunkt for friluftsentusiastar, opplevingsturistar og
lokalbefolkninga, med vidareformidling av opplevingar og
events. (Foto: Christine Fohlin Verneland)
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Elevar over heile verda streika for klimaet i vår, og det
gjorde også mange frå barneskular og ungdomsskulen i
Sykkylven. – Slutt å kast plast i naturen, var den klare
bodskapen til Andrea Amundsen Pajalic (f.v.), Marthe
Ludviksen Hole, Hannah Kathrin Oterhals Aurdal, Ida
Kolås og Iselin Maja Laabak Tynes.
(Foto: Christine Fohlin Verneland)

Etter eit opphald med dei populære skikveldane i Søvikdal
for barn, Barn i løypa, starta eldsjeler i krinsen opp att det
populære arrangementet. I slutten av april kunne flinke
born som hadde vore med ein eller fleire av dei ti kveldane
ta i mot flotte medaljar for innsatsen. (Foto: Monica Aure
Fallingen)

Eit cruisereiarlag tok kontakt med kommunen i mai, med
ønskje om å gå til kai med eit av skipa sine i Sykkylven i
2021. Ordførar Odd Jostein Drotninghaug, dagleg leiar i
SNU, Åsne Folstad og konsulent Greta Remø Klokk (t.h.)
fortalde at dei jobba med å kartlegge og utbetre tilboda i
bygda i samband med dette. (Foto: Monica Aure Fallingen)

Sykkylvsdagane hadde mykje moro for små og store på
programmet. Song og musikk, tivoli, moteshow, kulturdag
for borna, quiz og veteranbilutstilling var noko av det som
skjedde. Spesielt konserten med Rotlaus i Sykkylven
storhall samla mange. (Foto: Monica Aure Fallingen)

Etter ein lang og til dels krevjande forhandlingsprosess
gjekk Sykkylven kommunestyre inn for å kjøpe samtlege
aksjar i Sykkylven legetjeneste AS i juni, med overtaking
seinast i juni 2021. Prisen var 1 559 000 kroner, og inkluderte utstyr, inventar, programvarelisensar og opparbeidd
goodwill. (Foto: Frank Kjøde)

Det vart lagt mykje ny asfalt i Sykkylven i 2019. I juni
kunne Bente Skjeret Tynes og Ola Tynes som bur langs
vegen smile breitt, då den nye Tynesvegen var ferdig. Med
autovern, gangfelt og ganglys, kunne dei glede seg over
ein mykje meir trafikksikker veg.
(Foto: Christine Fohlin Verneland)

Straumen 4H kunne i sommar ta imot ein sjekk på heile
100 000 kroner då de vart trekt ut som ein av vinnarane
av årets Draumeplassen-konkurranse, der pengane skal
brukast til å etablere ein naturmøteplass i nærmiljøet.
Pengane går til ein baseplass i Hundeidvik folkepark.
(Foto: Christine Fohlin Verneland)
I september
var det kommunestyre- og
fylkestingsval
og Senterpartiet
gjorde eit brakval
i Sykkylven og
landet elles. I
Sykkylven fekk
Sp 28.8 prosent
av stemmene
og Odd Jostein
Drotninghaug
heldt fram som
ordførar. Han
fekk med seg
Birgitte Bonesmo (H) som
varaordførar.
(Foto: Frank
Kjøde)

Det var fleire kring om i bygda som jubla då Sykkylven
regionale kunstgrasbane fekk nytt kunstgrasdekke. Det
kom ikkje berre dei som nyttar bana til gode. Fleire lag
kring i bygda fekk ein del av det gamle kunstgraset,
mellom anna Aure skule. Dermed fekk elevane ei fin «ny»
kunstgrasbane på skulen. (Foto: Privat)
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Bent Tandstad
(f. 1955) er frå Jakupgarden på
Tandstad. Han arbeider som journalist i NRK Nyheter på Marienlyst i Oslo og er busett i Horten i
Vestfold. Han har tidlegare jobba
i Sykkylvsbladet, Gjengangeren
og Sunnmørsposten.
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Biskopen frå Hundeidvik

Det er 30 år sidan Jan Otto Myrseth vart vigsla til prest i Ikornnes
kyrkje, men sjølv om han heilt frå barndomen har vore ein aktiv kristen,
så gjekk det lenge før han tok avgjerda om å studere til prest.

Av Bent Tandstad

- I ein periode i livet var eg faktisk ikkje så langt unna å bli pinsevenn.
Å skulle bli prest låg langt utanfor horisonten. Eg hadde ikkje tid til å
bruke fleire år på å detaljstudere ei gammal bok. Eg ville ut og spreie
evangeliet til så mange som mogleg så fort som mogleg, seier han.
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Frå ungdomsskulen ved Aureelva gjekk vegen til Volda og gymnaset der. I Volda kom
hundeidvikaren raskt med i det kristne skulelaget Vårvon, og her fekk han også snart
leiaransvar.
- Eg har aldri hika etter leiaroppgåver, men eg har blitt utfordra til å ta ansvar. Så
har eg vel etter kvart sett at eg kanskje passar til det, seier biskopen.

Ei tung tid

Han liknar på faren sin

Det første som slår meg når Jan Otto Myrseth ynskjer meg velkomen, er kor lik han
er faren, møbelgründeren, politikaren og indremisjonsmannen Johnny Myrseth (1925
- 2012), slik eg hugsar han frå tida då eg dekka kommunestyret for Sykkylvsbladet
tidleg på 1980-talet.
Jan Otto Myrseth er middels høg, kraftig bygd og med lite hår på toppen. Han har ein
jovial stil, er venleg og imøtekommande med eit varmt smil. Det einaste som fortel
meg at han er geistleg er ei diskret lilla presteskjorte og korset han ber rundt halsen
saman med nøkkelkortet til bygningen. Kontoret er moderne og romsleg med eit stort
skrivebord med dataskjerm. På veggen er det bilete av forgjengarar i bispestolen, og
ved sida av ei stor bokhylle står ein bispekåpe.
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Jan Otto Myrseth har vore
biskop i Tunsberg sidan
september 2018. (Foto:
Henrik Guii-Larsen)

Etter gymnaset vart det fire år på heiltid i Ungdom i oppdrag, med base på Ottestad
utanfor Hamar. Ein viktig periode for den unge Jan Otto. Også her tok han leiaransvar,
men etter mange år der bestemte han seg for å ta ein pause som 24-åring.
- Då hadde eg høyrt til dette miljøet sidan eg var 15 år. Eg kjende at eg trengde ein
pause, måtte ha litt avstand frå miljøet. Og eg var ikkje sikker på at eg kom til å vende
tilbake, seier han.

I same bygningen finn vi Direktoratet for samfunnsberedskap (DSB) og Valdirektoratet, statlege arbeidsplassar som vart flytta ut frå Oslo for nokre år sidan.
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Meir leiaransvar

Eg rekna sant å seie med at ein biskop med sete i Tønsberg, den eldste byen i Noreg,
heldt til i gamle og ærverdige lokale i tilknyting til domkyrkja. Eg kunne ikkje ha teke
meir feil. Administrasjonen til Tunsberg bispedømme held til i ein moderne kontorbygning på Kaldnes, ein liten spasertur på brua over Kanalen frå det pulserande livet
på restaurantområdet Brygga i sentrum av vestfoldbyen.
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Han fortel om det kristne skulelaget på Sykkylven ungdomsskule, om
at han vart utfordra til å ta leiaransvar av dåverande sokneprest John
Flacké. Her kom det også impulsar utanfrå som var svært spennande,
blant anna gjennom far og son Hans Jakob og Eivind Frøen, som heldt
ein del møte i Sykkylven.
- Dei skapte litt liv og røre, sikkert litt bråk også, men eg vart inspirert av dei, fortel han.

Biskopen i Tunsberg
bispedømme, hundeidvikaren Jan Otto
Myrseth, er åndeleg overhovud for 372.586 menneske, ifølgje Wikipedia.
– Det er viktig for meg at
eg er ein leiar som løfter
menneske opp nedanfrå,
og ikkje ein som trykkjer
dei ned ovanfrå, seier
62-åringen.
Som busett i Vestfold er eg ein av
dei 372.586. Eg har avtalt møte
med Tunsberg-bispen 23. september, tilfeldigvis på dagen eitt år etter at han vart innsett i embetet.
Han er historisk som den første
biskopen i Den norske kyrkja frå Biskop Jan Otto Myrseth på talarstolen. (Foto: Henrik
Guii-Larsen)
Sykkylven.
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Samstundes med dette får han beskjed om at mora Oddlaug har fått tilbakefall av
kreftsjukdomen, og at ho truleg berre hadde nokre månader igjen å leve.
-Då reiste eg heim for å vere mest mogleg saman med henne desse månadene. Vi var
mykje saman heile familien. Det blei mange gode samtalar, ikkje minst med prestebror
Ottar. Eg såg etter kvart at det miljøet eg høyrde til i ikkje hadde alle svara eg var ute etter, teologien der gav ikkje berekraft til å takle skuffelse, tvil og sorg. Det var fleire ting
i denne vanskelege tida som var med på å gi meg ei religiøs reorientering, fortel han.
Mor Oddlaug døyr i november 1982. Jan Otto Myrseth går ikkje tilbake til Ungdom
i oppdrag. Gradvis henta han meir impulsar frå Den norske kyrkja. Han jobba som
drosjesjåfør, seinare som fast tilsett sjåfør på Flybussen i Oslo, samstundes som han
tek fag på Menighetsfakultetet og Universitetet. Tanken om å bli prest modna litt etter
kvart.
-Eg møtte ho som no er kona mi, men ho ville ikkje gifte seg med ein prest. Ho såg føre
seg flytting frå stad til stad utan å kunne slå rot, så det var ei vanskeleg avgjerd. Men
eg starta på prestestudiet på Menighetsfakultetet som 25-åring og eg vart ordinert til
prest i Ikornnes kyrkje i 1989, fortel han.
Jan Otto Myrseth vart ordinert til prest saman med ein annan sykkylving, den tre år
yngre velledalingen Paul Otto Brunstad. Dei vart nære vener i studietida, og då faren
Johnny Myrseth og mor til Paul Otto, Svanhild Brunstad, gifte seg nokre år seinare,
vart dei også i familie.
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Det første prestekallet

Den første jobben som ferdig utdanna prest var som vikarprest i Tunsberg bispedømme.
Familien busette seg i kona sin heimkommune Modum, sidan flytta dei til Hønefoss då
han fekk kallet som sokneprest i Norderhov.
Seinare vart han prost i Ringerike prosti, og dei kunne halde fram med å bu i Hønefoss.
Det var viktig for ekteparet å gi dei tre borna, to gutar og ei jente, ein stabil oppvekst
på ein stad der dei kunne slå rot.
Først då den yngste var ferdig med vidaregåande, var far klar for nye utfordringar. Då
vart han beden om å søkje embetet som domprost i Bjørgvin, og etter over 30 år på
Austlandet var det spennande å kome til Vestlandet igjen.
-Eg er glad for åra i Bergen. Eg er veldig glad i det vestlandske lynnet, den direkte
tonen, engasjementet, det at ein kan ha friske diskusjonar, men likevel skiljast som
vener. Men eg er også glad i Austlandet. Eg er vel ein som kan trivast der eg er, seier
Tunsberg-bispen.
Etter åra i Bergen vart Jan Otto Myrseth så beden om å stile seg til disposisjon for
kyrkja når det skulle veljast biskop i Tunsberg, bispedømet han hadde vore knytt til i
den fleste åra han hadde utøvd si prestegjerning.

Jubelhelg i heimbygda

Han har framleis eit nært forhold til heimbygda, til menneska og naturen.
-Eg har ikkje budd heime sidan ungdomsskulen, men eg er veldig glad for kvar tur
eg får oppover. Eg er takknemleg for den bagasjen eg har med, eg tenkjer på nøysemdidealet som bestefar min var ein del av, ein enkel tømrar og småbrukar og det å ha
opplevd korleis bygda har utvikla seg i takt med industrieventyret. Eg er framleis sunnmøring i hjartet, seier han.
Jan Otto Myrseth (bak
til venstre) saman med
syskena sine. Bak til høgre
Solveig Myrseth Garli.
Framme frå venstre
Randi Myrseth, busett i
USA, Ottar Myrseth og
Steinar Myrseth.

Då vi snakka var biskopen og familien akkurat komne tilbake frå Hundeidvik og Sykkylven og det Jan Otto kallar ei jubelhelg. Det var bryllaup for nevøen Espen Myrseth
Garli og velledalsjenta Ingjerd Weiberg-Aurdal. Han hadde gleda av å vigsle det unge
paret i Sykkylven kyrkje, før dei feira bryllaupet på grendehuset i Velledalen. Og til alt
overmål var det strålande ver heile helga.
- Det var ei helg der vi feira kjærleiken, og i tillegg var det ei stort å oppleve sykkylvsnaturen i all sin prakt.

Den sentrale bodskapen

Jan Otto Myrseth har ord på seg for å vere ein inkluderande teolog, men han synest det
er for enkelt å dele prestane inn i sekkepostane konservativ og liberal.
-Eg er ganske konservativ på mykje, men også liberal fordi eg opnar for å tenkje annleis. Eg er nok nokså tradisjonell i den forstand at eg i mi forkynning og min teologi
er luthersk, men samstundes open for samarbeid med andre kyrkjesamfunn. Jesus er
den sentrale bodskapen, og det er viktig for meg å fortøye mi kristne tru i noko objektivt, noko som blir rekkt meg utanfrå og ikkje vert avgjort av mine prestasjonar eller
kjensler. I sakramenta, altså dåpen og nattverden, blir den usynlege nåden formidla
gjennom synlege teikn, gjennom vatn, vin og brød. Det er viktig for meg å minne meg
sjølv og andre på at kristendom handlar om eit ufatteleg stort fellesskap, over alle
generasjonar og landegrenser. Guds openberring, slik ho har nedfelt seg i Den heilage
skrifta, er for mangesidig, for overveldande, for rik til å kunne fangast av éin generasjon – eller av to eller tre. Vi skjønar alle stykkevis, og derfor treng vi kvarandre, og eg
må heile tida vere open for å revidere og utvide mine eigne innsikter og konklusjonar.
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Kvinnelege prestar

Han har ikkje problem med å ordinere kvinnelege prestar.
-Her kan vi ikkje berre høyre på Paulus. Han var ein
mann av si tid. Jesus gav kvinnene ei sentral rolle, det var
dei som fekk vere dei første vitna om oppstoda. Så vi må
lese Skrifta i lys av det vi veit om kulturelle føresetnader
og ting som er knytte til dagleglivet for 2000 år sidan.
Skulle vi ta det Paulus skriv bokstaveleg, så måtte vi påby
alle kvinner å gå med skaut og vi må kjøpe heile pakken
om kvinneleg underordning. Vi må tore å parkere ein del
av det Paulus sa, det var ein heilt annan kultur enn den
norske anno 2019, seier han.
Biskopen fortel også at han les dei orda i Skrifta som
fordømmer samliv mellom to av same kjønn, på ein annan måte i dag. No er han glad for å kunne stadfeste den
kjærleiken dei har mellom seg.
-Eg ser på meg sjølv som tradisjonell luthersk som tek
skrifta på alvor, men samstundes er eg klar på at vi ikkje kan lese evangeliet som noko som vart senka ned
frå himmelen som noko uforanderleg. Bibelen må lesast
også med historiske og kritiske briller. Av Martin Luther
har vi lært at vi heile tida må leite i Skrifta etter det som
«driv mot Kristus», og skilje mellom sentrum og periferi.
Det er mykje halm og strå i Skrifta, seier Luther, men det
sentrale er barnet i krybba.

Idrettsinteressert biskop

Innbyggjarane i Buskerud og Vestfold har fått ein idrettsinteressert biskop. Han følgjer godt med det som skjer i fotballverda, og både Molde og Brann har ein stor plass
i hjartet hans.

Ein høgtidskledd biskop
Jan Otto Myrseth
(Foto: Henrik GuiiLarsen)

Han spelte for Hundeidvik fram til han flytta til Volda, då han melde overgang til Volda
sitt juniorlag saman med klassekameraten og sambygdingen Steinar Bakke. Som seinare hadde ein lang fotballkarriere.
-Steinar var eit mykje større talent enn meg, for meg stoppa det på det nivået. Men
eg hadde stor glede av å spele fotball, seier han.
No er det mogleg at den fotballglade biskopen snakkar seg litt ned her. For når eg
snakkar med gamle klassekameratar frå Hundeidvik så fortel dei om ein Jan Otto som
var ein einar både fagleg og som idrettsutøvar, ikkje minst i fotball.
- Han var den stødige midtbanegeneralen på gutelaget til Hundeidvik, seier Magnar Kvalvåg, både klasse- og lagkamerat.
Forsikringsmannen og humoristen kan også fortelje ei lite kjent historie, som viser at
den unge Jan Otto Myrseth også hadde temperament.
-Det var ute på SIF-stadion i Skarbøvika, eg trur det var i 1970. Det var ein kar på SIF
som takla Jan Otto stygt fleire gonger, og til slutt rann det over. Han tok ein neve med
sand og kasta på råskinnet. Og det enda med utvising, og så vidt eg veit var det den
einaste utvisinga dette laget opplevde, seier Magnar. Han vedgår at lagkameratane var
litt sjokkerte etter dette.
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Jan Otto Myrseth var aktiv
syklist då han var domprost i Bergen, blant anna
deltok han fleire gonger i
sykkelrittet Bergen-Voss.
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«Og kanskje lyt
strengen skjelva..»
Av Vigdis Marie Knardal

For mitt indre auge ser eg skyssvogna, ein helgakledd friar er på
veg nedover bakkane i Hundeidvik. Merra er i godt trav, og det
er han besten min, Ole J. Sætre (f. 1875) frå Ikornnes, som held
taumane.
I 1897 hadde han gifta seg med ei kvinne frå Krissengarden på Riksheim. Dei fekk tre
born, Petter f. 1898, Maria f. 1899 og Jens f. 1901. Like etter at Jens var fødd, døydde
mor deira. Ho vart berre 25 år, og Ole vart enkjemann, 26 år gamal. Den store sorga
ramma hardt, men små born smiler og græt, treng klede, mat og omsorg. Gommer
Magnhild i Olegarden og gommer i Krissengarden har hender, føter, hovud og hjarte
fullt av arbeid og attelet. Deira ettermæle er at dei var eineståande gode menneske.

Ny framtid

Jan Otto Myrseth vart ordinert som biskop 23. september 2018. Då var også kong Harald med. Avtroppande biskop Laila
Riksaasen Dahl til venstre for kongen. (Foto: Henrik Guii-Larsen)

Fast jobb som Josef

her i Vestfold. Eg er også glad i turar i skog, mark og
fjell. Eg likar også godt å spele sjakk, men det blir det
lite tid til no, seier han. Då han budde i Bergen var
han medlem i Bergen Cykleklub, og han deltok fem
gonger i sykkelrittet Bergen - Voss.
Jan Otto Myrseth fortel oss at han trivst godt i Vestfold. Han og kona Merete har slått seg ned på Nøtterøy utanfor Tønsberg i den nye kommunen Færder,
ei samanslåing av Nøtterøy og Tjøme. Kona jobbar
som lærar på Nøtterøy vidaregåande skule.
-Det er flott her også, men naturen er nok litt kjedelegare enn i Sykkylven, seier han til slutt.
Og der er eg heilt samd med biskopen frå Hundeidvik.

Elles hugsar han Jan Otto som ein leiartype alt frå
tidleg alder, både på skulen og på idrettsbana. Og det
at han var så flink på skulen, gjorde nok også sitt til
at det aldri var tvil om kven som skulle spele Josef i
julespelet dei sette opp kvart år.
-Jan Otto var fast som Josef og Tove Utgård var like
fast som Maria. Eg trur nok kanskje vi gutane var litt
misunnelege på han, humrar Magnar Kvalvåg.
Tilbake til notida. Det å vere biskop er ikkje ein vanleg jobb med normal arbeidstid, så det blir ikkje så
mykje tid til hobbyar.
-Eg må prioritere kampen mot det fysiske forfallet. Eg
er glad i å sykle, og ligg det heldigvis godt til rette for
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Dagar og år fær av garde, og Ole treng å skape seg ei ny framtid. Denne dagen går
ferda strake vegen til Hundeide. Mange skjøna nok kva ærend Ole var ute i, for slekt
og kjenningar var det rikeleg av i Hundeidvik. Tankane driv inne i hovudet hans, fortid
og framtid, dei kjære småborna, sakn og ansvar.
Men kva tankar gjorde ho seg, unge, vakre Oline Bastianne Størkersdatter Hundeide,
om framtida? Far hennar, Hondei-Styrkå, som han heitte i daglegtalen, var ein rik og
mektig og streng mann, og hadde ein stor gard med mange dyr. Han ville gjerne at ho
skulle gifte seg til ein stor gard der ho kunne få det godt. Oline har sjølv fortalt det slik:
«Far syntest at Ole J. Sætre på Ikornnes var ein flink og god mann. Eg visste sjølvsagt
kven han var, men eg kjende han ikkje. Far og Ole hadde nok snakka ein del saman,
for ein dag kom Ole køyrande med hest og skyssvogn til Hundeide.
Eg sat inne i stova og spann. Då kom Ole inn. Eg var ikkje førebudd på at det kom
ein friar, men eg forstod straks kva ærend han var ute i. Då reiste eg meg frå rokken,
og gjekk rett ut i kammerset. Alt kom så brått på meg.»

Giftarmål og død

Den 6. juni i 1906 vart det feira bryllaup mellom Ole og Oline, og ei ny ungekone var
koma til Sæssgarden. Nye born såg dagsens ljos, Johan i 1907, Sverre i 1908, Martin i
1910, Berte i 1911, Johanne i 1913 og Thea i 1914. Det vart sagt om Ole at han var sterk
og arbeidsam, og snill og morosam med artige replikkar. Han hadde opplevd mykje
i ung alder, og tok vel vare på folket rundt seg.
Vi er komne til året 1921. Mor Oline gjekk no med barn. Men så hende noko forferdeleg. Far Ole vart sjuk. Han fekk vanskar med å halde balansen, og tok til å verte
blind. Han kraup inne på låven, for ikkje å ramle utfor låvebrua. Lækjarane kunne ikkje
hjelpe Ole. I ettertid har det vore nemnt om det kanskje var ein svulst som låg der.
Faren vart heilt blind, men høyrselen var skarp og god. Ole låg i senga og kvesste
taggane på saga slik at gutane skulle ha kvass sag når vinterveden skulle sagast.

Dette er Jan Otto Myrseth,fødd 1957 i Hundeidvik.
Gift med Merete Ruud Myrseth.Tre vaksne born, Eivind, Andreas og Sunniva.
Ferdig utdanna ved Menighetsfakultetet i 1989, ordinert til prest i Ikornnes kyrkje i 1989.
1989 - 1991: Vikarprest i Tunsberg bispedømme.
1991 - 2005: Sokneprest i Norderhov i Hønefoss.
2005 - 2010: Prost i Ringerike prosti
2010 - 2018: Domprost i Bjørgvin bispedømme
2018 : Biskop i Tunsberg bispedømme (Vestfold og Buskerud)
Jobba fleire år i organisasjonen Ungdom i oppdrag.
Jobba i studietida deltid som blant anna drosjesjåfør, bussjåfør, vaktmeister og lærarvikar.
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VigdisMarie Knardal
fødd 1946, kjem opphavleg frå
Sætre i Sykkylven og har budd i
Vanylven sidan 1969. Ho har vore
lærar på Rovde og ved Myklebust
barne- og ungdomsskule i Syvde.
Ho har tidlegare skrive om ulike
lagnader i slekta si i Årbok for
Sykkylven 2010 og 2011. Ho har
også skrive to minnebøker, utgitt
av Sykkylven sogenemnd.

Den 25. september i 1921 kom veslesyster Olga til verda. Mor mi, Johanne, fortalde at
borna fekk ansvar og arbeid dei kunne greie. Johanne, var no åtte og eit halvt år, og ei
oppgåve ho fekk var å gå mor si til hande og hjelpe henne med veslebarnet.
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Lærar Jakob Fredriksen sat i lange stunder ved senga til Ole. Dei snakka om framtida.
Ole hadde stort attelet for borna sine, men læraren meinte borna hans ville greie seg
godt i livet. Dei hadde gode evner og var arbeidssame og pliktoppfyllande. Slik sa han.
Då Olga var sju veker, døydde faren frå dei. Sorga og saknet vart uendeleg sårt og
tungt. Mor Oline hadde alltid eit nært og godt forhold til borna som miste mor si i sine
første barneår, Petter som tok over Krissengarden, og Maria som vart gift med Hans
Tandstad i Simogarden. Jens reiste til Amerika i 1923. Det var han som spela munnspel
ved vogga til Olga og fekk alle til å smile. Det er godt å tenkje på den gode vennskapen
som varde livet ut i den store syskenflokken.
Oline hadde to brør i Hundeidvik, Bastian og Tomas. Dei var med i heradstyret og
var revisorar i Sykkylven Sparebank. Ofte overnatta dei i Sæssgarden, og var systra si
til tryggleik og hjelp.
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Bryllaupet var ei storhending, og ei glede og ei lukke utan like. I
bryllaupsgarden fekk vi sværandes god mat, og vi borna leika oss og
hadde det fritt og godt heile dagen. Det rann ei lita elv i tunet, ikkje
så langt frå huset. Der var det laga til slik at det var lett å hente vatn.
Eg hugsar at Kristine gjekk og bar bytte etter bytte med vatn inn
på kjøkkenet om laurdagskvelden, for på kjøkkenet var folk i fullt
arbeid med å førebu søndagsmiddagen. Kristine var så fin der ho
gjekk i kvitt systerforklede. Eg såg på henne og tenkte kor rart det
var: I morgon er du brud. Søndagen kom med same godveret, og eit
lukkeleg brudepar drog til kyrkje i motorbåt.
Stor stas var det då brudefolket kom tilbake igjen! Det var song og
musikk og underhaldning. Bruda var svært flink til å syngje, det
hadde eg høyrt mang ein gong før også. Brudgommen, han snakka
med meg. Det syntest eg var storarta. Han sa: Om lag så gamal som
du er no, så gamal var Kristine då eg for til Amerika.

Storbr yllaup

Mor mi, Johanne, har fortalt meg om storbryllaupet på Hundeide:
Ei stor oppleving i livet var sommaren 1926, då heile huslyden var bedne i storbryllaup til Hundeide. Det var Kristine Hundeide, dottera til morbror Bastian, som skulle
gifte seg. Kristine var syskenbarnet vårt, og vi kjende henne godt frå før. Brudgommen
var Petter J. Midtgård. Petter hadde reist til Minnesota i USA i 1911, og var komen
heim att i 1925 etter mange år i Amerika.
Du kan tru vi gledde oss til bryllaupsfeiring. Det lyste opp i kvardagen vår. Mor
ville vi skulle vere så fine alle saman når vi skulle i bryllaup. Vi var ein stor flokk som
trengde nye sko og klede. Det var både kav og kostnad. Men laurdagen kom, og veret
var strålande. Vi var så festpynta og glade alle saman. Ja, det reint skein av oss med
krullar og kragar og kåper og kjolar. Ho mor då, kor vakker ho var!
Brørne våra, Johan, Sverre og Martin, var der også i sine beste dressar og nysmurde, pussa sko. Sverre vart 18 år den 25. august. Han var fødd på far vår sin fødselsdag. Dette var ein av dei siste gongane den snille Sverre-broren vår fekk vere i lag med
den store slekta si. I september i 1926 reiste han til Amerika, og kom aldri heim igjen,
same kor mykje han lengta.

r

I bryllaupet vart det servert brudegraut. Skikken var at det skulle
skytast for brudegrauten. Det var ikkje berre brudegraut vi fekk i
bryllaupet, må du tru! Etterpå var det nydeleg og møyrt sosakjøt, og
nok til alle, og hardinglefser, kringler, småkaker og formkaker og
skiver. Ja, det var ikkje måte på!
Bryllaupsbilde av Kristine
og Petter Midtgård frå
1926.

Brudgommen, han Petter, bygde ny løe i 1927 og i 1928 bygde dei nytt stovehus. Det
året vart også vesleguten deira, han Jon, fødd. Alt laga seg så godt for dei.
I 1929, då eg var 16 år, var mor Oline fram til Jakobgarden på Velle. Mor tok
teneste for meg på denne garden. Gamlemannen, han Iver, var syskenbarnet til mor.
Ungefolket på garden var Elen og Ole-Severin. Dei var så snille og kjekke mot meg alle
saman.

Forlis

Hausten 1929 skulle det vere haustfest på Ikornnes. Då skulle eg få
meg ei frihelg og fare heim og treffe mor og sysken, og så var det
fest om kvelden. Slik som eg gledde meg. Det vart nok skodespel
med både stølsliv og frieri. Eg tok til på heimturen etter at eg hadde
hjelpt til med morgonstellet på garden. Langt var det å gå, og ikkje
gjort i ei snarvending. På lang veg såg eg husa heime. Kor koseleg
det skulle bli å sette seg på steintrappa og kvile og sjå utover fjorden
og fjella. Mor ville smile glad til meg, og ho gommer ville stryke
meg over kinnet. Korleis er det med deg då, Johanne? ville ho vite.
Veslesyster Olga vart nok strålande glad, ja, alle i hop.

1926. Bryllaupet til Petter og Kristine Midtgård. Petter hadde vore nokre år i Amerika og hadde
cowboyhatt. Han var ein av dei som drukna.
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Eg såg mor stå i fjøsdøra. Ho såg nok etter om eg ikkje kom snart.
Eg skunda meg så fort eg greidde det siste stykket. Då såg eg det!
Mor stod og gret. Heilt still. Ansiktet lyste av sorg. Ho hadde fått
sørgjebod.
– Mor, mor, kva er det mor? Blodet fraus som til is i årane mine.
Kor redd eg vart! Eg stivna i kroppen. Det brann i bringa. Eg fekk
mest ikkje puste. – Det blir ingen haustfest, sa ho. Nei, kva gjorde
vel det. Eg visste det var noko meir. Men kven? Kven var det? Eg
orka mest ikkje å høyre.
– Det har hendt ei ulukke, sa ho. – Det er han Bastian, morbror
din. Han er omkomen. Dei kollsiglde, sa ho.
– Dei? Var det fleire? Eg torde mest ikkje spørje, men eg måtte vite alt.
– Han hadde med seg begge svigersønene sine. Ein vart berga, men ein omkom.

Jon, son til Kristine og
Petter. Bildet er truleg teke
i samband med konfirmasjonen hans.
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- Kven var det som omkom? – Det
var Petter som kom vekk. Eg hulka
og skalv djupt inne i meg. Eg visste
frå før kva sorg var. Det var ikkje til
å halde ut. Vesle Jon, så liten som han
var, hadde mist far sin. Han kom aldri
meir tilbake. Eg visste det no. Kristine
var og åleine. Ho var enkje. Morbror
Bastian, skulle eg verkeleg aldri få sjå
han att her i livet? Kor vondt det var
alt saman!

Frå venstre: Kristine
Midtgård, Iver Bastian
Størkersen Hundeide
med Sverre på fanget.
Hansine Pettersdotter
Hundeide og Berta
Midtgård. Iver Bastian
var ein av dei som
drukna i forliset.

Det var om føremiddagen den 11. oktober i 1929. Bastian Hundeide, morbror min, var på ferd til Langevåg med
ein båtlast med kjøt og ved og slikt
som skulle seljast. Sverre, son til morbror, var 24 år gamal. Han ville gjerne
vere med på turen, men han fekk ikkje fylgje. Båten var fullasta, og nokon
måtte ta seg av arbeidet heime. Begge
svigersønene hans morbror, Petter og
Jens Midtgård, var med på turen. Dei var sterke, dyktige, sjøvande karar. Brått kom
det sterke stormbyger frå sørvest og den full-lasta færingen kollsiglde på Flisfjorden.
Alle tre kom seg opp på kvelvet, men så gjekk båten rundt igjen. Då var Bastian og
Petter vekke. Jens kom seg enno ein gong opp på kvelvet. Det måtte vere tungt å sitje
der åleine når dei to andre var borte. Etter om lag ein times tid kom rutebåten Ternen
frå Hjørundfjorden. Dei oppdaga kva som hadde hendt, såg ein mann som sat på ein
båtkvelv, og greidde å berge han.
Det var Jens O. Midtgård som overlevde ulukka. Han var fødd i 1894 og var 35 år gamal. Bastian vart sidan funnen igjen, men omkomen. Mor sa at bror hennar flaut på
regnkappa si. Men Petter J. Midtgård, fødd i 1891, vart ikkje funnen att. Han drukna
i Flisfjorden, 38 år gamal. Kristine, kona hans, var fødd i 1901, og vart såleis enkje då
ho var 28 år. Vesleguten Jon var fødd i 1928, og var berre eitt år gamal då faren omkom. Det viste seg seinare at Jon hadde slik fin songrøyst, og vart til glede og trøyst
for mange med den fine songstemma si. Han vart ein av dei stødige storsongarane i
Hundeidvik Blandakor, og ofte song han solo.

Tørking av fisk i fjøra i Hundeidvik. Det var eit arbeid som både Kristine og Jon Midtgård
deltok i.

Tankane sveiper over kjært landskap.
Fjorden og fjella. Måneljos og stjerner
over kvit snø. Varme soldagar med
reinraka bøar og blåbærtuer. Hus og
gardar. Menneska stig fram. Kjem så
klårt i mot meg.

Den store sorga og saknet måtte vi alle leve med. Ja, forrige helg, sa ho mor Oline, der
ho stod i fjøsdøra, då fylgde eg han bror min heilt ut til Blakstad. Vi gjekk og prata, og
det var eit slikt fint ver og eg bar kappa hans over arma mi. Han hadde fått seg slik ei
svær, tjukk oljekappe. Det var ikkje alle som hadde slike svære kapper.

Dei som var før

Det er mor mi, Johanne O. Sætre, som har fortalt og gjeve meg desse hendingane.
Etter at eg hadde skrive ned soga om Storbryllaupet på Hundeide mellom Kristine
Hundeide og Petter J. Midtgård, og Forliset på Flisfjorden, kontakta eg son deira, Jon
Midtgård, og las alt saman. Det vart ei stund i livet eg seint vil gløyme. Det båra og
braut inne i oss som sjølve havbåra, det skalv i våre hjartestrengar. Vi kjempa mot
gråten som ville ta overhand.
- Akkurat, akkurat, sa han. Han stadfesta alt saman. Slik var det! Slik hadde dei
fortalt det til han frå han var ein liten gut! Og han uttrykte takksemd for at eg hadde
skrive ned denne soga om foreldra hans. Han og mor hans hadde nok levt med saknet
etter faren. Noko kunne vore annleis. Denne hausten er det 90 år sidan det tragiske
forliset på Flisfjorden.
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Kan hende undrar du deg over overskrifta til soga: «Og kanskje lyt strengen skjelva..» Denne strofa kom så sterkt
til meg då eg skreiv ned desse livshendingane. Orda er frå ein songtekst av
Henrik Straumsheim.

Menneske som levde her i barndom
og ungdomsår. Og dei som var her før
meg. Mange var det som rydda vegen,
sikra stien, og gav meg niste med gode
ord. Eg ber dei med meg heile livet.
Dei er der når hjarta græt, og når hjarta
smiler.
Reitane var småbruket som vart frådelt til Kristine og Petter Midtgård. Kristine i
midten og Jon til høgre i bildet. Dei to andre er usikre.
Alle bileta i artikkelen er utlånt av Jan-Petter Midtgård.
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Ei nyvølt perle ved
Storfjorden
Nokre eldsjeler tok tak og rusta opp det særmerkte kaiområdet i
Ramstaddal. Det tradisjonelle hamnemiljøet har framleis historier
å fortelje.
Tidlegare fylkeskonservator Jens Petter Ringstad har skrive følgjande:
« Vi tenkjer kanskje ikkje på det i dag, men havet inklusiv fjorden har vore viktigaste
ferdselsåra det meste av tida det har budd folk langs kysten og i fjordane på våre kantar.
Det er berre ein kort periode i «nyare tid» at vi har teke oss fram over lengre strekningar over land. Båten var framkomstmiddelet, og folk rodde og segla. Midt på 1800–talet
gjorde dampbåten sitt inntog, og i 1860–åra fekk ein dampskip i rute på Storfjorden. Alle
tettstader som låg til fjorden fekk bygd kai og kaihus til å lagre varer som skulle til og frå.
Ein av stadane var Ramstaddal i Sykkylven kommune. Etter at det kom samanhengande
vegar på land og rutegåande bussar for varer og folk, vart rutebåten borte og det blei stilt
på kaia. Men kaia står att, og nokre få stader også det gamle kaihuset. Ein slik stad er
Ramstaddal. Der har tida på mange måtar « stått stille» og ein tettbygd, heilheitleg strandstad ligg godt bevart med sitt fine bygningsmiljø. Ytterst ligg det gamle kaihuset. Enkelt
utforma, men med ein utsøkt detalj: Ytterste hjørnet er avsneia. Og her er inngangsdøra
plassert med ein elegant bue på veggfeltet over døra. Eit lite «overskot» som gir bygninga
særpreg. Og så er det måla skilt med «Ramstaddal» på veggen. Finn ein fleire kaihus i
Storfjorden? Etter det eg kjenner til, står eit lite i nabobygda Søvikdal, og ute på Sjøholt
står eit i mur med «avtrappa» gavl ved sida av Bjarne Hansen–fabrikken».
Det er historisk sus over ei tid som no er borte – med samvirke mellom fjord og bygd.
Kaia med kaihus og dampskipsekspedisjon frå slutten av 1800–talet var på mange måtar
eit samlingspunkt i dalen gjennom mange tiår – sjølve livsnerven i bygdesamfunnet.

Fjordabåtar og ferjer

Velkjende fjordabåtar og ferjer kom og gjekk: M.a «Erik Jarl» «Ivar Aasen», «Jotunheim» og «Norddalsfjord», «Mørejarl», «Innherred», «Geiranger» og «Valldal». Ferjene «Julsund» og «Bilfergen» gjekk i rute mellom Sjøholt, Ramstaddal, Dyrkorn og
Stordal i den tida «bortaomfjordingane» høyrde til Ørskog kommune fram til 1955. Båttransport av passasjerar, bilar, varer og gods, møblar frå dei mange møbelbedriftene
i dalen og anna industri og m.a. kyr, hestar, grisar skapte liv og aktivitet. Mjølkebåten
til Stranda Meieri gjekk dagleg – den siste med namnet «Ruggen» med Egil Larsen
som skipper. Skyssbåten til Adolf Bjermeland frakta m.a. prest, lensmann og doktor
i nødvendige ærend. Kanskje var det «søster Johanne» som blir hugsa best og frykta
mest. Ho kom med skrinet sitt og tok pirquet-prøver og sette sprøyter på skuleborna
i lang tid. I det heile var «nede ved sjøen» ein samlingsplass for heile dalen. Der låg
posthuset, telefonsentralen, butikk og møbelbedrifter.
Dampskipsekspeditørane heldt orden på båtanløp og tok imot og sende varer. Mange
har hatt det «vervet» - Alfred Klokk, Martin K. Løseth og Oskar Løseth var tilsette i
mange år. Løna var finansiert av såkalla «kaipengar».
Det er ikkje tilfeldig at handelstaden til O.A.J. Løseth eftf. ligg like ved kaia. Butik54
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ken er enno i drift med Kirsten og Oddvar Løseth som
drivarar. Sommarstida tek fritidsbåtane gjerne ein tur
innom og ikkje minst hyttefolket frå Nysæter/Fjellseterområdet.

Av Kjell Ole Løseth

Kjell Ole Løseth
fødd 1941, er tidlegare lærar og
skulesjef i Sykkylven. No er han
travel pensjonist og aktiv med
revy og lokalhistorie, blant anna
gjennom Storfjordens Venner.
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Rundt kaiområdet ligg naustrekkjer. Også det gamle
«Jaktenaustet» etter jekteeigarane ligg her- eit naust
som treng restaurering. Kaia med naust rundt har
vore utgangspunkt for matauk på fjorden i generasjonar.
Kaihuset var tidlegare brukt til m.a lagerplass til Ramstaddal og Søvikdal kraftlag. Midtrommet var fylt av
kopartråd, isolatorar og anna tilfang til lavspentnettet.
Den ca 100 år gamle sjukekorga var plassert her, sist
brukt etter ei ulukke for over 70 år sidan under «Dansarnakkane». I det siste har har kaihuset vore lagerplass til butikken til m. a. mjøl, gjødsel og andre varer,
noko som har gjort at huset er teke vare på. Uver og
slitasje har likevel tæra hardt på. Noko måtte gjerast.

Det nyvølte
kaihuset i
Ramstaddal og
styret for Vener av
Ramstaddal kai,
som har stått for
rehabiliteringa.
Frå venstre Svein
Hellebostad,Stian
Hellebostad,
Øistein Klokk, Ole
Petter Svindseth,
Gerd Skjortnes og
Vidar Løseth.
Foto: Kjell Ole
Løseth.

«Vener av Ramstaddal kai»

For å berge kaihuset frå nok ein mogleg orkan tok
nokre eldsjeler i Ramstaddal tak: Det vart kalla saman
til møte i 2017. Foreininga «Vener av Ramstaddal kai»
blei skipa og Brønnøysundregistrert.
Leiar vart ein av pådrivarane - Øistein Klokk. Med
seg i styret har han Gerd Skjortnes, Svein Hellebostad, Ole Petter Svindseth og Vidar Løseth. Klokk
fortel at at eit partslag med 30 partar vart skipa i 1898,
og eit kaihus mindre enn det som står der i dag blei
bygt og seinare påbygt i 1920. Etter skipingsmøtet
gav partseigarane grønt lys, slik at foreininga kunne
«gjere det som gjerast måtte». Dugnadsarbeid kom i
gong, og restaureringssnikkar har vore Tor Lennart
Vigstad. Stian Hellebostad har måla kaihuset i originalfargane.

Vidar Løseth (til
venstre) og Øistein
Klokk med den
meir enn 100 år
gamle sjukekorga
som blir lagra i
kaihuset. Sist ho
vart brukt, var for
vel 70 år sidan
etter ei ulukke i
Ramstadfjella.
Foto: Kjell Ole
Løseth.

Det driftige styret sette straks igong i 2018. Dei søkte
Kulturminnefondet, Møre og Romsdal Fylkeskommune og Norsk Kulturarv om midlar. Foreiningane
Sjøfart og Sjøbruk og Storfjordens Venner anbefalte
søknadene. Alle dei omsøkte støtta godt opp økonomisk.

Aksjebrev
i kailaget i
Ramstaddal.

Populær samlingsstad

Kaiområdet har i mange år vore ein populær samlingsstad for lag og organisasjonar, turistar, bedrifter
og lokalbefolkninga. Grilling, fisking, feiringar, badeliv og ja, kaidansar også. Stor verdi for travle notidsmenneske. Sommarstida er kaia med den vakre naturen rundt, aldri tom for folk.
Sykkylven ungdomsskule nyttar kaia og Ramstadvika
kvar vår for å lære elevane om sjø – og båtkultur. Det
er bruksbåtforeininga «Spleiselaget» som står for opplegget.
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Nokre tankar ved omnen
Av Hans Strømmegjerde

Hans Strømmegjerde
fødd 1929, har vore gardbrukar
og fabrikkarbeidar og har stor
interesse for eldre og nyare
lokalhistorie.
Dei siste åra har han leita etter
og funne spor både etter sætring
og tjøreutvinning i gammal tid i
Straumsdalen.

‹Den 1. november 2018 tok eg ein tur på Hindahol-haugen i Straumsdalen, Medan eg
stod der og glante, såg eg nokre interessante konturar. Veka etter var eg der med Arnfinn Grebstad. Vi tok med oss øks og beitesaks og fekk då fram ei tuft som såg ut til å
ha vore ein fjøs. I tillegg fann vi ein brunn. Saman med Einar Riksheim merka vi opp
tufta med pinnar. Storleiken på tufta var 7,4 X 5 m. Så kom vinteren og det vart ikkje
gjort meir det året.
Truleg er dette den eldste setra i Straumsdalen og var truleg eigd av Tynes, Blindheim
og Vik. Kanskje vart ho nedlagt samtidig med Hamarset-sætra. Det kunne anten ha
skjedd etter Svartedauden i 1349 eller den klimaendringa ein fekk frå 1600 –1750, i
den tida vi gjerne kallar Den vesle istida. Eg trur nedlegginga skjedde på 1600-talet. På
grunn av topografien var Straumsdalen veldig utsett for klimaendringa og gjekk frå å
vere ein verdifull dal på 1500-talet til ein dal der storparten av arealet vart myr og dårleg beite. Etter kvart vart beita så dårleg at Tynes, Blindheim og Vik flytte sætringa ut
or Straumsdalen og tok i bruk Gimsdalen, Skålholten og ytste Liene i staden.
Ingen veit når Hindaholstølen vart teken i bruk att. Då var det drift her til ca 1950. Det
var også litt slått der. Eg har sjølv vore slåttekar på Hindaholen. Årsaka til at sætringa
tok slutt då var sterkare gjødsling og nye kurasar. Dei nye kyrne var utvikla for å gå
på kulturbeite.
Eg har oppdaga ein stor og fleire små tjøremiler på og ved Hindaholen. Dei vann ut
tjøra frå røtene av den store skogen som dekte dalen før skogen vart hogd ut. I dag er
furuskogen på full fart tilbake i Straumsdalen.
Hindaholen, slik setra såg ut på 1950-talet, like etter at sætredrifta tok slutt. Her ser du
(1)Eilevfjøsen, (2)Larsselet, (3)Gjerde/Strømmefjøsen, (4)Fausafjøsen, (5)Lars/Gylsfjøsen,
(6)Neste-Øggardsselet, (7)Øvstehol-selet, (8)Jakobselet, (9)Øvste-Øggardsselet og
(10)Nedstehol-selet. Foto: Hans Strømmegjerde.
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Hindaholen, sett frå nord. Grauthaugen midt på biletet til høgre, der det har vore tjøreutvinning i
stor stil i tidlegare år. Foto: Hans Strømmegjerde.
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Bronsealderhuset
nesten ferdig
Gjennom ein langvarig dugnadsinnsats er bronsealderhuset på
Auremarka så godt som ferdig.
Kjetil Tandstad,
fødd 1950, er tidlegare
journalist i Sunnmørsposten og
fersk pensjonist etter ti år som
avdelingsleiar ved Møbelmuseet
i Sykkylven.
Han er redaktør av
Årbok for Sykkylven.

Dei første pølsene er alt grilla på den store grua og dei første gruppene har så smått
fått sleppe til for omvising. Men framleis er det ein del ting som må gjerast før bygningen er presentabel for turistar og bygdefolk. Den offisielle opninga blir derfor ikkje før
til våren.
Som mange vil hugse: Den kommunale nemnda som i si tid drøfta bruken av Auremarka, foreslår to byggjesteg til. Eit vernedekke av skifer over tuftene av den 560
kvadratmeter store Gildehallen, for å vise dimensjonane på huset og samtidig skape
ein hellelagt festplass ved kyrkjeparken. Det er dette området som i dag er markert
med trekubbar.
Stasbygningen bør også gjenreisast slik vi kan tenkje oss den såg ut då den stod her for
1500 år sidan, meinte nemnda og foreslo huset gjenreist til sides med dei freda tuftene.
Eit slikt signalbygg ville kunne brukast til ei lang rekkje formål både av innbyggjarane
og turistar. Ideen har etter kvart fått brei støtte både frå folk flest og dei fleste partia
i kommunestyret.

Bronsealderhuset, med vegger av flettverk klint med
leire, er i ferd med å finne i form i den førhistoriske
parken på Auremarka sommaren 2019.

Dei to siste prosjekta er så omfattande og krev så mykje fagarbeid at dei blir for store
for dugnadsorganisasjonen Aura-Påls vener. Ballen er spela over til Sykkylven kommune som i samspel med private interesser vil arbeide vidare for ei løysing. Bronsealderhuset er berre eit første steg i å gjere Auremarka til ein effektiv formidlingsarena
for den lange historia til sykkylvingane. Her kan ein fortelje heile historia om 9000 år
gamle steinalderfunn og oppleve bronsealderhuset frå rundt 600 år f. Kr. Derifrå kan
ein hoppe tusen år fram i tid og oppleve Gildehallen, slik arkeologane tenkjer den kan
ha sett ut for halvanna tusen år sidan.
Aura-Påls vener har vore nøydd til å prioritere dugnadsarbeidet framfor det organisatoriske det siste året. No må laget i større grad innstille seg på drift og vedlikehald. Huset har benker og langbord eignar seg godt til samkomer av ulike slag, frå
barnebursdagar til store feiringar med historisk sus.
Men først skal huset utstyrast. For å gjere det lunt, trengst det blant anna mange skinn
av rein, hjort, sel, sau og geit til benker og langs vegger. Vi ønskjer også å skaffe kostymer og prydgjenstandar av bronse, reiskap og våpen av flint og kanskje finn vi også
nokon som kan veve tekstilar på bronsealdervis.
Gåver til dette formålet tek vi imot med takk på konto 3910.54.00695.

Kommune, fylkeskommune og andre interesserte
fekk orientering om bronsealderhuset under ei
befaring. Frå venstre Karl Ekornes, Blakstad
gard, fylkeskonservator Bjørn Ringstad og ordførar
Odd Jostein Drotninghaug.

John Johansen, pensjonert snikkar som har lagt ned mange månadsverk i dugnad på bronsealderhuset, fortel utsendingar frå kommune og
fylkeskommune om prosjektet på ei befaring sommaren 2019.

For styret i Aura-Påls vener
Kjetil Tandstad
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Minnetavla
som dukka oppatt
Av Kjell Ole Løseth

Kjell Ole Løseth,
fødd 1941,er tidlegare lærar og
skulesjef i Sykkylven. No er han
travel pensjonist, oppteken av
organisasjonsarbeid og som
stjerne i Straumgjerde-revyen.
Han er medlem av årbokredaksjonen og styreleiar i
Storfjordens Venner.

I Årboka for 2018 stod det å lese historia om ei minnetavle som
blei borte. Det vart fortalt om ei minnetavla over dei som fall i
krigen mot svenskane i tida 1807 – 14. Kaptein Jarle Haldorsen
i Heimevernet (HV 1107) hadde teke vare på og fått innramma
tavla, som han såg på som militærhistorisk verdfull.
Ole Severin Karolus Monsen og kona Johanne Regine flytta frå Ørskog til Melset i
Ramstaddal på slutten av 1800-talet. I barndomsheimen til Johanne Regine i Vaksvik
hang denne tavla. Då dei flytta sør om fjorden, tok dei henne med seg. Her hang ho
i gangen på huset i over 40 år. Seinare hang ho der også etter at det kom nye eigarar.
Fleire av dei som fall i kampen for fridom til Noreg kom frå Ramstaddal, Søvikdal og
Furstranda. Haldorsen fortalde at tavla vekte oppsikt hos intendant Oddvar Naas i Heimevernet. Han ville ha den til leiren på Ørskogfjellet. Her vart ho hengande over døra
i matsalen til leiren vart nedlagt og alt flytta til Setnesmoen på Åndalsnes.
Sidan har ingen sett henne. «Etter 1995 er det ingen som har funne att tavla som i dag
ville vere om lag 200 år. Blei ho øydelagt under flyttesjauen? Kanskje finst ho på eit
lager på Setnesmoen eller er i privat eige?», stod det i Årbok for Sykkylven 2018.
Like etter at årboka kom i sal i fjor tok både Odd Arne Rønes og Severin Rønes kontakt. Ei slik minnetavle heng i stabburet på Rønes! Peder Rønes – far til Odd Arne og
bestefar til Severin fortel at tavla lenge låg på stabbursloftet. Korleis ho kom til Rønes
er uvisst – kanskje var det far til Peder Oluf Rønes som hadde fått tak i henne?
Som ein skjønar kan dette ikkje vere «originalen» som Johanne Regine og Ole Monsen
tok med til Ramstaddal. I alle
høve er det tavla eit tydeleg
og fint minnesmerke og dokumentasjon av namn på soldatar frå våre bygder som fall
i krigen mot svenskane i tida
1807 -14.

Kaptein Jarle Haldorsen, som bur
på Eidem i Sykkylven, var sjef for
HV 1107 (heimevernet) frå 1980
- 1995. Han kom over tavla og
skjøna med ein gong at ho hadde
militærhistorisk verdi.

Stemning frå Røneset. Foto: Odd Arne Rønes.
Her er den 200 år gamle minnetavla over folk frå distriktet som fall i krigen
mot svenskane 1807 – 1814. Rett nok ikkje originalen, men namna er med.
Foto: Odd Arne Rønes.

Retting

I artikkelen til Sunnmørspost-journalist
Amanda Cecilia Olsen (Aco) frå 1928 som vi
gav att i Årbok for Sykkylven 2018, hadde det
snike seg inn eit par feil.
Det er brukt feil bilde til presentasjonen av
Sunnmørspostens første journalist. Amanda
C. Olsen er kvinna til høgre på biletet. På
bildet av henne i Grimmergata i Ålesund stod
ho ikkje saman med Eli Hatlemark, som det
står i bildeteksten, men saman med Eli-Marie
Seligmann. Ho var halvt jøde og var korrekturlesar i Ålesund i mange år før ho busette seg i
Sverige.

Journalist Amanda C. Olsen til høgre saman med
Eli-Marie Seligmann i Ålesunds gater.
(Foto: Sunnmørsposten)

Foto: Frank Kjøde.
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Desse har vore med å støtte utgjevinga av

Vestland, Restland

Årbok for Sykkylven 2019

(Fritt etter Sigurd Førsund/Tore Ørjasæter)

Sparebanken Møre
Coop Mega Sykkylven

Å Vestland, Vestland, slik vi såg deg før
frå Ørskogfjell til Flekkefjord i sør
Det steig i all sin rikdom stort og vilt
No er vår velstand heilt forspilt.

Nyborg AS

No sorga fyller oss so still og stor,
Midt-Vestlandet, dei braut ut i fjor
Sogn og Hordaland, dei berre gjekk
stal namnet Vestland med seg i ein sekk.

Formfin Møbler AS
Sandella Fabrikken AS
Spar Sykkylven
Kiwi Sykkylven

For Vestland, Vestland, det er berre oss
sa dei så frekt og kasta roleg loss
Sjå skuggane som kliv dei kvasse fjell,
For oss det blir ein kjempesmell.

Nordea
Amatec AS
Sykkylven Energi AS

Å Restland, Restland, når eg ser deg slik
partert og delt, du ligg her som eit lik
Vårt rike, bygd på fisk og oljen svart
det fall i grus.
Vi rykkjer bak til start!

Fishtech Hygena AS
B.S. Aure AS
Handelsservice AS
Møre Trafo AS

Kjetil Tandstad

Sykkylven Gjensidige Trygdelag
Advokat Kjetil Kvammen
Ekornes ASA
sapDesign AS

Aurdalsnibba. Foto: Eldar Tandstad
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Svarte garn?
Av Roald Solheim

Eg fekk ikkje fisk i garna i dag.
Ikkje ei einsleg sild eingong.
Heller ikkje hummaren var der.
Kardinalar likar ikkje trollgarn.
Krabben var borte.
Garna mine var svarte!
Eg kan skulde på fjørande sjø og minkande måne. Eg kan
klage over havålen og forureininga. Men eg har lite å låte over.
For skodda som låg kvit og ullaktig på andre sida av
Hjørundfjorden, letta varsamt då eg kom. Ei vindgrele hjelpte
til. Sola blinka til meg frå den rolege haustmorgonen.
Den høge himmelen synte seg fleire stader. Oppe i synsranda
lyste nysnøen frå dei elles så grå bergsidene.
Ei ung havørn segla sakte mellom nutane.
Bjørkelauvet er ikkje grønt lenger! Vi ser ein gulfarge.
Snart vil heile fjellet ta fyr! Hegren er på plass på lyktestolpen
ved hamna. Han skrik sårt mot vinter, uver og dårlege dagar.
Til og med minken er ute. Snøgg og svart stikk han innatt i
steinura med ein småfisk i kjeften:
Dei drep ikkje meg - same kor raudlista og uønska eg er!
Smaken av sjø er salt.
Angen av tare er eit musikkstykke.
Eg er heldig som er ein del av dette ei lita stund!

Mai

Tirsdag
Mandag

On
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