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1) Hvor mange fylker er hurtigruta inn-
om på strekninga Bergen - Kirkenes?

2) Hva heter søsterskipet (”tvillingen”) 
til MS Midnatsol (2003) (se foto)?

3) Hva menes med ”innvendig” lugar?

4) Hvor ble museumsskipet MS Finn-
marken (1956) bygd?

5) Etter at sørgående hurtigrute har seilt 
Hjeltefjorden anløper hun hvilken by?

6) DS Vesteraalen var den første av hur-
tigrutene til Vesteraalens Dampskibssel-
skab, men hva het rederiets andre hur-
tigrute?

7) Hva kalles utflukten hurtigruteturis-
tene kan ta med buss og ferge fra Har-
stad til Sortland?

8) 1.februar 1964 ble MS Nordnorge 
(ODS) døpt i Oslo av kona til daværen-
de samferdselsminister (seinere stats-
minister). Hva var hennes navn?

9) Hva heter kunstneren som har laget 
det store oljemaleriet i atriet om bord på 
MS Midnatsol? (Maleriet er tredelt, går 
over fire dekk og er 13 meter høgt).

10) Hvor mange av hurtigrutas 34 faste 
anløpsteder ligger i Nord-Norge?

11) a) Hva het restauratøren fra Andøya 
som åpnet flotell- og restaurantskip ved 
Akershuskaia i Oslo i april 1983?
       b) Hva het hurtigruta som ble brukt 
til dette formålet?

12) a) På begynnelsen av 2000-tallet 
startet OVDS seilinger i Antarktis. Hvil-
ke to hurtigruter ble brukt til disse cru-
isene før spesialskipet MS Fram (2007) 
overtok?
    b) Sesongen 2016/17 seiler ei av 
dagens hurtigruter i Antarktis i tillegg til 
ekspedisjonsskipet MS Fram. Hvilken 
hurtigrute er det snakk om?

13) DS Prinsesse Ragnhild (NFDS) gikk 
trolig på ei mine 23.oktober 1940 og 

sank. Hvor skjedde denne tragiske ulyk-
ken?

14) Hvor lang er Risøyrenna?

15) Hva heter sundet som sørgående 
hurtigrute seiler gjennom etter å ha an-
løpt Harstad?

16) Tre kvinner i viktige stillinger døpte 
hver sin hurtigrute på 1990-tallet. Hvil-
ken tittel hadde: a) Åshild Haugan (MS 
Richard With) b) Kirsti Kolle Grøndahl 
(MS Nordlys) c) Ann-Kristin Olsen (MS 
Polarlys)?

17) Hva het hurtigruta som lørdag 19.au-
gust 1950 gikk på grunn ved Bygdnes 
nord for Sortland?

18) Hva er karakteristisk ved fyrbyg-
ninga på Kjeungskjæret (se foto), som 
hurtigruta passerer ved munningen av 
Bjugnfjorden i Sør-Trøndelag?

19) Hva het dronninga som gav navn til 
Det Nordenfjeldske Dampskibsselskab 
sin nye hurtigrute i 1925?

20) Nevn fem anløpsteder som alle har 
forbokstaven B.

21) Hva het de to stortingsrepresentan-
tene fra Nordland som i 1990 ”reddet” 
hurtigruta ved å stemme nei til sam-
ferdselsminister Lars Gunnar Lies (KrF) 
stortingsmelding nr 39 ”Om transport-
standarden langs kysten fra Bergen til 
Kirkenes”?

22) Hvilken tre ulike stiliserte motiv fins 
i logoen til rederiet Hurtigruten asa?

23) Hva heter og hvor ligger skipsverftet 
som skal bygge to (eventuelt fire) nye 
hurtigruter / ekspedisjonsskip med før-
ste overlevering sommeren 2018?

24) Forklar navnet til hurtigruta DS Mira 
(BDS) (1927-1941).

25) Hvilke anløpsted skal vi fram til?
      a) Byen ble grunnlagt av vikingkon-
gen Olav Tryggvason i 997.

      b) Den første byen i Nord-Europa 
som fikk elektriske gatelys i 1891.
      c) Byen ble regnet som Pomorho-
vedstaden.
         d) Kjent som Jugendbyen.
      e) Byen sies å være grunnlagt på 
klippfisk.
           f) Byen har et 16 etasjer høgt hotell 
kalt ”Seilet”.

26) Hva het vesterålingen som var en av 
de tre som undertegnet det legendariske 
telegrammet sendt fra Bodø 3.juli 1893, 
på hurtigrutas første tur, til stortingspre-
sident Sivert Nielsen?

27) Hvilken hurtigrute ble døpt av Anna 
Varmann (gift med daværende samferd-
selsminister Kolbjørn Varmann) i Trond-
heim 14.januar 1960?

28) Hvem var August Kriegsmann Gran?

29) Når opphører dagens transportavta-
le mellom staten og Hurtigruten asa?

30) Hva heter de seks åpne havstykkene 
som hurtigruta seiler over på strekninga 
Bergen-Kirkenes?

Se riktige svar på side 5

Julenøtter 2016 med tema Hurtigruta 
ved Trond Gansmoe Johnsen

Hva heter søsterskipet (”tvillingen”) til MS Midnatsol (2003)  (Foto: Trond Gansmoe Johnsen)

Hva er karakteristisk ved fyrbygninga på Kjeungskjæret, som hurtigruta passe-
rer ved munningen av Bjugnfjorden i Sør-Trøndelag?

(Foto: Trond Gansmoe Johnsen)
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Jeg har – i nettutgaven av Bladet Vester-
ålen – lest om det engelske tankskipet 
Boardale og tømming av dette for olje. I 
omtalen av saka går man tilbake i tid, og 
nevner at det var 30. april 1940 at Boar-
dale gikk på grunn utenfor Straumsjøen 
– på tur til Narvik med olje.

Krigen var da i full gang mot tysker-
ne, og jeg husker dagen godt. Det var fint 
vær og stille sjø, men om natta hadde 
det vært tett tåke.

De første som kom ut og oppdaget 
Boardale på grunn var fiskere fra Nykvå-
gen og Hovden. De fant et skip som var 
forlatt av mannskapet som etter det vi 
hørte var tatt opp av et annet vennlig-
sinnet skip. Ingen av mannskapet kom i 
land i Bø, etter min mening.

Hang i kjettingen
De første fiskerne som kom til Boardale 
gikk om bord og plukket med seg utstyr 
av alle slag – fra våpen til mat.

Fra gården Søberg fór også folk av 
sted utpå dagen. Båten Svessaren, som 
far min rodde fiske med, fór også til Bo-
ardale med folk som var på jakt etter et 
eller annet.

Da Svessaren kom ut, var det allerede 
mange båter der. Boardale hadde kas-
tet anker som hadde satt seg godt fast i 
skjæret, og båten ”hang” på et vis i kjet-
tingen fra ankeret.

Min far Martin Jakobsen kom seg 
om bord i Boardale. Han var bl.a. nede 
i maskinrommet hvor det var verktøy av 
alle slag.

I siste sekund
Plutselig fikk han en tanke:  Hvis Bo-
ardale får en krenging, kan dørene slå 
igjen! Raskt var han på dekk. Han fant 
en lenestol, ei toalettbøtte og ei tekanne 
som han fikk med seg. Tekanna har vi 
fremdeles.

Så kom godsbåten Senja til Boardale. 
En mann fra Søberg hadde vært på bro-
en og kom ned med kompasset. Det sies 
at kapteinen på Senja kommanderte han 
til å sette det tilbake  igjen.

Det går også rykter om at Senja prøv-
de å sage av kjettingen på Boardale og 
lyktes visst med det. Plutselig begynte 
Boardale å gli ned av skjæret, og det var 
et dramatisk øyeblikk da det sank og ble 
borte – ifølge vitneutsagn.

Så begynte olje å sive ut. Det sies at 
en sigarettglo forårsaket antennelsen. 
Havet sto i flammer, og her var det om å 
gjøre å komme seg unna så fort råd var.

Svessaren med min far om bord had-
de problemer med reviseringa, så det 
var på hengende håret at ikke flammene 
tok dem. Malinga på styrehuset flaknet 
av.

Måtte bøte med livet
Dessverre – en mann fra Nykvågen 

tror jeg det var, måtte bøte med livet 
da flammene tok han. Og hjemme på 
Søberg så vi svartrøyken fra flamme-
ne komme opp bak Skårvågfjellet. Det 
brant i lang tid, og så langt som til Stok-
marknes merket de røyken.

Hva skjedde så med saker og ting 
som folk hadde fått med seg fra Boar-
dale? Jeg tror det ble gitt ordre fra lens-
mannen om at alt skulle leveres inn.

I 1940 var jeg 9 år. Min kamerat på 
samme alder fikk være med Svessaren.

Da storkrigen nådde Bø
Av Jarle Jakobsen, Harstad Ill.: Olav Sandvik, Stokmarknes

…gikk om bord og plukket med seg utstyr av alle slag.

Myre • Tlf. 909 22 301 • r-maskin@iaksess.no

Myre • Tlf. 909 22 301 • r-maskin@iaksess.no

God jul og 
godt nytt år
til alle våre kunder og
forretningsforbindelser

• Grunnarbeid
• Vann og avløp
• Tomteareal

• Transport
• Alt av feiing

Narvik til unnsetning
På nettstedet dykkepedia.com går 
det fram at dampskipet Boarda-
le ble bygget i 1937 ved Harland & 
Wolf, og ble allerede under bygging 
rekvirert av den britiske marinen. 
Ved den tyske invasjonen av Norge 
i april 1940 sendte britene en ek-
spedisjon mot Narvik for å hindre 
videre framstøt av den tyske inva-
sjonen. Her deltok også tankskipet 
Boardale.

Den 30. april 1940 grunnstøtte 
Boardale, og skipet sank i dypet ved 
Hausan (cirka fire kilometer vest av 
Flaskfôret, red.anm.). Hele mann-
skapet ombord kom fra det uten 
skader.

Nettstedet historicalrfa.org opp-
gir at grunnstøtinga skjedde i tjukk 
tåke, og mannskapet ble reddet av 
den polske destroyeren Burza.
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Et sommer-feriehus i nordkanten av Al-
pene, nå (i 1944) helårs bebodd av en 
liten gutt, hjemmeværende mamma og 
pappa politisk pensjonert. Advent, jule-
tider, vinter. Østavinden kunne bringe 
sibirsk kulde ned i minus 25 grader med 
en frisk bris over et islagt vatn på 650 
meter over havet. Grunn til å grue for ju-
le-kroppsvask med klut fra en balje ved 
få pluss-grader inne.

Elektrisitet fantes ikke, vannet ble 
pumpet fra grunnen. Sanke kongler til 
brensel krevde løyve. I så måte var det 
ingen forskjell mellom jula 1944 og jula 
1945. Vi var stadig heldige, hadde tak 
over hodet, var i live. 

«Englehåret» 
I jula sto et lite juletre på bordet. Treet 
var pyntet med epler fra stedet og med 
«englehår» fra marken. Det siste var 
striper av aluminium kastet fra fiendtlig 
allierte fly for ikke å bli lokalisert. I jula 
1944 fortalte «englehåret» på treet at 
greier brukt i krig også kunne bli til noe 
pent og godt.

Når jula med De hellige tre kongers 
dag (Trettendedag) tok slutt ble jule-
treet tatt ut. «Englehåret» ble pent tatt 
vare på. Det var klokt. For i jula 1945 var 
«englehåret» blitt en liten kostbarhet. 
Krigen var endelig forbi og himmelen fri 
for bombefly. Julebudskapet på alle kan-
ter var «fred», aldri mer skulle det bli 
våpen og krig. Stål skulle bli til ploger 
og jorda bringe grøde. Lite ble sagt om 
hvorfor det var blitt krig. Stål kunne vel 
også smies til skøyter som jeg, med isen 
utenfor, ønsket meg? 

Grøde og utstyr ble det de påfølgen-
de år – men fred i verden ble det ikke. 
Det var snakk om Korea som oppstart 
til Den tredje verdenskrig. Nøysomhe-
ten og takknemligheten jula 1944 og jula 
1945 blant folk flest fortrengtes av vok-
sende forventninger. Helt til det å be om 
noe ble avløst av å kreve. 

Papir sterkere enn et 
lokomotiv

Det var «Jesus-barnet» som kom med 
gaver. Jeg visste at det var foreldrene 
som ville overraske. De visste at jeg vis-
ste. Men forestillingen om «Jesus-bar-
net» var tradisjon, en lek og vel også 
markering mot datidens (1944) politisk 
fargete «jule-mann» (Weihnachtsmann).

Jeg måtte holde meg skjult i et lite 
kammer inntil en sauebjelle fortalte at 
nå var veien klar. «Jesus-barnet» plei-
de å finne fram de store lekene som var 
bortgjemt ellers i året. Jeg lekte med 
dem med ny glede hele jula til endes. 
Det største var vel jernbanen, det svarte 
damplokomotivet med røde hjul, inn-
vendig urverk til å gi det trekk-kraft. Det 
trengtes ikke stort mer for å gjøre meg 
glad.

Jula 1945 hadde «Jesus-barnet» fått 
med seg «fra himmelen» store ark papir 
og fargestifter. De lå noe skjult under 
løse grangreiner på bordet ved foten av 
juletreet. Jeg tegnet fjell-landskap med 
en jernbane ut fra fantasien. Lekejernba-
nen hadde mistet sin tiltrekning for en 
stund.

Spiselige teglstein mot 
appelsiner

Jula 1944 var jeg med på å bake bittes-
må firkantete kaker med tørkete pærer i 
stedet for sukker inni. Det var grovt mel 
og vann, og egg i gave av snille folk som 

hadde høns. Jeg hadde samlet sneglehus 
til hønsene. Uten noe til å heve deigen 
liknet bakverket små teglstein og barnet 
satte opp murverk. Når «steinene» skul-
le spises, måtte de først smuldres opp i 
vann for å bli til godteri. 

Jula 1945 hadde «Jesus-barnet» lagt 
duftende ukjent frukt under juletreet: 
såkalte appelsiner og mandariner av 
trær som ikke grodde på stedet. Og mer, 
det fantes kastanjer som var spiselige og 
søte når de – spennende – var blitt stekt 
over ovnsilden i vanndamp. Det nye og 
hittil ukjente velsmakende ga den store 
gleden.  

Grusomhet og kjærlighet
Jula 1944 lå nye strømper under treet. 

Ikke fra «Jesus» direkte, men tildelt på 
rasjoneringskort, hadde jeg fått vite. 
Men første juledag var strømpene på 
uforklarlig vis borte. Ubegripelig når alt 
var så kostbart, og måtte pent tas vare 
på. Flata av stoppete strømpe-hull var 
større enn restflata av den opprinnelige 
strømpen!

Det måtte gå noen år før jeg fikk 
greie på at jule-strømpene var tilsatt 
menneskehår, etter folk som ble tatt av 
dage fordi de ikke var av den rette rase. 

Jula 1945 lå det under treet undertøy 
laget av «ull fra planter» (bomull). Ved-
lagt et brev der det sto at jeg ikke måtte 
være redd mer for å fryse. Slekt i Frank-
rike ville dele det lille de hadde. 

Fra urett til rett
Uten strøm ingen radio, ingen forster-
ker og høgtaler. En krystalldetektor ble 
brukt, en kondensator og en spole dan-
net svingekretsen. Signalene holdt for 
hodetelefonen. Barneører fikk lytte på 
musikk, men fikk med seg også opplest 
nytt.

Juletider 1944 var trolig en særs ve-
legnet tid for å framheve fiendens ter-
rorbombing. Luftminer, brannbomber, 
fosfor, ildstormer og ruiner kjente jeg til. 
Det som ble sagt om den grusomme fien-
den virket så overbevisende rett og sant! 
Terroren skulle hevnes snart, «mirakel-
bomben» (atombomben?) ville seire på 
dagen. Kunne det bli sant?!

Og pappa og mamma som håpet på 
at «fienden» snart skulle komme og den 
«vonde mannen» (Hitler) bli borte! 

I jula 1945 var alle de som hadde hatt 
makt blitt maktesløse. De som hadde 
vært med «partiet», de jeg skulle passe 
meg for fordi de snudde rett til urett, 
skulle nå dømmes etter lov i tråd med 
julebudskapet, kristendommen. Det var 
tale om Fredsfyrsten og Lyset som døm-
te verdens mørke, de som hadde mottatt 
heder og de som hadde hedret, het det 
seg denne jula. 

Aldri lyg, men lyg! 
Hver morgen løftet skoleklassen høyre 
arm og brølte «Heil Hitler». Det var gøy 
å brøle nettopp dette navnet: «Hitt-ler»!

Foreldrene og vel folk flest på veiene 
hilste ikke «Heil Hitler». Men jeg visste 
at de som hilste med sedvanlige «Grüss 
Gott» (hils Gud) kunne bli meldt til poli-
tiet. Visse personer, de som hadde verv 
i «partiet», skulle jeg hilse med «Heil», 
uten å si navnet Hitler. Jeg kunne tenke 
«Gud» i stedet.

«Føreren» på sin fødselsdag, men 
også ved skoleslutt før jul med årsskif-
tet, skulle på skolen takkes og ønskes til 

Jul i krig og fred
Av Reinhard Mook, Tromsø       Ill.: Atle Paulsen, Sortland

Visse personer, de som hadde verv i «partiet», skulle jeg hilse med «Heil», uten å 
si navnet Hitler. Jeg kunne tenke «Gud» 
i stedet.

Det største var vel jernbanen, det svarte damplokomotivet med røde hjul…
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SVAR Julenøtter 2016

TEMA HURTIGRUTA

1) Åtte fylker.
2) MS Trollfjord (2002).
3) Lugar uten vindu (ventil).
4) Blohm und Voss AG i Hamburg, Tyskland.
5) Bergen.
6) DS Richard With (1909-1941).
7) En smak av Vesterålen.
8) Randi Bratteli.
9) Frans Widerberg (f. 1934).
10) 25.
11) a) Per Martin Bjørung (1928-2014). b) MS Håkon Jarl (NFDS/ODS 1952-1982).
12) a) MS Nordnorge og MS Nordkapp. b) MS Midnatsol.
13) Utenfor Bodø ved Landegode.
14) 4,850 km.
15) Toppsundet.
16) a) Fylkesmann i Nordland b) stortingspresident c) sysselmann på Svalbard.
17) DS Sigurd Jarl (NFDS).
18) Fyret er Norges eneste åttekantede fyr, bygd i 1880.
19) Dronning Maud (1869-1938), dronning av Norge fra 1905.
20) Bergen, Brønnøysund, Bodø, Berlevåg og Båtsfjord.
21) Dag Jostein Fjærvoll (KrF) og Peter Angelsen (Sp).
22) Midnattssola, bølge og skip som seiler nært kysten.
23) Kleven Verft i Ulsteinvik, Møre og Romsdal.
24) Mira er ei stjerne i stjernebilde Kvalfisken.
25) a) Trondheim b) Hammerfest c) Vardø d) Ålesund e) Kristiansund f) Molde.
26) Disponent Jens Ellingsen, Sigerfjord.
27) MS Harald Jarl (NFDS/TFDS).
28) Indredepartementets dampskipskonsulent i perioden 1889-1895. Han var            
statens mann i planlegginga av kystruta Trondhjem-Tromsø/Hammerfest, som 
ble etablert i 1893.
29) 31. desember 2019.
30) Stadthavet, Hustadvika, Folla, Vestfjorden, Lopphavet og Østhavet.

lykke og seier. Elev for elev lirte av seg 
disse ønsker. Selvsagt jeg likeså, skjønt 
jeg (som mine foreldre) mente det stikk 
motsatte.

Og når læreren fisket etter hva de 
hjemme drev med og snakket om, sa jeg 
at de sanket brenneved i tilvist skogteig 
og at jeg ellers intet visste. I ettertid 
regner jeg med at læreren visste spørs-
målene var tåpelige, urimelige, svarene 
intetsigende og usanne.  

Julegudstjenesten og kirkelige tilbud 
i 1944 ble vi borte fra som i tidligere år. 
Mamma leste fra jule-evangeliet jule-
kvelden og fra salmene nyttårskvelden. 
For på alteret i kirken, fikk jeg fortalt, 
var bildet av «Føreren» plassert. Kir-
kens Gud måtte verne om ham (20. juli 
var han forsøkt myrdet), Gud ble bedt 
om seieren i den rettferdige krigen, Gud 
skulle styrke den germanske rase, gi 
mange babyer som mammaene skulle se 
som gave til «Føreren». 

Når så jula 1945 kom, var det slutt 
med å forstille seg. Hitler fikk rollen 
som herskeren som var ute etter å ta li-
vet av lille Jesus for å holde på sin egen 
verdslige makt.  

Tyven som fredsbringer
Før jula 1944 het det seg på skolen at 
«jule-mannen» (Weihnachtsmann) nep-
pe hadde gaver. Fienden hadde stjålet 
alt.

Fienden stjal krigsviktig nytt og 
kunnskaper også, hele dagen, overalt. 
Derfor de digre oppslagene som viste 
den skumle figuren med hatt, i tåka med 
hånd ved øret. Med svære bokstaver 
stod det «Der Feind hört mit» (fienden 
lytter).

Det som fienden ikke fikk tak i, det 
måtte gå til heltene ved fronten og til 
dem som bygget forsvarskanoner og fly. 
Derfor plakatene «Räder müssen rollen 
für den Sieg» (hjul må rulle for seieren).

Nei, ikke engang «Jesus-barnet» kun-
ne få tak i gaver.

Barnet fantaserte: Om enn hjulene 
ikke rullet og fienden seiret? Så kunne 
det blitt fred. 

Jula 1945 var «Jesus-barnet» og kryb-
ben i Betlehem blitt tema på skolen. De 
mange husløse etter flukt, utvisning el-
ler bombing måtte bo i fjøs eller liknen-
de som Maria og Josef.

Var det ikke Jesus som lærte at de 
som hadde noe å gi, de eiet ikke på rette 
måten før de forvaltet godene og delte 
med dem som intet hadde?

Vi fikk matvarer fra en etterkommer 

etter en av mine forfedre som midt på 
1800-tallet ikke hadde lest godt nok til 
juridisk eksamen og derfor hadde «flyk-
tet» til USA, nå til det beste for oss. En 
slags «lille jul» hver gang en pakke kom, 
spennende for meg å pakke opp, tyde 
engelske ord og senere smake. 

Jul i mai takket være «de ville» 
En av de første dager i mai 1945 ulte den 

illevarslende sirenen med uhyggelige 
dype mørke toner mot slutten. Denne 
gangen var det for godt. De som snart 
kom var mørkhudete soldater fra Afri-
ka, vennlige og med sjokolade. Det var 
de som var blitt omtalt som «de ville», 
med apeliknende utseende, med opp-
førsel nærmest som dyr, til forskjell fra 
oss «siviliserte».En slags «lille jul» hver 
gang en pakke kom…

General de Gaulle sine frigjøringssol-
dater ble snart avløst av smilende ame-
rikanere som ba om «worms» slik at de 
kunne fiske. Jeg syntes synd på meite-
markene, ofret noen under hver stein, 
men ikke alle. Og fikk pasta av dadler, 
rosiner og annet godt. 

Senere kom frigjorte polske offiserer 
fra en leir på andre siden av vannet.  Dis-

se snakket ofte og lenge med foreldre-
ne mine om Hitler, Stalin, Churchill, de 
Gaulle og Roosevelt og Truman. De sam-
me navn, men med annet innhold enn 
jeg hadde hørt med detektoren tidligere.

Guttungen lyttet. Jeg forsto at kri-
gen lett kunne ha vart enda lenger. For 
øverstkommanderende general Eisen-
hower planla å trekke seg tilbake fra 
Strasbourg og ta en vinterpause øst i 
Frankrike før ny framrykking. Jeg syn-
tes stort om de Gaulle fordi han hadde 
satt seg opp mot denne planen og hadde 
lykkes. Jeg oppfattet at historie kunne 
fortelles i motstridende farger.

Så satt offiserene på enga og akvar-
elerte. Også jeg fikk farger og vannsu-
gende papir: Freden og gavene, igjen en 
slags jul midt på sommeren!

En slags «lille jul» hver gang en pakke kom…

MURER 

K. G. Nilsen AS
ønsker kunder og 

forretningsforbindelser
ei riktig god jul 

og et godt nytt år!

Sortland – Tlf. 918 41 400
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Det kom en fremmenkar til Haug. Kor 
han kom fra eller ka han hadde bedrev-
ve før han kom hit, lot det ikkje tel at 
nån visste.

Han fikk leie rom hos ei enke oppi 
gården og holdt sæ mest for sæ sjøl. 
Men han gikk ofte tur langs med stran-
da.                                              Han likte 
sæ visst best ute i naturen sammen med 
sjøfuglan og kunne gå lange tura. Nån 
hadde sett ham klatre i bergan nedafor 
stranda, tilsynelatende bare for moro.

Folk kom liksom ikkje innpå ham, og 
nån meinte at han kanskje va for stor på 
det tel å menge seg med andre. Og snart 
begynte nån å snakke stygt om han. De 
skulte på ham når han kom innom Kro-
kan, krambua der folk møttes. Adrian 
hilste omkring seg, men kjøpte bare det 
mest nødvendige og ga seg ikkje igjen på 
krambua.
Det hendte ikkje særlig mykje på denne 
tida av året – nu like etter jul, så det va 
kjærkomment å ha nån å prate om. Og 
folkesnakket smitta over på ungan som 
begynte å plage Adrian, blant annet med 
å kaste snyball på vinduet der han bod-
de.

Utpå våren kunne folk sjå han sam-
le sammen rekved, stokka og vedskier 
som han fann rundt omkring. Han spur-
te også om han kunne ta en skigard som 
sto til nedfalls.

Jau, det kunne han vel få, ka han nu 
sku med den?» Snart kunne de sjå han i 
full gang med å reise seg et lite skur på 
holmen i enden av stranda. Han hadde 
fått lov av enka han bodde hos, for ho 
eide heile Hersandvollen. Og det var ty-
delig at dette hadde han gjort før. Ut av 
simple materiala reiste det seg snart ei 
lita stue, og en dag rauk det ut av pipa. 
Folk som gjorde seg ærend innom, kun-
ne fortelle at han hadde fått det både 
lunt og koselig i kåken sin.

Adrian trivdes bedre her nede på hol-
men, som var omflødd to ganga i døgnet. 
Her va han heilt aleine med sjybåra, ær-
fugl, oter og en og anna kobbe som lurte 
i vannskorpa med kulerunde øyne.

Han hadde ikkje bodd der særlig len-
ge før han en kveld blei var en skikkelse 
på stranda, på andre sia av floa som om-
kransa holmen. Ei stund etter pusla det 
i ute gangen, men ingen kom inn. Han 
gikk ut – og der sto ho – ei fager jente 
med langt, mørkt hår. Et lite smil lekte 
i munnkroken. «God kveld! Kan æ kom 
inn?»

Adrian slo beklagende ut med 
hendene. Her var nu ikkje så mykje å by 
på. Men han dekte opp med det litje han 
hadde og fant det lett å prate med den 
fremmede.

Det va blitt mørkt da ho takka for sæ 
og ville gå. Han snudde for å ta på jak-
ken og følge ho ut, men da han kom ut 
på trammen, va jenta allerede oppslukt 
av mørket.

Det går ei tid. Han ser ikkje meir til 
jenta, og regna med at ho har reist sin 
vei. Då kan han bli underlig fjern i blik-
ket. Ho va liksom så annsleis enn andre 
kvinnfolk han har møtt, uten at han heilt 
kan sette fingeren på ka spesielt det va 
med ho. 
Våren kjem med tjelden på sanden, og 
grågåsplogan landa med mykje leven på 
marka ovafor stranda. Adrian skaffa seg 
båt, riktignok ei halvråtten gammel spis-
se han omtrent får av en bonde for å fjer-
ne den.  Men han slepp å be andre om 
kokfisk nu.  Den nordnorske sommeren 
e kort, men vakker og full av gjøremål, 
og Adrian har tel og med sett potet på 
holmen! Sommeren har vært travel for 
andre og, så han har stort sett fått være 
i fred.  

Men tida går fort og sommeren er 
snart på hell.

Adrian har forsterka vestveggen og 

taket på skuret sett med tanke på den 
første høststormen. Nedafor berget har 
han lunna ei lita stø, men han regna med 
å måtte trekke spissa ennu et stykkje 
opp når det lir lenger utpå. 

I høstmørket kan han sett på berget 

framfor hytta si og riktig gle seg over til-
værelsen som eneboar.

Men en morra han kikka ut, e spissbå-
ten borte. Et stykkje unna finn han den, 
men trødd så sund at den nok ikkje har 
nåkka særlig meir på havet å gjøre. Han 

lar vraket ligge og trør med tunge steg 
tilbake til holmen. Det tar tid å komme 
seg etter dennan ugjerninga.
Det blir stadig tidligare mørkt, og en 
kveld banka det på døra.

Nei, der e ho – jenta fra i vår. Og han 
kjenn ei glede spre seg i kroppen. «Ja, æ 
mått bære opp og gi mæ til kjenne,» sei  
Herfrid, som jenta heite.

«Opp?» undra Adrian.                                                                                       
«Ja, æ bor ikkje så langt unna. Faktisk 
i haugen rett under dæ, så æ har ikkje 
kunna unngå å følg med dæ, og nå ber æ 
om du vil være sammen med mæ og følg 
mæ inn i haugen».

Adrian blir fælen.
«Ja, æ tenkt mæ nok det,» sier Her-

frid. Ho har lest tankene hans allerede. 
«Men med mæ e det alvor. Æ ber dæ 
tenk over telbudet mitt tel æ kjem tilba-
ke ved neste fullmåne.» Ho stryk handa 
hans lett og e brått borte.

Adrian søv ikkje mykje den natta. 
Tanken på at ei hulderjente bor vegg i 
vegg med han og følger med på alt han 
gjør, blir for mykje for han. Tel og med 
tankan hans tar ho del i. «Ka skal han 
gjør?» Har han grubla mykje før, blir det 
ikkje mindre nu. Han blir enda meir fol-
kesky, og forlater bare hytta etter at det 
er blitt mørkt. Folk i bygda lura på om 
han har reist sin vei. Bare ei tynn røyk-
strime fra pipa nu og da avslører at så 
ikkje er tilfelle.

Det er fullmåne igjen. Stor og rund rulla 
den fram fra fjellan før den tar sats rett 
ut i lause lufta, der den stig høger og hø-
ger tel den står like over Strøna.

Da høres rop om brann! Det e på 
holmen hos Adrian det brenn! Når folk 
kjem fram, står heile hytta i lys lue.                          

Det er stiv flo, og folk kjem seg derfor 
ikkje ut til holmen før skuret til Adrian e 
bære aske. Han sjøl er ingen steder å sjå. 
«Kanskje han e ute på kveldstur i måne-
skinnet?» Det ville være førr galt om 
mannen skulle brenne inne. Folk håpa 
han dukka opp, og noen har kanskje litt 
dårlig samvittighet for framferda si?   

Når folk seinare i dagslyset rota gjen-
nom aska, finn de ingen resta som kan gi 
spor om kor Adrian har tatt veien. Han 
sjøl e fortsatt sporlaust borte, og han 
dukka ikkje opp heller. Folk synes det 
heile e nokså underlig, men hella etter-
kvert til den oppfatninga at han har blitt 
lei plaginga og har satt fyr på hytta sjøl 
før han har dratt sin vei.

Men underlig e det nu at ingen har 
lagt merke til mannen innover veien. 
Kanskje de underjordiske har tatt han, 
spøka et par ungguta.    

«Ti still med dåkker!» kommer det fra 
ho gamlemor i kroken. «Underjordiske 
skal dåkker ikkje spøk med. Æ har sett 
dem, æ!»

«Fortell,  bestemor!» masa gutan, 
men gamlemor synes visst å ha sagt meir 
enn nok.
Det går mot ny fullmåne. Et forelska 
par har lurt seg  tel en tur langs stran-
da. Det trolske månelyset glitra i bølgan. 
«Hysj!» sier jenta.

Da hører guten også det – en vakker 
sang gjennom mørket et sted borte fra. 
De fortsett etter lyden, nysgjerrige og 
engstelige på samme tid. «Kem kan det 
vær som søng så vakkert her nere på 
stranda i kveld?» Sangen høres plutselig 
nær og innstengt på samme tid.            

«Vi snur!» Jenta trekker hardt i guten 
og vil ikkje gå et skrett lenger. Månen 
som har vært dekt av en sky, rulla plut-
selig stor og gyllen fram, og omrisset av 
en holme reiser sæ opp like framførr 
dem – Adrianholmen!

w
(Eventyret er hentet fra nettopp ut-

kommet lokal eventyrsamling: «Even-
tyr fra Hadsel»)

Adrianholmen
Av Arnt Mathisen, Melbu      Ill.: Kyrre Dahl, Ringsaker
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Elektro- og  teleinstallatør
Markveien 21 8400 Sortland

– din lokale elektriker

www.elektroinst.no

God jul
og godt nytt år

ønskes våre kunder
og forretningsforbindelser!

Vi ønsker våre kunder 
og forretningsforbindelser

Strandgata 51, 8400 Sortland • Tlf. 76 20 30 96

Ei riktig god jul 
og et godt nytt år

Sigerfjordveien  376, 
Sortland – Tlf. 76 12 38 61

ønsker vi alle våre kunder
og samarbeidspartnere

Ei riktig god jul
 og et godt nytt år

God jul og 
godt nytt år!

Fra alle i SE-GRUPPEN

Åpningstider jul/nyttår 2016
XL-BYGG Sortland AS

Fredag 23. desember kl. 07–17
Julaften 24. desember STENGT
1. juledag, 25. desember STENGT
2. juledag, 26. desember STENGT
Tirsdag 27. desember  kl. 11–15
Onsdag 28. desember kl. 11–15
Torsdag 29. desember kl. 11–15
Fredag 30. desember kl. 11–15
Nyttårsaften, 31. desember kl. 11–13
Søndag 1. januar 2017 STENGT
Mandag 2. januar 2017 kl. 07–17

KVÆFJORD

HARSTAD

SORTLAND
ENTREPRENØR AS

SE GRUPPEN AS

SORT L AND

Vesterålsgt. 42, 8400 Sortland

Tlf. 76 12 03 45
kundemottak@bilskadesortland.no

Vi ønsker våre kunder  
og samarbeidspartnere

EN GOD JUL  
OG ET GODT 
NYTT ÅR!

E-post: aslistep@online.no
Mob: 908 36 225

Vi lager etter Deres ønske og mål

• Profilert listverk 
• Takstoler mm.

Vi ønsker alle  
ei god jul og et godt nytt år!

Telefon 76 12 07 00
Vesterålsgata 96, 8400 Sortland

Vi ønsker alle 
våre kunder

og forretnings- 
forbindelser

   ei riktig god jul
og et godt nytt år!

Kontoret er stengt i romjula,
men vi har telefontid kl. 10.00–14.00

Vakttelefon utenom åpningstid:

Tlf. 76 12 07 01

Halvar Mikalsen og Elmar Fredriksen

Kontakt oss på telefon 
905 26 705 (Halvar) eller 482 46 980 (Elmar)

for befaring og pristilbud

DIN KOMPLETTE SNEKKERLEVERANDØR

Vi ønsker våre kunder 
og forretningsforbindelser

Ei riktig god jul
og et godt nytt år!
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Da Vesterålen Turlag i sommer overtok 
Røde Kors-hytta i Sortlandmarka, ble 
man med grunneierens godkjenning 
raskt enige om å ruste opp Presttjønna 
like nedafor hytta. For ved å heve vann-
standen og gjøre tjønna større, kunne 
man kanskje sette ut fisk? Eller bade og 
padle der? Eller hva med en skøytebane, 
som tålte noen dagers mildvær? 

Men da måtte den gamle vollen som i 
si tid fungerte som demning restaureres 
– eller bygges opp på nytt. Spørsmålet 
ble da: hvordan bygger man ei slik dem-
ning?

Omtrent samtidig som medlemmene 
satt på Turlagsstua og diskuterte løsnin-
ger på prosjektet, ble det under ei lofts-
rydding hos grunneieren G. A. Ellingsen 
i sentrum funnet en hundre år gammel, 
liten og brun konvolutt. Konvolutten vis-
te seg å inneholde komplette tegninger, 
beskrivelser og anbud på det opprinneli-
ge damverket fra 1915 oppi Prestdalen!

Historia bak
Det hadde lenge vært arbeidet med pla-
ner for å få elektrisk belysning på Sort-
land. Bleik hadde fått sitt lysverk i 1904, 
og på Melbu fikk de elektrisk lys i 1909. 
Så i 1911 ble A/S Sortland Elektricitets-
verk dannet, et familieselskap med for-
mål å lyse opp også dette tettstedet.

Georg Ellingsen (1861–1921) var 
sjølskreven styreformann, mens broren 
Jens i Sigerfjord (Hindö Dampskibssel-
skab) og søstera Gerda (Sortland Pensi-
onat) var medeiere og styremedlemmer. 
Flere var det ikke som gikk – eller fikk 
gå – inn på eiersida.

Det var heller ikke mange andre som 
tok sjansen på å forhåndstegne abonne-
ment – bortsett fra kommunen, som øn-
sket elektrisk lys i kirka.

Evatnet ble valgt som hovedkilde 
for kraftutbygginga. Fallet ned til Fjell-
heim der lysverket ble bygd var på 93 
meter, og turbinledninga cirka 300 me-
ter lang. Verket fikk en kapasitet på 30 
kW, i første omgang nok til lys for stedet 
Sortland. Anbudsprisen var på 30.000 
kroner, finansiert ved lån i Hadsel Spa-
rebank. 

De første abonnentene som fikk elek-
trisk lys på Sortland da verket startet 
å levere kraft i 1911, var i denne rek-
kefølge: Hovedgården med uthus og 

ishus, pensjonatet, telegrafstasjonen, 
kommunelokalet, bakeriet, den gamle 
butikken, brygga, handelsforretninga, 
Sortland kirke, doktor Fearnley, festivi-
tetslokalet, sykestua, meieriet, urmaker 
Ediassen, overrettssakfører Nielsen, 
butikkekspeditør Christoffersen og 
lysverksmaskinist Pedersen.

Installasjonen av lys i kirka var den 
mest omfattende jobben, der det gikk 
med 98 timer.

Da Sortland Meieri fikk elektrisk 
kraft, var det et av de første meierier i 
landet som kunne skilte med et så viktig 
hygienisk framskritt. Året etter ble også 
den nyetablerte Vesterålens Hermetikfa-
brik og A. M. Pedersens & Søns Motor-
verksted og Patentslip tilgodesett med 
strøm. Andre kraftkrevende bedrifter 
hadde man ikke den gang.

Men da det først var kommet lys i 
noen hus, ville naboen også ha. 

Det viste seg imidlertid snart at kapa-
siteten på dette første likestrømsverket 
ikke klarte å dekke behovet. Så i 1917, 
etter å ha samlet og ledet alle tilgjen-
gelige tjern og bekker, ble anlegget ved 
Evatnet utvidet til å kunne levere 45 kW. 
Denne gangen ble det satset på høy-
spent vekselstrøm – nå finansiert med 
lån i Vaagan Sparebank og Kvedfjord 
Sparebank. Året etter var Vesteraalens 
Privatbank på plass, og da overtok den 
som verkets hovedbankforbindelse.

Mange bekker små,…
Blant de tjern og «mange bekker små,…» 
som ble demmet og ledet ned mot Evat-
net var også Presttjønna. Eller egentlig 
Presttjønnan, ettersom det var to av sla-
get. Men tjønna nedafor dagens hytte ble 
opprinnelig demmet opp til lysverkets 
oppstart i 1911, som nå trengte ei opp-
gradering med høyere demning. I sør 
virker det som den lange vollen holdt 
stand, men i utløpet – der vatnet skulle 
fløde, måtte dammen påbygges. Og det 
er denne dammen som er beskrevet og 
betegnet på papirene i den lille brune 
konvolutten som ble funnet på loftet.

Prospektet ser upretensiøst ut, 
nesten amatørmessig presentert; med 
skisser på begge sidene av samme ark, 
delvis med beskrivelsen oppå tegninga – 
utført med blyant. Men signaturen Kinck 
vitner om at dette ikke var en amatørs 

arbeid, tilfeldig skriblet ned sånn i forbi-
farta. Men likevel, kanskje som en «ven-
netjeneste» overfor Ellingsen? 

Eller var det så enkelt at det var den 
stedlige legen Elias Kinck, som kom til 
Sortland i 1910, som formidlet behovet 
for faglig bistand? Elias var sammen 
med Georg sentral i arbeidet med å eta-
blere Sortland Sykehjem, som ble åpnet 
i 1910. Alternativt var det kanskje Elias’ 
bror, kjemikeren Harald Th. Kinck – 
mannen som sammen med Ellingsen i 
1915 etablerte A/S Vesteraalens Mineral-
vandfabrik – som trakk i trådene og ba 
sitt søskenbarn om hjelp?

Vandbygningskonsulent Kinck
Mannen bak skissene og prosjektbeskri-
velsen var nemlig ingeniør Johan Kinck 
fra Kristiania. Slik oppsumerer Wiki 
Strinda hans levnedsløp:

Johan Jørgen Kinck (12.10.1873 i Ha-
mar –1955) var sønn av bankchef i 
Hamar Bernt Magnus Kinck og Berthe 
Margrethe Hansen. 1895–96 ved Kris-
tiania veivesen. 1896–97 teknisk høi-
skole i Dresden. 1897–1904 ved Kristi-
ania vand og kloakkvesen.
Fra 1.1.1905 eget konsulationkontor 
for vandbygningsarbeider, Kinck’s 
vandbygningskontor i Kristiania. 
Han blev straks Kristiania kommunes 
konsulent for vannfallene i Glomma, 
Nordmarken og Snarumelven, og fort-
satte hermed til kommunen oprettet 
sitt eget kontor for sine vannfall. Kinck 
vant sig snart et landskjent og meget 
ansett navn som vannbygningskonsu-
lent; blandt de mange større anlegg kan 
nevnes elektrisitetsverkene i Elverum, 
Ryfylke og Bodø.
Videre er der ved Kincks kontor plan-
lagt en rekke reguleringsanlegg og ført 
tilsyn med bygning av mange vannfor-
syningsanlegg for byer og tettbebyggede 
strøk i landkommuner, utført planleg-
ning av Aura- og Lilledalsvassdragenes 
utbygning, Høyangfallene, utvidelse av 
Tysse kraftanlegg (Hardanger), Eide-
fossen i Otta, anlegg i Orkla og Flisa 
m. fl. Ialt har der hittil vært behandlet 
flere hundre anlegg ved Kincks kon-
tor. Kinck har skrevet adskillige avis-
artikler og vært medlem av flere av 
Ingeniørforeningen nedsatte komiteer, 

særlig vedrørende vassdragslovgivnin-
gen og nyttiggjøreIse av våre vannfall.

Viktig tilskudd
I oppslagsverkets liste over prosjekter 
som Kinck sto bak finner vi imidlertid 
ikke demninga i Presttjønna. Forståelig 
nok, da dette nesten var å regne som et 
biprosjekt i det store bildet. Men påfyllet 
fra Presttjønna til Evatnet må likevel ha 
betydd en del for det nye, utvida kraft-
verksprosjektet. Hele damprosjektet 
skulle ifølge beregningene koste 3.000 
kroner. Men hvor stor andel av den tota-
le ressursen vatnet herfra bidro med til 
lysproduksjonen, var det vel ingen som 
klarte å kalkulere. 

Ingeniør Johan Kinck var tydeligvis 
sjøl på befaring i Sortlandmarka, før han 
utarbeidet planen. For allerede i pkt 1 i 
sin prosjektbeskrivelse slår han fast at 
«Græstorven fjærnes av den nuværende 
damkrone.» Altså bekrefter han her at 
det allerede fantes en dam, den som ble 
laget til den første utbygginga i 1911.

Trolig var det samme mann som også 
hadde ansvaret for å prosjektere ho-
vedreservoaret Evatnet med tilliggende 
løp, turbinledning og rørsystem. Fra 
Presttjønna ned til Evatnet ble vatnet 
først ledet fritt i et naturlig bekkeløp. 
Videre ble det ført i ei 250 meter lang 
rørgate av tre, som delvis ble lagt på 
en oppbygd «vannvei» og delvis festet 
hengende til fjellet med jernklaver – for 
å oppnå fall helt ned, til tross for at ter-
renget ikke akkurat inviterte til det. Hele 
den kunstige vannveien målte 1.200 me-
ter.

To karer fra Ånstad
Den nye demninga i utløpet på Prest-
tjønna skulle være 42 m lang, 3 m høy, 
2 m brei i bunnen og 1,5 m på toppen 
(damkrona). Byggematerialene skulle 
være myr, sandjord, grus og grastorv. 
Altså ingen støypt betongdemning. I un-
derkant skulle det legges rør som kunne 
reguleres etter behov. Men ingeniøren 
fant det «meget tvivelsomt om der kan 
skaffes tilstrækkelig driftsvand til 2 tur-
biner av ønsket størrelse som den nuvæ-
rende fra nedslagsdistriktet, selv om der 
lagdes en 3” ledning til fra den sønden-
forliggendende dal…

Den brune konvolutten
Av Alf Oxem, Sortland

De brune konvolutten inneholdt historia til den 100 år gamle demninga.

I 1917 ble vatn fra alle tenkelige kilder ledet ned til Evatnet for å kunne øke 
produksjonen. Her blir deler av det oppmurte fundamentet for vannledninga fra 
Presttjønnan studert av medlemmer fra Sortland Historielag under kulturmin-
nedagen i 2009 – som nettopp hadde «vannveier» som tema. (Foto: Alf Oxem)
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Presttjønna og Turlagsstua sett fra vest. Demninga ved utløpet ses til venstre i bildet. (Foto: Alf Oxem)

D a g e n s 
d e m n i n g 
lekker og 
klarer ikke 
å holde på 
v a t n e t … 
Her er ei av 
skissene fra 
2015.

Og slik beskrev Kinck arbeidet som 
måtte utføres: «Der stampes ren myr til 
en höide av 1,5 m over den nuværende 
damkrone. Bredden på bunnen av den-
ne myrmasse er 2,0 m og paa top 1,5 m. 
Der fyldes grus, saaledes at damfyldnin-
gens nedre trace er overalt ca 1:2 og til 
skjæringslinjen med den før fastsatte 
damkrones höide. Grusen lægges lagvis, 
saaledes at den danner en mest mulig 
homogen masse. Saavel damkrone som 
skraaning dækkes med græstorv eller 
stene, som maatte være for haanden. 
Paa vandsiden lægges et solid stendæk-
ke. Langs hele vannkronens længde gra-
ves en grøft mindst 30 cm dyb og 30 cm 
bred. Der utsprænges i dammens nordre 
ende et overløp i fjeldet saa stort at alt 

flomvand vil kunne passere ved en over-
höide av 25 cm. Det hele arbeide utføres 
solid og haandverksmæssig og for en 
pris av kr 3.000.»

Og de som fikk oppdraget med å byg-
ge demninga var to karer fra Ånstad – 
Peder Rasmussen og Emil Andersson. I 
sitt anbud av 24. august 1915 forpliktet 
de seg «at lægge en solid og tæt dæm-
ning av myr ca 42 m lang med en Kubik-
masse af 300 Kubik ope ved præstvandet 
for en samlet sum 650,00 Kr. Arbeidet 
skal være færdig i løbet av høsten 1915.»

Kort funksjonstid
Etter alle solemerker ble arbeidet utført 

som prosjektert – med unntak for det 
nevnte overløpet i nordenden.

Men den nye dammen tjente sitt for-
mål i bare seks år. For den 12. desem-
ber 1921 røk demninga på Evatnet og 
vannmassene som fosset nedover ødela 
turbinrør og den gamle kraftstasjonen 
på Fjellheim totalt. Til og med brua over 
Selneselva helt nede ved sjøen ble tatt 
av flommen. 

Like før dette inntraff hadde Sortland 
Elektricitetsverk imidlertid satt i drift et 
nytt verk (130 kW), som hadde Storvat-
net som kilde. Den nye stasjonen, som lå 
høyere opp i terrenget, ble ikke skadet. 
Men uhellet førte til at kraftproduksjo-
nen ble redusert med en tredel. Likevel, 
ettersom man fortsatt hadde ett verk 

som kunne levere strøm, ble det ikke 
vurdert å reparere skadene. Dermed 
ble demninga i Evatnet aldri reparert – 
hvilket gjorde at demninga i Presttjønna 
mistet sin betydning og etter hvert for-
falt.

Trerørene mellom Presttjønna og 
Evatnet ble seinere demontert og gjen-
brukt til oppgradering av stedets vann-
verk. Men både demninga og vannveien 
er fortsatt godt synlig i terrenget. 

Vesterålen Kontorsenter as
Tlf. 76 11 10 10  Fax: 76 12 00 15

www.vks.as
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Johannes hadde slik uvane at midt i mid-
dagen rente han på do. Vi skjønte ikkje 
ka det kom av, han berre fauk frå bordet 
og rente.

Det var søndag, tungsjøen ræla og 
braut nedi fjæra. Då fauk Johannes opp 
og rente. Mamma snøste, ødelegge mid-
dagen. Men plutselig kom hurtige skritt 
tilbakers, kjøkkendøra fauk opp.

– Pappa, det rulla ei mina på marka.
Vi spratt av stolene og keik ut kjøk-

kenvinduet, mina rulla nedover etter 
som båra drog seg ut. Og trefte ho stein-
fjæra, så small det.

Pappa braut opp begge slagvinduene, 
sprang i gangen og fikk opp slagvindue-
ne der, skuva blomstrane bort i stua, vi 
hørte berre kor det gnall for kvert vin-
du han åpna. Mamma røska ned blom-
sterpottene og gjømte de unna mina på 
golvet. Oppe på loftet small det opp nye 
slagvindu.

Vi sneik oss i gangen, litt bak gardi-
nen så mina ikkje skulle sjå oss. Ho låg 
midt i Stortjønna og dansa i bårene. 
Gikk ho av, knuste trykket alt av vindu, 
men pappa berga våres med å åpne de.

Heilt sikker kunne en ikkje være. Vi 
kraup under kjøkkenbordet så vi ikkje 
fikk glasspruten over oss.

Vinden sto rett gjennom huset, det 
blei ise kaldt, vi kraup til vinduet. Ei 
halvbåre rulla mina oppi tanget. Neste 
båre drog den ut igjen, nesten til Bergen, 
den største steinen i Stortjønna. Vi ven-
ta på eksplosjonen, men så kom hæren 
med de tre store bårene etter hverandre 
der de heiste seg opp uti havet. Mina 
spratt som en dott over tanget og rulla 
mot steingjerdet, nu smalt det.

Men akkurat på meteren fra steinkan-
ten, tok mina i marka. De andre to stor-
bårene slepsa berre mot mina og ga seg. 
Sjøen fall, Anton, Jens og Steffen trødde 
nedover marka, så kom Isak og Jarle. 
Mamma nekta oss å gå, men så rente 
Andreas og Kikken nedover, då rente vi.                                                                                   
Tok vi i hornan, small det. Jarle banka 
hult på mina med en stein, vi fikk botn 
i øran. Isak reiv steinen frå han. Skulle 
han drepe oss?

Pappa sto utfor veggen og banka 
slagvinduene på plass. Det samla seg 
tett med folk rundt mina, nån ville ta tau 
og drage mina trygt oppetter marka så 
ikkje bårene slo den mot steingjerdet. 
Emil leste i avisan at folk drepte seg, de 

ville flytte minene unna, men så gikk de 
av. Den store mina låg som et farlig var-
sel, ikkje hundre meter frå huset våres.

Tyskerten bodde på Bø, de kom re-
kende over Stranda og kunne fortelle 
at det var ei engelsk mine de ville gjøre 
kaputt. Vi fulgte med innover veien om 
tyskerten kom for å ta den. Mamma suk-
ka at det hjelpte lite at det ikkje bodde 
tyskerta på Nøss, nu fikk vi krigen heilt 
inni husveggen.

Johannes og denne karen la oss på 
kammersloftet unna mina så vi ikkje 
fikk glassdungen i senga hvis mina gikk 
av. Birgit kom i skjul attom raet, ho trud-
de ikkje seg sjøl. Ungane kunne snaske 
seg nedover og banke på hornan så mina 
gikk av?                                      

Nord i Bråttet rak det ei mina i land 
som det kom en minekutter og spreng-
te. Folk der nord i husan rømte etter 
veien, kvinnene saka seg og gråt, blei 
fri for hus og alt. Så smalt det, ildmør-
ja spruta himmelhøgt, smellet slo ekko 
i hamran og røyken hong i en stor, farlig 
sopp. Vi sto og såg i den svære gropa et-
ter sprengninga, knust stein og alt. Det 
hakje vore ei flis igjen på våres hus og 
andre sine hvis mina nedfor oss daska i 
steingjerdet og gikk av.

En dag oppdaga vi en ny stein nedfor 
teigen til Emil. Vi gikk fjæra til skolen, 
Edmund stoppa, det var ei mine. Den 
var flødd inn om natta i godværet. Den 
første hauststormen tok den heilt trygt 
opp til marka så det gjorde ikkje nokka. 
En dag kom bestemor over raet, ho gikk 
attom fjøsan og måtte få bo hos oss. Det 
låg ei mina og dunka i steinane når sjøen 
flødde, rett nedfor Koldevin. Lena og de 
torde ikkje være ute. De hørte smellan 
i steinan heilt opp til huset, neste smell 
kunne renske husan for vindu.

Den siste mina la seg trygt i tanget 
attmed Litjelva, ei lita gjev mina de kun-
ne flytte unna hvis de var heldige. Men 
bestemor var hard på det, her var nok 
tullskap i denne krigen om ikkje ho skul-
le få det i fanget hos seg.

Vi gikk med fjæra til skolen og heiv 
stein frå mine til mine, fem mine i alt.  
Steininga var ikkje heilt rett. Trefte vi 
hornan, gikk minene av. Det måtte vi 
tenke på før vi drap oss.  

En haust var det møte på skolen. Folk 
gikk nordover før å høre på om preika-
ren visste nokka om denne krigen. Men 

han snakka berre om Jesus.
Bestemor der nord kom seg ikkje på 

møtet. Nordgårdsungan lurte med seg 
skrutenger og skulle åpne Litjemina. De 
var like tullot som seg sjøl til det. Beste-
mor torde ikkje gå ut og rope ned om 
tullskapen, og Johan kom ikkje ut så ho 
fikk rope det til han. Tullingane ga opp, 
skruane var rusta heilt fast, det same var 
vettet til fjottane.

Bestemor skulle varskue Nikolaisen, 
læraren og foreldra så ho kunne bo i hu-
set.

En sommardag trampa nån tyskerta 
over brua og nedetter marka, skrudde 
opp lokket på alle minene og tok ut sto-
re beholdere med sprengstoff. Det kryd-
de av folk rundt dem. Jens mener Jæger 
kjørte sprengstoffet inn på Stranda med 
Kornelius si hoppe og sprengte lasta ned 
mot Valen på Kornelius sin teig, langt 
unna alt av hus og folk. I fleire år gikk vi 
i bue unna den store gropa i jorda. Ei av 
de 5 minene var tysk, resten engelske. 
Vi unga kraup inn i minene og satt gjømt 
i krigen. Folk fylte et par av de tomme 
minene med lever og fikk tranmaling 
som de malte husene med. Vi fikk tran 
på skolen.

Ei av minene ble støypt inn i ung-
domshustrappa, ei anna rusta opp 
nordom fjøsen hans Celius. 

Så kom freden, 17. mai med tog og 
hurra. Men krigen var ikke over. Ei mine 
ble sprengt i Langøyra der vi ennu kan 
sjå holet av det. En dag oppdaga vi ei 
mine utfor Stortjønna. Vinden sto rett 
på land og utfor oss låg mina. Vi rente 
til Edvin og varskudde om faren. Men 
de hadde sett mina for lenge sia, de var 
oppe så tidlig i det huset, mina låg fast 
etter en vaier, sa de.

Vi rente heim om det til mamma. Ho 
sto lenge i gangvinduet. Det var søndag 
og folket samla seg på Storelvbrua. De 
kunne hente en båt nord med sjøen og 
ro mina unna husan slik de berga seg på 
Nordmela. Men kallan var på fiske, bå-
tan sto oppe og alt.

Mina låg hard der ute, og det var ikkje 
rådelig å ro i vindskavlan. Mamma la seg 
besett på nersida om kvelden, gikk mina 
av, fikk ho heile veggen i senga. Ho trud-
de vel at mina ikkje skulle gå av når ho 
låg slik, stabeistet.

Vi låg unna alt, både mine og sjøbor-
den, det var det fine med kjøkkenloftet.

Om morgenen var mina borte og ikkje 
å sjå i fjæra. Edmund kom rett opp til 
oss på vei til skolen. Mina låg i sand-
fjæra utfor dem.

Vinden dreidde utpå natta. Etter sko-
letid rente vi innover. Det låg ei tydelig 
renne oppetter sanden der nokken had-
de slepa ho unna floa.  Mina låg trygt på 
grasmarka og gikk aldri av meir. Vaieren 
som holdt mina, bukta seg langt nedi 
steinane.   

Ei mine gikk av på Nordmela. Jentoft 
og Jens bodde på Dybwikbrygga, det ha-
gla tett med splinta frå mina både i veg-
ga og tak. En kar der måtte gå i skjul bak 
et hus for en eling, hørte berre brakan 
då splintran traff tak og vegga. Han var 
sekker på at elingen berga han den gon-
gen.  

Vi rodde nordover mot Veusskjæran, 
der måsen hadde reir og varp tjukt med 
egg. Havet låg blikkstille, båten glei lett i 
havstilla, Johannes og Jarle rodde. Den-
ne karen skulle sjå opp i Børtindan for 
ikkje å spy. Men etter ei stund bytta en 
med Johannes, vi rodde heilt inntil støt-
ta på Hamnnesset slik motorbåtan gikk. 
Jarle sa vi måtte skynde oss, det kom 
en båt sør i fjorden. Ingen måtte sjå at 
vi stjal egg. Jarle var ganske sikker på 
at det var en Nordmelabåt, vi rodde på 
for å komme i skjul for ikkje bli tatt for 
eggtjuveri.

Men båten nærma seg, og Jarle blei 
usikker. Vi nådde akkurat i skjul skjæret 
då båten fossa forbi Børhella. Johannes 
sette i et brøl. Ei mine. Vi fikk stoppa bå-
ten berre etpar meter frå mina. Den låg 
tett i berget med alle hornan ferdig til å 
smelle av mot bergkanten.

Jarle vrei båten rundt, vi fossrodde 
unna og kom klar av skjæret. Motorbå-
ten låg og bakka, en robåt daska ned i 
havet med et skumplask, karene jumpa 
oppi og fossrodde utover mot oss. Der 
låg minekutteren «Torleif I» og mina 
skulle sprenges. Dette var døden.

Vi rodde beint over den grunne stran-
gelen, det småbraut etter oss, åreblade-
ne tok i tanget. Johannes hong i forstam-
nen og ropte, ro inn, ro ut, rett fram. Vi 
måtte ikke ro oss opp, bli minemat, bå-
ten våres blei knust og vi sokk i havet. 
Robåten til minekutteren kom fossende 
inn, nu small det.

De hengte den etter seg, svarte røyk-
ringer fikk snudd motorbåten og ga den 

Det rulla ei mina på marka
Tekst og tegning ved Inge E. Johansen, Teigan i Hadsel

Vinden sto rett på land og utfor oss låg mina.
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fart. Vi kom ut på fritt hav og passerte 
Børhella. Johannes syntes visst det bar 
for seint unna, vi måtte være utfor Sand-
vika så ikkje minesplintan nådde over 
oss og knuste båten. Jarle kunne svøm-
me, men det var hundrevis av meter til 
land. Han kommanderte meg i atterstev-
net og hogg fart med årene. «Torleif I» 
fossa forbi et godt stykke utfor oss, de 
berga seg. Så sylte en ildstråle rett opp 
bak skjæret, vasspruten fulgte etter, 
smellet dundra i fjellet. Kolsvart røyk 
samla seg i en ring som langsomt seig 
bort.

Vi retta blikket bortetter havet, kom 
det minesplinter? Måsen flaksa i villa, e 
og teiste letta og kom seg unna. Johan-
nes og Jarle hong på årene og kvilte. De 
orka ikkje meir, æ måtte ro.

Det bar sakte heimover, vi satt tause, 
hadde berga livet og var like heil også, 
spanna vi skulle legge egg i, låg velta, 
men vi kunne ikkje hive den på havet og 
aldri aldri leite meir etter egg.

Mamma oppdaga før vi kom heim at 
spanna var borte. Minekutteren svinga 
om Koppen og la seg utfor støtta. Jarle 
tok til årene, vi rodde dit. En mann tøy-
de seg over rekka og gliste. Han sto høgt 
over oss på den store båten, og på ror-
huset sto det tydelig, Torleif I. De andre 
av mannskapet gikk til ungdomshuset 
på festen.  En bil kjørte opp ungdoms-
husveien. Vi gikk fjæra heim så ingen 
fikk spørre kor vi hadde vore?

En morgen våkna denne karen av et 
smell. Johannes låg og leste på leksene 
før han sto opp. Han kunne ha mista 
boka i golvet. Men så kom mamma ren-
nende over gangen og raste ned trappa. 
Pappa satt nede i kjøkkenet og lada pa-
tronene. Nu hadde en av dem gått av, og 
han kunne likegodt være skutt.

Pappa flirte. Det var ei mine, hørte vi 
gjennom varmeholet i kjøkkentaket.

Vi rente ned og innover veien. Havet 
gikk kvitt, vinden raste over marka. Hos 
Normann flagra en gardin ut av et knust 
stuevindu. Vi såg straks at det gapte ut 
frå ei knust kjøkkenrute hos bestemor, 

alle smårutene i verandaen var knust, 
vinduene i stua og på loftet også. Marka 
låg strødd av steina og vridde jerndeler, 
fjøsdøra oppblåst og på raet og myra låg 
det stein og jernrester, slengt en 4-5 hun-
dremeter frå fjæra. 

Hos Hermann, berre et steinkast 
unna, var ingen rute knust, men Ed-
mund viste oss et kraftig kutt i kjeller-
døra som var innblåst. Faren skulle til 
Harstad, venta på Erling Strand og såg 
mina, fikk opp alle slagvinduene.

Et knapt minutt etter eksplosjonen, 
stoppa drosja rett der jernstykket smalt 
i kjellerdøra. Jernstykket ville gått tvert 
gjennom bilen. Hos Egil var det berre 
passelig med knuste ruter. Øystein hus-
ker at det var mange ruter knust hos 
dem. Arnold tok mål av kjøkkenvinduet 
og sykla på butikken for at Johan Nilsen 
skulle skjære glassrute.

Men Johan måtte vente til sjøen flød-
de før han skar i glass. I middagstida 
fikk mannfolka tatt bort papirplata og 
satt inn ruta så det blei lunt i huset. De 
måtte også tette verandaen der alle små-
vinduan var innblåst.

Hans bar ut dunken med alt bestemor 
skulle steike blodpudding av, ho greidde 
snart ikkje meir. Hans slo alt i Bekken, 
midt i blodspruten rasla det tett med 
glasbrott. Edmund, Johannes og æ fulg-
te blodstripa heilt ned til fjæra, minst 
hundre meter av berre blod, meinte Ed-
mund. Berget der mina eksploderte, låg 
sundskotten i bårene. Vi kryssa oss opp 
mellom store minesteina og forvridde 
jernplater, stygge skår viste kor steinane 
og minejernet skar opp jorda.

Harald fikk dagevis med arbeid før 
han kunne slå med ljåen her, og kor 
skulle de få tak i alt glaset til vindusrute-
ne så de kunne feire jul.

Bestemor sa det var ei Guds løkka at 
mina gikk av så tidlig at ingen var ute. 
Då hadde det gått folk. Eksplosjonen 
skjedde den 27. oktober 1946, i et for-
ferdelig vær, rokket sto tvers gjennom 
husene, golvene låg kvite av hagl. Jens 
reiste på Svalbard den dagen, og det 

siste han såg på Nøss var knuste ruter.
Vi var i Sandvika og såg til kiene 

som beita der. Bukken kjente oss igjen 
og brekta etter å bli klødd. Jarle ropte 
stopp. Det låg en stor granat i berget 
der folk brukte gå, like stor som ei olje-
spann. Den kunne eksplodere bort både 
føttene og halve kroppen. Kunne her 
være tyskerta som gjømte seg igjen etter 
krigen? Vi rente med smellet i helane.

Paul trudde oss ikkje, vi tok han med 
nordover så han skulle få sjå det sjøl. 
Granaten var borte, Jarle gikk endå 
nesten til Kjelen, ikkje nån å sjå. Paul 
flirte at vi måtte få oss brilla så vi såg 
forskjell på en granat og en bukk.     

Det verste som kunne skje, skjedde 
ikkje, og det berga mange liv på Nøss. 
Vi rente innover Stranda, stoppa på 
fjærebakkan nede på teigen våres der 
småmåsen hadde reiret sitt. Der var ver-
ken måseskrik eller nokka reir. Sanden 
var opptrakka, og i steinane låg den, 
torpedoen sjøl, over en meterstor lang. 
Edvin oppdaga den då han skulle rake 
nedfor fjærebakkan. 

Framme stakk avsmellaren ut. Når 
den traff båtsida, eksploderte heile ski-
pet og sokk som en stein rett nedi havet.

Storskoletoskan kappes om å tref-
fe avsmellaren, og det var så vidt ikkje 
Valdemar greidde det. Alle  heiv seg rett 
i skjul for fjærebakken når den eksplo-
derte, men då var de daud heile skok-
ken.                                                                   

En dag kom Edvin heimsyklende i full 
fart og raste opp til huset sitt. «Torleif I» 

la seg sørfor Øyra, de som skulle spren-
ge torpedoen kom ruslende etter fjæra. 
Men då de og Edvin kom fram, var tor-
pedoen borte. Søndagen hadde strikan 
vore der inn, Edvin måtte spørre Anton. 
Faren kom straks nedsyklende og peste 
på innover. Anton kunne fortelle faren 
at torpedoen låg attom en stein i ura på 
Strandteigen demmes. De skulle bære 
granaten oppi fjellet og hive den utfor 
Ørntinden og vekke alle i gården opp 
av middagskvila. De mistet den først på 
veien, og det var et under at den ikkje 
small av midt i flokken då. Ørntinden låg 
vel 200 meter oppi bratte fjellet med ur 
og bratta dit.

Bærarane ga opp, det blei ingen opp-
vekking i middagskvila. De bala torpe-
doen oppå en flat stein i urkanten og alle 
andre søkte dekning, Valdemar klatra 
opp, la seg flat, spenna torpedoen over 
kanten og ned i ura mens han heiv seg 
ned på andre sida av steinen. Det kom 
ingen smell.

Nån begynte å renne heim, men Val-
demar gikk unna på en anna stein og 
fikk sjå det. Torpedoen landa på nokken 
tjukke moseflak.

Mennene  fra «Torleif 1» var rystet. Et 
slikt under at torpedoen ikkje gikk av, 
var det mulig, alle kunne blitt drept.  Vi 
kan ennu sjå stygge krater i steinane der 
mennene sprengte torpedoen.

De skulle bære granaten oppi fjellet og 
hive den utfor Ørntinden og vekke alle 
i gården opp av middagskvila.

Saltdalshus
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Det var vinteren 1945,  æ var 8 år og gikk 
i andre klasse på Sommarøy skole. Vi 
skulle ha skidag neste dag, og æ gleda 
mæ veldig til det. Var ute og ordnet med 
luggebindingene sjøl. Pappa var borte 
på arbeid så han kunne ikke fikse noe.

Om natta fikk æ så veldig vondt i ma-
gen, og da morran kom viste det sæ at 
æ ikke kunne dra på skolen. Det var en 
stor skuffelse for mæ, men æ skjønte jo 
at æ bare måtte bli hjemme.

På den tiden var det en ekstra familie 
i nesten alle hus, så hos oss også. Det 
var jo fremdeles krig i landet, og tyske-
ran brente Finnmark og jaget folket på 
flukt.

I nabohuset var det en mann nordfra 
som visstnok kunne helbrede både det 
ene og det andre. Han ble sendt bud på 
og rådet meg til å varme tallerkener og 
legge på magen. Joda, forsøket ble ut-
ført både en og to ganger, men ingen be-
dring av den grunn.

Doktordag
Neste dag var det såkalt doktordag 
på Myre. Alt av øvrighet holdt jo til på 
Skogsøya, men hadde jevnlige kontor-
dager på Myre.

Da tok mamma mæ på sparken og 
sparket de tre kilometrene til Myre. Det 
var pent vintervær og godt sparkføre. 
Hos legen ble det konstatert blindtarm-
betennelse, og æ måtte sporenstreks til 
sykehuset på Stokmarknes. Men på den 
tida gikk det ikke like fort som nu.

Først måtte æ vente hos tante Ragna 
som bodde på Myre mens mamma spar-
ket hjem igjen og hentet diverse saker 
og fikk med seg tante Lilly som var mer 
reisevant. Så var det å gå ombord i en 
liten motorbåt som fraktet oss til Kavå-
sen. Æ kan ikke huske om vi fór med 
bil eller buss videre til Sandnes hvor vi 
måtte ombord i nok en liten båt. Da var 
det blitt mørke kvelden, og æ var syk og 
elendig.

Beskutt av tyskeran
Denne ferga skulle holde seg utenfor en 
viss linje som tyskeran hadde bestemt, 
men i mørket så hadde den forvillet seg 
litt innenfor og dermed  løsnet de skudd 
mot ferga. Dette er æ blitt fortalt i et-
tertid, men æ hørte jo skuddene og va 
livende redd. Æ var alltid fryktelig redd 
for tyskeran.

Endelig var vi kommet frem til syke-

huset og selv om æ helst skulle vært 
kjørt rett på operasjonsbordet, så måtte 
æ bade først

Dette var første gang æ såg et bade-
kar og å få oppleve å bade i det. For en 
opplevelse ! men det var ikke like trive-
lig da de tredde etermaska over ansiktet 
mitt. Ialle fall, æ ble operert og alt gikk 
bra selv om en måtte ligge en hel uke til 
sengs og ikke kunne gå på føten da æ 
endelig fikk stå opp.

Så var det tid for å dra hjem. Da var 
pappa også med for å hente mæ. Hus-

ker ikke hva vi reiste til Kavåsen med, 
men det er ikke så viktig. Det som var 
verre var at nu var det rokk og regn og 
skikkelig uvær. Den lille båten rullet så 
innmari mye, i hvert fall i mine øyne. Æ 
var sjøsyk og veldig, veldig redd. Trodde 
aldri vi kom til å overleve, men omsider 
kom vi da til Myre.

Sparkeføret borte
Da var det å ta fatt på de tre kilometer-
ne til Nyjord, men nu var sparkeføret en 

saga blott. Pappa knytte et tau i sparken 
og drog den med mæ på setet – og mam-
ma dytta på. Æ skulle jo være forsiktig 
med nyoperert sår.

Synes æ ser den tildragelsen for mæ. 
Våt til skinnet var vi sikkert også, men vi 
kom da hjem til slutt.

I voksen alder har æ tenkt på hvorfor 
pappa ikke leide en bil. Det var jo dro-
sjebil å få tak i, men penger skulle vel 
ikke brukes i utrengsmål.

Ja, slik var det å få blindtarmbeten-
nelse i gamle dager.

Blindtarmbetennelsen
Av Eldbjørg Nilsen, Sortland  Ill.: Atle Paulsen, Sortland

Dette var første gang æ såg et badekar og å få oppleve å bade i det.

Så var det å gå ombord i en liten motorbåt som fraktet oss til Kavåsen. Nu var sparkeføret en saga blott. Pappa knytte et tau i sparken og drog den med 
mæ på setet – og mamma dytta på.
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Turer i Høydalen

I guttedagene på Skogsøya gikk vi man-
ge ganger gjennom Høydalen, alltid flere 
i lag, på utkikk etter rak, på leiting etter 
bær, eller rett og slett på jakt etter spen-
ning. Vi holdt oss til den opptråkka sti-
en, ingen visste hva som skjulte seg un-
der tangen og mellom steinene. Angsten 
for drivminer ga seg etter hvert, men vi 
kunne tråkke på andre nifse ting – et sjø-
lik, et sjøuhyre, noe farlig. Alt driver på 
land i Høydalen.

Vi gikk forbi hustufta på Alfredneset, 
lenger ut over et steingjerde, og skjønte 
at en gang i tida bodde folk i Høydalen. 
Ikke en dal, egentlig, bare et belte jord 
mellom fjellsida og fjæra, fra Kleiva og 
utover til Storsteinan.

Stien følger fjærekanten, lenger opp 
vokser frodig gras, så høgt at vi måtte 
pløye gjennom det. Husdyra beita gjerne 
der. Småbekker siver ned fra markene, 
men vatnet er brunt med oljehinne. Vi 
slokte ikke tørsten før vi kom til Stor-
steinan, der strømma reint og kjølig kil-
devatn fra et oppkomme.

Det hendte vi gløtta oppover fjellsi-
da som kranser dalen. Breie urer kanta 
med bjørker dekker liene nedafor de 
bratte flogene – Litjbranden, Storbran-
den, Larshamran. Men Rødlia og Eriklia 
lå rolig år etter år, de var kjent landskap. 
Vi plukka bær rundt urene hver høst og 
fikk fulle spann. Alt gror villig i Høyda-
len – blåbær, tyttebær, molter, til og med 
nyper.

Kildene forteller
Flere tiår seinere fant jeg Høydalen som 
bosatt gård i skattelister fra 1600-tallet. 

Mørkere enn torden
Av Johan Borgos, Sortland       Ill.: Atle Paulsen, Sortland

På få sekunder var alt gravlagt, husene borte, mennesker og dyr knust under tonnevis med stein. En naturkatastrofe hadde ramma Høydalen.

Sortland – Tlf. 76 12 53 00www.sortlandcaravan.no

Vi tar juleferie  
torsdag 22.12. kl. 12.00 og  

åpner igjen tirsdag 3.1. kl. 09.00

Vi ønsker alle våre kunder

en fredelig jul og
et godt nytt år!

LUKKET I ROMJULEN
fra 24. desember 2016  

tom. 1. januar 2017

Sortland Senter, Sjøgata 30
Tlf. 76 12 67 00 – post@interior-huset.no

Vi ønsker alle våre  
kunder og forretningsforbindelser

En riktig god jul
og et godt nytt år!
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Den blei kalt Vest- eller Sør-Høydalen 
for å skille den fra Høydalen ved Myre. 
Opptil tre skattebetalere bodde der 
samtidig, det vil si like mange familier. 
Men etter 1680 nevnes ingen. Hva hadde 
skjedd?

Svaret dukka opp i et klagebrev me-
nighetene i Øksnes og Langenes sendte 
til Kongen i 1695. Sorenskriver Christen 
Pedersøn regner opp ulykker på land og 
hav de siste årene, blant annet: ”Ellufve 
Mennischer i Søer-Hødalen af Snees-
chrede qvald og omkommen med crea-
tuer og alt det de hafde.” 

En naturkatastrofe hadde altså ram-
ma Høydalen like før. Ei anna kilde 
(Matrikkelutkastet fra 1723) bekrefter 
når det skjedde: ”Denne Gaard er øde-
lagt for 43 Aar siden af Fieldskreed som 
udrabed Gaard og alt med 11 Mennis-
ker”. 43 år før 1723, det vil si 1680. Det 
stemmer.

Begge kildene oppgir elleve omkom-
ne, antakelig to eller tre familier. Klage-
brevet sier snøskred, matrikkelen fjell-
skred, det siste kan bety et ras av jord 
og stein. Mye tyder på at dette er rette 
forklaringa – uttrykket ”utrape” brukes 
gjerne i forbindelse med steinras.

En rystende katastrofe for mer enn 
tre hundre år siden, var det mulig å finne 
ut mer om det som skjedde? Hva var år-
sakene og hva blei virkningene?

Den lille istida
Etter ei varm vikingtid blei klimaet kjø-
ligere først på 1300-tallet. 1600-tallet var 
hardest, med lave temperaturer, mye 
nedbør og hyppige stormer. Avlinger 
blei stadig ødelagt, fisket svikta mer og 
mer, folk forlot gårder, fiskevær kollap-
sa og folketallet sank.

Kalde vintre etter regnfulle år før-
te også til mye frostsprenging i denne 
kaldperioden. Vesterålen har mange fjell 
med oppsprukne bergarter og store løs-
masser, og fjellsider fulle av rasrånner. 
Kildene forteller at mange gårder var 
utsatt for ras på 1600-tallet, både før og 
etter katastrofen på Skogsøya.

”Den lille istida” begynte å letne utpå 
1700-tallet. Ras gikk sjeldnere, men stor 

nedbør utløser også i vår tid steinskred i 
regionen, for eksempel høsten 1959. Da 
raste det på nytt i Høydalen.

Gården som forsvant
Den gamle bebyggelsen i Høydalen lå 
samla på den ytre delen av dyrkamarka, 
nær det reineste vatnet og den luneste 
lendingen. Over tunet skrådde en lang 
fjellrygg nedover langs innersida av 
Solbergdalen og nesten ned til marke-
ne, den skjerma for skred. Litt lenger 
ut gikk det ofte ras i rånna innafor Lars-
hamran, men tunet sto et godt stykke 
unna den rasløypa.

Målt i landskyld var Høydalen en 
av de største gårdene på sørsida av 
Skogsøya, nesten like stor som Hjell-
sand og Breistrand tilsammen. Mer enn 
hundre mål solvendt og fruktbar jord 
innover til Kleiva ga ei landskyld på ei 
våg, det vil si at gården kunne livnære 
to-tre familier.

Så mye jord ga fôr og beiter til mange 
husdyr. Den like store gården Tunstad 
kunne fø seks kyr, seks sauer og seks 
geiter, ifølge matrikkelen. Det var bare 
et anslag, i virkeligheta hadde alle går-
dene flere dyr. Høydalen kan ha hatt en 
halv gang til så mange.

Kildene sier at tre familier bodde i 
Høydalen i 1680. Enka Anna hadde tre 
sønner fra 25 til 30 år – Hans, Elias og 
Anders, alle ugift. Mikkel Paulsen var 
fostersønn til Anna, han og kona hadde 
vært gift minst åtte år. Det tredje paret, 
Ole Steffensen og kona, var trolig ny-
gift, det var i hvert fall første året deres 
i Høydalen. Kona til Ole kan ha vært ei 
datter av Anna.

Det blir åtte personer – kanskje had-
de Mikkel og kona tre til i huset, unger 
eller tjenere, da er vi oppe i elleve. De 
fem voksne mennene dreiv muligens en 
åttring sammen, i så fall var Mikkel eller 
fosterbroren Hans høvedsmann. Tunet 
kan ha omfatta to-tre våningshus, like 
mange fjøsgammer samt høylaer, kan-
skje et eldhus og et stabbur – minst ti 
hus.

Raset gikk sannsynligvis høsten i 
1680 etter en ny regnfull sommer. Et 

stykke av fjellet løsna, bakken begynte 
å riste, rauting og breking steig fra fjøse-
ne, så tordna steinmassene over gården. 
På få sekunder var alt gravlagt, husene 
borte, mennesker og dyr knust under 
tonnevis med stein.

På Hjellsand, en kilometer unna, hør-
te folk et voldsomt rabalder, mørkere 
og kraftigere enn noen torden. De for-
sto det hadde gått ras, men omfanget av 
katastrofen skjønte ingen før de kom 
opp på Kleiva og kunne se utover Høy-
dalen.

Fjellsida var forandra, et stykke av 
fjellryggen over gården mangla, fortsatt 
tumla blokker nedover det nye gapet 
mellom det som i dag kalles Litjbranden 
og Storbranden. Enorme steinmasser 
dekte flata ned mot sjøen. Tunet i Høy-
dalen hadde stått midt i rasløypa.

Folk våga ikke gå utover så kort etter 
raset, det var uansett ikke noe å gjøre 
der, ingen kunne ha overlevd. Kjennin-
ger og kanskje slektninger var borte, 
husdyrene det samme, bare de breie jor-
dene innover mot Kleiva lå som før.

Den enes død,  
den annens brød

Ingen bygsla jorda i Høydalen etterpå, 
etter noen år forsvant Høydalen fra jor-
debøkene som egen gård. Men folket på 
nabogården Hjellsand begynte snart å 
bruke området som beiteland. Målt etter 
landskyld var Hjellsand vel halvparten 
så stor som Høydalen og hadde dårlige 
beiter.

På den tida blei all skatt utenom lei-
dangen beregna i forhold til landskylda. 
Oppsitteren på Hjellsand, Knut Nilssen, 
brukte jorda utafor Kleiva uten at myn-
dighetene økte landskylda på gården 
hans. Han fikk med andre ord mer enn 
dobla inntektsgrunnlaget uten å skatte 
mer.

Knut og etterkommerne blei svært 
velstående. Sønnesønnen Nils Nilssen 
etterlot seg en formue på 333 riksdaler, 
det tilsvarer verdien av hundre kyr på 
den tida. Han og kona, Maren Olsdtr, 
hadde like god økonomi som jekteskip-

peren Tarald Giæver på Breistrand, de 
sto fadder for Giæver-unger sammen 
med prest og fogd.

Rikdommen på Hjellsand hadde sik-
kert mange årsaker, men ressursene i 
Høydalen må ha vært ei av de viktigste. 
Og rikdommen bidro til at Knut Nilssen 
blei stamfar til en stor del av dagens 
øksnesfjerdinger. Hans slekt satt med 
gården i fire generasjoner, alle like vel-
stående.

Etter dem overtok Andreas Berg og 
Karen Norum bygselen, de sto seg enda 
bedre og eide på det meste jord på 22 
gårder i Øksnes. Først på 1800-tallet var 
Berg-paret og klokkeren Nils Herman 
Celius på Nermyre de rikeste i Øksnes. 
Pussig nok hadde også klokkeren en 
stor ødegård eller allmenning som skat-
tefri ekstraressurs: Øvergården.

Rakfjæra
Vi kjente ikke ordet allmenning som 
unggutter, men visste at alt som fantes 
i Høydalen, tilhørte oss på Hjellsand – 
bæra i bakkene, raket i fjæra, og de sto-
re beitene. Kollektive ressurser på fags-
pråket. Det gikk ingen grenser i marka 
der ute, alt var felles, det gjaldt bare å 
slå kloa i godene først.

Bærbakkene blei høsta av begge 
kjønn, både unge og voksne. Å gå rak-
fjæra var først og fremst mannfolkar-
beid. Etter hvert uvær traska de utom 
Kleiva for å se etter drivtømmer, kavler, 
kasser, tau og annet drivgods – alt som 
kunne brukes. Den som først nådde 
fram til en stokk, skar inn forboksta-
vene i den, dermed var eiendomsretten 
sikra.

På slutten av krigen og de nærmeste 
årene etter dreiv miner i land der ute. 
Alle holdt seg langt fra rakfjæra til mi-
nekutter ”Thorleif 1” kom og detonerte 
styggedommen med ei kvit sjøsøyle mot 
himmelen. Ei av de største eksploderte 
ved land like utafor Storsteinan, revner 
i berget er fortsatt synlige nedafor Små-
stien.

Av og til havna en død kval i fjæra og 
stinka et år eller to til bare beingrinda 
lå igjen. Men etter hvert begynte også 

Å gå i rakfjæra var først og fremst mannfolkarbeid. Den som først nådde fram til en stokk, skar inn forbokstavene i den, dermed var eiendomsretten sikra.
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annet søppel å grise til Høydalen – plast 
av alle slag og fasonger, vaser av nylon-
garn, bokser med og uten innhold, al-
lehånde hygieniske artikler, til og med 
hjelmer fra Nordsjøen. Og en dag kleba 
seige oljeflekker til steinene.

Rakfjæra blir ikke lenger høsta, og 
ingen rydder der. Drivtømmeret har 
tatt slutt, det var en gang i tida svært 
nødvendig og kjærkomment for folket 
i Høydalen og på Hjellsand, enten det 
blei brukt i fjøsvegger, i hjeller, i lem-
bruer – eller kappa opp til brensel. Som 
alt annet i Høydalen går også innholdet i 
rakfjæra i bølger.

Ny bosetning
Etter 1750 letna den lille istida. Folke-
tallet i Øksnes steig med bedre tider 
og gradvis varmere klima, og behovet 
for bosteder økte. Rundt 1820 festa 
Nils Kristoffersen og Berit Hansdtr en 
husmannsplass i Kyllsundet utafor Høy-
dalen, seinere kom det en plass til der, 
og i 1873 fikk også sjølve Høydalen bo-
setning.

Nesten to hundre år var gått siden 
katastrofen da Jakob Olsen Dalset og 
Ragnhild Jonsdtr bygde hus på et lite 
nes mellom rasområdet og Kleiva. Der 
var de trygge for skred, men måtte gå 
heilt til Storsteinan etter vatn. Datter-
sønnen Alfred Johansen og kona Petra 
overtok som brukere av plassen, og 
neset har fått navn etter Alfred. Begge 
døde i mellomkrigstida, da blei Høyda-
len på nytt folketom.

Ute i Kyllsundet kjøpte husmenne-
ne plassene sine etter 1913. Stedet blei 
forlatt på 1950-tallet, Hjalmar og Nilsine 
Pedersen flytta til Ytter-Tunstad, Halv-
dan og Betzy Kristensen bygde i Solbak-
ken ved Smedvika. Da stilna det meste 
av trafikken gjennom Høydalen.

Stien er fortsatt tydelig, mest der 
skog og kratt ikke skjuler den. Hæljern 
har slitt merker i stein og berg langs de 
to kilometrene fra Hjellsand til Kyllsun-
det. Utafor Storsteinan dreier tråkket 
vekk fra sjøen, over Småstien og mot 
Skaran. Derfra kan man se utover mot 
Floholman og storhavet.

Det hendte vi svinga opp i bakkene 
før Skaran for å finne ei hule, Katolikk-
arkjerka. Der gjømte katolikkene seg et-
ter reformasjonen, blei det sagt. Vi trod-
de på vandresagnet, men kjente ikke 
katastrofen som skjedde like innafor 

nesten 150 år nærmere vår tid. Myter og 
vandresagn har ofte lenger liv enn min-
net om virkelige lokale hendinger.

Gruvedrifta
Vi hadde imidlertid hørt om gruvedrifta 
i Stulen og gikk mange turer dit. Under 
et mørkt flog ligger åpninga til en vass-
fylt gruvegang, men få våga seg inn der. 
Etter hvert skjønte vi at jernmalmen i 
fjellet forurensa vatnet nede i Høydalen, 
men gjorde de gamle oppsitterne det? 
Hvem veit, de visste i hvert fall at vatnet 
i det meste av dalen ikke kunne drikkes.

Visste de at et kompass oppfører 
seg rart i nærheta av Høydalen? Nei, 
ingen fiskebåter hadde kompass på 
1600-tallet og tidligere. Men i 1895 for-
sto skogsøyværingen Lauritz Herness at 
det måtte være jernmalm i fjellet. Han 
søkte sakkyndig hjelp for å registrere et 
skjerp, og blei lurt trill rundt av en inge-
niør og en gruvespekulant.

De overtok funnet og gjorde to forsøk 
på gruvedrift, det første i 1895/96, og så 
i 1907/08. På Hjellsand blei det bygd et 
par store hus med tanke på gruvearbei-
derne, men mangel på godt utskipnings-
sted og mye titan i malmen stansa gru-
vedrifta – enda et eksempel på store håp 
og større skuffelser.

Magnetittforekomsten har i ettertid 
skifta eiere flere ganger, den siste var 
Elkem, som nå er solgt til et kinesisk 
selskap.

Høydalen har to minner etter gru-
vedrifta: Et djupt sår i fjellsida utafor 
Bukkhammaren og en dunge malm nede 
ved sjøen, like ved Kleiva. Tidligere hen-
ta mange fiskeskøyter ballast av malm-
dungen, nå ligger den stort sett urørt, 
bare fotturister stanser der.

Den nye stien
På nye kart er stien prikka inn over Ner-
kleiva, forbi malmdungen, over Alfred-
neset, nedafor området der det gamle 
tunet sto, og ut til Storsteinan. Ingen 
skilt viser rasområdet, det ligger som en 
brei og ulendt bakke under Eriklia. Et 
gammelt torvgjerde forsvinner inn i ryg-
gen og dukker fram igjen på andre sida.

Ved Storsteinan svinger stien opp 
mellom Litjbranden og Larshamran. 
Dagens trafikanter tråkker ikke til Kyll-
sundet med tunge bører, de skal opp på 
Stikollen. De har ikke hæljern under 

skoene, men såler med godt gripetak i 
bratte graskledde bakker.

Lønn for strev og svette er ei utrolig 
utsikt fra toppen, mer enn sju hundre 
meter over landskapet omkring. På ned-

turen ser de den kvartsirkelforma scena 
– Høydalen, i dag for det meste tom og 
stille, men i 1680 skueplass for et vold-
somt og dødelig drama.

Mary-Ann Wigdahl sitter på tufta etter husmannsplassen der mora blei født, med rasmerka lier som bakgrunn. Familien på Alfredneset var den siste som bodde i 
Høydalen, og mora fortalte Mary-Ann om et tungvint og slitsomt liv. (Foto: Johan Borgos)

Vi ønsker alle våre kunder

En riktig god jul   
   og et godt  nytt år!

E-post: post@reno-vest.no  /  www.reno-vest.no  /  facebook.com/Reno.Vest  
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Bygningene med kaia, sveiseverkstedet 
og slippen står der fremdeles. På den an-
dre siden av Slåttnesbogen. Når du med 
bilen har passert Grønningbrygga langs 
veien  på  østsida av Eidsfjorden – og du  
retter blikket mot venstre.

For godt og vel et ti-år siden var det 
full drift der. På det lille, men meget vik-
tige og allsidige mekaniske verkstedet 
ute på landsbygda, på Slåttnes  i Hadsel.

Foruten å gi fast arbeid og et sikkert 
levebrød til mange mennesker som bod-
de i dette området, var verkstedet rett 
og slett i mange år et servicesenter for 
fiskerbondens virksomhet. Her kunne 
han få laget, kjøpt eller reparert det al-
ler meste av redskaper innen fiskeri og 
jordbruk, til sjark og til gård. Ja, i sann-
het tilpasset fiskerbondens mangfoldige 
virksomhet.  

Han visste nok hva han gjorde, den 
gamle smeden på Slåttnes, han Iben-
hardt Pareli Angell Eilertsen. Seinere 
tok han etternavnet Seljeseth etter ste-
det han kom fra, Seljesetneset i Gilde-
skål.

Til Vesterålen kom han med silda, 
bokstavelig talt, og fikk seg i 1908 mas-
kinistjobb ved sildoljefabrikken i Sild-
pollen. Han ble gift med ho Petra Nilsen 
fra Straumfjorden, og i 1917 slo paret 
seg ned på Slåttnes. Her drev de et små-
bruk sammen, og Ibenhardt sjøl drev i 
tillegg som bygdesmed, som et ekstra 
levebrød.

Men det ble stadig mer å gjøre. Smed 
Seljeseth med poststedadresse Vottes-
nes, etablert i 1930, ble etter hvert et  be-
grep i øysamfunnene. Den flinke hånd-
verkeren laget mange slags redskaper, 
og helt nødvendige og livsviktige ting 

både til fiske og gård. Svijern, oljekokte 
hjul, bikkvogner, stubbebrytere, pløye- 
og hyppeploger, takrenner, dregger og 
oljebåtovner. Ja, til og med håndlagete 
brosjer til fiskerkonas finbluse kom fra 
smed Ibenhardts hånd. 

Drivkraft    
Enmannsbedriften med smia på Slåttnes 
ble etter nedgangstider og verdenskrig 
til et større mekanisk foretak, med både 
slipp og kai, snekkerverksted, smie og 
sveisehall og flere gode medarbeidere. 
Da hadde sønnen Meyer Seljeseth i stor 
grad tatt over.

Meyer ble en stor drivkraft i lokal-
samfunnet. Han fikk på plass både molo 
og betongkai. Til sistnevnte fikk han flyt-
ta stålskinnene til kaipiren hos Madsen 
i Vik, til Slåttnes. Dette som et grunnlag 
for den solide betongkaia. Ei brygge i to 
etasjer fulgte også med på kjøpet. Denne 
ble til snekkerverksted, vinsjhus og la-
ger. Snakk om å utnytte ressursene!

Som en stor anerkjennelse for sin inn-
sats for å skape stabile arbeidsplasser i 
et område av vår region der forholdene 
på ingen måte lå til rette for dette, ble 
Meyer Seljeseth i 1975 tildelt Utbyg-
gingsprisen for Vesterålen.  

I 1956 ble navnet endret til  Seljeseth 
Slip og Mek. Verksted.  Og hit kom alt-
så kystfolket fra hele Vesterålen for å få 
ting gjort. Her fikk du bunnsmurt og re-
parert sjarken, installert en ny oljeovn til 
lugaren, eller en vital del skulle skiftes 
på Sabb-motoren. Var garnspillet defekt, 
ja, så fikk du et helt nytt montert hos han 
Seljeseth.

Og skulle fiskarkonene ha seg et nytt 

og praktisk klestørkestativ av svingbar 
modell, ja så ordna de sannelig også det-
te fra Slåttnes.

Her var det videre godt utvalg i både 
hageporter i smijern, samt gelender, 
gjerder og flaggstenger. Det var ikke den 
ting som ikke kunne løses hos Seljeseth 
og hans dyktige stab. Arven fra gam-
melsmeden var ført videre.

Båtbygging
I tillegg ble det ei kort tid også bygd bå-
ter her, både fiskebåter og arbeidsfartøy.  

Fisker og småbruker Ingolv Remme 
fra Vassbotn like ved Guvåg, var en av 
de mange som benyttet verkstedet ved 
Eidsfjorden mye – gjennom mange år. 
Ingolv var en kjent fjord- og heimefisker 
i søre del av Bø. Lommekjent med de 
gode fiskeplassene også i Eidsfjorden.  
Hvert år gikk han med sjarken sin, 25-fo-
tingen Alken, innover til verkstedet på 
Slåttnes for vedlikehold, reparasjoner 
og bunnsmøring. En stor trygghet var 
det å ha folk i nærheten som løste pro-
blemene som kunne oppstå.

Ingolv drev fiske med både garn og 
juksa i deler av året også på Eidsfjorden. 
Var det sesong her og gode fangster, ble 
det for slitsomt hver dag å gå heim til 
Guvåg. Etter levering til fiskebruket på 
Grønning la han heller sjarken på en hø-
velig plass i nærheten og overnattet hos 
slekt og venner på Kjørstad, hos Olaug 
og Johan Ellingsen. Heime i Bø var han 
bare i helgene. 

Foretakene Smed Seljeseth og Selje-
seth Mek Verksted på Slåttnes eksisterte 
fra 1930 til 2003. Da ble dørene der luk-
ket for godt. Det hadde vært en veldre-

vet familiebedrift i tre generasjoner.
De hadde på denne tiden allerede 

etablert seg også på Børøya ved Stok-
marknes, og drev ei stund to verksteder 
parallelt. Men utviklingen gikk sin gang, 
og etter hvert ble det lite lønnsomt å 
drive på to steder. I dag er tradisjonen 
ført videre under navnet SMV Hydraulic 
A/S med rundt 30 ansatte i Stokmarknes. 
Bedriften har spesialisert seg på hydrau-
likk, kran, vinsjer og diesel. Kjerneom-
rådene er fiskeri, oppdrett, offshore og 
oljevern. Javisst! Liv laga også for frem-
tiden! 

Satte sitt stempel
Tidene har likevel forandret seg. Fis-
kerbonde-tradisjonen er i dag stort sett 
dødd ut. Smedens hammerslag er også 
borte, og  det er stille i de gamle loka-
lene ved den berømte sildefjorden. Men 
historien kan likevel fortelle oss om 
smed Ibenhardt Seljeseth som allerede 
for 100 år siden sådde frøet til det som 
er dagens bedrift i Stokmarknes.

Han var samtidig en av de mange fra 
distriktene som var med på å bygge opp 
samfunnet og legge grunnlaget for vår 
moderne eksistens.

Ei heller skal vi glemme brukerne og 
kjøperne av Seljeseths tjenester, nemlig 
fiskerbonden med sjarken, skøyta og 
småbruket, som også satte sitt viktige 
stempel på utviklingen langs vår nord-
norske kyst. 

Kilder: Opplysninger fra Arne Selje-
seth, Sortland, heftet SMV Hydraulic a/s 
80 år, Asbjørn Vassbotn, Melbu, og Had-
sel Bygdebok bind 2, av Edgar Hovland.     

Smed Seljeseth på Slåttnes
Av Øystein Rysst, Melbu  Illustrasjon: Asbjørn Vassbotn, Melbu
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Fra stormende glede til dyp fortvilelse. 
Livet snur fort.

Historien om Brorsan startet på 
Dombås sommeren 1991. Moren til 
Brorsan, Nordheim Siv, var ei lynrask 
kaldblods-hoppe som det var knyttet 
store forventninger til – travet som en 
varmblods og så ut som en varmblods. 
Problemet var at hun var nokså heit i 
toppen.

Eieren ville gi henne tid og valgte der-
for å bedekke henne med avlshingsten 
Elding som han hadde stående på går-
den.  Og som, i motsetning til Nordheim 
Siv, var stødig i hodet.  

Men – det blir ikke alltid som man hå-
per og tror.

Tragedien var bortimot fullkommen 
da hoppa med det nyfødte føllet døde. 
Trolig av indre blødninger. Et velskapt 
hingsteføll, knappe fire timer gammelt,  
sto alene tilbake, uten pupper til å suge 
livsviktig melk fra. Og uten morens 
trygghet og varme. Mørke skyer la seg 
over stallen. Den vesle krabaten kom 
neppe til å leve opp. I så tilfelle måtte 
det skje et under.

Tiden ble kostbar. Man måtte handle 
raskt – og bønder er ikke av dem som gir 
opp så lett. Det ligger i deres natur å stå 
midt i dramatikken. 

To føll å amme
Akkurat da befant det seg ei hoppe til 
på gården. Sonja Donna skulle bedek-
kes. Hun hadde føll – og melk i puppe-
ne. Men ville hun godta et fremmed føll 
– og hva med hennes eget? Spørsmålene 
var mange og spenningen stor.  Det ville 
være bortimot en sensasjon hvis hun tok 
det fremmede føllet til seg. 

Men det gjorde den sindige Sonja 
Donna – og det gikk ikke lang tid før 
hun hadde to føll å amme. På den måten 
reddet hun livet til det morløse hingste-
føllet. 

Etter at ammen reiste, bestemte jen-
tene på gården seg for å ta seg ekstra 

godt av det morløse føllet – og siden de 
ikke hadde noen egen bror, kalte de han 
brorsan – som senere ble hans ordentli-
ge navn, men med stor B.

Han ble flasket opp på skummet kul-
turmelk som bonden fikk tilbake som 
returmelk fra Tine. Den smakte fortref-
felig. En liten kjæledegge ble han – på 
alle mulige måter. 

Gjennom bekjente fikk vi senere høre 
historien om føllet og at eieren, på grunn 
av tidsmangel, vurderte å selge det. Vi 

tok kontakt med eier. Han skulle til Biri 
på løp med en annen hest og kunne ta 
Brorsan, som nå var blitt åring,  med seg. 

Kjærlighet ved første blikk 
En travtrener tok hesten ut av hengeren 
slik at vi fikk se han skikkelig. Med bratt 
nakke og høye kneløft travet åringen i 
ring mens han knegget av hjertens lyst. 
Travtreneren som var fra Bergen, så på 
meg og sa: Han er jo ikke tam. Nei, det 

ser ikke sånn ut, svarte jeg – og måtte si 
meg enig. Men… 

Sønnen min og jeg ble værende i hes-
tehengeren resten av kvelden. Det gikk 
som det måtte gå – før dagen var omme 
var hesten vår.

Skummet kulturmelk fikk han også 
av oss. Bare at vi kjøpte melk i butikken. 
Tre til seks liter om dagen i mer enn et 
år. Det ble noen liter, det. Og det var van-
skelig å venne han av. Han var jo så søt. 
Når vi ropte: Brorsan, kom og få drikka, 
så kom han som et skudd. Kastet med 
hodet og vrinsket fornøyd. En fryd for 
øyet og balsam for sjela. 

Norsk trav derby
Brorsan utviklet seg til en staselig hingst 
– som også gjorde det bra i løpsbanen 
med Bjørn Garberg i sulkyen.  Av de 
1200 norske kaldblodshestene som var 
født i 1991, var han blant de 12 som kva-
lifiserte seg til Norsk trav derby 1995. 
Der ble han nummer fire. 

Fremtiden var lys. Mange hoppeeiere 
ville bruke Brorsan når han ble kåret 
som avlshingst. Det var når – og ikke 
hvis.

Han skulle stå i hoppenes tjeneste på 
Dombås. Det hadde vi gjort avtale om. 
Alt så lovende ut – helt til ei god uke 
før kåringen på Bjerke.  Oppdretteren 
hentet Brorsan til gården. Han ville på 
nytt gjøre seg kjent med hesten før be-
dømmelse og kåring. Men så skjedde 
det som ikke skulle skje. Et skikkelig 
bakspark i veggen, på grunn av en brå-
kete hingst i naboboksen som tøffet seg 
overfor nykomlingen. Da var det gjort. 
Skaden i foten var større enn først antatt 
– og dermed var karrieren over. 

Nei, det blir ikke alltid som man hå-
per og tror. Livet snur fort – fra stormen-
de glede til dyp fortvilelse. Det vet alle 
som har hatt dyr. En ting er i hvert fall 
sikkert, minnene lever.  Brorsan beriket 
livene våre.  Tross alt.

Brorsan
Av Anne Berit Mandelid, Leksvik/Andenes  Ill.: Atle Paulsen, Sortland
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Ein drengkall på Andenes gjorde til vane
men kvintola kva
han messa og mól når han fukta sin gane:
God tår då, mi havfru ! han sa

Til daglig var drengkallen ikkje for katten
men kvintola kva
den strofa var dagviss, til vin og til vatn:
God tår då, mi havfru ! han sa

Ein dag låg han roen i lag med to fyra
men kvintola kva,
han tørsta og letta opp kaggen med syra:
God tår då, mi havfru ! han sa

Det var berre stasver, så vidt at det gusta
men kvintola kva 
kor drengkallen bemla og smatta og pusta:
God tår då, mi havfru ! han sa

Der langt vest i hav låg ein skydott og stengte
men kvintola kva 

at havfrua kom, var det siste han tenkte:
God tår då, mi havfru ! han sa

Bak disma glei møya fram, fager på tofte
men kvintola kva
kor song nådde himmel og hår nådde hofte:
God tår då, mi havfru ! han sa

Ho var meir enn nær nok, det skar dei i synet
men kvintola kva
kor gullhåret blafra og blinka som lynet:
God tår då, mi havfru ! han sa

Brått låg ho ved sida og rekte ut handa 
men kvintola kva
at drengkallen, stakkar, fekk fram noko anna:
God tår då, mi havfru ! han sa

Då lydde der klask som av fisken i kipa
men kvintola kva
kor kallen fekk hysk, ja han fauk over ripa:
Godt tår då, mi havfru ! han sa

Du æra meg dagstøtt med bleng i ditt beger
men kvintola kva,
i dag er det eg som byr drikka og læger!
God tår då, mi havfru ! han sa

Han skåla, han gnåla, til slutt gjekk han dukken 
men kvintola kva,
han var kje å sjå meir, på garn eller sókn.
God tår då, mi havfru ! han sa

Enn du, har du dama di trygt på det tørre?
men kvintola kva
å skåle med havfrua skal du kje vørde!
God tår då, mi havfru ! han sa

Du kan saktens fjase, ho søm uti fjorden 
men kvintola kva, 
der får du traktering med klaps utav sporden.
God tår då, mi havfru ! han sa

F. M.

God tår, havfru

En grå dag i november 1944 ankret et 
stort skip innenfor Reinsnesøya. Vennin-
nen min Erikka og jeg på 8 år, syntes det 
var veldig spennende og litt skummelt at 
det skulle komme så mange fremmen-
folk som skulle bo hos oss på ubestemt 
tid.

De ble fraktet i land i alle størrelser, 
fra småunger til oldinger.

Det viste seg at de var naboer og fra 
Rotsundelv i Nord-Troms.

Til oss på Nordgård ble en familie på 
8 innkvartert. (Ble bare tildelt uten noen 

form for godkjenning slik jeg husker det, 
heller ikke noen form for godtgjøring.)

Det var barna Andor 2 år, Petra 6, Gu-
drun 8, Ingebjørg 12, Arthur 14 og Gunn-
ar 16 år.

Foreldrene var Agnete og Georg 
Fyhn.

De ble innkvartert på loftet med to 
bittesmå og to noe større rom. På det 
ene rommet var det en “båt-ovn” med 
ringer for kasseroller. Vi hadde ikke inn-
lagt vann, og selvfølgelig ikke elektrisk 
strøm.

Far Georg falt en gang i loftstrappa 
med to bøtter vann fra elva og slo seg 
stygt, en av naboene klarte heldigvis å 
få skuldra som var ute av lledd, tilbake 
i ledd.

På skolen ble det rene kaoset, slik jeg 
husker det. Vi hadde en ung “studentfrø-
ken” fra Tromsø som lærer i småskolen. 
Hun takket for seg til jul, og etter nyttår 
fikk vi en ny helt ung student fra Sort-
land, Drude Dåe, som klarte å få en viss 
orden i klasserommet.

Vi ble alle “lusåt”. De evakuerte ble 

smittet mens de var stuet sammen på 
skipet, så det var ikke til å unngå at vi 
alle ble smittet. Dessuten var det mange 
som fikk skabb.

Men ellers var det lite av negative 
opplevelser som fulgte med de evaku-
erte.

Det var fredsommelige og snille men-
nesker som fant seg tålmodig i sin skjeb-
ne. Gudrun på 8 og Ingebjørg på 12 had-
de faste, daglige arbeidsoppgaver som 
å vaske opp koppene, skylle opp klær 
i elva og koste gulvene. Petra på 6 var 
flink til å passe på 2-åringen.

Ingebjørg måtte dessuten hver eneste 
kveld i 19-tida koke kveldsgrøten til fa-
milien sin.

Den ble som regel kokt av vann og 
det elendige “brødmelet” uten sukker, 
men relativt ofte med separertmelk/ 
skummet melk til. Men jeg hørte ikke at 
de klaget.

Jeg kan ikke huske at de to store gut-
tene hadde noen faste oppgaver, men de 
var flinke til å fortelle nifse skrømthisto-
rier om kveldene. Å sørge for fersk fisk 

til middagene var de sikkert med på.
Jeg kunne plutselig ikke finne dokka 

mi, en kjær, velbrukt og stor tøydukke. 
Men så oppdaget Petra den til alle oss 
jentene sin store forskrekkelse: Den 
hang under taket med en stram snor 
rundt halsen. Det var et ynkelig syn, og 
første gangen jeg hørte om Grini-fanger.

Etterpå var ikke den dokka den sam-
me som den hadde vært, den var og ble 
temmelig tapt for denne verden.

I juni 1945, etter frigjøringen, reiste 
de voksne mannfolkene hjem til Rot-
sundelv for å se på tilstanden. Husene 
var ikke brent, men svært ramponerte. 
Bl.a. var skilleveggene mellom romme-
ne brukt til brensel.

Verdisaker som de hadde gjemt i bun-
kerser, var knust. Da mor Agnete fikk 
vite at rokken hennes også var knust, 
gråt hun. Det var eneste gangen jeg så at 
hun gråt, og vi småjentene gråt sammen 
med henne.

Av familien på åtte, er det bare Gu-
drun og Andor som lever i dag. Far Ge-
org ble en gammel mann.

Evakuert
Av Liv Reinsnes Moen, Sørhamna i Sortland Ill.: Atle Paulsen, Sortland

Da mor Agnete fikk vite at rokken hen-
nes også var knust, gråt hun. Det var 
eneste gangen jeg så at hun gråt, og vi 
småjentene gråt sammen med henne.
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Bø kommune ønsker  
bøfjerdinger og venner av Bø

Det er i Bø det skjer!

Ønsker du å jobbe i Bø?  
Har du en gründer i magen?
Bø kommune i samarbeid med Bø Næringsforening  
inviterer deg  til romjulstreff.  Vi møtes på Rune’s Bar 
torsdag 29. desember klokka 19.00.

Sture Pedersen, ordfører Bø kommune

en riktig god jul 
og et godt nytt år!
en riktig god jul 
og et godt nytt år!

Rundt unionsoppløsningen måtte Norge 
ha industri for å ha muligheter til å stå 
på egne bein. Det var ikke så mange mu-
ligheter. Mange så på gruvedrift som et 
satsingsområde.

Jeg vil her fortelle om en engelsk og 
en tysk rapport om malmforekomster 
fra området Fiskfjorden–Blokken–Djup-
fjorden.

Rapportene er så grundige i beskri-
velsen av områdene at de er en reise-
skribent verdig. Begge rapportene viser 
også utfordringene med å oppgi steds-
navn riktig.

The eastern side of «Sortland So-
und», «Hindø» side is characterized by 
lofty ranges, such as «Fisketindene», 
«Møradlen». Penetrating fjords such as 
«Lunkfjord», «Fiske Fiord», «Blocken» 
and «Dyp Fiord».

De rikeste funnene av malm befinner 
seg i Fiskfjorden på nordsiden av dalen. 
Her nevnes Hornolien og Jørgenberget, 
med sistnevnte som rikeste (25 m tyk-
kelse).

Videre opplyses det at det er regis-
trert 130 skjerp, hvor cirka 10 stk er un-
dersøkt nøyere.

Malmen går i vertikale linjer mot 
nord–vest, med varierende funn ved 
«Storvand», «Trevand», «Blanketind» 
og «Fisketind».

Det omtales også 2 km lang jernba-
ne fra funnene ned til Fiskfjorden, samt 
kraftverk. «A good waterfall in the Cen-
ter of the Orefjeld». Fiskefjorden nevnes 
også å være dyp med gode havneforhold.

Konklusjonen av undersøkelsene er 

at mektigheten av malmfeltene varierer 
fra 0 til 30 m, bestående av magnetmalm 
med rikhet på 30%. Tar en alle forekom-
stene i betraktning, kan malmmengden 
i områdene anslås til 40 mill. tonn. Så 
langt den engelske rapporten.

Tysk grundighet
Den tyske rapporten er mye grundigere 
og beskriver Fiskefjordens fortreffelig-
het med hensyn til havn og kaianlegg. 
Beskriver også Fiskholmen med sitt 
seilingsmerke. Her nevnes også at med 
mulig gruvedrift må det komme lykt på 
holmen. Kvitnes beskrives som «Handel-
sort mit Post, Fernsprechen und Damp-
ferbindung». Videre nevnes «Linhafte» 
båtforbindelse til Bodø, Svolvaeer og 
Narvik, samt Tromsø. Hadselfjorden 
nevnes som dyp og oversiktlig for sto-
re fartøy. I rapporten nevnes igjen Jør-
genberget som mest lovende malmfelt. 
Her brytes det også en 20 m dyp stoll. 
Malmprøver blir sendt til Stockholm og 
gir positive tilbakemeldinger.

Malmforekomsten ligger på flere ste-
der og kan følges 40–50 km i nordlig 
retning. Den tyske rapporten anslår de 
forskjellige forekomster til 2 mill. tonn 
råmalm. Ved behandling 50–60% mag-
netmalm. Hvis forekomstene i Djup-
fjord–Blokkenområdene viser seg å 
være lovende, anbefales transport med 
lekter til Fiskfjorden for videre behand-
ling. Det stilles også kritiske spørsmål 
ved at malmen flere steder ligger van-
skelig til, samt at den ligger under store 

mengder løsmasser.
Det beregnes også 2 kraftverk med 

190–340 HK kapasitet samt at 2.-vannet 
reguleres 6–10 meter. Konsesjon til dis-
se ble gitt 13. mai 1905. Arbeidskostna-
dene ved en eventuell gruvedrift regnes 
utdrivingen av råmalm til 2 kr pr. tonn. 
Totalkostnaden regnes til kr 11,50 «Frei 
an Bord». Levert tysk havn kr 14,60 pr. 
tonn.

Selskapet
Til slutt noen ord om Fiskefjords Malm-
felter, Aktieselskap.

Dannet 21. desember 1904 med en 
startkapitat på kr 100.000. Aksjehavere 
var direktør Gustav Palmqvist kr 48.750, 
direktør Einar Bjørnson kr 51.150. Ei-
nar Bjørnson var sønn av dikteren 
Bjørnstjerne Bjørnson.

Dessuten en Herr Gulowsen med 
kr 100. Hver aksje hadde pålydende kr 
100. Grunnavståelse ble inngått med en 
Herr Edvard Anderssen og Herr Henrik 
Larssen Nipen. Salgssum kr 50.000 samt 
handelsmann Ellingsen med kr 25.000. 
Ellers er det foreløpig lite å finne om 
disse storslåtte planene.

(Kilde: NGU)

Hva fjellet gjemmer
Av Rolf-Erling Knutsen, Blokken

I bergene til venstre på bildet var det at malmen ble påvist. (Foto: Lisbeth Eriksen 
Røe.)
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Under andre verdenskrig fantes det ikke 
skikkelig kaffe i bygda. Folk måtte nøye 
seg med Kornelius kaffeerstatning og 
Riga kaffeerstatning. Hva Kornelius og 
Riga var laget av vet jeg ikke. Det var 
først lenge etter krigen at vi kunne kjøpe 
god kaffe å kose oss med.

Bror til min far bodde i Amerika. En 
dag kom det en stor sekk med kaffe fra 
ham, men den var rå, så den måtte bren-
nes. Far la godt i ovnen, satte ei stor gry-
te på, hadde litt av den ubrente kaffen i 
gryta og rørte rundt.

Han kunne ikke ha så mye i gryta ad 
gangen, for ellers kunne kaffen lett svi-
es. Nei, kaffen måtte bli akkurat passe 
brun, og det tok sin tid.

Det duftet mektig av kaffe i det varme 
kjøkkenet, erindrer jeg.

Etter hvert som far ble ferdig med 
kaffebrenninga ba han meg springe 
rundt til naboene med smaksprøver, og 
jeg sprang villig fra hus til hus og ga bort 
kaffe. Folk ble så glade over kaffegaven 
at de gråt av glede. De hadde ikke fått 
skikkelig kaffe på hele fem år, så dette 
var en meget kjærkommen førjulsgave.

Da alle naboene hadde fått sitt, var 
det ikke så mye kaffe igjen til oss heime, 
men vi hadde likevel kaffe i lang tid tak-
ket være onkel i Amerika.

I dag er allting så lettvint. Det er bare 
å ta en tur innom butikken og kjøpe kaf-
fe. Ingen trenger lenger å brenne dette 
vidundret av en drikk i dag. Kaffen er 
ferdig brent fra de store kaffehusene.

Men når jeg tenker tilbake på den 
gangen far laget heimbrent uten alko-
hol, fylles jeg av et varmt førjulsminne 
om den gang da det ikke bare gjaldt å 
brenne kaffe, men også å glede andre.

Heimbrent uten alkohol
Av Solbjørg Helland Pedersen, Vedhøggan i Øksnes  Ill.: Atle Paulsen, Sortland

Han kunne ikke ha så mye i gryta ad gangen, for ellers kunne kaffen lett svies. 

Jeg sprang villig fra hus til hus og ga bort kaffe.
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Tlf. 76 14 10 60

 god jul 
og et godt   
nytt år

til alle våre kunder
og samarbeidspartnere

En riktig 

Tlf: 76 11 21 60  •  Strandgata 40, 8400 Sortand

Vi ønsker alle 
vesterålinger  

en riktig god jul 
og et godt nytt år! 

Vesterålsgt. 48 (i Nordnorsk Engros-bygget) – Sortland
Tlf. 76 12 08 90 – Faks. 76 12 08 91

Mob. 926 06 643 – e-post: berg.elnikk@elesco.no

Vi er medlem av 
Norges ledende service-kjede

Takk for samarbeidet i året som er gått!
Berg Elektronikkservice AS er et selvstendig serviceverksted, 

som utfører service og reparasjoner på Audio/Video produkter og 
hvitevarer (vask, tørk, kjøl/frys...), samt montering av varmepumper, 

for en rekke leverandører av mange kjente merker innen 
forbruker- elektronikk og storhusholdning.

Vi ønsker alle våre kunder 
og forretningsforbindelser 
god jul og godt nytt år!

I desemberdager små snøkorn daler
og skimrende flammer lyser opp i nord,
barndommens jul til ditt hjerte taler,
forventning, høytid og julesang i kor.
 
Naturen har strødd sine vakre krystaller,
et grantre blir pyntet med lys og bånd,
du hører de kjente kirkeklokker kaller
og minner dukker frem fra en åpen hånd.

Du er i tanken tilbake til farne tider,
din jul var vakker, en gavefylt fest,
nå er du blitt eldre og årene skrider,
men du venter som før på den store 
gjest.

Du tenker på han som ble født i en stall,
det var ikke husrom for alle i Davids by,
men barnet ble født, skrevet inn med 
tall,
og en natt ble det oppbrudd før morgen-
gry.

Han ble fostret blant brødre i barneår
og han vokste i visdom og klokskap,
hans fødsel vi feirer, og blant gavene vi 
får 
er englenes fredssang og budskap.

Vi må være som barn, ta imot med glede,
budskapet bringer forventninger frem.
Må han som vi feirer være til stede,
la det bli fred på jord og i de tusen hjem!

Tekst og illustrasjon:
Oddbjørg Husøy

Andenes

Budskapet
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En søndag ettermiddag i Gullesfjord-
botn, på seinvinteren 1944, ved siden av 
et hull i isen ved munningen av Lakselva, 
befinner det seg en kar noe ille til mote. 
At han er gjennomvåt og kald etter å ha 
vært gjennom isen, og at kroppen så 
smått begynner å merke slitet den har 
gjennomgått siden tidlig morgen, eller at 
sydvestkulingen pisker regnet mot krop-
pen, bryr han seg ikke så mye om. Nei, 
det verste er at da han var gjennom isen, 
mistet han ene skia…

Dette er kjempekrise. Han må ha tak 
i skia og vet samtidig med seg selv at det 
finnes bare én måte å ordne dette på. 
Han er nødt til å slippe seg ut i vannet og 
ned under isen igjen, og det må skje fort.

Han er trygg på sine svømme-
ferdigheter, svømming er en av de få 
idrettsinteresser han har, og som de 
fleste andre ungdommer i bygda har han 
alltid vært aktiv i svømmeklubben. Så 
stuping, dykking og alt som her hører 
med, er godt innarbeidet.

Tankene raser gjennom hodet: Er det 
mulig å få tak i skia, eller har strømmen 
tatt den? Han slipper seg ut i ishullet 

igjen og kjenner på ny isvannet lukke 
seg om kroppen…

Hendelsen det her skal berettes om 
gjelder min far, Odd Eide.

Båten i sikkerhet
Han hadde båt liggende fortøyd på Våt-
vollbukta. Dette fordi der var bedre hav-
neforhold enn hjemme på Eide, særlig 
vinterstid med fare for is. De fleste vin-
trene lå iskanten like innenfor Eide/Våt-
voll, men ikke sjelden frøs det til videre 
utover, og det hadde det gjort dette året.

Slike år kunne det bli perioder på 
høst og vår at verken is eller båt kunne 
benyttes, og østre side av fjorden ble da 
isolert fra omverdenen.

Mot slutten av uka hadde regn og 
vind tært så mye på isen at denne situa-
sjonen oppstod. Far ble urolig for båten 
som lå innefrosset på Våtvoll. Kom isen 
i drift, var faren stor for at den tok båten 
med seg, og den ville da være så godt 
som tapt.

Utover lørdagen ble været stadig ver-
re, så allerede grytidlig søndagsmorgen 

spente han skiene på, og tok på tur den 
cirka 15 km lange veiløse strekningen 
rundt Gullesfjordbotn mot Våtvoll.

Han var glad han hadde ski av skik-
kelig kvalitet. De var laget av beste 
materiale og beslått med stålkanter og 
moderne bindinger. Skiene tilhørte en 
politimann han kjente som bodde i Har-
stad. Han hadde flere ganger gått på ka-
ren for å få kjøpe skiene, men selge ville 
han ikke. Tok han derimot godt vare på 
dem, kunne han få låne dem inntil vide-
re, og slik var det blitt. Gode ski var vik-
tig å ha, når dette ofte var eneste fram-
komstmiddelet.

Turen til Våtvoll gikk rimelig greit. Fa-
ren for at elvene kunne gå opp var nok 
i tankene, men han regnet ennå med å 
være så tidlig ute at det skulle holde. 
Skituren foregikk delvis på isen langs 
land, men også mye i snøen inne på land, 
der isen var for dårlig.

Han kom fram til Våtvoll tidlig på for-
middagen. Her hadde gode naboer alle-
rede startet arbeidet med å hogge løs bå-
ten. De hadde sett faren de óg. Dette var 
hardt arbeid, ikke bare skulle det hogges 

rundt båten, det måtte også hogges råk 
inn mot land slik at isen kunne fare uten 
at den tok båten med seg.

Utover middagstid var jobben gjort.
Været ble stadig verre, sydvestlig ku-

ling og regn. På Våtvoll ville folket han 
skulle gi seg igjen  over natta, men han 
så på klokka og mente at skyndte han 
litt på, skulle han rekke hjem  i løpet av 
kvelden. Han var nå trygg for båten og 
var bare så snarest innomhus og fikk i 
seg litt mat før han satte kursen hjem-
over igjen.

I kuling og regn
Etter hvert som han beveget seg inn 
langs fjordsiden og så hvordan vær og 
føre utviklet seg, ble han mer og mer 
engstelig for at elvene skulle gå opp. 
Gjorde de det, ville han få problemer 
med å komme over. Han hadde derfor 
hastverk med å komme fram. Nådde han 
bare første gården i Botn, ville han være 
berget.

Midtfjords kunne han nå se at isen 
delvis var slått i stykker av den kraftige 

Drama i Gullesfjorden
Av Bernt Eide, Gullesfjord       Ill.: Kyrre Dahl, Ringsaker
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vinden, det hadde også åpnet seg store 
råker enkelte steder, men inne langs 
land kunne han fremdeles ta seg fram 
etter isen enkelte steder.

Han passerte Vesterelva inne på land, 
uten problemer og nærmet seg etter 
hvert Lakselva. Dette var den største 
og strieste. Her var det gått som fryk-
tet, den var ikke gått helt opp, men det 
rant så mye overvann på den at å kom-
me over, så han ganske raskt, ikke ville 
være mulig.

Den eneste muligheten var å forsøke 
etter isen utenfor elvemunningen, men 
han var jo klar over at dette var et vå-
gestykke, da isen her ville være særlig 
dårlig grunnet strømmen.

Når han så utover isen, virket det 
ikke som den var så aldeles dårlig, og 
tanken på å sitte innesperret mellom to 
elver i en øde fjordbotn natten over, fris-
tet svært lite.

Så han brukte ikke lang tid på å be-
stemme seg. Det gikk rimelig greit å 
komme ut på isen. Han ville forsere om-
rådet i en passe stor bue utenfor mun-
ningen, det fikk bære eller briste, bok-
stavelig talt.

Dramatikk på isen
Det gikk bra et godt stykke utover, han 
øynet et håp om at dette kunne gå bra, 
og var så smått i ferd med å bøye inn mot 
land igjen, da han kjente det ga etter. 
Uansett hva han prøvde nyttet det ikke, 
han lå snart badet i iskaldt sjøvann. Han 
hadde vinterklær på, sekk på ryggen og 
ski på beina, så her var det om å handle 
riktig. Han måtte først se å få av seg ski-
ene. Og de var lånt, så han måtte for all 
del ikke miste dem.

Han greide å få vridd av seg den ene, 
denne fikk han opp og slengt innover 
isen. Den andre ble det verre med, han 
kjente strømmen ville dra han ned, så 
han måtte bare få sparket den av seg.

Nå var han for så vidt ikke uvant med 
en dukkert på vinterstid. Folk som ofte 
benyttet isen som ferdselsåre måtte 
regne med slikt. Han hadde derfor tek-
nikken med å komme opp på isen igjen 
rimelig godt inne. Jeg husker han lærte 
oss som unger at skulle vi berge oss opp 
av is, måtte vi slå den dårlige isen i styk-

ker med knyttneven så langt vi klarte. 
Når isen ikke lot seg knuse lenger, vil-
le den være sterk nok til at man kunne 
komme seg opp igjen. Man skulle da snu 
baken til iskanten, så få hendene att og 
opp på kanten, og så ved hjelp av beina 
svømme seg baklengs inn på iskanten. 
Det tyngste og vanskeligste var dette 
med isbankinga, men han kom seg da 
etter hvert inn til tykkere is.

Skia han hadde berget hadde han al-
lerede fått inn på isen, så nå var det å 
snu seg rundt for så å komme seg opp 
og inn på «trygg grunn». Han greide det 
også. Hvor mange minutter det hadde 
tatt siden han gikk gjennom til han nå 
var oppe igjen, var han usikker på, men 
som han sa, han syntes det hele hadde 
gått rimelig greit.

Så satt han altså der, eller han lå vel 
mer enn han satt. Han torde ikke reise 
seg opp i frykt for at isen igjen skulle 
svikte. Så langt var liksom alt greit, men 
han hadde mistet ei ski, og den var lånt. 
Han hadde forgjeves forsøkt å få kjøpe 
den. Kom han nå og fortalte politi-karen 
at han hadde mistet den, fryktet han at 
forklaringen kunne bli trukket en smule 
i tvil. Nei, skia måtte berges, den saken 
var klar.

I det samme han er nedi igjen, ser 
han den, hvit av farge vises den godt på 
skrå ut mot marbakken. Under basketa-
ket med å få den av må den ha kilt seg 
fast med bakenden i bunnen, og der står 
den liksom og vinker opp til han. Strøm-
men tar raskt tak, så biten ut til målet 
går raskt unna. Han får tak i skia, rykker 
den løs og begynner med kraftige tak å 
svømme tilbake mot hullet.

Over han er det blå is, han har bare 
en arm fri, den andre tviholder rundt 
skia. Strømmen og alt av odds for øvrig 
er kraftig imot. Det går utrolig tregt fram 
mot lyset og hullet, det fantes ikke alter-
nativ.

Omsider er nesen igjen oppe. Hiks-
tende etter luft, slenger han skia inno-
ver isen og midt i strabasene føler han 
seg både glad og kry. «Her skulle då vel 
politi-karen få sjå guten sin som tok vare 
på skien’ hans.»

Reddet
I Botn hos Fritjov og Johan har de sett 
at noe foregår, de venter ikke med å 
ta affære, så det første han ser da han 
igjen har kommet seg opp på isen er Ei-
nar, sønnen til Fritjov. Han er kommet 
et stykke ut på isen og slenger et tau ut 
til han. Johan står lengre inne og holder 
i enden. Han får ski og utstyr samlet 
sammen og så blir han halt inn til land.

Hos Johan blir det godt stell med tør-
re klær og varm mat. «Ja, og så får æ litt 
kjæft óg, når de får høre om berginga av 
skia,» forteller han. Men spør jeg, «– du 
overnatta vel der?» «Nei, utover til oss 
var jo bare spréngveien, så jeg var hjem-
me utpå kvelden, ellers kunne de jo ha 
blitt redd for meg.»

Det kan nevnes at det er fem kilome-
ter fra Botn til Eide.

Det blåste fortsatt sydvestkuling, det 
regnet og sluddet, og mørkt var det blitt.

Jeg har prøvd å fortelle denne historia 
så nøyaktig som mulig, slik jeg husker 
far fortalte den. Litt «dikterisk frihet» 
får likevel leserne ha meg unnskyldt for.

Ikke så mange år før han døde, var 
jeg sammen med han en gang han traff 
igjen Einar. De kom da inn på denne 
hendelsen. Far var en god forteller, så 
det var lett å leve seg inn i historier som 
han fortalte. Under skrivingen av dette 
har jeg ringt til Einar, han er nå bosatt 
i Stavanger. Han forteller han var fjor-
ten år da dette hendte, men husker det 
likevel godt. Han var lettere til beins enn 
Johan, og kom derfor først fram til lak-
selva.

Jeg spør om far var mye forkommen 
da de fikk han til lands. «Nei, han var i 
god form, vi prata litt og så fikk vi skien’ 
på oss, før det bar opp og inn tel Johan.»

Etterord
Når jeg i ettertid spurte far om hvordan 
formen var, mente han at alt hadde gått 
så fort og hektisk for seg, at det var ikke 
tid å bli nedkjølt på. Går en inn i kartet 
og måler avstanden fra huset til Fritjov 
og ned til Lakselva er dette vel 500 me-
ter. Når en så vet at Einar skulle få på 
seg klær og ski, så inn og alarmere Jo-
han, tau skulle finnes, før det bar videre 
innover mot elva. Så dette må uansett 

ha tatt noen minutter, hvor mange kan 
man bare spekulere i. Faktum er at da 
far berget seg opp siste gangen, var al-
lerede Einar ute på isen med tauet klart. 
Jeg tror nok god fysikk og nerver under 
kontroll får ta største æra for at dette 
gikk bra.

I denne forbindelse kan det nevnes at 
det i fars ungdomstid, høyst frivillig, ble 
foretatt stupetrening fra nothustaket på 
Solfjell. Dette skjedde ved at en stige ble 
skjøvet ut fra mønet og bundet godt fast, 
så var det å balansere seg ut til enden av 
stigen og så foreta stupet derfra. På den-
ne måten greide man med passe margin 
å få stupet til å ende utafor marbakken.

Men som Peder sa: «Dette måtte kun 
skje under middagshvilen til gamlinga, 
ellers ville eksperimentet øyeblikkelig 
blitt stoppet.»

Det kunne vært skrevet mange his-
torier om Gullesfjord-isen, og hva den 
brakte med seg på godt og ondt. Folket 
i Botn var de som fikk mest føling med 
den. Var det god is uten snø, var dette 
den perfekte transportåre. Aldri gikk 
det så fort med hest og lass til Våtvoll 
som da.

Johan Botn opplevde nok mer enn de 
fleste i så måte. Det fortelles at «når isen 
bar stormåsen, var han utpå», og engang 
måtte han sparke alt han klarte på tur fra 
Langvassbukt og hjem, isen var så tynn 
at stoppet han bar det rett gjennom.

En gang far hadde båt liggende for-
tøyd hjemme på Eide, løsnet det is som 
kom drivende ut om natta. Denne tok 
med seg båten langt opp i fjæra, så da 
det lysnet om morgenen lå den tørrfalt. 
Med god hjelp fra naboer ble det brukt 
flere dager på å grave grøft ned gjennom 
fjæra, og ved hjelp av denne og stor flo 
lyktes det til slutt å få den ut igjen. Båten 
hadde heldigvis fått bare mindre skader.

(Artikkelen har stått på trykk i År-
bok for Kvæfjord, 2006, men da uten 
Kyrre Dahls illustrasjoner) 

…det verste er at da han var gjennom isen, mistet han ene skia…
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I bedehuset på Reinstad i Godfjord er 
det av og til gudstjeneste i regi av Sort-
land menighet.

På veggen, bak alteret, er det et kors-
stingsydd bilde. Bildet er enkel i sin 
symbolikk med tre elementer: Korset, 
påskeliljen og teksten «Jesus lever». 

«Det bildet hang jo på veggen hos 
farmor,» sa en bekjent da jeg viste hen-
ne fotografiet av bildet fra Reinstad. Og 
mange bilder med enkle symboler som 
dette, eller for eksempel en oppslått bi-
bel, fantes i en god del hjem og forsam-
lingshus for noen år siden. Bildet som 
henger på veggen i bedehuset på Rein-
stad er for øvrig sydd av Vanja Reinstad, 

ifølge Anna Bongo Johansen. Men det er 
et bilde som går igjen mange steder.

Alle elementene i bildet peker mot 
påske. Korset er det kristne symbo-
let framfor noe. Det symboliserer hele 
påskens budskap, i tillegg til at det er 
et symbol på vår kristne tro. Det nakne 
korset er symbolet på den oppstandne 
Jesus, i motsetning til krusifikset som 
viser den lidende Kristus.

Påskeliljen er et symbol på oppstan-
delsen og livets seier over døden. Sym-
bolikken støttes ved at blomsterløken, 
som legges i jorden, blir til en vakker gul 
blomst.

Liljen er generelt et symbol på et rent 
liv, og er sett på som den tradisjonelle 
påskeblomsten. Påskeliljen er blitt vår 
påskeblomst med sin gule farge. Gul er 
ingen liturgisk farge, men symboliserer 
at nytt liv kommer til.

Vi kan også vise til Bergprekenen, 
nærmere bestemt Matt 6,28-29 der vi 
leser «Og hvorfor er dere bekymret for 
klærne? Se på liljene på marken, hvor-
dan de vokser! De strever ikke og spin-
ner ikke, men jeg sier dere: Selv ikke 
Salomo i all sin prakt var kledd som en 
av dem.»

Her omtales liljer som ved Guds hjelp 
ikke trenger å gjøre noe aktivt, men som 
klarer seg med en enorm overlevelse-
skraft ved hans hjelp. Slik sett kan det 
også ses på som et symbol på oppstan-
delsen.   

I 1Kor 15 finner vi en klar sammen-
heng mellom det som skjer i påsken og 
det vi legger til grunn for vår kristne tro. 
I vers 1 står det:: ”Jeg kunngjør for dere, 
søsken, det evangelium jeg forkynte 
dere, det dere også tok imot, det dere 
også står på.» Videre leser vi i vers 3 og 
4 «at Kristus døde for våre synder etter 
skriftene, at han ble begravet, at han sto 

opp den tredje dagen etter skriftene». 
Uten at vi tror på dette, vil vår tro på at 
«Jesus lever» ikke være holdbar.

Paulus sier i versene 14 og 15 i det 
samme kapitlet: «Men er ikke Kristus 
stått opp, da er vårt budskap tomt, og 
deres tro er også tom. Da står vi som fal-
ske vitner om Gud. For da har vi vitnet 
imot Gud når vi sier at han har oppreist 
Kristus, noe han ikke har gjort hvis døde 
ikke står opp.»

Men han sier også i vers 20: «Men nå 
er jo Kristus stått opp fra de døde.» Og 
ut fra dette blir «Jesus lever» en helt 
sentral setning i kristnes tro.

Og hva var det kvinnene, Maria Mag-
dalena, Johanna og Maria, Jakobs mor 
fikk erfare? Vi kan lese hos Lukas kapit-
tel 24, om at de kom til graven ved dag-
gry og så at steinen foran den var rullet 
vekk. Men inne i graven fant de ikke 
Jesu legeme. Plutselig sto det to menn 
hos dem i skinnende klær.

De ble redde, men de to mennene 
spurte om hvorfor de lette etter «den 
levende blant de døde. Han er ikke her, 
han er stått opp.» Så dro de tilbake til de 
andre og fortalte hva de hadde opplevd 
ved graven. 

Og vi leser hos Johannes om Maria 
som sto like utenfor graven og gråt. 
Mens hun gråt, bøyde hun seg fram og 
så inn i graven. Da fikk hun se to hvit-
kledde engler sitte der Jesu kropp hadde 
ligget, en ved hodet og en ved føttene. 
Englene spurte hvorfor hun gråt. Hun 
svarte at noen hadde tatt hennes Herren 
bort, og at hun ikke visste hvor de hadde 
lagt ham.»

Og det står at «i det samme snudde 
hun seg og så Jesus stå der, men hun 
skjønte ikke at det var han».

Jesus spurte henne om hvorfor hun 
gråt og hvem det var hun lette etter. Hun 

trodde at det var gartneren som sto der 
og sa til han at hvis du har tatt ham bort, 
så si meg hvor du har lagt ham, så skal 
jeg ta ham med meg.

Da sa Jesu navnet hennes, Maria, og 
hun snudde hun seg og sa til ham på he-
braisk: «Rabbuni», som betyr mester.

Og i begge disse fortellingene fra gra-
ven får vi høre at Jesus lever, i stedet for 
at han er død og bare død.

Englene er budbringerne i fortellin-
gen hos Lukas. Og engler som budbrin-
gere er ikke noe nytt. I Juleevangeliet 
får vi høre om livets start for det lille 
Jesus-barnet. Og vi hører om Herrens 
engel som bringer det glade budskap til 
noen gjetere.

Men i påskeevangeliet er det ikke dø-
den som kommer og avslutter det hele. 
Også her er Guds sendebud til stede og 
kommer med et gledens budskap. Dø-
den er beseiret.  Jesus lever!

Derfor feirer vi påske. Derfor hilste 
de første kristne hverandre etter påske 
med ”Kristus er oppstanden». Og tilba-
ke hilste de med ”Ja, Kristus er sanne-
lig oppstanden!” I den ortodokse kirken 
brukes fortsatt denne hilsen.

Et symbol som også brukes til en viss 
grad i feiringen av påske, er påskekor-
set. Det er et symbol som består av et 
kors sammen med en eller flere liljer. 

Bildet på veggen i bedehuset kan 
vi si har et slikt påskekors. Det ser vi 
sammen med teksten som uttrykker 
det sentrale i vår tro. Bakgrunnen for 
teksten og påskekorset er hvit. Hvitt er 
kirkens festfarge, og kalles gledens far-
ge der den symboliserer nettopp glede, 
renhet og det hellige.

Julens glede gjentas i påskedramaets 
3. dag. «Jesus lever». «Kristus er opp-
standen!».

Bildet i bedehuset
Av Svein Roar Jacobsen, Sortland

Bedehuset på Reinstad rommer et enkelt bilde med sterk kristen symbolikk. (Foto: Anton Punsvik)

Det korsstingsydde bildet, utført av 
Vanja Reinstad. (Foto: Svein Roar Ja-
cobsen)
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Vi ønsker alle

Åpningstider i jula 2016:
23. desember .......................... 07.00–24.00
24. desember .......................... 10.00–14.00
25. desember .......................... 17.00–22.00
26. desember .......................... 10.00–23.00
27. desember .......................... 09.00–23.00
28. desember .......................... 09.00–23.00
29. desember .......................... 09.00–23.00
30. desember .......................... 09.00–23.00
31. desember .......................... 09.00–16.00
01. januar .................................... 16.00–23.00

ei riktig god jul
og et godt nytt år

Vi ønsker alle våre kunder  og forretnings- 

forbindelser ei god jul  og et godt nytt år!

Tlf. 76 13 44 05 - 8439 Myre

STORT 

FYRVERKERI-
SALG
fra 27. desember

Min oldefar Ole Østensen kom til Skjerfjorden (Skjell-
fjorden) i forbindelse med gode sildeår i Eidsfjorden 
på 1800-tallet (1876). I 1900 delte han bruket (bnr. 5) 
i tre deler – ett på hver av sønnene. Min bestefar Arnt 
Johan Østensen (1873–1962) fikk bnr. 9 Vollan.

Med hest på bruket var det vanlig å hjelpe med frakt 
av båter fra Øksnes Vestbygd – over eidet – når de 
skulle til Eidsfjorden. Med åpen båt rundt Bø var det 
lengre og vanskeligere i all slags vær og føre.

Historien om frakting av båt over Skjerfjordeidet 
er gammel. Betydningen skjønner vi ved at den første 
offentlige veistrekning i Øksnes var veien over Skjer-
fjordeidet.

Det stiltes spesielle krav til hestene som skulle ut-

føre jobben. De måtte være rolige og ha god psyke. 
Bestefars hest, Balder, var en slik hest. Det fortelles 
om «haugingane» Søren og Jakob at de brukte kjøre-
okser.

Mest ble langvogna brukt, men når isen lå langt uti 
Eidsfjorden, var sånn overfart ikke aktuelt. En sjelden 
gang kunne forholdene være slik at langsleden kunne 
brukes.

Erling og sønnen Terje var med på de siste ture-
ne med båttransport over eidet med hesten Luna. På 
Frøskeland-sida var det Olaf Brenna som tok seg av 
transporten andre veien med hesten Linda.

Et eksempel på forbindelsen mellom fjordene: Sist 
på femtitallet landet en kar fra Valfjorden robåten 
med veienden i botn av Bjørndalsfjorden. Han gikk 
over eidet og fikk låne treroringen hos min onkel for 
å komme seg ut til Austringen. Målet var å skaffe seg 
blåkveitehau.

Han fikk uttrykkelig beskjed om ikke å laste for 
mye, da det var en sprekk i øverste bordet på båten, 
og han måtte ordne fiskefjølene slik at han hadde rom 
for å ause.

Men det var glemt med det samme.
Det varte og rakk uten at karen kom tilbake. Langt 

på dag så de en båt lasta til ripa ro innover fjorden. 
Da han endelig støtte i land, sank bakparten av båten. 
I tillegg til sjøvatn hadde han tre bikkvognlass med 
blåkveitehau som min onkel kjørte over Skjerfjordei-
det, slik at han fikk starte på roturen heimover.

Man kan undres om de som i disse dager fremde-

les fabler om kanal mellom fjordene har tenkt på hvor 
mange måneder fjordene kan være islagt – og utilgjen-
gelig likevel.

Med båt over eidet
Av Bjørn Vollan, Frøskeland  Ill.: Atle Paulsen, Sortland

Da han endelig støtte i land, sank bakparten av bå-
ten.

En sjelden gang kunne forholdene være slik at langsleden kunne brukes.
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I 1960 i februar mønstret jeg ombord 
i turbintankeren Alcides tilhørende re-
deriet I. M. Skaugen i Oslo som fyrbø-
ter. Vi fikk flere turer til Persiske Gulf 
før vi ble sendt til Karibien i såkalt par-
cel-fart.

Det vil si at vi lastet olje i Aruba og 
Maracaibo til forskjellige havner på 
Østkysten av Statene. Der gikk vi seks 
til syv måneder før ferden gikk  til  Per-
siske Gulf.

Det høvde seg slik at vi gikk igjen-
nom Suezkanalen julaften på vei til 
Mena Al Amadi. Vi var tre fyrbøtera 
og en donkeymann som ble enige om 
at vi skulle dele vaktene. Hvor da to 
gikk åtte timers vakter julehelgen, og 
så hadde vi fri i nyttårshelga. Jeg gikk 
i julehelga. 

Julaften var en eiendommelig kveld. 

Jeg gikk vakt fra kl 1600 til 2400, og 
med middagsfri i en halv time kl. 1730-
1800.

Du skulle ha sett det julebordet vi 
fikk servert julaften. Det ville ikke ha 
vært bedre på hotell i Norge – det mat-
bordet manglet ingenting.

Og 1. juledag var ikke noe dårligere. 
Middagen vi fikk servert var helt unik, 
for å si det litt pent, så vi savnet ikke 
noe hjemmefra. Stuerten hadde bun-
kret alt han trengte i USA til julefeirin-
ga ombord.

Vi var adoptert av en skoleklasse 
i Bærum, og ungene hadde sendt oss 
flotte julegaver, som var veldig spesielt 
til oss.

Det ble en flott julaften. Det ble helt 
spesielt for meg da jeg kom av vakt 
kl 2400. Gikk rett i dusjen og etterpå 

opp i badebassenget med en sjøtem-
peratur på 28 grader og badet. Det var 
stjerneklart med måneskinn, og det si-
vet vakker julemusikk ut fra lugarene 
til mannskapet. Vi var på høyde med 
Sharm El Sheikh i Rødehavet.

Man gjør jo sine refleksjoner   o m 
det som skjedde langt bak i tiden. Det 

var så fredfullt å stå der oppe ved bas-
senget,og nyte stunden. Lite støy fra 
propellen, med en magisk ro som jeg 
følte. Så jeg kom meg ikke til køys før 
mellom 0200 og 0230.

Det var en liten historie fra julaften i 
1960 i Rødehavet.

Julefeiring til sjøs i utenriksfart
Av Wiggo Heimgard, Sigerfjord

Turbintankeren Alcides.

Han Henrik Hansen på Nygård i Eids-
fjord sendte “Anne” og “Gunvor” på 
storsilda rundt 1918. Skipper om bord 
på “Gunvor” var Martin Pedersen fra Os-
haugen.  Han som fortalte meg historia 
var også mannskap om bord. Det var 
Randolf Hansen (Bruholdt) fra Holm-
staddalen. Det var han som sto utkikk i 
snykovet på Folda.

Begge skøytene deltok på storsilda 
med garn, og de hadde brukbare turer 
også der. De var maks uheldig på tur 
heim etter siste tur på storsildfiske. De 
var kommet fram imot Rørvik da han la 
over med snykov. De fikk veldig dårlig 
sikt, og i dette området er der trangt og 
ureint farvann.

«Gunvor» hadde «Anne» på slep; den 
hadde litt dårligere fart. Begge hadde 
storseglet oppe for å utnytte den sørlige 
friske brisen som ga dem bedre fart.

Da de kom inn i snykovet og mistet 
sikten, så ble en mann satt til utkikk om 
bord på Gunvor. Plutselig så ble det ropt 
fra utkikken: Brott rett forut! 

Skipperen la da hardt styrbord, og 
storseglet ble firt. I det samme kjørte 
Anne midt i sida på Gunvor. De hørte 
rekkestøttene bli knekt, og skanndekket 
bli trykket inn.

Anne sto med baugen inn på dekket 
til Gunvor. Heldigvis så ble det ikke slått 
bakk i maskinen på Anne, og folket fra 
Gunvor kom seg om bord i søsterbåten.

De måtte bruke øks for å hugge laus 
ankeret til Anne da de såg at Gunvor var 
i ferd med å synke.

Det økte på med sterk kuling, og de 
kunne bare se på at Gunvor forsvant i 
havet. 

De hadde ikke annet å gjøre enn å 
komme seg inn til Rørvik. Her fikk de 
ringt heim til Nygård for å fortelle hva 
som hadde skjedd. Henrik ble heilt for-
tvilt. Han hadde skrevet selvassuranse 
på båtene, med kasko for tredje part. 
Men her var det jo den andre båten som 
eventuelt var skyldner i en sjørett. Da 
falt all erstatning på han, og det mente 
han de ikke hadde  rygg for å bære.

Folket fikk beskjed av Henrik om å 
gå ut og leite etter båten. Han hadde en 
følelse av at Gunvor var å finne. Uværet 
hadde økt til full storm utover dagen, så 
de måtte bare vente til stormen hadde 
lagt seg. Når gamlingen hadde «en følel-
se» så var det bare å vente og sjå.

Etter tre døgn spaknet vinden til la-
ber bris, og nu kunne de gå ut og leite. 
De fleste hadde dårlig tru på å finne bå-
ten. Der er mye holmer og skjær utafor 
Rørvik, men at Gunvor hadde havnet på 
noen holme, hadde de liten tro på. Men 
de hadde ordre fra Nygård å forholde 
seg til.

De rundet enda en holme, og her fikk 
de et overraskende syn. Oppafor flomå-
let låg Gunvor, omgitt av sand på alle 
kanter. Båten låg på sida. Masten var in-
takt, men den var drapert med sildegar-
na som hadde ligget i rommet. Det var 
tydelig at båten hadde fått mye juling i 
uværet som hadde herjet. 

Hvordan skulle de få båten ut på 
havet igjen? Fire mann gikk i lettbåten 
og rodde i land for å sjå på skadene. De 
hadde med seg tørnspettet (en jernstang 
for å dreie motoren før de startet). 

Det brukte de til å måle dybden i san-

den før de traff berget. Her var store mu-
ligheter for å få båten på rett kjøl og ut 
på havet igjen. 

De gikk til Rørvik og kjøpte spader 
og hakker. De kjøpte også tomme olje-
fat som de skulle ha i rommet når båten 
kom på havet. De fikk rettet opp båten 
så han sto nesten på kjølen. Så måket 
de ei renne ned til sjøen. Dette gjorde 
de når det var fjære sjø. De måtte vente 
over ett fløan, men på neste flo tok de 
tamp på Gunvor, og kjørte ut begge rei-
kablene som de hadde brukt da de dreiv 
med sildegarna.

De måtte ta tilfart for å få Gunvor 
laus fra sanden, men da de fikk båten på 
gli, så gikk det som en leik å få skuta ut 
på havet. Han H. P. Hansen berga seg fra 
ruin. 

De slepte skuta heim til Vesterålen, 
og fikk den satt opp på slipp i Blokken. 
Her fikk Gunvor en omfattende renove-

ring etter den bataljen den hadde vært 
utsatt for. Maskinisten fikk stell på Bo-
linderen, og den ble prøvekjørt mens de 
sto oppe på slippen. 

Etter at de var ferdig i Blokken, ski-
tet båten navn til «Ariadne» og ble gitt 
til den nest eldste sønnen, han Øyvind. 
H. P. Hansen syntes han hadde nok med 
å holde styr på «Anne», som han måtte 
kjøpe tilbake etter at eldste sønnen, han 
Ingvald, gikk konkurs.

Det viste seg at det navneskiftet som 
ble gjort, ikke brakte lykke med seg. Et-
ter to uheldige år med det nye navnet, 
så tok de tilbake det gamle, og navnet 
«Gunvor» – det hadde båten til den ble 
kondemnert sist på sekstitallet.

(Beretninga er tidligere publisert i 
boka “La oss ta et blikk tilbake” som ble 
utgitt våren 2015) 

I hardt vær utenfor Vikna
Av Asmund Andreassen, Sørbogen i Eidsfjord

«Gudrun» med dorryer.



Bladet Vesterålen Fredag 23. desember 2016 Jula 2016 27

«Auf nichtmehr Wiedersehn» var Wehr-
macht-soldaten Sepp Eggls siste hilsen 
før den tyske okkupasjonsmakten forlot 
Melbu i 1945. «Aldri mer på gjensyn.»

Sepp trivdes særdeles dårlig på Mel-
bu, og har skrevet flere dikt på loftsveg-
gene i Hovedgården.

Det er en kjent sak at mange av Hit-
lers utskremte medarbeidere trivdes 
dårlig i Norge under okkupasjonen. Det-
te var også tilfelle på Melbu. Et skriftlig 
bevis på dette finner du på veggene i 
Hovedgårdens tredje etasje.

Her oppe hadde tyskerne vaktarrest 
under krigen. Soldater av deres egne 
havnet her dersom de gjorde noe galt. 

Østerriker
Den unge østerrikske Wehrmacht-sol-
daten Sepp Eggl satt i norsk arrest her 
i slutten av mai og begynnelsen av juni 
1945. En mindre del av den tyske okku-
pasjonsstyrken var blitt igjen på Melbu 
for demontering av utstyr og avvikling. 
Eggl var en av disse.

I diktene på loftsveggene utrykker 
han tydelig misnøye med sitt treårige 
opphold på Melbu. Hva Sepp hadde gjort 
galt, går ikke fram i tekstene hans, men 
en ubekreftet historie vil ha det til at han 
var desertør og derfor satt i arrest.

Best for begge parter
Sepp får virkelig fram misnøyen med 
sitt opphold i Norge i diktet «Jeder Tag 
muss einmal scheiden». Dette diktet av-
sluttes med følgende setning:

O, Norge du min ungdoms draps-
mann. 

Måten han velger å avslutte diktet 
«Bin in Österreich geboren» er på en 
måte litt lettende. «Auf nichtmehr Wie-
dersehn» (Aldri mer på gjensyn) sier 
ganske klart og tydelig at han ønsker 
seg ikke tilbake. Så når krigen er over 
kommer han aldri mer tilbake. Kanskje 
det beste for begge parter! 

Geir Johansen fra Melbu har oversatt 
diktene på artikkelforfatterens fore-
spørsel: 

Bin in Österreich geboren 
Habe in Norden drei Jahre gefrohren  
da wir bald von Melbo gehn 
sei mein letzter Gruss 
Auf nichtmehr Wiedersehn 

Er født i Østerrike
Har frosset her nordpå i tre år
Da vi snart drar fra Melbo
vil min siste hilsen være
Aldri mer på gjensyn

– – –

Wir Kämpfen in Norden
mit Geweher und Lanzen 
zwischen Felsen und Fjorden 
gegen Russen und Wanzen 

Vi kjemper i nord
med gevær og spyd
mellom fjell og fjord
mot russere og kryp 

– – –

Kennst du das Land wo nie die Sonne 
lacht 

wo man aus Lanzern Idioten macht 
wo man nicht Kennt der Keusch heit 

Tugend 
o, Norwegen du Möroler meiner Ju-

gend 

Kjenner du landet der sola aldri ler
der man gjør de menige soldatene til 

idioter 
der man ikke kjenner kyskhetens dyd
O, Norge du min ungdoms drapsmann

– – –

Jeder Tag muss einmal scheiden 
Jede Blume muss vergehn 
Einmal müssen wir es leiden 
Das wir von dem Abschied stehn 
(Melbo, am 4.6 1945) 

Hver dag må en gang gå over 
Hver blomst må visne 
En gang må vi tåle 
At vi står overfor en avskjed 
(Melbo, den 4.6.1945)  

Diktene er direkte oversatt fra tysk til 
norsk. Det er derfor ikke tatt hensyn til 
rim og rytme, sier oversetteren Geir Jo-
hansen. Han fortsetter:

– I originalteksten er det brukt enkel-
te eldre ord og uttrykk som bidrar til et 
mer poetisk språk. Til dels er stavelser 
utelatt eller tilføyd, sannsynligvis av 
hensyn til rytme og uttale (Geweher for 
Gewehr, vergehn for vergehen, stehn for 
stehen).

Dette er ganske vanlig å gjøre på 
tysk. Ordet Lanzer (her i dativ flertall: 
Lanzern) er antatt å være lydrett staving 
av ordet Landser som er et gammelt ut-
trykk for en menig soldat eller fotsoldat.

Sepp er et typisk sørtysk navn, oftest 
brukt som kallenavn for Josef. Navnet 
er også utbredt i Østerrike, forteller Jo-
hansen.

– Auf nichtmehr 
wiedersehn, Melbo

Av Thomas Gundersen, Melbu

Trolig det siste diktet Sepp Eggl skrev på veggen i Hovedgården før tyskerne forlot Melbu. (Teksten i bildet er behandlet i redigeringsprogram for å gjøre den tydligere. 
Foto/redigering: Thomas Gundersen) 

Denne tegninga på veggen er datert «Melbo, am 4.6 1945» og undertegnet Sepp 
Eggl. Under tegningen var også diktet «Jeder Tag muss einmal scheiden..» skre-
vet. (Foto: Thomas Gundersen)
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Det er litt spesielt å skrive om egne 
opplevelser som ligger langt tilbake i 
tid. Ting som var glemt, eller i hvert fall 
nesten glemt, blir igjen faktisk like kla-
re som det som skjedde meget nærmere 
nåtiden.

På 50-tallet var det svært populært 
blant oss gutta på Nesset å ta seg en tur 
til sjøs. Mange reiste jo ut på de sju hav i 
15-16-årsalderen, mens noen av oss ikke 
kom lenger enn noen turer på kysten. 
Jeg var en av dem. Vi som var fra Stok-
marknes skulle jo helst ha en båt fra 
VDS, og helst en godsbåt slik at vi kom 
oss helt til Oslo.                                  

For mitt vedkommende blei det da 
hurtigruta, og M/S Vesterålen. En ny og 
fin båt bygd i Ancona i Italia i 1950. Hun 
blei da et av de fire ”klippfiskskipene” 
fordi en del av kjøpesummen på cirka 10 
millioner kroner blei betalt med klipp-
fisk.

Vesterålen var på 2095 brt. Og hadde 
en FIAT diesel på 2500 bhk som ga hen-
ne en fart på 17,75 knop på prøveturen. 

Sommeren 1956 mønstret jeg på som 
dekksgutt. Forventningene var store da 
jeg møtte opp på mønstringskontoret 
hos Paul Ødegård for ”mønstring”, hva 
nu det måtte være? Videre bar det til Dr. 
Just Broch for legesjekk og helseattest.

Ho var på nord 
Stor var forventningen da jeg gikk om 
bord i Stokmarknes, ho var på nord. Så 
det blei jo natt før jeg kom meg om bord 
og fikk tildelt en 2-mannslugar helt for-
an i baugen, vegg i vegg (eller skott på 
sjømannsspråket) med ankerkjettingen, 
som jeg da i ettertid skulle bli godt kjent 
med i forbindelse med anløp hvor anke-
ret blei brukt.

Min første vakt var 8–12-vakta, og da 
var vi kommet til Harstad. Første opp-
draget mitt var rortørn ut fra Harstad. 
Det forløp som følger:

Har du styra en båt før? spurte los 
Rasch meg, ja æ har styra kvalskøyta 
til han onkel Jakob i Skrova. Ja vel, 
men her er det slik at når æ sei et tørn 
styrbord, dreia du rattet én gang rundt 
til styrbord, så hold du det der til æ sei 
midtskips, då slepp du rattet og da går 
det rett fram. Så får du en kurs av mæ 
på kompasset som henger rett foran dæ, 
eller ei løkt eller en holme.

Det var da undervisninga, og så bar 
det nordover Vågsfjorden mot Finnsnes.

Utpå ettermiddagen var det anløp i 
Tromsø, du verden for en stor by. Jeg 
som bare hadde vært i Bodø og tatt 
mandlan i 1948. Så her måtte jeg på land 
for å bli kjent med byen.

Husker jeg møtte venner fra Andenes 
Skolemusikk, som jeg hadde møtt helga 
før på musikkstevne på Andenes. 

Så var det Hammerfest tidlig neste 
morgen og videre til Havøysund, der-
etter Nordkapp. Her var det stopp og 
oppankring i Hornvika.

Det kom båt ut fra land og hentet 
turistene som skulle opp på Nordkapp. 
Her var det mye rart å se angående fot-
tøy, damer med halvhøye hæler kom seg 
nå opp de cirka 300 m til platået. Den 

gang var det ikke vei til Nordkapp, men 
det gikk nå det også.

Austhavet
Etter at vi forlot Honningsvåg og Kjølle-
fjord var det Austhavet som sto for tur, 
men det var rolig vær så sjøverken fikk 
vente.

Ved anløpet i Vardø måtte jeg en snar-
tur opp og se på den gamle festningen. 
Den første festningen blei bygget tidlig 

på 1300-tallet. Den nåværende festnin-
gen har åttekantet stjerneform og sto 
ferdig i 1738.

Neste anløp Vadsø og over Varan-
gerfjorden til Kirkenes. Dette er jo som 
kjent endestasjon for hurtigruta.

Nå bar det faktisk rett nordover ut fra 
Kirkenes, men etter hvert dreiet vi vest 
og sørover. Her ligger jo fiskeværene 
tett etter hverandre. Båtsfjord, Berlevåg, 
Gamvik, Mehamn og Kjøllefjord. Det var 
anløp og travelt på dekk.

Her var det lasting av iset fersk fisk 
som var merket Trondheim og Bergen.

Den gang var det ikke havneforhold 
for anløp av hurtigruta i Berlevåg og 
Gamvik. Vi blei ekspedert med ekspedi-
sjonsbåter kalt ”prammer”. Disse kom 
da ut til hurtigrutene, søkklastet med 
fisk og gods, og selvfølgelig passasjerer 
som skulle med.

Før vi startet lastingen blei passasje-
rene tatt om bord på stormdekket. På 
pramma sto det to handfaste karer og 
lempet passasjerene, reisegods, barne-
vogner til to av mannskapet som sto og 

tok imot. Så blei pramma forhalt fram på 
høyde med fordekket for lasting av fisk.

Jeg hadde da det ansvarsfulle verv 
med å stå i vinsja. Da var det ut med 
bommen, ned i pramma med kroken, og 
her sto sjauerne klare. De skulle ned i 
rommet og stue fiskekassene på plass.

Da var det en fot med glatte gummi-
kalosjer i kroken, og hiv opp. Innover 
romluka og ned i rommet.

Hva hadde arbeidstilsynet sagt i dag 
om sikkerheten? I ettertid har jeg man-
ge ganger tenkt på det ansvaret som blei 
tillagt en 15-åring, men var du mannskap 
så var du det.

Var det dårlig vær og høy sjø blei sjau-
erne tatt om bord i postseilet.

Nedover kysten bar det. Når man had-
de rortørn blei man jo godt kjent med 
geografien. Vi passerte kjente fjellforma-
sjoner som jeg husket fra geografitime-
ne på skolen. Rødøyløva, Hestmannen, 
De syv Søstre og Torghatten. Ved anløp 
i Sandnessjøen lå vi nu ved Norges leng-
ste tre kai, blei det fortalt.

Neste morgen var det Trondheim, 

Dekksgutt på hurtigruta
Av Ivar Mikalsen, Stokmarknes

Fra fotoalbumet for 1956, da Ivar Mikalsen var dekksgutt på hurtigruta.

I ettertid har jeg mange ganger 
tenkt på det ansvaret som blei 
tillagt en 15-åring, men var 
du mannskap så var du det.
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Det var min barndoms øy – Storøya 
ved Erikstad i Kanstadfjorden. Her 
hadde min far en del av øya hvor vi 
slo og tørket gress og la i en høyskjå, 
og hvor høyet ble pakket i høysekker 
og ført på land på vårparten.

På øya bygde vi mange ærfugle-hus 
av forskjellig art, også i høyskjåen 
gikk fuglene og la egg.

På våren la vi tørket potetkål etter 
høstens potetopptak, dette ble bruk-
ket sund og lagt i reirene. Fuglene la 
alltid dette over eggene når de forlot 
reiret.

På midten av 50-tallet var det rundt 
hundre ærfugler som hadde reir. Litt 
av eggene ble høstet, men det som var 
vel så viktig var duna som vi henta 
når fuglene hadde forlatt reirene.

Dette ble samlet og rensket, for så 
å havne i dyner og puter. Den siste 
som har rensket dun til dette, er nok 
jeg.

Nå er det ingen ærfugler som fin-
ner reirplass på øya, og heller ingen 
som steller reirene som vi gjorde den 
gang. Fine minner fra den tid, selv om 
det var en del arbeid med dette.

I dag brukes deler av marka som 
beiteområde for sauer av bonden 
som bor på Storøya.

I dag er det bilvei til Storøya – den 
gang var det å ro til øya.

Edderdun fra Lødingen
Av Rigmor Sellevoll, Stonglandseidet

Fra Storøya, min barndoms øy. 
(Foto: Rigmor Sellevoll)

hvilke forventninger. Da jeg var ferdig 
på vakt kl 1200, etter en travel formid-
dag i vinsja, med lossing av fisk, bar det 
på land. Den gang lå sørgående hurtigru-
te til kl 2000 på kvelden, så nå hadde jeg 
hele dagen til rådighet.

Du verden for en stor by. Første 
stopp var Domkirken, opp i tårnet. Så 
måtte jeg jo ta en tur med trikken. Full 
av inntrykk bar det om bord og ferden 
fortsatte sydover.

Amerikanske damer
Andre ting som dukker opp i erind-

ringene er elegante, gullbelagte, ameri-
kanske eldre damer som hadde vært på 
land på diverse anløp og hadde kjøpt is 
”to that little boy”. Husker ”båsens” re-
aksjon da han kom tauandes inn på lu-
garen med de derre ”helsikes kvinnfol-
kan som fer å renn fram i gangan her å 
hefta oss bort”. 

Ut på høsten en gang kom det brev 
med bilde fra en amerikansk professor 
som hadde reist med oss i juli. Han syn-
tes det var bra at en så liten gutt kunne 
styre en så stor båt. Men i brevet anbe-
faler han meg å fortsette på skoler og få 
mer utdannelse. Noe jeg da også gjorde.

Turen gikk videre sørover over Hus-
tadvika og Stadt, kjente havstykker for 
de som ikke var helt trygg for sjøverk. 
Jeg var nok en av disse, de første turene.

Etter hvert byttet jeg vakt til 4–8-vak-
ta. Om morgenen var en av oppgavene å 
vaske teak og spyle dekket for mås-skit.

Brå slutt på kosen
På sommeren var det ikke så uvan-

lig at unge reisende overnattet på dek-
ket i soveposer. Husker en gang et ungt 
fransk par som lå i samme sovepose, 
huff det blei en brå slutt på morrakosen 
da jeg kom med spylerslangen. 

Så tidlig en morgen var vi inne i Ber-

gen. Først var vi innom Lonevåg for 
bunkring av drivstoff, tungolje?

Omsider ség vi da inn til Skoltegrunn-
kaien, for en opplevelse. Her lå kjente 
bygninger på rekke og rad, Håkonshal-
len, Rosenkranstårnet og Tyskebryggen. 
Disse bygningene var under restaure-
ring etter at et ammunisjonsskip sprang 
i luften i 1944 og forårsaket store øde-
leggelser.

Etter å ha lagt til kai losset vi lasten, 
vesentlig fisk, som skulle videre med 
Englandsbåtene, Leda og Venus.

En gang vi lå der kom M/S ”Oslo-
fjord”, da blei ” Vesterålen” liten.

Så blei det forhaling til Nykirkekaien 
hvor vedlikeholdet fortsatte. I Bergen 
den gangen blei vi liggende i tre dager. 
Da var det stempelsjau på hovedmoto-
ren, mener to sylindre blei renovert. Det 
var en skikkelig skitjobb, maskinfolke-
ne var ganske svarte når de kom opp fra 
maskinrommet.

Vi på dekk vasket og skrubbet dekket 
med sandsåpe, videre pussing av teaken 
på alle gelendrene, mye maling, vide-
re spleising av wirer og tau som hadde 
røket på turen. Når arbeidsdagen var 
omme bar det på land, mange av mann-
skapet var jo godt kjent i byen, og kur-
sen blei lagt til Ugla for en halvliter. Ugla 
var vel kjent av mannskapet.

Grunnet min unge alder blei det bare 
Solo på meg, men det har nå ordnet seg 
etter hvert. Fløybanen var jo et kjent 
mål i Bergen, så den måtte jeg ha med 
meg. Videre var det mange museer og 
kjente bygninger å besøke. 

Juleturen i 1956
Fra Trondheim satte vi fram ruta 8 ti-

mer for å komme oss inn til Bergen på 
julaften. Så da bar det ut Trondheims-
fjorden kl 1200, sammen med nordgå-

ende. Vi kom først ut fra kaia. Det blei 
kappkjøring ut til Agdenes, hvor vi drei-
de sørover. Værmeldingen den kvelden 
var ikke særlig god, nordvest storm. Da 
vi kom ut fra Kristiansund N og begynte 
på Hustadvika merket vi at her blir det 
”bevegelse” i skipet. Uheldigvis var det 
jeg som hadde rortørn, det blei en heftig 
opplevelse.

Skipet fikk da sjøen inn på styrbord 
side fra akter. Losen, han Rasch, hadde 
et uttrykk som han brukte, ”ja nu kjetta 
han ho godt på låringen”.

Skipet boret seg ned i bølgene, og 
sjøen kom innover fordekket, og sjø-
drefset slo inn over brua. Jeg var ikke 
særlig sjøsterk så jeg begynte å føle meg 
litt uvel. Jeg mente jeg ville klare å hol-
de meg, da det bare var cirka et kvarter 
igjen av vakta mi. Men plutselig måtte 
jeg bare ut i bruvingen og mate krabbe-
ne. Jeg ropte til losen at nu må jeg ut, 
slapp rattet og ut.

Losen fikk ikke tatt rattet hurtig nok, 
og dermed seilte skuta sin egen sjø. Hun 
blei løftet opp bak og dundret inn i en 
sjø så skuta skalv.

Etter ei stund kom skipperen opp på 
brua og lurte på om hvem som sto til 
rors, og det var nu æ.

Da den fatale hendinga hadde skjedd, 
hadde jeg klart å rydde bort alt som var 
på bordene til kveldsmaten.

Over Stadthavet hadde jeg fri og kun-
ne holde køya. Måløy og Florø passer-
tes, og cirka kl 1500 på julaften klappet 
vi til kai ved Skoltegrunnkaia. Overstyr-
mannen, han Glad, hadde gått i land 
i Trondheim, og skipperen, han Tolo, 
bodde i Bergen så han forlot også.

Så begynte julefeiringa. Salongene 
var fint pyntet med juletre, hele mann-
skapet fikk oppholde seg på 1. plass. Det 

blei servert tradisjonell julemat med noe 
attåt og fin stemning. 2. styrmannen les-
te juleevangeliet.

Så var det julegaver. Tradisjonen tro 
var der også gaver fra Sjømannsmisjo-
nen. Jeg fikk et askebeger.

Utover kvelden steg stemningen, vi 
var to av mannskapet som var edru. En 
byssegutt ifra Harstad og æ.

Utpå natta skulle vi klargjøre for 
flaggheising 1. juledag i aktermasta. I 
forbindelse med klargjøringa klarte vi å 
slite flagglina. Men vi var ikke rådlaus.

Han Helge, en lettmatros fra Sørvå-
gen, tok flagglina i kjeften og klatret opp 
leideren i masta. Litt over halveis oppe 
stoppet leideren, men han entret vide-
re opp og fikk flagglina på plass. Mens 
han var der oppe la han seg på kula på 
toppen av masta og gol som en hane i 
julenatta.

Ved landgangen satt han Bendik Kris-
tiansen som vaktmann, han lurte på om 
jeg også hadde hørt en hane.

Han samme Bendik var en gammel 
pensjonert båtsmann i V.D.S. Han had-
de blant annet seilt på godsbåten D/S 
”Hestmanden” under begge verdenskri-
gene. Han mønstret av i 1945.

Tre år seinere fikk han Kongens for-
tjenstmedalje i gull.

Neste morgen skulle vi forhale til Ny-
kirkekaien. Nå under ledelse av en an-
drestyrmann som ikke hadde noe særlig 
tak på dette. Det var full fart forover og 
det samme akterover, så vi hala og slak-
ka springen det beste vi klarte, men vi 
kom oss nu til kai.

Resten av jula forløp i ordnete for-
mer. 3. juledag satte vi kursen nordover.
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Her er bildet som gikk til topps i Bladet Vesterålens førjulskonkurranse Feriebilder. – Trafikksikkerhet var åpenbart noe annet på 1970-tallet enn i dag, skriver inn-
senderen Sigrid Randers-Pehrson fra Sortland. Albumbildene hennes fra rundt 1975-76 viser hvordan foreldrene pakka bilen. Bagasjen på taket, passasjerer i setene, 
og unger i bagasjerommet med tepper og puter. Turen går fortere når man sover, og veien fra Kabelvåg til mormor på Østlandet er lang nok som det er…

Fra 1947. Vennepar reiser sammen med en bil og telt. Morgenstell ved elvebredden 
sør for Dombås. Vi er på vei til Oslo for å oppleve hovedstaden. Mesteparten av 
turen forsvant i kjøring – grusvei og svinger… (Innsendt av Torbjørg Paulsen, 
Sortland)

Familien Carlsen ved sølvsmia i Kautokeino cirka år 1971. Jeg har fine feriemin-
ner fra da jeg og mine to brødre Kyrre og Alfred var små. Ferien gikk som regel 
nordover til Finnmarka, Nord-Finland og Sverige. Bagasje på biltaket. Vi leide 
hytter eller brukte telt. (Innsendt av Vigdis Karlsen)
  

Bestemor Kasbara og Bestefar Julius med barnebarn som er på feriebesøk på 
Gisløya – tidlig på sekstitallet. (Innsendt av Gisle Røthe, Sortland)

Uforglemmelig telttur til Nyksund i 1979,  med storhavet og moltemyrer som 
nærmeste nabo. (Innsendt av Bjørnar Hansen, Fjærvoll i Bø)

Gode ferieminner
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Dette bildet er fra 1928. Jeg sitter på kalven, og mine to kjære tvillingbrødre sitter 
på marka. Den tredje broren min holder meg. Alle tre er døde og borte. Jeg er nu 
her ennå. (Innsendt av Torbjørg Paulsen, Sortland)

Vår første bilferie som familie, med tre små jenter. Nyinnkjøpt combi-camp, og 
den første bilen vi hadde spart lenge til – for å kunne betale alt kontant. Det ble 
mange koselige ferier og steder, og døtrene våre tar ofte fram bilder og minnes 
hvor fint vi hadde det i lag. (Innsendt av Anny-Marie Johansen, Andenes)
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Fra Sommerset i 1975, i køen som ventet på ferga til Bonnåsjøen. Vi var heldig 
som bare måtte vente i fire timer. Det hadde nu sin sjarm, dette, for man ble kjent 
med mye folk som ventet på ferga. Jeg bor i Langevåg ved Ålesund, og kjøpte min 
første bil i 1963. Så i 1964 tok jeg min første ferietur fra Ålesund til Godfjord. Da 
gikk ferga Røsvik–Styrkesnes. (Innsendt av Edmund Klausen, Langevåg)

Fra det tidlige 60-tall: På veg til Hognfjorden med ”Strilen” en fin sommerdag. 
Knut Smith Pedersen i forgrunnen. (Innsendt av Gisle Røthe)

Cirka 1975. En uhyre tålmodig Frank Emil, etter flere timer med stanga smiler 
han stort: – Nu fikk æ nesten napp. Han ble seinere marinbiolog og forfatter av 
suksessboka Dyreliv i havet. (Innsendt av Liv Reinsnes Moen, Sortland)

Ferietur til vakre Bø etter tunnelåpninga med foreldrene mine Emil og Judith 
Reinsnes. (Innsendt av Liv Reinsnes Moen, Sortland)



Bladet Vesterålen Fredag 23. desember 2016 Jula 2016 32

Stjernen lyser over stallen. De tre vise menn nærmer seg i det fjerne, men det vet ikke den lille familien i stallen ennå.
Maria hviler, og Josef leter etter smokken til lille Jesus. 
Men hvor er den? Kan du hjelpe han å finne den?

Finn smokken

Lek til juleselskapet
1 Hvor står verdens største julekrybbe 

med figurer ?
2 Hvor var verdens største julekryb-

be-scene med mennesker, da? 
3 Når ble skikken med juletre innført i 

Norge? 
4 I hvilken julesang synger vi.. ”I kryb-

ba lå en liten gutt, så fresk og rein og 
god”

5 I hvilken julesang synger vi ..han var 
en konge stor. Som kom fra Himlens 
høye slott”

6 I hvilken julesang synger vi..”vi svinger oss i kretsen, og neier og 
bukker”? 

7 Når har Maria navnedag? 
8 Hvor mange norske kvinner heter en av de tre navneformene; 

Maria (latin) Marie (fransk) eller Mari (nordisk)? 

NAVNELEK
I juleselskap er det artig når 
man leker ilag, gamle og unge. 
Da må man bruke fantasien, 
og det er ikke så viktig å vinne. 

Navneleken krever ikke så 
mye forarbeide. En må dele ut 
post-it-lapper med ulike navn 
til alle, som andre ser og ikke 
de selv. 

Så får hver etter tur stille et 
spørsmål om gangen for å gjet-
te hvem de selv er, feks ”Er jeg 
en mann?, Er jeg et dyr? osv. 

Den som deler ut navn må 
tenke over om den for får navnet vet hvem dette er.

Julenøtter

Svar julenøtter
1 Største krybbe med figurer er i Bacaramanga, i Colombia, og dekker to fotballbaner!
2 Største krybbe med folk ble laget nå 3. des, i Wiltshire i England med 1254 folk ! (Masse engler!) 
3 Det første juletreet i Norge kom i 1822, i Christiania, og ble vanlig hjemme hos folk i siste halvdel av 

århundret. 
4 Prøysens Julekveldsvise
5 Jeg er så glad hver julekveld    
6 O Jul med din glede. 
7 25. mars, 9 måneder før juledagen!
8 18761 Maria, 12454 Marie, 10576 Mari = 41791 tilsammen

Juleskåk er skøy
Den gamle skikken er en slags ”ju-
le-fark”. 

Opprinnelig var det ungdom som gikk 
i hop og tulla med folk som sov for len-
ge lille julaften, for da måtte man ikke 
sove, når alt skulle forberedes! 

De tok bjørkeris (”skåk”) troppa opp 
ved senga og ga syvsoveren ris oppå 
dyna til han kom seg opp.

Etterhvert har det gått over til å bety 
spøk og førjuls- ”fark” som ungdommen 
gjorde mot familie eller naboer. 

- Skru ut julelys, stable ting foran dø-
rene, uskyldige ting og IKKE hærverk! 

I et fjøs fann man geitene sminka 
med leppestift og øyenskygge! 

Man må ikke ta for hardt i når man 
gjør sånt. Det meldes fra Bottenhamn 
i Troms at fire ungdommer faktisk ble 
dømt for å ha tatt tilhengeren til en 
nabo, trilla den bort og stengte innkjør-
selen til en annen nabo. 

Ungdommen syntes var uskyldig 
morro, men gubben sier at han gjennom 
årene hadde fått flytta så masse forskjel-
lig så langt avgårde: både båten og ka-
noen, og fått fjerna hjulene på traktoren 
sin. Nå var han lei!

Tegninger av Tor Johannes Jensen


