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”Der vester mellom skjær og bå...”
Slekt og hendelser i Bispøyan
og omegn.

Av
Svein Olderø
Det er bl.a. tatt utdrag fra noe Arne Stene og Asbjørn Strand har skrevet i Hitra-Frøya avisa
2 avs. er av William Thorsø. - Bakerst bidrag fra Martin Hegerberg og Anne Berg Sakshammer.
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Tittelen på heftet er fra en vise i Nordahl Rolfsens Lesebok:”Der vester mellom skjær
og bå, det gikk et skip med nødsflagg på...osv.”
Bispøyan ble navnet på disse øyene da de ble unntatt det store statssalget av
eiendommer som ble foretatt i 1600-tallet. De ble den eneste sammenhengende
eiendommen Bispestolen beholdt på Hitra. Nedert på side 267 små skrift.

”Øyværinga”. Folk i Bispøyan sa i daglig tale at de var fra øyan og kalte seg for
øyværinga. Dette navnet bruker jeg også om dem i det jeg har skrevet.

Omegn var først og fremst det meste av Kvenvær Herred samt Dolmøya, Dolmsundet,
Helgebostad og Strømfjorden i Hitra Herred. Jeg vil påstå at øya Hitra forøvrig var
svært periferisk og forholdsvis lite interessant for øyværingene. Titran og stedene langs
Frøy-landet til og med Stor-Hallaren var også nær omegn der man hadde kjenninger.
Begrepet må også utvides til å omfatte fiskerhavnene Veiholmen, Halten, Uthaug og
Knarrlagsundet. Trondheim, og spesielt Kristiansund, var byer som de fleste mennesker
på disse øyene hadde et forhold til. Det var kanskje noen som også hadde et direkte
positivt følelsesmessig forhold til sist nevnte by, da mange ektepar i Bispøyan hadde
blitt viet og holdt bryllupet sitt der.


Det er vanlig at det i slike skriverier er et dikt av en person fra stedet det handler om.
Jeg har valgt ei regle om de fem nærmeste landhandlerne til Olderøya, laga av
Petter August Langdahl (f.1902 – d.1965) da han var 10-11år gammel.
”Æ skoill åt Skainkjen å kjøp mæ lim, - men så snakka æ på rim
Å så vart`n Rasmus gær`n, - å ba mæ reis åt`n Johan Spæln.
Hain Spæle sa med eit glæfs, - sjå te å ha dæ åt`n Græfs.
Men i Nesse va dæm heilt forstyra, - så det va bære å ro åt Myra.
Hain Myhre syntes æ gjekk i vein, - å ba mæ færra åt Stein.
Men på Stein vart æ klein, å mått reis heim.”
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Magnar Olderø (f.1908), Magnus Bjerkeseth (f.1926), Margit Olderø
(f.1922), Nora Olderø (f.1920) Ruth Berg Eliassen (f.1913), Anne Berg
Sakshammer (f.1937), Arthur Henriksø (f.1919), Oddny J. Tømmervåg
(f.1929), Terje Olderø (f.1942), Torgeir Thoresen (1928), Anton Thoresen
(f.1928), Bodil Olderø (f.1944), Ragny (f.1929) og Charles Jenssen (1925),
Borghild (f.1928) og Henry Jenssen, (f.1923) Helge Jenssen (f.1928) Ingrid
J. (f.1909) og Isak Hegerberg (f.1924), Trygve Thorsø (f.1917), William
Thorsø (f.1928), Lovise Thorsø (f.1927), Ann-Bjørg Strøm (f.1940), Fridtjof
Thorsø (f.1922), Ruth Strøm, Anna Kvasnes, Rikard Harper, Thor
Johansen, Per A. Løhr Meek (f.1944), Ragna og Arne (f.1927) Langdal,
Kåre Strøm (f.1925), Isak Gjertsen (1924), Arnfinn Helsø (f.1933), Harry
Burø (f.1942), John Halvorsen (f.1917), Martin Hegerberg (f.1942),
Synnøve Thorsø (f.1943), Magnus Østreim (f.1920), Ole Monsø (f.1937),
Kåre Ulriksen (f.1934), Liv Solheim (f.1932), Harald Gautvik (f.1928),
Gunnar Christoffer Lossius (f.1953) Harald Støen, Ole Henriksø (f.1935),
Arthur Furuvik, Kåre Langdahl (f.1941), Leif Hagen (f.1918), Kurt Hagen
Werner (f.1923), Tore Morten Arestøl (f.1941), Ole Hagen (f.1935) og Finn
Langdahl (f.1927) Tils. 53 personer jeg har husket å skrive opp, samt
mange andre som ikke ville ha sine navn her, har vært behjelpelige både
med historier og rettledning m.m. når jeg trengte det.

Utenom mine egne bilder har jeg fått fra
Martin Hegerberg, Eva Dahlen, Anne Berg Sakshammer, Perly Helsø,
Astri Tove Kroglund, Per Arne Løhr meek,
Anton Thoresen, Charles jenssen , Synnøve Thorsø,
Anne Elise og Torbjørn Hestnes, Terje Olderø,
Åge Dahlen og Ole Henriksø.
Bengt Olderø har tatt farvebildene fra Bispøyan.
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Arne Stene, gårdbruker fra Stein i Helsøysundet,
har skrevet det som nå følger under vignetten
”Skumringstimen”, en serie i Hitra – Frøya-avisa om
Bygdesamfunnet på Hitra i eldre tider.

I den siste halvdel av det 16. århundre var det mange her, og da særlig ute på øyene,
som levde under ytterst kummerlige forhold. På den tiden var Kvenvær-området et
meget rikt fiskevær, og dette førte til at de Tyske uteliggerborgerne kom oppover fra
Bergen og slo seg til her, og drev som fiskeoppkjøpere. De benyttet seg av en meget
simpel framgangsmåte. Uriktige vekter ble brukt, slik at det innveide kvantum ble
mindre enn det var. Når det gjaldt utregning av oppgjøret var fiskerne også utsatt for
regulært bedrag. Det var en fisker som sa til oppkjøperen: ”Men står itj komma på feil
plass?” – ”Komma”, fnyste den andre, ”har aldri hørt om snakk om noe tall som heter
komma”. Oppgjøret ble den gang levert i varebytte, og her fikk heller ikke fiskerne de
varer de hadde krav på. Oppkjøperne ble rike mens fiskerne ble utarmet. I 1703 skrev
General Johan Wibe en beretning om denne tilstand, hvor han gikk meget hardt ut. Han
avslørte en omfattende korrupsjon innenfor embetsverket og uteligger-borgerne. Han
anfører blant annet – ”Det samme kan sies om uteliggerborgerne i Hitteren prestegjeld.
Fiskerne som ernærer seg av sjøen er så godt som slaver under borgerne. Borgerne har
alle slags varer til salgs og borger dem ut på den dyreste måte. Når de får fisk igjen, som
de betaler skammelig for, bedrar de også med vekten”. Bispøyene var på denne tiden
bispegods, og oppsitterne var pliktige til å svare tiende av de plasser de hadde, men på
grunn av dårlige tider var det mange som stod tilrest med denne. Biskopen hadde
således rettet en forespørsel til Parelius på Hopsjø, om å finne frem til synderne som
skyldte mest. I bispearkivet er det et brev til biskop Bugge fra Parelius, og av dette
framgår følgende: ”Jeg har havet fat paa synderne i Monsøen og Jens-Jakobsøe. De
rester så mange års landrettigheter, - jeg forsikrer på ære og samvittighet at de ejer nu ej
4 skilling, men skylder 20 gange så meget som virkelig er tilfældet med Andreas Jensen
Jakobsøe og Jørgen Monsøen. De ejer ikke et eneste creatur av noe slag, de ligger og
sover paa gulvet uten sengklæder og have ikke slike klæder at de kan komme sig til
kirken om søndagene. Deres Høiværdighet vilde blive ilde tilmode ved å se deres usle
tilstand, især hva de stakkels småe børn må lide.” Parelius andro at biskopen måtte få
forpakte de plasser som er bispens eiendom, og han tilbød seg å utrede resterende tiende
til biskopen. Parelius fikk da forpaktning for 30 år. Denne forpaktningen ordnet Parelius
for egen vinnings skyld. Ved uærlighet tilvendte han seg råderetten til andres
eiendommer og verdier, og har bar således med rette navnet ”Røver Parelius”.
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”Hælbustasvae”, som ligger mellom Faksvågsvadet og Stamnessvadet, med
Jens-Jakobsøya til venstre.

Hus og folketall i Bispøyan.
Burøya
Edøya
Feøya (nord)
Finnsøya
Henriksøya (StoreVedø)
Jens-Jakobsøya
Lamøya
Langholmen
Monsøya
Olderøya
Purkøya
Snåsøya
Tjønnøya
Torsøya
Veiskifte
Til sammen

1801
Hus
3
2

Pers.
23
12

1
1

5
7

1865
Hus
4
2

Pers.
31
18

1
2

7
12

1

8

2
2

12
12

2
4

10
25

4

21

5

30

15

92

21

141

1900
Hus
5
5
1

Pers.
26
28
4

1940
Hus
6
7

Pers.
34
40

4

24

5

33

4
1
3
6
1
1
1
4
2
38

24
5
26
37
2
5
12
36
4
233
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37

3
9
1
1
1
5

18
58
4
7
4
34

44

269

Mellom 1865 og 1900 har det dessuten stått hus på Kvitøya og Hans-Veiskifte.
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NB! Folketellinger er grunnlaget for diagrammet ovenfor og er oppsatt etter beste
skjønn og kan ha betydelige feilmarginer da bl.a. hver husstand er oppgitt som et hus og
tallene under 1940 er etter egen hukommelse.

.

Strandnellikker på Burøya

Innledning.
I irritasjon over et eller annet kastet Jutulen, som bodde i Tonningen, (sted ved fjellet
heter Jutulstua)
en kjempestor kuppelstein som landet i Burøysundet, og
Kattugleholmen ligger der den dag i dag. Det var den samme kjempen som forsøkte å
sage Burøya i to deler, men måtte gi seg da sagbladet gikk i stykker. Hvis en ser etter er
det lett å legge merke til denne rette sprekken i berget litt nord for Kattugleholmen.
Dette er alt jeg husker av en forholdsvis lang fortelling hvor den store steinen som
ligner på framenden av en båt også var involvert. Denne steinen som ligger i flomålet
nord i Burøysundet kalles ”Jækta”.
Burøytuva ble fra gammelt av holdt for å være det høyeste punktet i Bispøyan. Dette
kan skyldes at haugen trår markant fram, sett fra havet. Vestenfor denne ligger Tuvan
eller Uti-Tuvan. Stedet har et trangt innløp og utvider seg til en stor og grunn poll. Her
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har kanskje de første øyværinger holdt til. Før i tiden, da sjøen stod litt høyere, må dette
ha vært en ideell plass for mennesker som levde av fiske. Utenfor ligger Burøysvaet, og
det er nær vei til de mange fiskegrunnene utenfor skjæra. For meg er det mange tydelige
merker her etter bosetting eller midlertidige tilhold, og jeg vil tro at en ikke trenger å
være arkeolog for å synes det. Stedet har imidlertid ikke vært undersøkt av fagfolk, og
for vanlige mennesker som meg, kan det være lett å komme på avveie. Elias H. Burøy
(f. ca. 1905), som bodde heile livet i Eikvågen like ved, mente det måtte ha vært tilhold
for fiskere her gjennom flere hundre år. Eldre folk i min tid mente det stod et gufs av
uhygge fra Tuvan. Dette hadde nok noe å gjøre med at liket av mannen som var
opphavet til navnet på Skreddarvika sør i Burøysundet ble funnet der. Fra gammelt av
ble stedet sett på som tilhold av skrømt og annen djevelskap.
Det eneste registrerte oldfunn på Olderøya er en 4-5000 år gammel kniv av fiolett
skifer, ca. 10 cm lang (se side 9). Den ble funnet under torvtaking i 1909, på det som nå er
Terje Olderøs eiendom. Farfar Johan Bænksa fortalte at han hadde funnet steinalderredskap i jorda på øya, men hvem som har sendt inn denne til oldsaksamlingene vet vi
ikke. Vi vet heller intet om når øya først ble bebodd eller om Bænksaslekta er
etterkommere av Svend i Ordøen, men slekten mente seg å stamme fra den første
oppsitter på Olderøya, og sammen med Burøyslekta være den eldste i Bispøyan.
Stamfaren til sistnevte slekt kom og bosatte seg i et forlatt hus øst på denne øya.
Side 114 avs. 3

Det er mulig de hadde dette fra fortellertradisjonen som må ha eksistert her i gamle
dager, men som er gått ut av tiden for lenge siden. Muntlige overføringer kan ha mye
for seg, og det har det vist seg at de i mange henseender kan være mer å lite på enn
skrevne. Hvis noen i framtiden vil forske i dette, skulle bygslene først fra Kirken og
siden fra Staten, være noe å se nærmere på. Om denne forhenværende lanseknekten hos
Erkebiskopen i Nidaros, som var leilending på Olderøya i 1520, er vår stamfar, betyr vel
ikke så mye, men med noe velvilje kan vi si at slekten har vært på øya i bortimot 500 år.
Når det gjelder tiden fram til 1900-tallet er kanskje William Thorsø (f.1928 – d.2008)
den øyværingen som har hørt flest fortellinger om dette, og det som kommer nedenfor
har jeg, stort sett, fått fra ham. Fra slutten av 1600-tallet hadde uteliggerborgere, som
dreiv fiskeoppkjøp og salg av varer, tilhold i Bispøyan. Først på Burøya og siden på
Monsøya og Henriksøya. Det har trolig vært handel på Monsøya eller Henriksøya lenge
før Rasmus Jenssen begynte på ”Skanken” omkring 1890. Jarle Monsø (f.1910) mente
det var tufter etter mange hus øst for Monsøy-gården. Danske Henrik Helkand har satt
navn til Henriksøya. Mogens Helkand, som på datidens øyværingsdialekt ble til Mons,
har satt navn til Monsøya. En mann fra denne slekten var borgermester i Trondhjem.
(Helkandsæter i Bymarka.) Den første som bodde på Lille-Vedø var født i 1641. Neste
oppsitter, Jens Jakobsen, har gitt navn til Jens-Jakobsøya. I folketellinger fra 1865 er
både Monsøya og Henriksøya kalt Vedøyer. I tellingen fra 1801 er Jens Jakobsøya kalt
det samme. Disse navnene kan vel ha noe å gjøre med kult, og William mener å ha
belegg for at det kan ha stått et kapell på Kjerkhaugen på Henriksøya. Det er heller ikke
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utenkelig at dette har avløst et lite Gudehov? Dessverre vet vi svært lite eksakt om
denne tiden.

På Internett er det nå tilgjengelige dokumenter som antakelig viser at på 1600-tallet ble ødegårder tatt I bruk på
flere av øyene. På de 300 årene mellom Svartedauen og Koppskatten var det ofte pest og andre epidemiske
farsotter som gjorde sitt til at bosettninger døde ut, så om det har bodd folk her før Svartedauen vil jeg ikke
spekulere i.

Koppskatten 1645 for Hitra i Fosen.
381 Chistopher
382 Ellin
383 Anders
273 Anders
274 Berild
275 Anne
276 Birgete

Burøen
Burøen
Burøen
Burøen
Burøen
Burøen
Burøen

Strandsider
Quinden
Broder
Ødegaardsmand
Quinden
Deris børn
Deris børn
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Inntil for kort tid siden ble ikke folk interessert i sine røtter før etter at de nærmet seg
støvets år. Mitt inntrykk er at i de senere år, etter at kirkebøker, folketellinger og andre
dokumenter fra eldre tider er begynt å bli lagt ut på nett, har ungdommer og folk i sine
beste år grepet mer og mer fatt i dette. Yngre krefter og lettere tilgjengelighet av
informasjon varsler godt også for disse øyene, som inntil i dag har vært så godt som
uten historie; det er nok ingen stor overdrivelse å si det. Jeg vil tippe at i de kommende
år, før eller senere, vil de som har interesse av det, få god kunnskap også om Bispøyan i
eldre tider.
I det som videre er nedtegnet i heftet, har jeg forsøkt å få inn så mye som mulig av det
som antas å være fakta i historiene. Det er mange som har vært villige til å gi meg
korreksjon når det var nødvendig, og mange av historiene ble fortalt til meg mens dette
ble nedskrevet. I flere tilfeller har jeg kryssjekket blant annet ved å la de personer jeg
omtaler lese manuskriptet (helt foran er navnene på de som har hjulpet meg). I
utgangspunktet tenkte jeg ikke bruke andre kilder enn min hukommelse, men det er etter
hvert blitt en overvekt av beretninger fra andre. Min farfar var født på Olderøya i 1863
(på samme tid raste den Amerikanske borgerkrigen på andre siden av havet). Han var
71 år eldre enn meg, og vi bodde under samme tak til han døde da jeg var 19 år. Som
eldre mennesker flest likte han å snakke om gamle dager, da helst det han hadde
opplevd som positivt. Jeg var ikke bare villig til å høre på, men nødet ham også til å
fortelle om andre hendinger. Det aller meste av det jeg husker har jeg fra ham.
Min ektefelle påstod at mens jeg holdt på med dette dokumentet hadde jeg vansker med
samtiden og var mer opptatt av det som skjedde 50 og 100 år før. Også
underbevistheten min må ha befattet seg med dette. Jeg vil her fortelle om en komisk og
livaktig drøm som har bitt seg fast i hukommelsen. Som barn hadde jeg stor sorg og
gremmelse over at fars motorbåt ”Gryta” ble hogget opp, og dette dreide drømmen seg
om også. Vi var i gammelkjøkkenet i Hammarmyra. Bordet var dekket til nonsmat.
Farfar satt på sin faste plass, og far på sin. Jeg satt på min plass ved siden av far. Rett
over bordet satt sønnen min Stig, som ble født lenge etter at de to førstnevnte var døde.
Så sier Farfar lett irettesettende til sin sønn, noe han kunne gjøre en gang iblant: ”Du må
klenk opp skøyta, Segur.” Far svarer på sin karakteristiske måte ved å riste lett på hode
og si: ” Å va d så lekt (benektende på dialekt).” Men da overtar Stig; svært engasjert og
intens som han pleier å være, henvender han seg til far (Sigurd Olderø) og sier: ”D e
klart vi må klenk opp skøyta”.
Selv om det er trist at jeg har glemt så mye, er det likevel forunderlig hva en husker når
hjernen blir bearbeidet over tid - både av det som er selvopplevd og det som er blitt meg
fortalt, samt det som jeg egentlig ikke skulle vite. Fra barndommen er det stemninger
som har festet seg klarest hos meg. Når det derimot gjelder handlinger jeg har gjort eller
”Der vester mellom skjær og bå...”

11

vært med på som er så pass stygge at det er ingen grunn til å dvele ved dem, så er de
glemt. Jeg er viss på at de som har konfrontert meg med disse forteller sannheten.

Jeg har forsøkt å få temaene samlet i avsnitt, samt å holde meg til tiden før 1950.
Hendinger etter dette tallet er i hovedsak brukt for å anskueliggjøre noe som er skjedd
tidligere. Dette har vært vanskelig og det kan bli rotete av og til. Noen av de nedskrevne
beretningene er nok til dels sterkt farget av hvordan jeg har oppfattet hendelsene, og at
jeg og mine kilder kan huske feil er naturligvis heller ikke umulig. Det kan nok virke
forvirrende at jeg mange ganger bruker navn uten noen forutgående forklaring.
Stoffet er nedskrevet over en 10-års periode, og dette gjør at det også kronologisk kan
virke slik. Vær oppmerksom på at mye som bare hentydes av meg videre i dokumentet,
kan utdypes gjennom å lese i litteraturen som er oppgitt på side 266. Jeg har for å få fram
det som er vesentlig ikke gjort noe forsøk på å dikte selv. Mye av det er nok også
direkte bygdesladder, som med årene er blitt såpass legalisert slik at det ikke støter noen
nålevende. Kort sagt er alt slik jeg har hørt og sett det. Som overalt ellers var det også
her sladder som hadde med sex å gjøre. Dette har jeg avstått fra å si noe om. Anekdoter
fra religiøse fester og møter er heller ikke tatt med, for selv om de virket morsomme å
fortelle muntlig, ble de vulgære og blasfemiske når jeg fikk skrevet dem ned. Etter min
mening er ikke alt så viktig å huske; f.eks. mannen fra Vest-Hitra som hadde områdets
største utvalg i pornografiske sanger forvart i sin hukommelse, men da noen ville
nedtegne dem, var han blitt religiøs og nektet å si et ord. Jeg husker bruddstykker av
disse, og mener ingen har gått glipp av noe.
Når det gjelder nedskrevet dialekt, har jeg forsøkt å gjøre det så likt talespråket i
Bispøyan som mulig, og det er dessverre blitt svært lite vellykket. Håper noe av det jeg
hentyder eller har skrevet ned kan være til hjelp om noen, på en mer seriøs måte, vil
skrive disse øyenes og omegnens historie. Det aller meste av det som fortelles har stort
sett vært samtaleemner på Olderøya og i Bispøyan for øvrig. Det er slik jeg opplevde
det og slik jeg husker det. Hadde en annen øyværing skrevet dette ville resultatet
kanskje vært litt annerledes, men ikke i den store sammenheng, vil jeg tro.
Det er en svakhet ved ”skriveriene” at de opprinnelig bare var tiltenkt mine barn og
etterkommere, og mye av det kan være lite interessant for folk utenom slekten. Som
f.eks. at min far, Sigurd Olderø, rodde alene i færing til Hopsjøen for å trekke tenner da
han såvidt var 14 år gammel. Dette var en distanse på ca. 20 km. Den største drivkraften
til at jeg begynte å skrive dette, er vel at mine barn og barnebarn har Hammarmyra som
feriested. De skal ikke bare komme dit for å sole seg eller beklage seg over vind og regn
etc., men vite at her har mennesker de har gener fra, levd og stridd i mange
generasjoner. Kort sagt er det slik jeg hadde villet framstille det overfor mine
etterkommere, hvis jeg hadde kunnet sitte og fortelle. Mitt håp er at øya også for dem
vil være til velsignelse og et fast holdepunkt i livet. For egen del har arbeidet med dette
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dokumentet ført til at jeg, for første gang i livet, har følt et snev av stolthet over å være
Bænksakar og Øyværing.

Hendinger og fortellinger omkring Bænksaslekta.
Selv om mine barnebarn, p.g.a (X) Slektsboka av Per Arne Løhr Meek, kan gå tilbake
med navn til sin syv ganger tipp-oldefar Lars Johansen Olderø (f.1675),(x) har jeg ikke
på farssiden beretninger lenger tilbake enn til min tippoldefar Ola. Denne fikk jeg av
Johan Olsa, men også andre på Olderøya, deriblant min svoger Peder Olderø, fortalte
det samme. Ola, med en sønn som het Johan, samt en fostersønn, omkom under
kullseiling på Burøysvaet. I slektsboka er det imidlertid ikke nevnt at Ola hadde en sønn
ved navn Johan. Muntlige overføringer kan nok ha problemer med å gjengi navn
korrekt. Det kunne derfor likeså godt ha vært en bror av Ola som omkom denne dagen.
Imidlertid ble det fortalt til meg at farfar Johan Bænksa var oppkalt etter denne Johan.
Bænk skulle også ha vært med, men under utroren gikk han av en eller annen grunn på
land nord på øya, og gikk heim til Olderøy-gården. Olderøyfolket ble overrasket av
uvær, og Ingebrigt, tippoldefar til Terje Olderø, som seilte først, så at Olas båt fikk
problemer og at en mann sprang bak i skotten for å ordne noe med roret. Båten la seg
over og trillet rundt, men på grunn av sydveststormen hadde Ingebrigt og hans
mannskap ikke sjanse til å snu og berge den. Min oldemor Johanna, som da tjente på
Torsøya, fortalte at stormen kom som sluppet ut av en sekk og var så kraftig at da hun
på grunn av nettopp denne skulle ha inn kyrne, blåste de ned på kne da de rundet
fjøsnova. Om min tippoldemor Maren har jeg ingen fortellinger. Hun var fra Inntian og
ble gift med den noe yngre Ola som antakelig var sønn av hennes tremenning. Farfar var
enda ikke fyldt 9 år da hun døde, så han husket verken navnet på henne eller noe annet
vedrørende sin bestemor.
NB! P.g.a. = på grunn av. (x) Per stoppet her, men etter hvert som flere dokumenter blir tilgjengelige vil det
kanskje la seg gjøre å gå enda lenger tilbake i tid. (Ola) Ole Jonsen, f.19.10.1800 – Bleiv (omkom på sjøen) på
ukjent dato ca. 1850 - Maren Bentsdatter Indtien, f.20.01.1787 – d.09.02.1872 I folketellingen 1865 er hun oppgitt
å være 78 år og føderådskone hos sønnen Bernt. Da Ola og Maren ble gift i Dolm Kirke 1. juli 1829, står det
imidlertid at de var henholdsvis 27 og 30 år gamle. Deres sønn Bent/Bengt, i daglig tale Bænk, f.15.08.1831 –
d.23.04.1915. (Bænk – et navn, avledet fra Bengt. Dette navnet bruktes enda ved år 2000 omkring Åre i Jämtland)
Døpt i Dolm Kirke 11.10.1831 og navnet er da skrevet Benth, men i andre kirkelige handliger s.s. konfirmasjon,
vielse, og som far til sine barn er navnet Bengt, med ett unntak side 75 avs.1, blitt brukt. Alle hans sønner skrev seg
for Bengtsen. Bjarne Olderøy mente at hans bestefar ikke visste annet enn at han het Bænk. I andre dokumenter er
Bengt, Bent og Bernt blitt brukt. 15. juli 1862 ble han gift med Johanna fra Fjellværsøya i Dolm Kirke. Hun ble født
den 21. april 1838 – d.1910/11, døpt i Fillan Kirke den 15. juni 1838, og navnet er skrevet Olina Johanna. Som pike
er hun også omtalt som Oline Johanna Bredvig Jacobsdatter. På deres gravskrifter på Henriksøy Kirkegård står det
Bent og Johanna Oleanna. Min far, Sigurd Olderø, mente at hans bestemors pikenavn var Akseth. Farfar besøkte
slekt på Fjellværsøya. To brødre Akseth, fars tremeninger, kom med M/b ”Fuglen” og var på besøk i Hammarmyra.

Ett hus på Olderøya stod i nærheten av Steinhuset på Skaget, som for øvrig er det eldste
huset på øya, og ble bygd før farfar ble født. Vi vet at Aunhaugen (Kråkhaugen) ble
husmannsplass i 1840, under min tipp-tipp-oldefar Jon Olsens (f.1770) leilenindgsbruk,
som svarte jordavgift til Trondhjems Biskop. Samtidig ble gården delt mellom Jons to
sønner, Nils (f.1797) og min tippoldefar Ole (Ola f.1800). De øvrige husene stod i en
klynge på den litt flate plassen mellom Notbrygga og Skåttastøa. Både oldefar Bænk og
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bestefar Johan vokste opp der. Det første huset som ble flyttet opp fra sjøen var
Ingebrigts, og eies nå av Terje Olderø. Huset til Johanna og Bænk ble flyttet opp under
Bannhaugen omkring 1885 Noen av novsteinene kan enda ses. Deres barnebarn Tora,
Ida, Sigurd, Borghild, Bjarne og Olaug er født der. Sør for der huset ble bygd, det som
vi nå kaller Hæsjen, het i gamle dager Holtøyen, og der sies slekten å ha bodd på 1700tallet. Ved utskiftingen i 1912-13 ble huset flyttet til Stormyra og eies i dag av AnnBjørg Strøm, men det er neppe noen materialer i det fra huset ved sjøen.
Jeg tror at Johanna og Bænks hus nede ved sjøen (saufjøset-stallen i fjøset på Olderøya
kan ha laftetømmer fra dette) må ha vært betydelig mindre enn det som ble bygd ved
Bannhaugen. Huset ved stranda hadde ”burslag” (bislag) som eneste inngang. Bislaget
tok inn masse sjøvann gjennom gulv og vegger slik at treskoene flaut når det var
”innjrønt” uvær (vind fra sørlig rettning). Ved jevndøgn om høsten gikk storfloa inn
under huset og spring- og stormflo skvulpet mot gulvåsene, så det kunne ikke ha stått
langt fra stranda. Da Farfar var liten gutt (ca. tett før 1870) hadde de losjerende i ett
rom. Det var en familie fra Møre bestående av kone, mann og to små barn. Barna sov i
uttrekkbare skuffer i et kommodelignende møbel. Det er trolig at mannen var ”låttakar”
hos Bænk og var med på fiske før hans egne sønner ble så pass.
Det siste huset som ble flyttet opp derfra var huset etter foreldrene til Tore-Anna og
Johan Olsa. Tobias Olderø, født i 1906, husket å ha bodd der. Thore Antonsen satte opp
nytt hus på Nausthaugen omkring 1910. Han hadde funnet som rak en bjelke som var så
stor at de måtte søkke ut en garnbåt under den. Båten ble så lenset og det gedigne
trestykket fraktet til Enge for å bli saget på oppgangssag. Med planker fra dette ble tre
vegger + ca. 1 m fra hvert hjørne i den fjerde, i den søndre delen av nyhuset laftet opp
til under loftsvinduene rundt en gulvflate på ca. 24 m². Etter at de hadde flyttet opp til
dette huset ble de blyinnfattede vinduene med små, grønne glass fra gammelhuset
ødelagt og blyet smeltet om til blysøkker. Magnus Bjerkeseth (f.1926) husker da det
falleferdige huset ble revet ned. Petter Haugø stod på berget ovenfor og kastet en stor
stein ned på taket, og da falt det meste av det sammen. Dette må ha skjedd omkring
1930. Røysa etter gruvstedet er fremdeles synlig.
Bænk hadde en kamerat gjennom heile livet, Jørn, som var vokst opp på Olderøya, men
flyttet til Edøy og etter det ble kalt Jørn Edøya. Bænk rodde så ofte han kunne til Edøya
hvor Jørn leste Venstreavisa for ham. Jørn var den første i Bispøyan som holdt avis, da
han kunne lese godt, noe som ikke kunne sies om Bænk. Han kunne heller ikke skrive,
og bare telle til et stor-hundre, hvilket er 120. Han hadde problemer med å slippe fram
for presten, og gjorde flere forsøk innen det lyktes. Farfar sa at hans far var for ”toskåt”
(dum) til å kunne telle lenger. På dialekt betydde ordet ”dom” det samme som å være
døv. Vraker, som på datidens øyværingsdialekt ble til ”Rakarn”, er vel enda i 1997 et
yrke i Kristiansund. Når Vrakeren syntes klippfisken (X) var for små eller av ringere
kvalitet kunne han telle opp til 120 stk., men fiskeren fikk bare betaling for 100. Dette
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var et stor-hundre og det ble brukt av folk også i andre sammenhenger; slik har jeg i
hvert fall fått det forklart.
(X) Klippfisk (fisk som er tørket på klipper = berg) ble på dialekt kalt ”klæppfesk”, et navn som jeg og antakelig
de fleste mennesker i dette området forbandt med en så pass stor fisk at ”hyttj” ikke dugde og at man
derfor måtte bruke ”klæpp”.

Uten å vise til konkrete eksempler, er det mitt inntrykk at foruten å stå for hus og fjøs,
var det på denne tiden tillagt kvinnene å ha hovedansvaret for økonomien. Man mente at
disse hadde bedre forstand på alt som var boklig enn det mennene hadde, og herunder
kom også skrivning og lesning. Det var Johanna som leste teksten fra huspostillen på
søndagene, men på oppfordring fra henne sa Bænk ”amen” når andakten var over.
Verken farfar Johan Bænksa eller hans bror Bernhard likte å berette om at deres far
hadde vært analfabet. Likeså snakket de fleste av Bænks barnebarn også nødig om dette.
Jeg tror ikke akkurat at de skjemtes, men at de heller følte det som en illojalitet mot
slekten. At det var dumhet som gjorde at oldefar Bænk ikke kunne telle lenger enn til
stor-hundre, var nok en grov feilvurdering av hans eldste sønn.
Ordblindhet har jeg vært plaget med all min tid. Det er noe mange i Bænksa-slekta har
fått erfart, så det er mulig Bænk hadde dysleksi. Det var gjerne slik at dyslektikere ikke
lærte noe som helst på skolen i den tid. Hvis hans foreldre heller ikke kunne lese, og han
dertil ble ansett som dum, kan vi lett forstå hvor sjanseløs han var. Med forstand,
arbeidsomhet og nøysomhet greide han seg, tid og sted tatt i betraktning, svært godt. Da
farfar kjøpte gårdsparten etter foreldrene til Johan Olsa og Tore-Anna omkring 1890,
ble han godt subsidiert av sine foreldre. Johan Haugø som kjøpte gård på Edøya ble
også hjulpet med et tilsvarende betydelig beløp. Om Elias Sveen, som var gift med
farfars søster Marie, fikk noe lignende vet jeg ikke, men det er sannsynlig at Johanna og
Bænk ikke gjorde forskjell på sine barn. Etter at Bernhard overtok farsgården til en
fordelaktig pris, bygde de seg kårhus i Postmyra sammen med sin forhenværende
svigersønn Johan Haugø. Han solgte gården på Edøya og flyttet tilbake til Olderøya
etter at han ble enkemann for annen gang, og Tora, Ida, Ingvald, Anna, Petter og Johan
Haugø flyttet inn i husvære ved siden av dem.
Bænk var den første etter flere slektsledd som døde i sotteseng, men han kullseilte seks
eller sju ganger. Han var en ''slark'' (en slurver) når det gjaldt stell av båt, noe slekten
var befengt med også etter ham. Han brukte lausåra til å styre med og da var det lett at
det gikk galt. En gang han hadde vært på urssjøen trillet båten rundt for ham under
seilas i Edøysundet. Jørn så det og fór ut for å berge sin kamerat, men da han kom fram
til ulykkesstedet begynte han å plukke opp uer isteden for å ta hand om Bænk som lå og
fløt på ei åre. Da denne protesterte mot dette sa Jørn at ”først måtte ta hånd om fisken,
da det ikke er så farlig med deg som er født med seiershud”(X).
(X) Seiershud eller seiershette er dannet av fosterhinnen. Et guttebarn født med dette ble oppfattet som spesielt
hardfør for påkjenninger og m.m. i samme lei.
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Bengt Olsen Olderø( Bænk f.1831- d.1915) og
Oline Johanna Jakobsdatter (Johanna - f.1839 – d.1910)
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Far fortalte at han som guttunge var med sin bestefar i færing med råseil, og Bænk
styrte som vanlig med ei åre og seilte da så hardt at sjøen fosset inn over ripa i le. Da far
uoppfordret stakk etter på skjøtet for å lette trykket, sa hans bestefar kvasst: “Ka e d du
jær gut”. En gang Johan Bænksa, som liten gutt, skulle være med sin far på sjøen, hadde
han på seg så mye klær at han hadde vanskelig for å røre seg og av den grunn falt i
sjøen, ble blaut, og måtte være igjen på land. Dette reddet trolig livet hans da Bænk
kullsegla igjen. Denne gangen var han sterkt medtatt, og berget bare livet takket være
sin hustru Johanna. Hun var ei såkalt ”krafskjærring” og kunne stemme blod, koppe og
årelate. Hennes oldebarn, sykepleier Bodil Olderø har snepperten etter henne
(instrument eller redskap som ble brukt ved årelating). Johanna doktorerte dyr og var
jordmor for de fleste på Olderøya. Hennes sønnedatter Borghild hadde noe av samme
rolle i min oppvekst. Var det noe som feilte en gikk man først til Borghild, som i mange
tilfeller avgjorde om det skulle hentes lege eller ikke. Peder Olderø kunne huske at
Johanna årelatte hans bestemor Magret. Den blodige foreteelsen hadde bitt seg fast i
minnet, da han på det tidspunkt måtte være under fire år.
Med henvisning til slektsboken av Per A. Løhr Meek er det også mulig det var hun som
stod for hjemmedåp av spedbarn på Olderøya når det trengtes. Da farfar som liten gutt
falt over en sigd og skar seg opp i brystet og holdt på å blø i hjel, opptrådte hans mor
som blodstemmer (en som stopper blødninger på overnaturlig måte). Farfar mente at
det var finnslekt i hans mor, og at hennes nyss nevnte egenskaper var medfødt. Jeg er
ganske sikker på at flere i Bænksa-familien hadde hørt dette, men holdt tett fordi det, på
det tidspunkt, var bortimot ei skam å ha slike aner. Han, derimot, kunne si det omtrent
slik om noen øyværinger: ”Det er bra folk, de har finnslekt både på mor- og farsiden”,
og det ble straks sagt at han måtte holde inne med slik viten, da de nevnte personer
kunne bli fornærmet. Jeg er overbevist om at han hadde en helt annen holdning til dette
enn de aller, aller fleste andre på 1940-tallet, og jeg vil tro denne innstillingen var fra
det Gamle-Bispøyan. s. 217 øverst. Runkaller og krafskjærringer hadde faste ruter på
Trøndelagskysten og må ha hatt høy status. De var jo ”legene” og ”dyrlegene” på denne
tiden, og de hadde folks tillit. Det var ikke bare trolldom de brukte, de laget også
lindrende og helbredende medisin for en hel del lidelser. Omstreifende finner (antakelig
samer) må ha blitt giftet inn i mange slekter her ute, og blitt bofaste. Dette er en helt
privat vurdering av meg og har ingen videnskapelig forankring. Fagfolk har liten viten
om slik inngifte på Hitra og Frøya, og man vet vel heller ikke med sikkerhet om disse
var etniske samer (Side 215 - 216 og side 221 nederst.).
Johan Olsa fortalte at Bænk bar sin sønn Johan sovende til sjøen i ei rye (se Gammeltida
på Hitra), for så å ro ut på urssjøen hvor gutten ble vekket opp for å andøve. Farfar sa at
hans far var langmodig og snill, og ikke la hånd på noen av sine barn. Han kunne også
fortelle om begivenheten da hans far kom heim fra Kristiansund med en parafinlampe.
Inntil da hadde de bare hatt trankåla og lyset fra gruva. Da lampa ble tent og den blanke
flammen lyste opp rommet, ble de mektig imponert, og Johanna sa at denne innviklede
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innretningen ville hun ikke ha noe med å gjøre, så Bænk fikk vær så god betjene
vidunderet.
I farfars barndom gikk Talerøya over fra å være lyngbevokst til å bli grønn. En høst var
det et særdeles rikt feitsildfiske i området og kjøpefartøyene lå oppankret i
Olderøysundet. Silda ble saltet på nordvestsiden av Talerøya. Selv om sildeavfallet
tiltrakk seg store mengder måse, hopet det seg likevel opp, og fuglene ble mer eller
mindre værende der om vinteren. Påfølgende vår begynte Svartbak og Blåmåse å hekke,
og i løpet av noen få år var øya graskledd. I min tid i Bispøyan beitet ca. 40 sauer og
lam der fra først i mai til først i oktober. I bortimot 100 år var Olderøyfolkene to ganger
hver vår over sundet og sanket egg. Dette var noe de fleste på øya så fram til, og det var
en viss høytid over dette arbeidet. To egg ble tatt fra hvert reir, mens det tredje fikk
fuglen selv beholde. Måseggene ble ”sømt” i ferskvann for å se etter om de var ”strøft”,
d.v.s. om egget hadde begynt å utvikle unge. Lå egget langs bunnen av et spann med
vann, var det ferskt og spiselig. Hvis det lettet litt på den ene enden ble det lagt tilbake i
reiret. Dess mer fugleungen utviklet seg, dess lettere fløt egget i ferskvann. Mange
syntes at egget fikk bedre smak dersom utviklingen av ungen bare så vidt var kommet i
gang, eller var ”gostrøft”, som det ble kalt. Måsungene ble omtalt med dette navnet så
lenge de hadde dun. Når de hadde fått fjær og begynt å flyge, ble de kalt ”skårronga”.
Olderøyfolket passet på at ingen uvedkommende var på Talerøya i hekketiden. Om
noen gjorde det ble de uten skrupler kalt eggtyver. Når det gjaldt hekkende ”Tenj”
(Tærner) lenger ut i skjæra var det fritt fram for alle å forsyne seg. Den eneste av
grunneierne i Bispøyan som protesterte mot dette var, så vidt jeg vet, Lars Hagen på
Edøya, og hans naboer godtok hans innstilling. Hvis noen av dem tok egg fra
”utføglan” forsøkte de å holde det hemmelig for Lars. Slik var det også med Petter
Stensø. Terneeggene hadde han i innerlomma på ”stortrøya” (jakken) og under lua på
hodet. Lars ante imidlertid uråd og ville liksom på skøy bryte med Petter, noe sistnevnte
så absolutt ikke ville. Allikevel ble de fleste eggene han bar på kroppen knust. Dette til
stor moro for andre Edøyfolk som så på opptrinnet. Fars onkler Johan og Ola Hjertøya
hadde mye av de samme holdninger som Lars Hagen, men selv fugleelskere kan bli
provosert når aggressive stupbombere går til attak. Da brødrene en gang måtte på land
der ternene hadde egg, greide de ikke å forsvare seg mot angrepene. Ola, som ikke
hadde hodeplagg, ble så kvestet at blodet rant ned i øynene på ham. I hevnlyst og sinne
trampet han i stykker alle de ”strøfte” eggene som fantes der, og det gikk mange år
innen fuglene igjen tok hekkeplassen i bruk.
I min barndom kunne man sanke bøttevis av terneegg ute i skjæra, og folk spiste seg
mette på disse små eggene. Denne formen for bortimot systematisk ”raning” av alle reir
hadde pågått i all tid, uten at ternebestanden gikk tilbake. Det var tusener av disse
fuglene, som vi nå, omkring år 2000, bare kan se noen få eksemplarer av om sommeren.
Siste året vi bodde på Olderøya, i 1968, etter flere år med markant tilbakegang av
fuglebestanden, fikk hver av de fire gårdspartene bortimot 20 liter måsegg fra Talerøya.
Etter at menneskene flyttet forsvant også fuglene.
”Der vester mellom skjær og bå...”

18

Før år 1900 var det ikke Hegre i Bispøyan. Den første øyværing som så en slik var en
16-åring fra Henriksøya. Han var nede på Sjåen og ”løyste boksa” (gjøre stort) og fikk
se fuglen i det han la planken på plass igjen. Dette så han som et varsel om sin egen død
og uten å ta på seg klærne ordentlig sprang han i redsel opp til huset og sa at han hadde
sett ”fegda-føggelen sin”. Omkring dette århundreskiftet så de fleste øyværinger på
denne langhalsede fuglen med de uhyggelige skrikene som en varsler om død og
ulykke. Ennå i min barndom var folk på Olderøya hatske mot hegrer og ødela egg og
slo i hjel unger når de kom over reir på Talerøya eller andre steder.
Farfar fortalte også at hans mor og nabokona Grete i huset like ved, oldemor til bl. andre
Kari Burø, kunne bli svært sinte på hverandre og bruke kjeft. Når ord ikke lenger strakk
til løfet de opp stakkene og klappa seg i baken til hverandre så det klask, da de ikke
hadde benklær under. De lot imidlertid ikke “solen gå ned over sin vrede” og var i
alminnelighet vel forlikte. Johanna var fødselshjelp og tok imot de fleste av Gretes barn.
Begge var kvinner som både deres barn og ektemenn hadde respekt for. Johanna og
Bænk hadde også en fostersønn, men noe om hans opprinnelse eller navn har jeg aldri
hørt nevnt. Han var ett år yngre enn farfar og svært forelsket i Elen Antonsdatter,
(f.1863), men hun foretrakk Oluf fra Munkdalen. ”Når du gifter deg skal jeg sitte opp på
Bannhaugen å “gæla”(mishagsytringer), sa han og det gikk troll i ord. Fosterbroren og
farfar skar tang som ble tørket og brent og aska solgt. Mens de holdt på med dette fikk
fosterbroren et sår på leppa som det satte seg betennelse i, og som siden gikk til hjernen.
Bryllupsdagen til Oluf og Elen (x) satt han på haugen bak Olderøygården og skreik i
smerte og vannvidd, og døde tett etterpå. Se side 153 avs. 1
(x) Klokkerboken – Dolm. Viet i Trondhjems Hospitalskirke 28.06.1887 Forlovere – Jens Nilssen Edø og Magnus
Ingebrigtsen Olderø.

Farfar var med sine foreldre til Kristiansund for å levere klippfisk, og da ble de værende
i byen i flere dager. Bildet vi har av Johanna og Bænk er trolig tatt mens de var i
Kristiansund på en slik tur. Tora Olderø så sin bestefar Bænk, som var kommet heim fra
bytur, forsøke å ta på nakken en 100 kgs mjølsekk, men han fikk vanskeligheter. Etter
flere forsøk ble hans kone irritert og gikk ned i båten, tok sekken på ryggen, og gikk de
ca. 200 meterne opp til huset under Bannhaugen. Ved denne anledning måtte Bænk
være mellom 65 og 70 år og Johanna 8 år yngre. Far trodde det måtte ha vært en
amerikansk mjølsekk på drøye 70 kg, da slike sekker var laget av fint og sterkt lerret,
noe som var viktig da slike ble benyttet til putevar m.m. Henry Jenssen har hørt at
Johanna ved denne anledningen tok en 100 kgs sekk i hver hand og gikk ut av båten
med dem. Tobias Olderø fortalte at da Bænk fortok og fikk vondt i ryggen, tok hans
kone likeså godt sekken på nakken og mannen under armen og gikk heim. Denne siste
versjonen ga et klart signal om at den skulle oppfattes humoristisk. Hadde den vært i en
annen sjanger kunne den kanskje ha innvirket på tyngden av sekken. Ingen på Olderøya
handlet med Parelius på Hopsjøen, da de mente at kom de først i bøkene deres, ble de
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aldri skyldfrie igjen, så ved denne anledning provianterte de det meste av hva de trengte
gjennom et år(Henvisning - Arne Stene på side 5).
Når skreia var saltet og tørket på berga, drog de til Kristiansund for å selge den. Under
leveringa av klippfisk slo folk seg laus; noen karer gikk vel direkte på fylla, og i mens
gjorde så utenlandske sjøfolk sine hoser grønne hos deres kvinner. Ole Henriksø
forteller at hans far, Jens Henriksø (f.1883), kunne huske at han som liten gutt lå
sammen med sin mor ombord i en åpenbåt på havna i denne byen. Likevel var det nok
stort sett mannfolka som overnattet ombord i halvfjerdeminger og fyringer. Seilet ble da
brukt som telt over det store metterommet, eller lastrommet, som det også ble kalt.
Kvinner og barn fikk for det meste losji hos private i byen. Farfar fortalte at en gang de
var i Kristiansund med klippfisk lå han og moren samt en søster av ham i kjøkkenet hos
ei gammel kone som enda arbeidet på fiskberga. Han mislikte dette sterkt da han heller
ville ha vært sammen med mannfolka. Kona kunne huske da Engelske “Manuarer”
(Man of war – orlogsmann) beskjøt byen den 7. juli 1808, og fortalte at heile
Nordsundet var fullt av kvit røyk.
På en lignende tur da farfar var en framvekstring, skulle han ause båten og fikk se et
klesplagg ligge på bunnen. Han lirket det opp med ei åre og det viste seg å være en jente
på omkring fire år. Han la ungen på magen over skulderen og hodet hennes hengende
ned på ryggen sin, og sprang opp i losjiet til sin mor. Johanna startet straks
opplivingsforsøk, men det varte og rakk og barnet forble livløst. Barnets far sa gråtende
at hun ikke fikk holde på slik med liket og forsøkte å ta fra henne den forulykkede, men
Johanna, som hadde sett svake pulsslag i halsen på ungen, reiste seg opp og sa at han
fikk se til å ha seg ut, hvis ikke skulle hun få sønnen sin til å kaste ham ut. En stund
etter våknet jenta til liv, og de hadde kontakt med henne gjennom mange år etterpå.
Folk så ikke på en tur til Kristiansund som noen ”Amerikareise”. Ole Henriksø forteller
at hans besteforeldre, Thea Henriksø og Kornelius Jenssen, holdt bryllupet sitt på
Henriksøya. Da de var i byen og handlet inn til dette, oppdaget de på heimturen, da de
var litt sør for Lamøya, at ”kjoltye” til brudekjolen var igjenglemt. De rodde da til
Henriksøya, spiste middag, og drog så tilbake til Kristiansund, men fordi Thea var
gravid var det hennes søster Elisabeth som ble med. På slike turer ble det brukt seil på
færingene når det var laglig vind, men det kunne også tenkes at en måtte bruke årene
både på dit- og tilbaketur. På en Kristiansundstur brukte Halvor Klubbnes fra Olderøya
stamnseilet på færingen og lot råseilsriggen være heime, fordi han ville spare på den.
Dette vil jeg tro var et betydelig meirarbeide. Nøysomheten omkring 1915 kunne gi
slike utslag og han var nok ikke alene om å vurdere slik, men de fleste på denne tiden
snakket litt nedsettende om dette.
Som voksen mann så farfar Johan Bænksa
hvor de holdt på med reparasjoner. I den
husvegg, var det store skader i garnering
ombord og så med egne øyne ringene

”Stor Marja” stå på slippen i Kristiansund,
ene av skipssidene, som var rette som en
spant og hud av kålfyrråte. Han var også
som var boltet fast i lastrommet. I en
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sjøfartshistorie jeg har lest står det så vidt jeg husker at Kristiansundsrederen Knudtzons
barkskip Marie fikk de ovennevnte ringer da den fraktet kulier i Det fjerne Østen, men
på folkemunne hadde de en helt annen versjon. Kapteinen som førte båten ved den tid
hadde gjort flere turer i slavefart mellom Vest-Afrika og Sydstatene i USA, og tjent
store penger for sin reder (x). Etter at han vendte heim etter disse turene vågde han seg
ikke i utenriksfart igjen, da Royal Navy kom til å henge ham i nærmeste rånåkke ved
første og beste anledning.
(x) På denne tiden gikk vel slavene fra Afrika omtrendt bare til Sør-Amerika, men på Olderøya ble det
sagt sydstatene i USA.

Kristiansund var en aktiv handelsby med oversjøiske forbindelser, spesielt til Italia og
Spania. For å anskueliggjøre dette forteller jeg følgende episode: Etter at de fikk motor i
Gryta kom far ved en anledning i snakk med en jevnaldrende mann, som etter dialekten
å dømme var fra byen. Foranledningen var at de begge tygget skråtobakk på
”yankeemåten”, noe som gjorde at de måtte spytte titt og ofte. Samtalen kom inn på
Italia, og mannen visste langt mer om dette landet enn far. ”Har du vært i Italia?” spurte
far. ”Ja, jeg er italiener,” svarte mannen. Så pass langt ut på 1900-tallet var det enda
vanlig at kjøpmennene utvekslet sønner med hverandre, slik at de fra Kristiansund var i
Italia en del år og omvendt. I det lange løp vil jeg tro at disse forbindelsene også
påvirket de andre av byens og dens opplands innbyggere, bl.a. ved valg av drikkevarer.
At denne byen gjennom en årrekke har vært det stedet i landet vårt med størst
operainteresse blant vanlige folk, er vel heller ingen tilfeldighet. I farfars ungdom ble
brennevin sett på som medisin, eller ”megesin”, som man sa på Olderøya i gamle dager,
og det ble vanligvis brukt med forsiktighet også i festlig lag. Søt, sterk vin var billig, og
det var den drikken folk på Olderøya likte. Hvitvin og rødvin hadde i Bispøyan
fellesnavnet survin og ble sett på som tarvelig. Farfar hadde drukket øl en gang i sitt liv,
men likte ikke smaken, og ga det resterende i flaska til Lars Hagen. Hagen-slekta på
Edøya var fra Voss og hadde kanskje skikker derfra. Alkoholisme var ingen i Bispøyan
befengt med, verken i gamle dager eller i min tid.
Bestemor Anna Langdahl var ofte alene med små barn i huset som stod langt fra gården
på den veiløse Olderøya når bestefar Nils Langdahl var ute på skredderi etter at de
flyttet dit, og hun berømmet Olderøyfolket for deres hjelpsomhet. Når de rodde til
Monsøya for å handle hos Rasmus Jenssen, stakk de innom for å høre om hun trengte
noe. Bestemor, som var fra Hommelvik, sendte en gang med Bænk en mugge for å
kjøpe sirup. Dette var vel en brukbar emballasje på tettstedet hun kom fra, men noe
upraktisk under de rådende forhold. Da Bænk, som brukte skråtobakk, kom med
sirupen, sa han: “Her e siropen din kjærring” og derpå siklet han en betydelig dose med
tobakksspytt opp i mugga.
Da den første rutebåten begynte å anløpe Hitra, rodde de i en større båt ens ærend fra
Olderøya til Hopsjøen for å ta den i øyesyn. Dette må ha vært i 1875 da D/S Nidaros
hadde denne ruta, men jeg er så godt som sikker på at farfar ikke brukte dette navnet.
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Trolig bruke de et dialektord som kunne ligne litt (Eks: Barken Marie ble til StorMarja). Han var da 12 år og fortalte at maskineriet virket forferdelig skremmende på
ham, og det var med den største selvbeherskelse han våget å titte ned på dampmaskinen.
En nabo av ham var svært imponert over dampbåten, og vitset med at han ikke kunne ha
gjort det bedre sjøl.Ved et stortingsvalg, hvor bare Bænk som eide jord hadde
stemmerett, brukte Høyre dampbåt for å slepe sine velgere til Hopsjøen, og folk mente
at det partiet som hadde denne imponerende båten måtte være det beste. Det hadde vel
vært noen tanker i Jørn Edøyas Venstreavis som hadde fått grobunn hos Bænk, i hvert
fall var han den eneste oppsitter på øya som rodde i seksring sammen med sønnene
Johan, Bernhard, August og Ulrik til tingstedet for å stemme på Venstre. Det hører med
til historien at da det blåste litt sydvest vind ut på dagen, fikk den vesle damperen
problemer med slepingen, slik at Bænk og sønner kom heim mange timer før de andre.
Denne historien og de som følger var farfar villig til å fortelle om, men til vanlig var han
en beskjeden mann uten de store ord. Da han skulle kjøpe til bryllupet sitt, muligens i
Kristiansund, tok han spunset ut av brennevinsankeret, løftet det opp til munnen og
prøvesmakte på denne måten, så han likte nok å imponere. Utenom dette kjøpte han en
enda større enhet av “Værmopp” (Vermuth) og en liter 96 % sprit. Den var det bare en
fra Edøya som drakk av, med det resultat at han “surnet” tidlig på dagen. Han kjøpte
også to dramglass til denne anledningen, det ene litt mindre enn det andre, såkalte
parglass, som vi har. De ble viet i Dolm kirke 21.07.1891 og bryllupet stod antakelig på
Olderøya. Etter en tur i Kristiansund hvor Bænk hadde kjøpt en sirupsamme, 240 liter ca. 250 kg, pluss fatet som kunne være 35 - 45 kg. Denne forsøkte de å løfte på. Johan
Bænksa greide å løfte det opp i fanget, men Ulrik Bænksa greide i tillegg å gå et
forholdsvis langt stykke med det. Ved en annen anledning skal farfar ha stablet et like
tungt fat med sirup som det som er nevnt ovenfor oppå et annet.
Nyttårsorkanen i 1992 blåste ”Brøgga” i Hammarmyra på sjøen og det meste av
materialene havnet på Lamøya. Der ble jeg oppmerksom på en meget fin tappekran av
bronse som stod puttet inn i et hull på ”rafta” fra sjøhusets 2.etg. Den var fortinnet
innvendig og i alder av minst 110 år, hvorav ca. 80 år som knagg, var den like god som
ny. En stund etter så jeg i et ukeblad bildet av nøyaktig maken som var blitt brukt på
vinfat. Selv om jeg ikke kan huske at Farfar noensinne nevnte denne kranen, må den
alikevel ha vært hans, da han som ungkar kjøpte vin og brennevin på anker og kagger.
Vi har også et svikte av messing med lukkekrane. Slike ble brukt for at alkohol og
aroma ikke skulle dufte bort og for å hindre vakum når man tappet. Idar Hegerberg m.f.
fortalte om en mann fra Helgebostad som var i Kristiansund sammen med sin
nykonfirmerte datter. På slike turer var det en selvfølgelighet at bra folk med respekt for
seg selv kjøpte vin og brennevin til husbruk. Denne mannen hadde prøvesmakt i
drøyeste laget. De hadde fått opp seilet og så vidt kommet ut av Nordsundet på veien
heim da han ”surnet” helt. 15-åringen måtte seile båten tilbake alene og vekket faren
først da de var utenfor Nessaheia. To personer er i minste laget for å mestre en fyring
med råseil, og én person har ikke sjanse til å greie det i hele tatt, men det var en sydlig
bris på heile turen slik at hun slapp å gjøre noe med seilet. At kvinner kunne seile båt
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var ganske utrolig for folk på den tiden, da de fleste trodde det varslet ulykke bare å ha
dem om bord.

Våren 1901 reiste farfars bror Ulrik til U.S.A. Det var sydvest vind den dagen, som
blåste hatten av Ulrik. Far, som da var 8 år, sprang etter den og nådde hatten igjen i
midten av Litlmyrbakkan, bak steingjerdet som da stod der. For det fikk han 25 øre.
Ulrik var 22 år da han reiste og kom ikke tilbake igjen. Han glemte sitt morsmål, og i
1939 fikk slekten det siste brevet fra ham; det var skrevet av en kvinne fra Lamøya. Vi
har to store sølvspiseskjeer hvor det står: ”Erindring af U.B.O. 1903”. Omkring dette
årstallet dreiv han, sammen med broren August og Rasmus Gjertsen fra Henriksøya
samt en annen mann fra denne øya, et spisested med skjenking av brennevin for
gullgravere et sted i Yukon Territory. August reiste over sommeren 1903. Ingen av dem
ble rike av dette da utbyttet etter flere måneders arbeid var noen håndklær. Det var
Rasmus som var servitør og utkaster, men han var så nidkjær i sist nevnte jobb og så
glad i å banke opp folk som ikke oppførte seg som de skulle, at det gikk ut over
lønnsomheten. Det ble fortalt at han til og med sto på hendene og sparket hvis han ikke
kom til på annet vis, og dette skulle være grunnen til at ”saloonen” gikk konkurs.
August kom heim med tæring i 1909 og døde i 1910, året før sin mor. Far arvet
Amerikakofferten etter ham, samme modell som vi ser i filmen med Liv Ullmann,
”Sandys brud”. Etter at vi flyttet fra stedet i 1968 ble den stjålet fra låven hvor den da
stod.
Min farmor, Hanna Karoline Sarasdatter Hjertø, døde av lungebetennelse våren 1910
etter å ha vært syk i noen døgn, 48 år gammel. Kvelden før hun døde hørte farfar at det
skramlet med bord på låven som om det ble ordnet for likstrå og dette tok han som et
varsel. Ut over det var han ikke overtroisk; verken ham eller broren Bernhard. Ane,
Bernhards kone, kan jeg huske fortalte hun hadde sett “bussikallkyr” og da måtte hun
vel tro på de underjordiske. Bernhard bare fnyste av dette, men Ane holdt på sitt. Jeg er
viss på at ”tuftan” i grå klær enda omkring 1945 var virkelighet for langt yngre folk enn
Ane, mens nisser med rød lue, derimot, ble sett på som fantasifigurer. Jeg har inntrykk
av at fjøsnisser m.m. aldri har tilhørt folks forestillingsverden verken på Olderøya eller
andre steder i dette området. En sommernatt i min fars barndom rodde en mann fra
Edøya nordover i Burøysundet og fikk se tre kyr øverst oppe på Kattugleholmen. Det er
umulig for ei vanlig ku å komme seg opp på denne bratte holmen, og da de dessuten var
noe mindre enn vanlige kyr, ble det antatt at de tilhørte de underjordiske. Denne
mannen, som jeg ikke husker navnet på, så også skrømt av en hver katerogi både titt og
ofte. På Edøya ble de varslet om en kommende ulykke ved at blyloddene på stueklokka
smeltet og rant utover gulvet, kvelden før huset brant ned til grunnen.
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Dette bryllupsbildet er av Ulrik (Olrekk) Bengtsen (f.1879), men om det er 1. eller 2. ekteskap vet vi ikke. Det ser i
hvert fall ut som han er blitt fullblods amerikaner. Legg merke til den massive gullringen på brudens venstre hånd.
Hans 1. hustru, Hanna (f.1883), var fra husmannsplassen Hammervika i Strømfjorden. Hennes mor Laurine
(f.1859) var oppvokst på Finnsøya i Bispøyan. Hanna omkom i en skipsulykke og Ulrik ble oppattgift med en
amerikanerinne.

”Der vester mellom skjær og bå...”

24

Jeg har aldri hørt om noen fra Bispøyan som foretok seg noe rituelt eller lignende i
forbindelse med overtro, i den hensikt å oppnå ønsker og fordeler. At slikt hendte i dette
området viser følgende tragi- komiske historie, som imidlertid er fortalt slik jeg mener å
ha hørt den og ikke er kryssjekket eller på annet vis klargjort som helt sannferdig. I SørKvenværet ble det, omkring 1930, lett etter en druknet ved bruk av en hane. Når båten
var rett over den forulykkede skulle den gale, men uansett hvor mye de rodde og søkte
kom det ingen lyd fra fjærkreet. Den eldre mannen som ledet søket mente at den hvite
italieneren ikke dugde, da hanene i gamle dager vanligvis var mørkspraglete eller sorte.
En ungdom, som vel ikke hadde så stor tro på det overnaturlige, foreslo å sote den hvite
til den ble glinsende sort. Dette ble gjort, og etterpå gol hanen i ett sett, men den døde
fant de ikke.
Etter at Bænk døde i 1915 ble innboet og løsøre solgt på auksjon, og det er ikke mange
ting slekten har etter dem. Bænks del av huset i Postmyra ble solgt til Fredrikke, datter
av Elen og Oluf på Kråkhaugen, og mannen Peder Karlsen fra Kjøllefjord. Av dette ble
det noen penger og det ble avsatt noen til gravskrifter over August, Johanna og Bænk.
Støttene ble imidlertid ikke oppsatt før i 1970-åra, og da av Bjarne Olderø. Johan P.
Haugøs del av huset ble revet i 1935 og oppsatt i Melkstaden. Bænks del ble revet i
1941/42 og oppsatt på Moa, begge Helsøysund. Det var hele tiden et svært godt forhold
mellom Johan P. Haugø og hans svigerforeldre, og det at han ble gift med Oline ble
godt mottatt av både Johanna, Bænk og den øvrige familie.
Johan Haugø ville gjerne at det skulle bli et par av hans datter Anna, siden gift Meek, og
min onkel Petter August Langdahl, og det kan nevnes at første gang Petter August var
på kino, ble han påspandert av Johan P. Haugø i Kristiansund. Onkel Petter må ha gjort
et særdeles godt inntrykk på potensielle svigerfedre i Bispøyan, for også handelsmannen
Rasmus Jenssen på Monsøya lot ham forstå at han gjerne ville ha ham til måg ved å la
ham gifte seg med hans eldste datter Ruth, og så la det bli startet konfeksjonsfabrikk på
Skanken.
Bænks slekt hadde omkommet på sjøen i generasjoner bakover. Det er mulig det var
noe i dens gener som gjorde den uskikket til å takle farer på sjøen. Johan P. Haugø,
derimot, hadde allerede da han giftet seg et navn som høvedsmann og notkar. Min
definisjon av en høvedsmann er som følger: I motsetning til en skipper, hadde lederne
på disse åpne båtene kommandoen over likemenn; det bare i bestemte situasjoner, selv
om han i ytterste konsekvens hadde det siste ordet og tok avgjørelsen. Han måtte seile
båt langt bedre enn de fleste og ha fiskelykke, samt mestre språket på en slik måte at
han ble hørt, det vil si i praksis å bruke kjeft. Hvis denne viktige retoriske egenskap
manglet, ble han aldri en ordentlig høvedsmann. Johan P. Haugø ble en bra mann for
familien, Johanna og Bænk, og en relativ velstand steg jevnlig fra omkring 1890 og
fram mot 1910. Etter denne tid begynte så oppgangstidene før 1.verdenskrig. Under
denne krigen fikk også fiskerne bedre inntekter som en følge av jobbetiden som da
oppstod.
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Min farfar, Johan Bænksa, eide for sin del følgende ca. 5 år etter at han ble gift: Foruten
sjøbruk av forskjellige sorter, en tredjepart i seilskøyta “Gryta”, og part i torskegarnsbåt
for drift på Halten. Denne båten, som var av listertype, hadde båtskjul på Kalven. I
tillegg kom en halvpart av stornaustet Bænk bygde, som stod der hvor Ann- Bjørg
Strøms naust nå står, og en brygge i to etasjer, som ble flyttet dit fra Helgebostad og før
det igjen stod i Håvika i Straumfjorden. Den ble siden flyttet nord på Olderøya hvor det
blåste ned 1. nyttårsdag 1992 omkring 200 år gammelt. Videre følger et nytt hus bygd i
1894, kjøpt ferdig laftet av en kårkaill i Aure, og et fjøs med torvsval nyoppført laftet
stabbur og eldhus. Når torva skulle legges på takene ble det arrangert ”duna” (dugnad),
og dette var også brukelig i min barndom og ungdom, når nye hus skulle tekkes for
første gang. Farfar murte selv ildstedene av gråstein i både våningshuset og eldhuset.
Omkring 1900 ble grua byttet ut med en vedkomfyr. Det kan nevnes at Johan Bænksa
tok opp sitt første lån overhodet da han i 1916 kjøpte motor i Gryta. Min farsslekt
strebet etter velstand og det var nok en del av drivkrafen til at Farfar begynte å dyrke
opp jorda i Hammarmyra.
Johan P. Haugøs mor var ringforlovet med hans far, men da hun satt i veven under en
trette mellom dem, som endte med at kjæresten hennes skar over renninga, hevet hun
forlovelsen og Johan ble så født utenfor ekteskap. Å skjære over renninga var en svært
drastisk affære, likeså for en kvinne å heve forlovelsen når hun var med barn, i de tider.
Dette kan tyde på kompromissløse og sterke viljer. Farfar mente at Johan P. Haugø
hadde arvet mye av dette fra sine foreldre. Bernhard Bænksa kunne også være hissig
som krutt, og Johan Bænksa var heller ikke uten temperament på sin måte, og ble han
fortørnet, gikk han sin vei samtidig som han ytret noen velvalgte ord, liksom da han og
Johan Haugø diskuterte under 1. verdenskrig. Johan Haugø var tyskervennlig og Johan
Bænksa holdt med England s.207 avs. 2. Til slutt ble karene irriterte på hverandre, og
Johan Bænksa sa, idet han gikk: “Vesst aill tyskeran skoill ha samma jemytte som du så
vart det fali å værra Engelskmainn!” Under den Russisk-Japanske krig var begge to,
samt resten av folket på øya, svært entusiastisk på Japans side.
”I Japan bor japaneserne blant lange bambusrør. De venter på at russerne skal steke dem i smør.”

Strofene fra denne visen ble nok tatt betydelig mer bokstavelig her enn hva som var
tiltenkt av den som skreiv verset. Fra gammelt av hadde russerne ord på seg for å
praktisere kannibalisme. Avisene under 2.verdenskrig ble lest med mistro, men
manipulerende tekst og fototriks var ukjent for Olderøyfolket, og med utgangspunkt i
hva jeg selv trodde som 10-11 åring, vil jeg anta at ingen helt avskrev som løgn den
tyske propagandaen om at russerne var menneskeetere.
Johan Haugøs første hustru, Olina, døde i “barseng” etter å ha født tvillingene Julian og
Petter. Julian, som var størst og mest livskraftig av de to, døde i kirka på dåpsdagen .
Petter (f.1902 - d.1964), som ikke var større ved fødselen enn at ei spiseskje dekket
ansiktet hans, ble oppfostret de første årene av sitt liv hos sin filletante Ane (Ann-Bjørg
Strøms bestemor). Ane var en særs varmhjertet og elskelig kvinne. Petter ble siden
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August Bengtsen Olderø (f.1875 – d.1910) fotografert i Minnesota USA. Dette er nok et ”skrytebilde”; for å vise hvor
godt han har gjort det er han avbildet i frakk. Denne ”Ulsteren”, som den ble kalt, kom folk på Olderøya ens ærend
for å se på. Far arvet denne da August (Aggust) døde av «tæreng», og den var oppbevart i Hammarmyra til ut på
1940-tallet. I disse krisetidene ble den antakelig omgjort til bruk for noen i familien. August var den lengste mannen
i Bispøyan omkring år 1900. Johanna og Bænk hadde ikke senger som var lange nok for han, så på sitt dødsleie
måtte han ligge i ”flatsæng” på gulvet.
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overtatt av sin far. Ane og Bernhard mente han ikke hadde det så bra der, da hans far
assosierte ham med sin kones død. Om dette hadde med virkeligheten å gjøre, eller om
det var følelser på avveie vet vi ikke, da Ane sikkert elsket Petter like høyt som sine
egne barn. Anes brorsønn, John Halvorsen, som mistet sin mor ved fødselen, ble også
oppdratt som en sønn av Ane og Bernhard og var hos dem fra han var nyfødt.
Petter var i sin oppvekst en svært urolig krabat som det gikk gjetord om, og fæl til å slite
tresko. Bænk, som laga treskoene hans, hugg bare ett hakk i tretommesplanken og
rundet dem av i endene før han la på overlæret, da han ble lei all skoslitinga. På skolen
kunne Petter være en ordentlig “spissbur”, som da han skulle si fram salmeverset
“Hellig Olav stod ved fjorden med sin hær, pinsefesten var for hånden” og sa i stedet: “
Hellig Olav osv., pissepotten ha'n i hånden”. Johan Haugøs sønn av 2. ekteskap, Ole
Martin, av de fleste kalt Ola, som vokste opp hos sin tante og onkel Tore-Anna og
Thore, og kalte dem mamma og pappa, hadde et fjernt forhold til sin biologiske far og
kalte ham Johan Hauøya. Den eneste gangen jeg har hørt Ola si noe om sitt opphav, var
da han ble spurt hva han syntes om sin rette far. Hans svar var dette, som var typisk og
eksklusivt for hans måte å fleipe på: “Johan Hauea - Johan Hauea, - hælvetes hæstkuk”.
Det var han nok ikke, og Tora, som var eldst av hans barn, kunne fortelle om en snill og
omsorgsfull far. Som notbas hadde Johan Haugø ord på seg for å ”herse” med roeren
sin, og den eneste kommentaren Petter skulle ha kommet med om sin far, som jeg har
hørt, var: “Å værra me dæ far å ro me låddet e vær ennj å ækser i marin å d” (x)
(x) Også min erfaring er den, at å være roer til en landnotbas var betydelig værre enn militærtjeneste.

Da Farfar var ungdom ble det reist til Verdalen hvor de, i bytte for saltet sild og fisk,
fikk korn og poteter. Det ble brukt fyringer og vengbåter til disse “bøgdafæren”, som
turene ble kalt. Vengbåtene, som ble klassifisert etter lasteevne med enheten tønner, var
nok betydelig mindre enn nåværende “Sara Kjerstine”. Magnar Olderø (f.1908) husker
det stod en slik i stornaustet til Bænksakaran. Denne båten ble siden hvelvet og brukt
som naust, før det ble bygd noe slikt i Hammarmyra. På en tur til Trondhjem var Farfar
med på å bruke knappe åtte timer fra Olderøya til Ravnkloa på en slik båt. Det blir en
gjennomsnittshastighet på drøyt åtte knop. Han fortalte også at de i unnavind på vei ut
Trondhjemsfjorden, kappseilte med ei Jakt og ei Jekt, begge uten last. Før de kom til
Røberg var Åfjordshalvfjeremingen først og Jekta på 2.-plass. Kristiansunds-damperen
Statsraad Riddervold, som var god for 12-knops fart, ble under ”landvindsråkk” tatt
igjen av en Åfjords-fyring fra Inn-Hitra.
På ”bøgdafæren” 256-1 og 106 nederst. ble båtene rodd opp Verdalselva på høsten når det
var stor tidevannsforskjell (høstfloer), og hvert båtlag hadde faste gårdbrukere år etter
år, kanskje i generasjoner, som de dreiv denne tuskhandelen med. En mørk høstkveld
hørte farfar og hans båtlag, som lå på en låve tett ved, fæle skrik fra elva. Han sprang
straks ned, tok nærmeste båt og rodde utover og berget en kar som hadde gått rundt i ei
lita “færri”, da han skulle over til andre sida på utpågang til kjæresten sin. De andre i
laget vågde seg ikke ut av låven; de trodde det var “fægd”, og at det var en draug som
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gaulet. Som voksen spurte jeg farfar om det var fordi han ikke trodde på fegd eller
draug, eller om det var av mot han opptrådte slik ved denne anledningen, men fikk ikke
noe bekreftende svar. Jeg forstod det slik at han ikke var redd såkalte okkulte
fenomener, og at han derfor ikke trengte å ta standpunkt til hva som skreik på elva. Når
han ikke var redd behøvde han heller ikke være modig.
Johan Bænksa berget seks eller sju mennesker fra drukningsdøden; blant dem den lille
piken i Kristiansund, mannen i Verdalselva og Garnstått-Lars, som ble berget innenfor
Øyskaget etter å ha kullseilt. Denne Lars hadde fått utnavnet fordi han var sein til å
arbeide, og svært omstendelig når han snakket. At han var innflytter til Bispøyan var
nok også en årsak til navnet. Det tok lang tid å ro fra Olderøygården til Skallan i frost
og frisk vind som stod ut Strømfjorden, og farfar ble engstelig for at han ikke skulle nå
fram i tide. Folk sa at Lars, som alt gikk så seint for, trengte også lang tid på å drukne,
og han ble noe forkommen bragt i hus på Olderøya. Farfar var også med på å berge
Martin Veiskifte og Ludvig Østreim sr., som hadde lastet for mye skrei i sin Åfjordsbåt
slik at den tok inn vann og sank ved fallet Fauskan mellom Bussøya og Morodden. Han
var da mannskap på en båt (antakelig ”Lusa”) under vårfisket etter skrei, som var eid av
Nils Thorsø (Løw) fra Torsøya og Jens Henriksø fra Henriksøya. De øvrige av Farfars
redningsdåder er visket ut av mitt minne.
Farfar avtjente sin verneplikt i 1885 på Gravråk i Verdalen, et sted som eksisterte før det
store leirraset der. Vi har klokka og urkjeda han kjøpte av en urjøde da han var på
militærtjeneste. Hans mundering, etter det jeg husker, bestod av følgende: Armègeværet
var en enkeltskudds “Lons” med en lang bajonett, som ble båret i en balg festet til
bandolæret, når den ikke var påmontert våpenet. Hatten lignet den som H. M. Kongens
garde nå bruker til sin paradeuniform. Våpenkjolen (uniformsjakken) var moderne og
rakk ovenfor baken, men noen av soldatene i hans pelotong hadde halvside. De hadde et
skjerf trædd inn i en lærring om halsen.
I Bispøyan på denne tiden tok man tak og braut med hverandre. Buks-tak, noe som
visstnok enda er en sportsgren på Island, var farfar ikke noe særlig til og ble derfor lagt i
bakken av langt svakere karer. Ryggtak, derimot, var han god i, da det var bare å
klemme til, og så måtte motstanderen gi seg. Likeså var han alle overlegen når det gjaldt
å løfte tunge ting. I denne sammenheng vil jeg nevne at den kulåkken øyværingene
brukte, og som jeg selv praktiserte som småbruker, var identisk med den som jeg på
radio har hørt Islendinger bruke. Kan Buks-tak og Kulokken i Bispøyan ha den samme
opprinnelse? Jeg vil anta at denne måte å rope inn kyrne på er betydelig eldre enn de
mange kunstferdige som ble sunget i bygdene lenger inn i landet.
Mens han var på Gravråk var det en offiser og prins av Bernadottene som utfordret
sterke soldater, såkalte bygdekjemper, som prinsen la i bakken alle som en. Farfar hadde
god tro på seg selv og syntes ikke denne aristokraten så spesielt kraftig ut, da denne var
atletisk bygget. Farfar mente man måtte være rund over brystet og tettvokst for å være
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sterk. Første gang han ble lagt i bakken, trodde han å ha snublet, men ved annen gangs
forsøk, da han havnet på hodet i grustaket flere meter borte, forstod han alvoret og ble
mektig imponert, da han aldri hadde hørt om klassisk bryting. Dette var han ikke så
altfor villig til å fortelle.
Respekten for Bernadottene beholdt han resten av livet, og i 1905 var han primært imot
unionsoppløsningen; sekundært mente han at vi burde få en svensk prins til konge.
“Streken” fra Danmark greide han aldri å akseptere, men ble kanskje noe mildere stemt
etter 1945. Et bilde av kong Oskar 2. og hans familie hang i alle år på veggen i sørstua i
Storhuset på Hammarmyra. Det må innskytes at hans kone ikke delte hans oppfatning
på dette feltet, men samtalene mellom ektefellene om dette emnet var vennskapelige,
fortalte far. Om Farfar stemte for bevaring av unionen med Sverige, vet jeg ikke. Det
ble vel som for det meste i Bispøyan at kjerringa fikk det siste ordet. I sitt hjerte var han
nok på linje med de 184 modige menn som stemte mot oppløsning, men det er nok mest
sansynlig at han under valget 13. august 1905 var blant de 368208 som var for.

”Frammi gårn” på Olderøya sett fra Naushaugen Ca. 1945
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Hanna Karoline Sarasdatter Hjertø.
Hennes foreldre: Cornelia Carlsdatter Lille-Kjerringvåg f.1836 – d.1915 - Saras Olsen Hjertø f.1836 – d.1917

Sin hustru Hanna Karoline Sarasdatter Hjertø (f. 1882 – d. 1910) traff Johan
Bænksa på fiskeværet Halten under garnfisket etter skrei. Vi har en blåmalt rokk
etter henne med bokstavene H. K. S. H. og årstall. Når det var landligge ble tiden
benyttet til å “bette garn”. Det fortelles at Petter Henriksø var veldig flink til dette,
og hadde en hastighet som nærmet seg det dobbelte av det farfar kunne prestere. Petter
tok seg imidlertid turer på været og slikt, mens farfar holdt seg trofast til arbeidet, og da
sesongen var over hadde han en større produksjon enn den andre. Hanna var kokke
for noen båtlag fra Dolmsundet. Hun hadde i mange år vært forlovet med en fra
heimtraktene som døde av tæring. Da hans kone døde 48 år gammel, var farfar totalt
utslått, og mor, som var ni år da Hanna døde, husket at han sank sammen over kista
og hulkgråt. Jeg har aldri sett verken farfar eller far gråte. Far fortalte at han aldri hadde
hørt forfedrene “ordbyttes”, men at hans mor var sjefen og hadde visjonene. Dette tror
jeg var vanlig for kvinnene på Olderøya, og det ble praktisert også i min tid. Det var
Hanna Karoline (s.s.257) som var opphavet til at Johan Bænksa forlangte utskiftning på
Olderøya. Det eneste jeg har hørt om Hanna
Karolines barndom var at hun sammen med
sine søstre fisket småmort med ei lita kastenot
om somrene. De kleip ut levra på en spesielt
hurtig måte, mens fisken ble kastet. De kunne
samle flere tønner tran i løpet av en sesong,
noe de fikk god betaling for. Allerede i 11-12årsalderen begynte hun å samle utstyr til egen
heim. Dette fisket ble ikke drevet av noen på
Olderøya.
Bildet er av Johan Sarassen Hjertø (f.1875)

Om slekten til Hanna Karoline Sarasdatter
Hjertø, min bestemor, vet jeg ikke så mye,
men jeg skal fortelle det jeg har hørt. Farssiden
på Hjertøya lå i flere slektsledd under for
brennevin, og de fleste av øyene og holmene
de eide gikk som betaling til Pareliussene på
Hopsjøen for dette. Vi er også beslektet med
Jo Hjertø, den siste ståtarkongen på Hitra.
Utstyret til disse vartørket oksepeis med
sølvholker og muskedundre. Med dette troppet
han opp når det var behov for å jage tatere fra
området.
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Min bestemor Hannas bror, Johan Hjertø, var kamerat med hans dattersønn. En søndag
da Jo satt og leste teksten fra postillen lurte hans dattersønn seg opp på loftet. Husa i
den tid hadde bestandig et stort hull i loftsgulvet, rett over bordet (Far fortalte at det
også var slik på Olderøya i hans barndom). Gjennom dette hullet slapp han ei blykule
fra dette særs grovkalibrede skytevåpenet rett i blanke skallen på sin morfar. Den
forventede reaksjon uteble ikke, og andaktsstunden ble brutalt avbrutt av en grov og
inderlig ed. Nå var det om å gjøre å komme seg ut og i dekning fortest mulig, for selv
om Ståtarkongen nå var både gammel og skrøpelig, var de ikke helt sikre på hva han
ville ha foretatt seg om han fikk dem på skuddhold. Det var denne Jo som definerte
aldring slik: ”Auan dømmes å ræva rømmes – makta menke å sjinne væks.”
Ole Sarassen Hjertø, 21 år og rekrutt på
Stjørdalshalsen.

Mine gammelonkler Johan og
Ola kunne også en regle Jo
Hjertø
brukte
ovenfor
omstreiferne. Denne har jeg
glemt, men han truet først med
oksepeisen og siden med å gi
dem ”ei blå ei”, d.v.s. et
kulehull, om de ikke reiste fra
Hitra. Hvis det som er blitt
meg fortalt om denne mannen
er riktig, så skjedde dette så
seint som noen tiår før 1850.
Ole Hjertø, min tippoldefar,
hadde også alkoholproblemer,
men hans sønn Saras, min
oldefar, brøt denne tradisjonen.
Hans sønner Ola og Johan,
som var ungkarer gjennom
hele livet og bodde sammen på
Hjertøya, og hadde Hanna
Monsø fra Bispøyan som
husholderske, var også svært
måteholdne.
Saras’
kone
Canelia, min oldemor, var fra
Lille-Kjerringvåg, og sies å ha
båret ei halvtønne med salt i
ulendet tvers over Dolmøya til
Dolm prestegård da hun var 15
år gammel.
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Farmor Hanna Karoline fortalte at hennes mor var på torvhauan om vinteren og sank
ned i snøen helt opptil midja med torvsekken på nakken, og hun hadde ikke benklær
under stakken. Saras var religiøst anlagt, svært god til å synge og spilte også fiolin. Han
likte også det som var pent, og gjorde noe så uvanlig for en fattig fisker som å kjøpe en
fallkniv med sølvbesetning, da han var i Kristiansund med klippfisken. Da Saras viste
fram kniven til en nabo, sa denne: ”Den gjør mye den som penger har”.
Ola Hjertø (f.1861) ble etter som åra gikk godt beslått med penger, og husene var som
alt øvrig meget velholdte. Fjøset var gammeldags og tungvint, og med tiden bygde
Magnar Inderøy et nytt. Husholdersken Hanna holdt alt spesielt reint og velstelt, og
velstanden var, etter tidens målestokk på Hitra, påtakelig. Gjestfriheten var stor, men da
far tok med mor på besøk hos sine onkler for første gang, ble bordet dekket bare for
ham. Da Ola bestyrtet gjorde Hanna oppmerksom på dette, svarte hun: ”Æ sætt itj fram
mat åt nånn som ha kløft håret sett.” Johan og Ola, som hadde stor respekt for sin
husholderske, ble helt målløse. Men far lo så han ristet, og enden på det hele var at mor
også fikk sitte ved bordet. At kvinner klipte håret ble sett på som lettsindig og syndig.
Så seint som i min barndom fantes det rester etter denne oppfatningen i Bispøyan.
Allerede før onkel Arne Langdahl reiste fra Bispøyan (ca.1918), var Ola ute etter noen
til å overta gården på Hjertøya. Hvis Arne giftet seg med Helga, skulle han få den
vederlagsfritt, samt pengehjelp til motorbåt. Da Margit Olderø var pure ung, var det
snakk om at Ola ville føre gården over på henne, så han var vel opptatt av å sikre både
sin husholderskes og brorens alderdom så vel som sin egen. Omkring 1940 overførte
han stedet til sin nevø fra Rottingen på Frøya, Magnar Inderøy og hans kone Gunhild,
hvilket var en genistrek. Gunhild hadde et stort hjerte som så absolutt omfattet de tre
hun hadde på kåret. Ola, Johan og Hanna døde heime på Hjertøya; hver enkelt av den
var sengeliggende over tid. Jeg selv og de som leser dette kan vel vanskelig forestille
oss hva dette betydde av arbeid og oppofrelse.
Ola brukte skråtobakk hele livet, men kjøpte aldri; bare bommet av andre. Han ble nok
oppfattet som svært redd for pengene sine, men skaffet han seg noe skulle det være
førsteklasses. Far (Sigurd Olderø) fortalte at en gang Ola hadde kjøpt noen kagger av
sildgarnsvakere, som ikke holdt hans normer for kvalitet, slo han bunnene ut av dem,
fylte dem med stein og ”søkte dem ut” på dypt vann i Hjertøysvaet, enda han kunne ha
solgt kaggene og fått igjen pengene sine. Da Ola ble gammel og noe omtåket, fortalte
han til Magnar Inderøy at han hadde mer erfaring med kvinnfolk enn broren: “ Hain
Johan ha ailler vårre i lag med kvinnfolk, men æ ha vårre i lag med ei ein gong i skotten
på ein færeng!”
Johan og Ola kunne fortelle at en sommer i deres ungdom var det svært mye sild i
området. Ute i Frøyfjorden hørte de brakingen og dundringen av det de kalte ”ufesken”
(flertall). Det var så mye hval i alle utgaver at folk ikke vågde seg på sjøen i ukesvis. De
så flere ganger at store hvaler sprang opp av sjøen mens silda rydde av dem.
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Dette skjedde også i Hjertøysvaet. Brødrene kunne også fortelle at en haust de
holdt på med skuronna, ble Hjertøya invadert av en mengde lemen. Det hendte rett som
det var at det var et slikt dyr nede i hullet før de fikk satt kornstauren fast. Min far,
Sigurd Olderø, hadde hørt av sine onkler på Hjertøya at den gamle, lille sjåen, som stod
et stykke opp fra stranda der, skulle være det eldste trehuset på Hitra. Om den står der
nå på begynnelsen av det 21. århundre eller om det er tatt noen C 14-analyse av den, vet
jeg ikke.
Helga Olderø og Gustav Jenssen

Fars søster Helga ble gift med
Gustav Jenssen fra Henriksøya,
og bryllupet deres stod i
Storhuset, Hammarmyra. Det
eksisterer et foto av brudeparet i
butikkstua, og vinduene var enda
uten gardiner. Vi kan muligens
slå fast at enda så sent som
omkring 1920, var det ikke
vanlig med gardiner på Olderøya.
Bestemor Anna Langdahl hadde
med seg skikken fra Hommelvik
og hadde bestandig heklede
gardiner på finstua. Helga og
Gustav bodde i Hammarmyra til
1934, da de flyttet til Klubbneset.
Henry f. 23, Charles (Kalle) f. 25,
Helge f. 28 og Edith f. 32 kom til
verden i Storhuset, Hammarmyra
mens Gunnar f. 41 er født på
Klubbneset. Samme dagen som
tante Ruth Eliassen ble født i
1913, oppdaget farfar en sped
rognspire som han hegnet om,
som ble til treet på utsida av
Storhuset. Denne rogna blåste
ned orkandagen i 1992 og det er
rotskuddene etter dette som nå
eksisterer. Ruth var nok ”kospia”
til folket i Hammarmyra, og
Johan Bænksa ga henne bl.a. ei
lita rive som hun hadde stående der. Da Gustav dukket opp på arenaen led hun
sjalusiens kvaler, og en gang han kom for å besøke Helga, klarte hun å stenge dem inne
i fjøset, for så å springe heim til Langdalshusa.
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Fra venstre. Karen 9 år – Borghild 14 år – Gunvor 17 år Ruth 5 år – Astrid 10 år.
Bildet er tatt i Sørstua, Hammarmyra – år 1918

Langdahlsfamilien på Olderøya.
Når jeg skal fortelle hva jeg har hørt om slekten til min mor Gunvor Nikoline Langdahl,
(f. 10.01.1901 - d. 18.11.1967,) vil jeg starte med min tippoldefar Nils Rognvik fra SørKvenværet. I sin ungdom sies han å ha banket i veggen på et stabbur hvor det lå en
legdkjærring på likstrå og ropt: “Sjå te å ha dæ opp, Prøss-Ane”. Da han så inn gjennom
vinduet fikk han se kjærringa stå opp fra sitt leie og slå knyttneven i vindusposten. Etter
den tid kjente han alltid på seg hvis det var døde folk dit han kom, og han visste at
mågen (svigersønnen) Andreas Wilmann hadde avlidd samme dag idet han satte foten
på land i Grønnvikstøa. Han var gift to ganger og hadde seks barn i hvert ekteskap. Min
oldemor Beret-Anna Wilmann var hans eldste barn med sin første kone. Yngste sønn av
yngste barnet til Nils Rognvik fra annet ekteskap heter Arne Rognvik (f.ca.1934), er
omtrent på samme alder med meg, og har skrevet en bok om denne grenen av slekten.
Av mine søskenbarn er det bare Solveig (''Molla'') Andresen f. Langdahl og Finn
Langdahl som husker vår oldemor, og de kalte henne Svartbestemor; antakelig fordi hun
brukte mørke klær og sort hodetørkle. Meg så hun bare en gang da hun var over nitti år
og sa da til min mor: “Du må værra snillj med den der litlj guten, Gunvor”.
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Andreas (Anndress) Wilmann (f.1848), gift med Beret-Anna Rognvik (f. 1846), var
sønn av sjømannen Johannes Wilmann (f. 1810) og Abel Grønnvik (f. 1816). Abel tjente
på Værøya sør for Hitra hvor det da var handel og en god havn, der båter ofte lå og
ventet på bør. Et mindre spansk orlogsskip ble loset inn og la bi for sydvesten på vei
sydover. Offiserene ombord ble bedt opp til handelsmannen for traktering, og Abel, som
skulle være særdeles vakker, blond og blåøyd, ble kommandert i seng med skipssjefen.
Folk i Bispøyan på den tid mente hun var lett å overtale til slikt. Elskoven med den
spanske kapteinen fikk følger, men Johannes Wilmann tok på seg farskapet og ble gift
med henne. Johannes var som før nevnt sjømann og gikk kledd i seilduksklær isteden
for vadmel. Han hadde tre kledninger, to av seilduk og en av en finere seildukskvalitet
jeg ikke husker navnet på. Han må ha vært i tjeneste eller på annet vis knyttet til stedet.
Det var ingen på Værøya som vågde seg ned på sjøhuset alene, ikke engang på lyse
dagen, for der huserte Gammel-Erik. Johannes gikk imidlertid alene dit ned på mørke
kvelden og hentet gråsei til middagsmat dagen etter. ”Den Onde” skrapet i gulvet både
med den foten han hadde hov på og den med klo på stortåa, men Johannes gjorde seg
ferdig og gikk ut, lukket døra og vrei om nøkkelen og sa: “No kanj du setta der no din
Gammel-Erik”. Da han kom opp i huset igjen måtte han få en ordentlig støyt med
kamferbrennevin for å komme til hektene.
Abels og Johannes’ første barn Anndress vokste opp og bar alle tegn på å være fra et
sydligere land - forholdsvis liten av vekst, svarthåret, med brune øyne og et
temperament som en vulkan. Fordi han var veldig snarsint ble han av folk kalt «Gærn
Anndress». Ingeborg Kjervågsund, (f. 1882) deres sønnedatter, fortalte at hennes
bestefar Johannes Wilmann, var en lyshåret, blåøyd, stor og røslig kraftkar. Deres andre
to barn, Gjertrud (f. 1856), som jeg så vidt husker, og Alberthinus (Albert, f.1853) lignet
sine foreldre og hadde lyst hår og blå øyne. Bestefar Nils Langdahl (x) ville ikke høre
noe om denne antatte utenlandske bestefaren, som måtte ha vært en “Grande” i og med
at han var offiser i den spanske flåte, men både han og broren Johan (f.1879) tok
Langdahl til etternavn isteden for Wilmann. Mange fra min gren av Langdahlsfamilien
trodde fullt og fast på dette. Jeg har i hvert fall aldri kjent på noen adelige gener verken
fra Lorden i fars forrige liv (omtales i et kommende kap.) eller denne spanjolen.
(X) f. 1877 – d. 1944; Antakelig døpt i kirka på Hakkbuan i Kvenværet 27.05.1877. Koppevaksinert 28.03.1886. Han
ble konfirmert i Dolm kirke, 09.08.1891, og var den eneste fra sitt konfirmasjonskull som bare var 14 år. Han må
ha vært en oppvakt gutt.

I min barndom var det slik at når en pike skulle ha barn utenfor ekteskap eller var
”nødt” til å gifte seg, ble det som oftest reist tvil om farskapet. Det lever nok enda, rundt
år 2000, folk som er usikre på sitt opphav p.g.a. dette. Det var nok ikke så annerledes
rundt 1850 heller, vil jeg tro. Likevel; hvor det svarte håret, de brune øynene og ”det
lidenskapelige følelseslivet” er kommet fra, vet vi egentlig ikke. Onkel Arne Langdahl
(f. 1899 – d. 1985) husket at hans oldemor Abel, som da måtte være ca. 87 år, lå til
sengs i Naustvika. Hun fikk ham til å fiske opp uttygget skråtobakk fra spyttkoppen og
tørke den på ovnen, slik at hun fikk røyke den på snadda si. Å røyke tobakk ble sett på
som medisin mot ”morsykdom” (underlivsplager).
”Der vester mellom skjær og bå...”

36

Han fortalte også at bileggerovnen, som stod inne i stua i Naustvika, var ei hvelvet
gryte. Det ble fyrt under denne fra gruva i kjøkkenet. Finn Langdahl har skrevet en del
om Wilmannsslekta, men også på annet hold er det forholdsvis lett å få opplysninger om
denne. Før Abel og Johannes bosatte seg på dette stedet, hadde de bygd hus på Murvold
sør på Hitra. Grunnmuren er fremdeles klart synlig.
Om barndommen i Langdalen fortalte bestefar mye, men det meste har jeg glemt.
Julekvelden bar de inn så mye høy og halm på stuegulvet at de kunne ligge i det og kose
seg etter at maten var spist. Julematen bestod blant annet av ku- og sauføtter, noe hans
far, som var bygdeslakter, fikk gratis. Han fortalte også at han og hans søsken gikk
barføtt på frossen mark. Jeg antar at det også var vanlig på Olderøya i den tid. Han
måtte tidlig være med sin far på slakting, noe han gruet seg slik til at han hadde
vanskelig for å feste søvnen kvelden før det skulle foregå, da man på den tid tok livet av
dyr på samme måte som ortodokse jøder og muslimer nå praktiserer. Uten
sammenligning for øvrig kunne grisene ligge på slaktebenken og hyle i opp til en
halvtime, da man trodde det ble bedre flesk dess saktere grisen døde. For å skaffe seg
“suvelmat” lå de om høstnettene og voktet på at hjortedyrene, eller ”diyr” som de heter
her, skulle svømme over Strømfjorden mellom Helgebostadøya og Hitra. Dyrene ble
rodd opp og stukket med kniv, de hadde sin dødskamp i vannet og sporene var slettet
etter noen minutter.
Den eneste gangen bestefar var påvirket av alkohol var han tretten år og på heimvei fra
Dolmkirka. Hver gang brennevinsbuttelen gikk en omgang tok også han seg en slurk,
med det resultat at han lå under tofta før de rodde gjennom Kjerksundet vest på
Helgebostadøya. Da han var fjorten år reiste han til Hommelvik og begynte i lære hos
skreddermester Hestnes, som var ivrig avholdsmann og medlem av I.O.G.T.
(International Order of Good Templars - På dialekt: Gotemplar-losjen). Bestefar
meldte seg også inn der og ble der resten av sitt liv. Etter at svennestykket var bestått,
fikk han et lommeur av sin mester, og dette ble tildelt meg etter at han døde.
August(x), en yngre bror av ham, stod og fisket med snøre ved Grønnviknausta,
antakelig på isen, da han fikk en så sjelden og uvanlig fisk at han utbrøt: “Der drog æ
fægdafesken min”, og han hadde ikke før sagt før han stakk seg med angelen og rispet
seg opp på hånden. Det satte seg betennelse i såret, og han døde noen dager etter av
blodforgiftning, atten år gammel.
(x) Døde oppskrevet i ministeralboken for Dolm sogn i 1901: Hans August Andreassen f.1.7.1888. Døde av
lungebetendelse 11.02.1901 Begravet 23.2.1901 – Jordfestet 26.5.1901. Sønn av Andreas Johannessen
(Wilmann) fra Langdalen. Døpte oppskrevet i ministeralboken for Hitra/Kvenvær 1887 (Kirka på Hakkbuan) Født
1.7.1887 Døpt 18.9.1887. (13/14 år)

Bestefar ble gift med Anna Stokbak (f. 1876 på Sortland – d. 1964 på Olderøya) i 1899,
og startet skredderi da han var vel tyve år, men ifølge bestemor levde han over evne og
kjøpte seg både sykkel og salonggevær. Etter å ha gått konkurs flyttet han med familien
tilbake til Hitra, og bodde først hos kjøpmannen Rasmus Jenssen på Monsøya. Dette var
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før det kom kai på Skanken, og verkstedbordet til Bestefar var for stort til
ekspederingsbåten og ble derfor lempet på sjøen. Det var faren til Ole Henriksø, Jens
Henriksø, som rodde det i land. Bestefar Nils Langdahl og Rasmus Jenssen må ha vært
gode busser, og det eksisterer et bilde av dem på denne tiden; bestefar sittende, meget
elegant, i en sikkert skreddersydd korporalsuniform, og med skarpt vridde knebelsbarter
og kepien kjekt på snei. Rasmus som står ved siden av ham, har allerede begynt å bli
tykk, noe han var resten av livet. Overvektighet ble sett på som sunnhet, og for oppnå
det måtte man spise mye etter at en var mett, sa Rasmus. Min mor hvilte middag
sammen med Rasmus både titt og ofte mens de bodde på Skanken, og hun mintes han
som svært snill.
Til venstre i Amerikansk
frelsesarmeuniform: bestefars bror Ole,
som emigrerte til USA. Han var også
skredder.

Da gruvedriften ble avsluttet på
Grønnøya,
kjøpte
bestefar
husene der. De ble så ble revet
ned, og av materialene bygde
Nils Romsdaling opp et hus på
Olderøya, samt et lite fjøs og
naust. Finn Langdahl har bilde
av huset på veggen i
Langdalshusa. Før Nils foretok
seg noe som helst, gikk han
rundt der huset skulle stå og i
nærmeste omegn og ropte: “Må
flytte - må flytte - må flytte - me ska bygge - me ska bygge me ska bygge”. Dette holdt han
på med i omkring en time i
strekk og med flere økter for
hver dag i tre dager før han
begynte arbeidet med å legge
ned novsteinene. Det blir påstått
av flere at i motsetning til i husa
i Hammarmyra, som ble bygd et tiår etter, og hvor ingen forberedte de underjordiske på
hva som skulle skje, ble de som bodde i husa som Nils Romsdaling bygde, ikke plaget
av uforklarlige hendinger. I Storhuset, Hammarmyra, derimot, var det smelling i vegger,
dumpe lyder fra mørkeloftet og knirkende fottrinn i loftstrappa, og i mørke høstkvelder
galopperte en hodeløs hvit hest omkring husa. I de senere år er radioen blitt slått på og
skrudd opp til full styrke. Fenomenet har foregått på lyse dagen så vel som natta.
Bussikallene er enda, selv over åtti år etter at huset ble bygget, fornærmet over at de
ikke ble orientert i tide. Jeg, derimot, som har bodd i huset i omkring 20 år, har aldri
opplevd noen overnaturlige hendelser.
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”Nord i Hund” henspeiler på Satan, som folk mente opererte der i form av en svart
hund, og øyværingene omtalte familien som “Gammelsvartan nord i hund”. Oversatt fra
dialekt blir det noe slikt som: Smådjevlene på den ondes tilholdssted. Jeg går ut i fra at
den som leser dette kjenner opprinnelsen til ”Fanitullen”. På Olderøya, i gamle dager,
trengte man ikke å drepe noen. Her kunne en risikere at Satan skapte seg om til en hund
og oppsøkte folk bare det ble raslet litt med en kortstokk. I ca. 1925, da bestefar kom
heim fra Kristiansund med hunden ”Bjørn”, var det antakelig enda noe igjen av disse
forestillingene. ”Gryta” ble lagt i bøye/utlegg på Kalvbukta og 12-13 åringe tante Ruth
tok med seg den svarte kjøteren og slapp den inn på stua til sine to intetanende
tæringsyke søstrer, Astrid og Karen, som satt og spilte Mattis sammen med bestemor.
Dette benyttet søstrene til å lage støy omkring det folk trodde om stedet. Hvis det
samtidig også var mørkt ute er jeg ganske viss på at de følte sterk uhygge.

Etter avtale med oppsitterne på Olderøya ble bestefar nå bruksberettiget husmann “Nord
i Hund,” og flyttet dit med kone og fire barn i 1904; han var da 27 år gammel. Den
største av de to stuene hadde bestefar Langdahl til verksted, men han var også mye ute
på skredderi, og da han var en langt flinkere skredder enn folk var vant til, ble det etter
hvert kundene som kom til ham, og på dette viset ble han mer heime. Utenom dette og
den lille plassen med en ku, noen sauer og høner dreiv han også sesongfiskeri. En gang
han var med noen karer fra Olderøya og handlet i Grefsnesvågen, seilte de såpass hardt
på heimturen at båten tok inn så mye vann at et sirupspann rak ut av båten, men bestefar
var lynraskt ute med båtshaken og fikk dratt den inn igjen.
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Bestefars yngre bror Ole Langdahl, som også var skredder, var mye på Olderøya og
sydde. En gang hadde han lagt igjen ei underbukse som Bestemor gjorde om til
underklær til noen av sine barn. Hun formante dem til ikke å si noe om dette til Ole.
Siste natten på Hitra før han reiste til USA tilbrakte han hos sin bror og svigerinne. Mor
holdt veldig av denne onkelen, noe som var gjensidig. Det var tidlig morgen da hun ble
vekket og Ole sa: ”Æ ska reis te Amerika æ no, Illa”. Det eneste hun greide å få fram til
svar var: ”boksa di”.
Det tok ikke lang tiden før familien nord på Olderøya var aksepterte innbyggere av
Bispøyan, og det var bestefar og Martin Snåsø som fikk startet Gotemplarlosjen. I
“Losjelokalet” på Burøya, 112 kvadratmeter stort og bygd i 1923, og Bispøyans største
og mest brukte forsamlingshus, hang bildene av dem på veggen bak talerstolen. De
fleste av materialene til Losjelokalet ble fraktet fra Hommelvik til Burøya i en last av
far på “Gryta”, og uten at han tok betaling for det. Etter at disse, som ble kjøpt meget
fordelaktig, var tatt ombord, kom bestefar Langdahls svoger og disponent på
Jämtlandsbruket, Karl Haugen, en av spissene i I.O.G.T. i Norge, med en mengde grove
og tunge planker som hadde ligget på bakken som gangvei, som de fikk gratis. Far
fortalte at skøyta ble temmelig “rank” da dette kom øverst. Jeg har sett et bilde av D/S
Fosen som ligger oppankret mellom Storsjøholmen og Kjeholmen og det sies å ha vært
under innvielsen av huset.
Min far Sigurd Olderø mente at den egentlige opplysningstid først kom til Bispøyan
med bestefar; landsmålmann, avholdsmann og radikal venstremann som han var, men
dette var neppe alle øyværinger enige med far i. Bestefar brukte ikke landsmål som
skriftspråk, da han ikke mestret det, men ville bl.a. ha det innført i Bispøyan Skolekrets,
og jeg vil tro han var med på å gi Gotemplarlosjen navnet Bispeheimen og dennes
barnelosje navnet Bispeheimens Von.
Folk kom til bestefar når skjøter og kjøpekontrakter skulle skrives. For å skaffe billig
brensel til jordløse strandsittere med flere, kjøpte han og Johan Haugø, Johan Bænksa,
Martin Kvitøya og Martin Snåsø Feøyeiendommen av Ludvig Østreim sen. da denne
flyttet til Henriksøya. Etter at husa på eienendommen m.m. var solgt, satt de igjen med
svært lite gjeld, og mange fikk gleden av svært rimelig torv til brensel. Bestefar kom
tidlig med i Kvenvær Herredsstyre og var der i et par tiår. Gjennom sine ungdomsår i
Hommelvika, hvor han hadde tilegnet seg den lærdom han kom over og ellers var blitt
påvirket av borgerlig tankegang, hadde han nok en annen måte å tenke og føle på enn
folk flest i Bispøyan og omegn. Han var en typisk “pater familias” og hadde bare hån til
overs for Kvenværs ordfører som da en sak måtte avgjøres med hans dobbeltstemme sa:
“D her må vi utsætt karra, æ må heim å samrå mæ me kjerriga før æ kanj ta en så vekti
avgjørels”.
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En tante av bestemors far var gift med en skreppehandler som gikk under navnet
”Storsvænsken”. Ekteparet reiste det meste av året rundt i Møre og Trøndelag på
salgsturer. Under bytur på Fosenbåten kom noen fra Bispøyan i snakk med dem og det
kom for en dag at Anna, kona til Nils Langdahl, var i nær slekt med ”StorsvænskGurina”. Dette var opphavet til et rykte om at bestemor var av taterslekt. Bestemor, som
i utgangspunktet var lite begeistret av å være i familie med ovenfor nevnte dame, tok
seg veldig nær av dette, og det bidrog til at hun holdt de fleste øyværinger på en
armlengdes avstand resten av livet.
Anna Henriksø f. Hestnes som døde i 1970-åra nær 102 år gammel, bestemor til bl.
andre Perly Helsø, var gift med farfars ungdomskamerat Petter. Som nygifte leide de
hus på Burøya mens min far Sigurd Olderø gikk på skolen der. Anna hadde litt
skolegang utover folkeskolen, og hun forsøkte seg med en blomster- og kjøkkenhage.
En av Burøykjerringene slapp med vilje geitene sine innenfor hageinnhegningen, og de
ødela alt som var der. Etterpå sa hun skadefro til Anna; “Geita ha itj gått på Amtskolen
og e itj så fin på det som nånn vilj værra”. Bestemor og bestefar Langdahl begynte med
hage i 1906 – 07, og de hadde større hell. Fram til jeg var omkring 10 år stod hagen på
sitt beste, og det var et vell av blomster, prydbusker og bærtrær. Det var ikke mange
dagene i sommerhalvåret at ikke bestemor foretok seg noe der, da bestefar i min
barndom for det meste lå på en liten divan på kjøkkenet og hadde vondt i magen. Han
døde av magekreft da jeg var 10 år. Ingvald Strøm kalte ham ”Jammerdal” fordi han
alltid sutret over magen sin. Et rosentre som døde bort ovenfor podestedet, og etterpå
ble plantet ved vassbrønnen til Langdalshusa, er opphavet til tornebuskene på vår
eiendom som ellers har spredd seg utover øya, og som bærer slike fine røde og
velsmakende nyper. Trærne syd for huset er restene etter det lille hageanlegget.
I 1908, da mor var 7 år, sommeren det året hun begynte i skolen på Burøya, ble hennes
far Nils Langdahl innkalt i militæret. Han tjenestegjorde som skredder med korporals
grad. Heime hos dem var et naftaglass blitt tømt, og hennes mor Anna gikk og luktet på
hvert enkelt av sine barn for å knipe synderen. Mor, som da både leste og skreiv, sendte
et brev til sin far og omtalte episoden slik: “Nils! Anna, kjærringen din er ikke folk
lenger, men er blitt en gravær.” Da faren kom heim var det bare så vidt hun ikke fikk
ris, men han var vel så pass stolt av sin skrivekyndige lille datter; samt at det var ganske
morsomt. I hvert fall lot han nåde gå for rett denne gangen. Ellers vanket det pryl på
blanke messingen for den mest ubetydelige forseelse, og spesielt onkel Arne, som var
eldst, ble utsatt for avstraffelser som vi som lever rundt år 2000 ubetinget ser på som
barnemishandling. Trolig var det uvanlig med korporlig avstraffelse av barn i de fleste
familier i Bispøyan på denne tiden. Dette må ha begynt å ta seg om fra først på 1900tallet og utover.
Verken far eller farfar ble lagt hånd på av sine fedre. Andre i samme aldersgruppe
kunne fortelle at de rett som det var fikk en kilevink av sine mødre, men fedrene deres
måtte bli svært provosert om de skulle gjøre det samme. Med mor som pådriver fikk jeg
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bank på baken en gang av min far. Ikke slik å forstå at far tvilte på at korporlig
avstraffelse var bra for barn, og det er nok også tenkelig at han bebreidet seg selv for at
han hadde vært for mild på dette feltet. Farfar var, så vidt jeg kunne forstå, prinsipielt
imot avstraffelser av enhver art, og kunne bli direkte oppbrakt om dette ble brakt på
bane. Om farfar hadde fått med seg denne innstillingen fra det gamle samfunnet på
Olderøya, om det var noe han selv var kommet fram til, eller om det var fordi han levde
i samme husholdning som sin sønnesønn som gjorde at han tok dette standpunktet, kan
jeg ikke gjøre rede for. Mine søskenbarn på Klubbneset fikk også en svært mild
oppdragelse.
F.venstre: Bestemor, Mor, Johannes Olderø, Hans M. Burø og tante Ruth.

Onkel Arne sydde sin første herrebukse da han var 8 år, og som 14-åring var han alene
borte og tok mål, skar til, sydde og prøvde og tilvirket herredresser helt alene. Således
var det han som var på Torsøya en ukes tid sommeren 1916 og sydde brudgomsdress til
spillemannen Hans-Petter Thorsø. Hans-Petter forstod seg på klær og var svært pirkede,
så jeg vil tro at Arne, som enda ikke var fylt 17 år, var spesielt utvalgt. Både Arne og
broren Petter begynte svært unge som skreddermestere og begge har, på hver sin måte,
ligget i Norgesklasse i dette håndverket.
Bestefar Langdahl var, som før nevnt, en radikal venstremann gjennom heile livet, men
ved siste stortingsvalg før 2. verdenskrig røstet han på Arbeiderpartiet og sa om seg sjøl
da han kom heim etter å ha avgitt sin stemme: ”Æ veit no ein manj såm ha stæmt rekti i
dag”. Far mente at bestefar lenge hadde hellet mot dette partiet, men omkring
århundreskiftet hadde bestemor, mens de enda bodde i Hommelvika, funnet Johan
Nygaarsvold sovende på verkstedbordet med en tøystuv under hodet, og det strammet
brennevin av ham. Dette trengte avholdsmannen i bestefar lang tid til å fordøye. Jeg
nevner denne episoden da jeg antar at Norges statsminister i 1940 vil ha en plass i
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historiebøkene også i framtiden, da hans omdømme etter som tiden har gått, bare er blitt
bedre og bedre. Bestemor kjente godt Nygaardsvolds hustru fra sin ungdomstid. Farfar
Johan Bænksa gikk den motsatte vei og stemte på Høyre ved dette valget, og nå, seksti
år etter har jeg ingen vanskelighet med å forstå riktigheten ved begges standpunkter.
Mellom familiene i Hammarmyra og Langdahlshusa hersket det i alle år ikke bare et
godt og idyllisk naboskap, men også vennskap.
Når det nå har vært berettet om en statsmann, fortsetter jeg med å fortelle at Willy
Brandt, som senere ble Rikskansler i Vest-Tyskland, bodde, eller rettere sagt overnattet,
hos min filleonkel Edvard Rød og hans søster Anna i deres toværelses leilighet i
Sandgata 75, Trondheim. Dette var tett etter at nazistene overtok makten i Tyskland.
Edvard Rød fikk også en hilsen fra Willy Brandt mens denne var rikskansler i VestTyskland. Min filleonkel var temmelig tilbakeholden med å fortelle fra tiden han var
aktiv i fagorganisasjonene og i arbeiderbevegelsen. At han ble i familie med en NSmann var nok en ulempe i slike kretser. Med årene forandret han mening, og så til dels
med avsky på sine standpunkter fra denne tiden, hvor han betegnet seg selv som
venstreradikaler, men ikke som kommunist. I 1940 var han fagforeningsleder på
Trokofa (Trondhjems konfeksjonsfabrikk), eid av en jøde. De fleste slike
fagforeningsfolk ble fengslet av tyskerne. Grunnen til at han ikke ble det var, ifølge ham
selv, at hans tilkommende svoger, som ble sjef for bedriften etter at jødene var arrestert,
holdt sin hånd over ham.
Dette er inngangspartiet til butikken i brygga på Olderøya noen år etter at den ble flyttet opp i Hammarmyra. Døra
fører inn til 1. etg. hvor bl.a. lysolje og sirup ble oppbevart. Der tok de også i mot fisk m.m. Videre gikk en opp en
trapp og gjennom en låsbar luke til 2. etg. Så måtte man gå gjennom lageret for mel m.m. før en kom til døra som
førte inn til butikken. Fra venstre bestemor Anna Langdahl og Gyda Langdal m/ to barn.
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Innerbrygga ble bygd i 1918, og de fleste av materialene ble kjøpt på Jämtlandsbruket i
Hommelvik. Underlaget, i form av dragere og åser, er fra et gammelt geitefjøs i Aure.
Det nye tømmeret i vegg- og takkonstruksjoner kom også fra dette området. Det var to
gamle kaller fra Asmundvåg som satte den opp etter samme system som ble brukt i
sjøhus. Brygga var 13 m lang og 8 m brei i to etasjer, pluss gulv i lemmen over annen
etasje. Måten den ble bygd på holdt ikke mål fordi huset var for stort for en slik
konstruksjon. Den ble oppstivet med barduner i tre hjørner, og en var redd den skulle
bryte sammen når det stormet. I nordre ende ble det innredet en liten butikk, og den
første vekta til denne ble overlatt til Finn Langdahl omkring 1970, da vi var i ferd med å
selge Storhuset. Den er helt i orden den dag i dag og står på mørkeloftet i
Langdahlshuset. Etter å ha stått i førti år holdt brygga bokstavelig talt på å sige fra
hverandre og gå i oppløsning. Den ble revet ned i 1960, og Mosikos, Hammarmyra, er
bygd av materialer fra den, og noe av underlaget er brukt som utstikkere i steinkaia ved
bryggetomta i Hammarmyra.
Først i
1920
fikk

åra

Bestefar ordnet med anløp av Møre
”Statsraad Riddervold” bygd i 1877

Mørebåtene som kom fra Kristiansund hadde stoppested på Stein i Helsøysundet. Derfra
kjørte de over Døyva og videre utover i Edøysundet for så å dra over til Frøya. På den
andre ruta kom de den motsatte veien. Leden de benyttet, ”Tesskjærleia”, har
forholdsvis krappe svinger og er ualminnelig trang og urein. Ved høy dønning er
innløpet bare ei smal renne mellom to grunnbrått. For meg er det helt ufattelig at de
greide å passere med så pass store farkoster i disse farvannene, men båtene trafikkerte
uansett hvor stygt været var. Det er bare å bøye hodet i beundring og ærbødighet over
sjømannskapet til disse losene og de andre offiserene som var i Møre og Romsdals
Fylkesbåtars tjeneste på denne tiden. Hvis det var passasjerer som skulle gå av eller
reise, stoppet rutebåtene utenfor sjøhusa på Edøya. Slike stopp måtte nok avtales på
forhånd slik at man lå klar med robåt; men det hendte også at ”dampen” (dampbåtene)
bare tutet et langt og to korte støt med steam-fløyta mens den var et godt stykke unna,
og da drog folk fra Edøya ut og tok i mot de reisende. Høsten 1949 reiste jeg med
mørebåt, under rusket vær, fra Sistranda på Frøya. Etter avtale med losen ombord ble
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det stoppet på Edøya, hvor far lå og ventet med båt. Jeg kan erindre at det føltes nifst da
D/s ”Hankø” gikk inn i Tesskjærleia. Grønnsjøen fra fluene som braut var helt inn til
skipet på begge sider. Skroget på denne gamle damperen var svært smalt, og som moten
tilsa på den tiden hun ble bygd, var bakken litt nedsenket. Selv om båten så spinkel ut,
var hun likevel eneste fartøy som forserte uværet på Hustadvika natten til 23. januar
1904 da Ålesund brant.
Navn på ”Mørebåter”, (MFR – Møre Fylkes Ruteselskap – Senere MRF – Møre og
Romsdals Fylkesbåtar) som i rute på Kristiansund – Frøya – Hitra har hatt stoppested på
Olderøya er som følger: D/s ”Smøla”, som sank ved krigshavari våren 1940, var bygd
av jern. Videre den lille damperen ”Ternen”, D/s ”Solskjel”, D/s ”Romsdal”, D/s
”Ganger Rolf”, D/s ”Nordmøre”(116 fot) og D/s ”Statsraad Riddervold”(130 fot). Alle
disse var brønnbåter som var konstruert for å bli ekspedert fra robåt, mens D/s
”Kværnes” var en spesialutgave med nedsenket bakke, og var svært ubekvem for
passasjerer ved av- og påstigning fra robåt. D/s ”Hankø”(130 fot) og D/s ”Driva”(137
fot) hadde stormdekk, som båtene til Fosen Aktie Dampskibselskab, og var noe større
enn de som er nevnt ovenfor, og begynte å trafikkere Hitra-Frøya-ruta omkring 1950,
men da var dampskipsanløpet på Olderøya for lengst nedlagt.

D/s Nordmøre, bygd i 1890

Etter at det ble åpnet landhandleri på Innerbrygga i 1918 ble det etter hvert et noe dårlig
forhold mellom bestefar og hans konkurrent Rasmus Jenssen på Monsøya. Det må
innskytes at mellom deres hustruer og barn var det hele tiden et godt vennskap. Ved en
anledning fikk bestefar gjennom sine kommunale forbindelser vite at på grunn av
Rasmus’ foretatte transaksjoner ville han tape penger. Han fikk da med seg Peder
Olderø, som da måtte være bare guttungen, i hui og hast til Monsøya, hvor Peder fyrte
opp og startet den 11 hk Alphaen i Rasmus Jenssens hønerævskøyte “Stina” på omkring
40 fot, og kjørte den heim til Olderøya. Båten ble beholdt i mange år etterpå, så
selvtekten måtte ha vært lovlig.
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Da bestefar flyttet fra Hommelvik lovte han bestemor å flytte tilbake så fort de hadde
kommet seg ovenpå, og bestemor beklaget seg i ny og ne over at hun vantrivdes i
havskjæra og lengtet tilbake til mer ”siviliserte” strøk. Da bestefar døde i 1944 fikk hun
også anledning til å flytte og hun “smakte” på det, men oppdaget til sin forbauselse at
Olderøya var det eneste stedet i verden hvor hun kunne tenke seg å bo. Ved denne
erkjennelse kunne hun også slippe til den kjærlighet hun følte for stedet.
Som vi allerede aner hadde bestefar mange jern i ilden, og utenom dette laget han som
før nevnt hage og hadde kaniner, duer og gjess og var kort sagt en fargerik person. Det
verserte en del historier om disse husdyrene. Olderøykarene med Ingvald Strøm i
spissen, satte grå kaninhanner oppi burene til hvite hunner og omvendt, og avkommet
ble spraglet; mange kom på avveie, og bestefar drev kaninjakt lenge etter at kaninholdet
var avviklet. Duene ble stort sett kattemat og hvitgjessene tok seg flygeturer på egen
hånd. Anton Monsø skjøt disse i god tro og kom til butikken på Innerbrygga og solgte
dem, og de ble kjøpt uten videre kommentarer. Da han startet opp med gjessene ble det
kjøpt egg som en høne ruget ut. Når de små gåsungene fant en vannpytt la de seg straks
nedi, og hønemor var ikke snauere enn at hun la seg ved siden av dem og ble
gjennomvåt og pjusket. Enda verre ble det når hennes “kyllinger” kom seg ned til sjøen
og la på svøm utover. Den stakkars høna sprang da langs stranda og utstøtte
redselsskrik.
En sjømann fra Strømfjorden, Iver Andersen, oppbevarte tingene sine og hadde heimen
sin hos Anna og Nils Langdahl når han ikke seilte. Johannes Todal og broren Ole bodde
også der i en periode. Jeg har aldri fått klarhet i om Johannes var forlovet, eller bare
trodde han var det, med mors søster Borghild. Lenge etter at Borghild og Johannes var
gift på hver sin kant, kom karene på besøk og gjensynsgleden var stor og ekte.
Skrivebordet som står på Sigurd-loftet i Storhuset har tilhørt Johannes Todal. En
sommer de var en tur i Kristiansund hadde en gutt tyvlånt lettbåten til Gryta. Det var
vanlig at slike syndere ble kastet på sjøen, men denne var så forkommen da han ble
knepet at bestefar Langdahl og far tok ham med om bord i skøyta og ga ham mat.
Gutten fortalte at hans far var død og at familien til tider direkte sultet. Resultatet av det
hele ble, etter bestefars samtale med guttens mor, at han ble med heim til Olderøya, og
siden var der hver eneste sommer til lenge etter at han ble voksen. Harry Rostad,
forøvrig en kjent bryter på 1930-tallet, var et assosiert medlem av familien selv etter at
både bestefar og bestemor var døde.
Onkel Petters første svigermor, Helga Rønning, beholdt også kontakten med familien og
andre på Olderøya, blant dem Johannes Olderø. Hun var på øya flere uker hver sommer
både før og etter 2.verdenskrig så lenge hun var frisk nok. I 1939 reiste hun til U.S.A.
for å besøke sin sønn Arnfinn, og ble der til utpå høsten 1945. Selv om hun var over 60
år ved ankomsten dit, gjorde hun likevel karriere i det amerikanske arbeidslivet ved etter
hvert å få en overordnet stilling i en bedrift som produserte flagg og vimpler. Vi har et
bilde, tatt i 1940, av henne sammen med sønnen og onkel Arthur Henriksø i New York.
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Begge disse guttene deltok på slagmarkene i Europa under krigen; Arthur i det norske
flyvåpnet og Arnfinn Rønning som amerikansk infanterist. Han deltok bl.a. i
Ardennerslaget 16-29. desember 1944.
På bildet fra venstre:
Arthur Henriksø –
Helga
Rønning
–
Arnfinn Rønning ved
Lake Tellemark USA i
1940

En annen gang
da bestefar Nils
Langdahl og far
var
i
Kristiansund,
kom de i snakk
med en kar som
skulle av sted for
å avlive en ung
hund ved navn Bjørn. Det ble gjensidig kjærlighet mellom bestefar og hunden fra første
øyekontakt, og hunden ble i stedet med heim til Olderøya. Da den hadde vært eid av en
baker ville den i førstningen bare ha wienerbrød til mat. Bjørn, som var en ekte kjøter
og så ut som en spisshund med kort pels og hengende ører, viste seg å være et unikum
som stod på rypa som en fuglehund og hadde retrieveroppførsel slik at de måtte binde
den når de skjøt fugl fra båt, og utenom dette var han en god vakthund. Den levde lenge
og ble gammel og giktbrudden og bandasjert både på “hender” og føtter. Til slutt måtte
de la den dø. Bestefar gikk tidlig en morgen før de andre i huset hadde stått opp. Da han
tok geværet ned fra veggen kreket hunden seg opp klar til å være med på jakt. Bestefar
var så alterert at han klarte å skadeskyte hunden, men av gammel vane hadde han med
en alternativ avlivningsmetode, en feisel, og denne brukte han til å ta livet av den. Bjørn
klarte imidlertid å se på ham og logre med halen innen det skjedde. Bestefar tok seg
svært nær av dette og hendelsen gikk aldri ut av hans minne. Bestemor hadde også egen
hund ved navn Bob, som hun hadde arvet da hennes svigerdatter Turid f. Rønning,
Petters første kone, døde. Bob tilbad bestemor og var aldri frivillig lenger fra henne enn
en meter, og levde til den var 17 år. Da Bestemor var på en bytur fikk mor, som tok seg
til rette på ulikt vis, hunden avlivet, og det var far som gjorde det, uten at Bob forstod
noe av det. Den eneste gangen jeg har sett bestemor virkelig sint var da det gikk opp for
henne at Bob ikke var mer. To hunder i ett hus var det ingen andre i Bispøyan som
hadde. Hundene Bjørn og Bob samt kattene Mattis og Aris ligger begravd der hvor det
gamle hagestakittet stod ved feriehuset til Finn Langdahl.
Min bestemor Anna Langdahls mor het Nicoline Gurine Birgitte Andersdatter, hun kom
fra Bø i Vesterålen, og hennes etternavn var, ifølge bestemor, Lockert (x), men hun
hadde også slekt i Bø med Steinvik til etternavn. Annemor Sakshammer har gifteringen
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etter henne. Bestemor mistet sin mor da hun var fire år, og omtrent samtidig ble hun
angrepet av Skarlagensfeber og fikk stygge hørselsskader på begge ørene. I de siste 10 15 år av sitt liv var hun tilnærmet døv. Bestemor fortalte at hun som 12-åring gikk
omkring på Hommelvik kirkegård sammen med sin ett år yngre søster Augusta, og lette
etter sin mors grav uten å finne den. Før hun ble gift var hun hushjelp i to år i Østersund
hos kapteinen på D/s ”Thomée”. Den drøyt 100 år gamle båten trafikkerer framdeles på
Storsjøen. Fra tid til annen blir den omtalt i ukeblader m.m., og ved en slik anledning
nikket bestemor gjenkjennende da hun så bildet av damperen, samt at hun husket navnet
på den.
(x) Aslak i Aspa nevnes i 1443. Han var av norsk lavadel som hadde tilhold på Frei- og Veidholmen. Den
høyadelige ridder (skutilsvein) og riksråd Toralde Sigurdsson Smørhatts våpenskjold bestod av en lilje med to
kongekroner over, som skulle symbolisere at han var ætling etter to konger, nemlig far og sønn Håkon Håkonsson
og Magnus Lagabøte. Smørhatts sønn av 2.ekteskap, Trond Toraldesson Trygge, ble inngiftet i Aspaætten ved at
han ektet Aslaks datter Jorunn fra Veiholmen eller Innveien (Injvein). Disse to er igjen aner til min oldemor Nikoline
Lockert Brønlund. En annen stammor av henne, Lisbet på Veien (Veiholmen), er en historisk person på Smøla, og
hun var gift med Jorunns tippoldebarn Audun Torsteinsson. Det var etternavna Lockert og Brønlund som
muliggjorde dette morsomme resultatet på slekssøket. Kilde: Finn Langdahl.
(Se side 232 avs. 3 og s. 70 små skr.)

Her er en en episode fra mine besteforeldres forlovelsestid i slutten av 1800-tallet, da de
var sammen med Bestemors søster Gusta (Augusta f.1877 - d.1938) og hennes
tilkommende Karl Haugen (Sollihaugen) på martnan i Trondhjem. De hadde det svært
morsomt, og spesielt han Kal Sollihaug fant på det utenkeligste. Han kjøpte en
pissepotte og gikk inn på den litt finere kolonialbutikken R. Kjeldsberg, og insisterte på
å få kjøpe ei potte sirup, noe som ikke lyktes. På denne tiden var ”ei pått” (0.9651 l) et
gangbart rommål på martnan. Dette var før det kom noe underjordisk på torvet, og da
Kal ble pissatrengt gikk han bort til en gammel mann fra Selbu som stod og ville selge
en levende bukk. Denne mannen var ikledd en litt rar frakk, og mens han ”pluta” på
prisen og akkorderte greide Kal å tisse i en av de store lommene på frakken uten at
mannen merket det. Det var besfar Nils Langdahl som fortalte dette til min far Sigurd
Olderø. Da jeg spurte Bestemor om dette, bekreftet hun overfor meg at dette var sant, og
at hun syntes å se den våte flekken på vadmelet. På side 129 avs.2 i dokumentet mener jeg
å påvise at folk fra Selbu ble sett ned på av folk som bodde ved fjorden, og selv min
elskelige snille bestemor omtalte den som rare og svært annerledes, når de på vinterføre
kom over Mostadmarka med oksespann, og kjørte ned de bratte bakkene til
Hommelvika med store kværnsteiner på sledene.
Bestemors far, skomakermester Peter Stokbak fra Hommelvik ble gift to ganger til etter
at han mistet sin første hustru. Bestemor hadde lite eller ingen kontakt med ham etter at
hun ble voksen. Min mor kunne fortelle at hun aldri hadde snakket med sin bestefar, og
så ham kun en gang da hun var femten år. Han satt da på en butikk og ventet på å få
kjøpe melk, men selv om hun inderlig ønsket å hilse på ham, fikk hun seg ikke til det.
Peter Stokbak ville en gang fjerne et tre som skygget for verkstedvinduene, men det
satte hans kone nr. 3, Emilie, seg sterkt i mot og klatret opp i det da hennes mann tok til
å hogge. Han lot seg imidlertid ikke affisere av dette, og treet ble felt mens kjerringa var
oppe i det.
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En februarnatt i 1929 brant Langdahlsfamiliens hus på Olderøya ned til grunnen. Det
var brukt en blåselampe, av typen man fyrte opp glødehodemotorer med, til å tine opp
vannledningsrør kvelden før, og man antok at dette var årsaken. Det var ikke mye de
fikk reddet ut, og ting og bilder ervervet gjennom tretti års ekteskap brant opp. Det
første bestefar fikk ut av det brennende huset var symaskinen sin fra 1898. Det var nok
til alle tider den som var hovedmåten han forsørget seg på. Den befant seg i
Langdahlshusa fram til 1970-åra, men er nå borte. Hvis noen skulle ha lyst til å se en
slik symaskin, det ypperste som kunne skaffes for penger i den tid, så står nøyaktig
maken Singer i Museet på Sverresborg. Det var ”landvindsråkk” og sterk kulde, og
Anna og Nils Langdahl, deres fire døtre og skolebarna som bodde hos dem, brødrene
Johannes og Arthur Henriksø, samt en nevø av bestefar Langdahl, reddet seg ut i siste
liten. Tante Karen våknet ved en tilfeldighet og så gjenskinn i vinduet, og da stod det
meste av huset allerede i lys lue. Alle var dårlig påkledd eller ikke påkledd i det hele
tatt. Arthur forteller at han hadde to ”håssa” (strømper) på den ene foten og en på den
andre. Det var i alt vesentlig det han hadde på utenom underklærne. Mor fortalte at
Arthur måtte holdes med makt tilbake fra det brennende huset da han ville inn og redde
”skrinet” sitt (Den lille trekista til skolebarn som losjerte borte, hvor de oppbevarte mat
m.m. ble kalt skrin i Bispøyan). Alle sammen ble innkvartert i Storhuset, Hammarmyra,
hvor det fra før var sju personer pluss skolebarn. Som om dette ikke var nok kom også
de to brødrene Todal, som dreiv en liten slipp et sted på Nord-Møre, og bodde der. Da
de fikk høre at det hadde vært brann sa Johannes Todal (nevn før i dette kap.) følgende:
”Stopp fabrikken!” Så reiste de sporenstreks korteste vei til Olderøya, hvor de ble
mottatt med gjestfrihet og ikke med bebreidelser.
Samme året (1929) ble huset som står der nå bygd. Bestefar kjøpte trematerialene hos
sin svoger Karl Haugen, disponent på Jämtlandsbruket i Hommelvik, og arbeidsgiver
for blant andre Johan Nygaardsvold før denne gikk inn i politikken på heltid og etter
hvert ble Statsminister i Norge. Det var Gryta som fraktet dem utover i én last sammen
med alt det andre som trengtes for å bygge huset, som vinduer, dører, murstein og
takstein m.m. Tante Ruth, som da var femten år og hadde vært på besøk hos sine
slektninger i Hommelvik, ble med heim og fortalte det omtrent slik: På vei over
Kråkvågfjorden lå hun på ryggen opp på plankestabelen og så rett opp mot den blå
himmelen. Det duftet nye trematerialer, sjøen var speilblank, Heina dunket og Sigurd
stod til rors og hun følte seg fullkomment lykkelig. Ormbostad og Petter Kjervågsund
fra Titran bygde det fiks ferdig i løpet av sommeren, og for det tok de kr. 800. Mens
familien Langdahl ventet på at huset skulle bli ferdig bodde de sammen med folket i
Hammarmyra og hadde felles husholdning med dem.
Den av mine filleonkler i Langdahlsfamilien som var malerisk og hadde mest å fortelle,
var John Berg Eliassen (f.1908 – d.1959). Han hadde reist utaskjærs som sjømann i 17
år, fra juli 1923 til april 1940; først som dekksgutt, så videre til jungmann, lettmatros
og matros på forskjellige båter, og til sist som kvartermester ombord i passasjerskipet
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D/s ”Stavangerfjord”. John Stuberg fra Lånke, som var kvartermester ombord tett før
båten gikk til opphugging, fortalte at det var spesielt pålitelige matroser som fikk denne
jobben. På ei 4-timers vakt hadde de to timers utkikk i tønna på formasta og stod to
timer tilrors. De opptrådte også som båtsmannsmatter for å holde orden hvis noen av
passasjerene skapte uro. Dette stemte overens med hva jeg husker onkel John fortalte.
Etter det norske kronprinsparets tur til U.S.A. tett før 2.verdenskrig, hvor de reiste til og
fra med ”Stavangerfjord”, kom onkel John Berg Eliassen heim til Olderøya med en hatt
som det ble påstått hadde tilhørt Kronprinsesse Märtha. Siste gang jeg så denne blå
damehatten med hvit pynt, var på mørkeloftet i Langdahlshuset omkring 1970.
Onkel Johns fortellinger handlet fortrinnsvis om pene og varmblodige kvinner i
fremmede land. Folk flest tok det som sjøfolk fortalte med ei klype salt. Dette var
kanskje noe av grunnen til at det ikke har festet seg i mitt minne, og alt som liten gutt
forstod jeg at det han fortate om dette emnet, var mye fantasi og lite virkelighet.
Akkurat slik en ekte dypvanns-seiler skal være når han er gått på land, var han, og i sitt
innerste var han sjømann all sin dag. Om andre hendelser fra livet til sjøs var han heller
tilbakeholden med å berette om, og dessuten har jeg glemt stort sett alt. Bare
bruddstykker sitter igjen. Båten han var ombord i som førstereis-gutt, D/s ”Sygnus”,
slingret forferdelig. Oppe på den åpne komandobroen var det håndtak for å holde seg
fast i. Det var den eneste skuta han hadde sett hvor det var slike innretninger. Som
matros hadde hadde han rortørn da det brøt ut brann ombord i Norske Amerikalinjens
lastebåt M/s ”Larvikfjord”. Dette hendte i Skagerrak 26.09.1931, og lasten var papir tatt
ombord i Stockholm. Han og vakthavende offiser var på broen inntil de fikk ordre om å
forlate skipet, og han så bare røyk da han hoppet fra brodekket og ned på båtdekket.
Brannen skyldtes at en flens på et drivstoffrør hadde gått istykker, og olje under trykk
sprutet ned på et rødglødende eksosrør. En maskinist fikk så store brannskader at han
døde på sykehus tett etterpå. Teodor Bergh fra Gjøssøya i Sør-Kvenværet var en av
mannskapet ombord da dette hendte.
I en kort periode på slutten av 1920-tallet var onkel John vervet i det Sjømilitære Korps
og tjenestegjorde bl.a. på en damp-torpedobåt. Under oppankring ved Hitra fikk de ei
trosse i propellen. Under arbeidet med å fjerne tauget, ble en mariegast drept da
propellen begynte å rotere. Ved en feil ble det gitt ordre om full fart forover mens de
enda holdt på med dette. Onkel John var også konstabel ombord i Kngl. Norske Marines
panserskip ”Norge”. På norsk flåtebesøk med panserskipet, som var bygd i 1899, gikk
de inn i en led der det var fartsbegrensninger, og den losen beordret 14 knops fart. For å
greie dette skuffet fyrbøterne kull under steam-kjelene alt de greide og tykk sort røyk
veltet opp fra begge skorsteinene, og med et nødskrik klarte de så vidt å holde denne
farten. (x)
(x) Panserskipet var på kongetokt til Finland og Danmark i 1928.
I følge «Norske marinefartøyer 1814 – 2008» Panserskip - Norge.
Dimensjoner: Lengde 94.6 m oa., bredde 15.7 m, dybde 5.4 m
Maskineri:
Dampmaskin, 4500 IHK, fart 17 knop
Deplasement: 4233 tonn, stålskrog.
”Norge” ble, sammen med søsterskipet ”Eidsvold”, torpedert og senket på Narvik havn tidlig morgen 9. april 1940
Tils. 304 mann omkom, mens bare 96 overlevde.
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Nå er det Finn Langdahl og hans kone Astrid som eier huset og stedet på Olderøyas
østligste ende. Finn har vært her hver eneste sommer siden han ble født, og begge er
sterkt knyttet til stedet. Huset er holdt godt i stand og det meste er som da det ble bygd i
1929. I gamle dager var det nok ikke bare moro å være på ferie der, da bestefar var
påpasselig med å sette ham i arbeid. Spesielt var det nifst for en guttunge å ekspedere
Mørebåtene i mørke sensommernetter.
Min bestemor, Anna Langdahl, var født på Bø i Vesterålen 24.06.1876 – død på
Olderøya 07.02.1964. Det er tydelig at moren, Nikoline Gurine Birgitte Andersdatter
Lockert Brønlund, som var født på Forøya, Bø i Vesterålen i 1848 – død på Hommelvik
i 1880, giftet seg under sin stand da hun ektet den fire år yngre omreisende håndverksgesellen, skomakeren Petter, fra Stokkbakken i nerkanten av Mostadmarka, opprinelig
husmannsplass, men på denne tiden selveid bruk.
Nicoline Gurine Birgithe f. 28.08. 1849 - Hjemmedøpt – Døpt 25.09.1849 Foreldre: Gaardsbestyrer Anders Lockert
og hustru Nicoline ? - ? ..Nikoline Andersdatter døde 28. okt. 1880 på Karlslyst, Hommelvik.
Skomager Peter Olsen Stokbak f.1853 og Nikoline Andersdatter f.1849 Viet i Malvik 19. august 1875 Forlovere: Jon T. Eggen og Peder Torstensen Buaas.
Brudgommens far: Gaardmand Ole Pedersen Stokbak - Brudens far: Gaardmand Anders Nilsen Veirtrak

Ancestry
of

Anna Kristine Petersdatter
Stokbak
Fra Normandie til Olderøya

1525

-

1964

En oppstilling på noen av slektene på hennes mors side;

Arctander*
Bloch
-Haard*
Lund

–

-

Arnisæus
– Aspa* (Aspen)
Benkestok* - Bliks

- Brønlund
Fruchtnicht
-

–
Bull – de Besch
– Gøtz - Hagerup

Hasselberg
Irgens*
-

Nasch

–

Holm
Lockert -

Randers
- Trane*

–
-
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Renes

–
-

Hveding*–
–

Smør*
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Trygge*

- Ugerup*

- Wesling - White*
Ytterborg

-

With -

Slekter mrk.* var adelige.

Finn Langdahl (f.1927) har, gjennom mange år, lagt ned et omfattende arbeid i
granskning av slekten Angel på hans mors side og slekten Wilmann på hans fars
side. Utenom disse har Finn hatt dusinvis av andre slektsnavn å forholde seg til.
Materialet er for det meste samlet fra anerkjent historie og fra gamle engelske,
tyske, danske, svenske og norske dokumenter, samt protokollførte referat fra
eiendomsforhandlinger m.m. - tilsammen 120 A4-sider. Disse resultatene er ikke
er medtatt i dette heftet. Det som følger nedenfor har som utgangspunkt slekten
Lockert på hans farmors side, og er stort sett basert på hva amatør-sleksgranskere
er kommet fram til.
På forrige side er det et utvalg på tretti navn på slekter fra bestemor Anna
Langdahls forfedre. Disse navnene har, på ett eller annet vis, vært knyttet til vår
norske historie, og som nevnt er opplysningene stort sett tatt fra amatørslektsgranskere. Vi får tro at de fleste slike granskere er seriøse i den forstand at
de er ute etter å få det så riktig som mulig. Det blir også hevdet at den største
drivkrafen til mange slike er å knytte seg selv til fornemme slekter, og at de
derfor lett går på akkord med virkeligheten. Når det gjelder navn på adelsslekter
og heraldikk på gamle våpenskjold er det, som for det øvrige i heftet, en
begrenset mulighet til helt å kontrollere om alt er korrekt.
Finn har merket navnet White med en stjerne og antar at denne mannen, som ble
født i Normandie i 1525, var Engelsk adelsmann. Mange reiser tvil om det.
Imidlertid må han i hvert fall ha vært en velholden mann da han kom til Norge.
Denne White (Navnet ble senere omskrevet til With) giftet seg inn i den lavadelige (høvdinge) norske slekten Aspa (siden Aspen), som hadde tilhold på Frei
og på Innveien/Veiholmen. Dette navnet er fra gården Aspa på Frei (nå Aspagårdene), så dette er rimelig lett å kontrollere. Det er derfor sannsynlig at Lisbet
på Veien var en «formoder» til bestemor Anna Langdahl. Det skotske navnet
Lockert var pikenavnet til hennes mor. At Bestemors morsslekt, p.g.a. Toralde
Sigurdssøn Smørhatt, kan gå tilbake til Kong Sverre er også sannsynlig, men
igjen er det jo reist tvil om Sverre var en sønn av Sigurd Munn. Det jeg vil fram
til er at uansett hvordan en forholder seg til slikt, er usikkerheten alltid til stede.
Birger Aspen, som var skipper på brønnbåten M/k «Havdur 2», var fra
Trondheim, men slekten kom fra Veiholmen. Omkring 1950, da Anton og Torger
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Thoresen var mannskap ombord, tok denne båten noen ganger havn i
Olderøysundet. Om Birger Aspen var ættling av den nyst omtalte slekten vet jeg
ikke.

På neste side vises tre våpenskjold. De to øverste tilhørte den dansk/norske
adelsslekten Benchestoch, som etter tradisjonen opptrer på 1400-tallet; aner til
bestemor Anna Langdahl både på Lockert- og Stokbaksiden. Ifølge sagnet fikk
den første Benkestok sitt adelskap fordi han reddet den dansk/norske kong Erik
av Pommerns (Bogislav Vratislavsson f.1382 – d.1459) liv ved å gjemme ham i
en benkestok (sengebenk), da kongen ble forfulgt av fiender som ville ta ham av
dage. Heraldikken øverst til venstre har grunnsymbolet, liljen, som går igjen i
alle slektens våpenskjold gjennom tidene. Tilknytningen til Meløy på Helgeland
kom ved Trond Trondssøn Benkestok til Melø. Han var født ca. 1490 og døde på
Meløy i 1558, og ble begravet i Bergens domkirke. Han var i 1541 antakelig den
siste norske Lensmann (fylkesmann - amt/fylke/len) i Herjedalen, samt fogd i
Bergenshus 1555.
Skjoldet øverst til høyre har liljen med blått på sølv fra det gamle, og bl.a.
bokstavene I og B. Disse står for Ion (Jon) Trondssøn Benkestok til Melø.
Sommeren 1591 fikk han denne heraldikken i forbindelse med de norske
stendernes kongehylding av Christian quart i Oslo/Christiania. Disse våpenskjold
må dermed sies, så langt amatør-slektsgranskerne kan se, å være ekte. Ved
inngifte av borgelige løp adelskapet ut i sanden for slekten, og bærere av navnet
Benkestok døde ut i Nord-Norge på midten av 1700-tallet, men både i Danmark
og Norge brukes fremdeles Benchestoch som etternavn.
Det nederste brukes nå av den ikke-adelige slekten Lockert, som aldri har hatt noe
våpenskjold. Over den ganske jord er det tusener, fra samme opphav, som har
dette til slektsnavn. Heraldikken nederst er av nyere dato. Slik jeg oppfatter den
er det bl.a. et rødt hjerte inne i en sykkellås. Imidlertid kan dette likeså godt være
symbolikk fra forgagne tider. Slike våpenskjold ble ikke tatt ordentlig i bruk før
slektsgranskere begynte å benytte seg av internett. Stort sett alle er svært like, og
det er omtrent bare slektsnavna som utgjør forskjellen.
De fleste mennesker synes antagelig at slike granskningsresultater som på disse
fire sidene har lite for seg. Andre igjen blir helt hekta på dette. Spesielt etter at
slike opplysninger er blitt lagt ut på nettet er det mange som har hatt stor glede av
å få litt mer kunnskap om sine forfedre.
”Der vester mellom skjær og bå...”

53

”Der vester mellom skjær og bå...”

54

”Der vester mellom skjær og bå...”

55

Mine foreldres bryllup.
Det eksisterer intet brudebilde eller øvrige fotografier fra dette bryllupet.

Far var hellig overbevist om at han hadde fått den vakreste av Langdahlsdøtrene. Mor
fortalte at hun allerede i 11-12-årsalderen var forelsket i far. Bare han kom i nærheten
av henne rødmet hun. Han hadde knall mørkeblå øyne og mørkebrunt, nesten sort,
bølget hår. De hadde vært kjærester da mor var pure ung. Som attenåring reiste hun til
Hommelvik for å bestyre huset for sin bror Arne Langdahl, som hadde startet skredderi
der, og siden tjente hun hos en prest både på Hadeland og i Christiania. Den viktigste
grunnen til at hun reiste var at hennes foreldre syntes hun var for ung til å gifte seg,
og at det ble i heteste laget mellom henne og far, men hun hadde også lyst til å se seg
litt om før hun bosatte seg fast på Olderøya. Hun hadde hatt et kjæresteforhold i den
tiden hun var borte, men hun og far hadde vært forlovet en stund da hun kom heim i
1925, på grunn av at hennes søster Karen var blitt syk av tæring.
Da de giftet seg i Kvenvær Kirke 28. desember 1932, han 40 år og hun 32, hadde de hatt
en lang forlovelse. Mor fortalte at denne ordningen passet far svært godt, og at for å bli
gift, måtte hun sette tingene på spissen og true med å heve forlovelsen. Far var for det
meste på fart med “Gryta”, og når han var heime var han som før mye hos sin
tilkommende svigerfar, som hadde vært fars gode kamerat fra han var ganske ung. Det
var bare å velge hvilket hus som serverte den beste middagsmaten, og når han så fikk
klemme på sin kjæreste i ny og ne, samtidig som han kunne leve det frie livet han var
vant til, forhastet han seg ikke med ekteskap.
Når de så bestemte seg for gifting slo de på stortromma, og heile Bispøyan ble invitert,
vel 300 mennesker samt slektningene i Hommelvik, Langdalen, Asmundvåg, Inderøya
på Rottingen og Dolmsundet. Iver Båtvik og Johan Vikan fra Helsøysundet var også
der. Ingeborg Strømmen, som hadde erfaring med store vertskaper, hadde ansvaret for
matstellet, og Johannes Olderø var selvfølgelig selvskreven på kjøkkenet. Det var
samlingskveld dagen før for dem som hadde lang vei, hvor de ble servert kveldsmat.
Selv om det bare var et mindretall av de innbudte som faktisk kom i bryllupet, var det
en drøy affære. Arne Thorsø fra Lamøya med M/K Wichmann var brurabåt sammen
med en mindre fra Olderøya. Middagsmaten var svinesteik med grønn ertestuing og
sviskegrøt til dessert. Mitt søskenbarn Henry Jenssen, som da var vel ni år gammel og
bodde i bryllupsgården, mener at det ble kokt mat i ei storgryte som hang over et ildsted
under åpen himmel ved låvebrua. Utenom dette måltidet var det den første dagen
frokost, kaffe etter middag og nattmat.
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Hans-Petter Thorsø med sin fiolin spilte til dans. Det var det siste bryllupet hvor han
gjorde dette i sin karriere som spillemann. Ellers var det en mengde ablegøyer, som var
vanlig ved slike anledninger i Bispøyan. Blant annet var brudgommens far, Johan
Bænksa, som da var 69 år, og tante Karen på 23, utkledd som et brudepar, og
brudebuketten var nedre del av en sopelime. Også dette brudeparet fikk telegrammer
opplest, mange på rim. Det ene dreide seg om hva Johan tenkte på som fikk i seg ei
kjærring som verken kunne spinne eller veve. Spillemannen ble avlønnet etter gammel
skikk ved at ei lue ble send rundt og bryllupsgjestene la penger i denne. Andre dagen
stilte mor opp i annendagskjole som var sort. Jeg husker den godt fordi hun brukte den i
alle begravelsene vi var i, samt andre vertskaper så som barnedåp og brylluper, lenge
etter at jeg var konfirmert. Denne dagen fikk gjestene frokost, middag og kaffe etter
middagen, og så var det slutt. Selv om de fleste i bryllupet var tilsluttet I.O.G.T. var det
mange, blant andre farfar, som tok seg en dram ved slike anledninger. Ved Margit og
Peders bryllup i 1941 hadde farfar enda igjen noe sprit fra smuglertida. Han hadde
bestandig brennevin, men han nøt det bare ved spesielle anledninger og i små kvanta.

Skredderverkstedet til Arne Langdahl i Hommelvik ca. 1919. Han er 20 år, har avlagt svenneprøven, er
skreddermester og driver håndverksbedrift. Nr. 2 f.vestre Johannes Hegerberg fra Monsøya, 3. f.venst. Gunvor
Langdahl, 5. f.venst. Arne Langdahl. Sistnevnte har puter på magen for å virke korpulent, noe som var mote på
denne tiden.
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Rakleiting.
Rakleiting er noe øyværingene har holdt på med i all tid, vil jeg tro, og gjennom
tidene
har tradisjonen vært at den som først kom til stedet og berget det hadde
eierretten til
herreløst drivgods. Denne skikken lever videre i området den dag i dag. Andre
steder
var det slik at den som eide stranda beholdt slikt som kom rekende. Rak ble
ganske
ofte berget opp over flomålet for avhenting senere. Hvis andre forsynte
seg av
dette ble det sett på som tyveri, også når det var grunneieren som tok det. I
farfars
barndom fant Burøykarene et Oksehode (ca.500 - 750 l) med brennevin.
Det ble
fordelt slik at karene fikk en tønne hver. Heldigvis for dem var disse
dårlige og
utette, slik at innholdet fordampet ganske fort, men da var det allerede
noen som
viste tegn til sosiale trasigheter. For far og farfar var dette en sport som
nærmest må
betegnes som en besettelse, og når det hadde blåst fra den rette kanten en tid
skydde de
intet, verken vær eller vind, for å komme seg ut i rakskjæra. Dette dreiv de
på med
lenge etter at farfar var blitt en olding, og skremte oss mer enn en gang.
side 121 avs. 1

Man kunne også finne det utroligste, spesielt under de to verdenskrigene. Det dukket
opp alt fra mat, kaffe og te til rågummi, drivminer og sjølik. Her er et par eksempler:
Før jul i 1940 fant de en boks te på ca. 2 – 3 l av meget fin kvalitet. Den hadde vært på
dypt vann og var sammentrykt til omtrent det halve volumet. Vi hadde te fra denne
gjennom heile 2.verdenskrig. På etterjulsvinteren 1944 var Farfar og mitt søskenbarn
Charles (Kalle) Jenssen ”å leita rak” sør i skjæra, og færingen deres var lasta med
diverse, stort sett fra torpederte handelsfartøy, bl.a. var der ei skipspøs hvor det stod
skrevet D/s ”Irma”, og dette navnet gjorde ett visst inntrykk på oss. Dette
hurtigruteskipet ble nemlig angrepet av allierte marinebåter og senka med torpedoer på
Hustadvika medio februar samme år, og i Adresseavisen stod det å lese redselsfulle
beretninger fra de som overlevde katastrofen. Okkupasjonsmaktens propaganda utnyttet
naturligvis dette for det det var verdt, og det ble påstått at livbåtene, hvor det også var
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kvinner og barn, ble beskutt med automatvåpen. Etter krigen fikk vi vite at 63 personer
omkom, et antall som var mye lavere enn det ble oppgitt under krigen. Langt ut på
1950-tallet fikk vi, via media, for første gang høre at det var norske NTB-er fra
Shetland som utførte attakket. Jeg mener at drøyt 60 år etterpå er enda mye tåkelagt
omkring dette krigsforliset. Okkesom ble Skipspøsen av tre, som var laget i fint
bøkkerarbeid og hadde et hav (håndtak) av manilataug, i mange år brukt ombord i
motorbåten ”Kalle”, nå med denne båtens navn påmalt.

Sammendrag fra Vigrids nettside: Kontrollerbare gale påstander og hatske uttalelser er fjernet. På frakteskuten
Henry, som Irma nettopp hadde passert, satte man straks igang arbeidet med å få livbåtene på vannet. Arbeidet ble
vanskeliggjort da MTB'ene tok mannskapet under ild med sporlysammunisjon fra maskingeværene sine, men i
kuleregnet klarte det heltemodige mannskapet likevel å få noen båter ut. Kort etter ble også d/s Henry torpedert
med 2 torpedoer. Hun sank øyeblikkelig da hun var lastet med stein. Styrmannen overlevde det kalde vannet og et
skuddsår. På tross av konstant beskyting klarte mannskapet på Henry å få flere redningsbåter på vannet og reddet
med dem flere fra d/s Irma. Mannskap fra Hopplafjord hjalp også til, men flere som ble tatt opp av vannet var
allerede døde. Flere andre båter kom også til sammen med folk fra Hestskjær fyr. En sjømannsbragd av de sjeldne
og i sterkeste kontrast til sine landsmenns feige bakhold.

Da far var liten gutt var han med sin far på raktur. Sør for Olderøya fikk de se en bjelke
som var blitt stuket opp av skavlen på et skjær ved Korsholmene, slik at den stod et par
meter opp i synsranden. En færing med to mann fra Innlandet på den andre siden av
Faksvågsvaet hadde kommet opp på siden av dem, og far, som hadde sittet med årene i
hammelrommet, fikk beskjed om å sette seg på “fotståa” i bakskåtten, for at båten skulle
bli “rættar sætt.” Rakvær var ensbetydende med frisk vind, og i kapproingen over
Døyva måtte både de i den andre båten og far fram med øsekaret flere ganger, men da
båten skurte mot skjæret var konkurrentene enda noen båtlengder bak, og bjelken var
deres. Planker fra denne er brukt i laftinga av norddelen på Storhuset, Hammarmyra.
Jeg vil tro at det ikke alltid var bare idyll mellom Brødrene Bænksa på den ene side, og
deres svoger Johan Haugø, som på grunn av sin posisjon sikkert alltid hadde det siste
ordet når det gjaldt. Han var slettes ikke noen svekling, og Bernhard og Johan Bænksa
var kjent for å være bjønnsterke til å ro; det var kanskje dette fortrinn som gjorde at de
kunne komme ut og forsyne seg før andre maktet å komme fra land. Slik var det også
da de tre karene omkring århundreskiftet skulle ut i skjæra og leite rak. Det hadde blåst
sterk vind fra vest og nordvest i flere døgn, men da de rodde ut var vinden sprunget over
på sydvest og ”domsøene” gikk nordover Olderøysundet. Da karene kom på høyde med
Musøya, hørte de en lyd som av en tåkelur i retning Blåsykkøya. Bernhard og Johan
Bænksa mente det kunne være folk i havsnød og ville ro utover. Johan Haugø som var
mer overtroisk sa det var en “draug” som kauket og at det var “fegd”, og da han var
skipper på skøyta deres og høvedsmann på åfjordsbåten, var hans autoritet så sterk at på
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tross av Brødrene Bænksas protester, vendte de bakskotten mot vinden og rodde tilbake
til Olderøya.
Hendelsen hadde skaket opp karene, og påfølgende natt drømte Johan Bænksa at det
kom noen druknede sjøfolk, i oljehyrer som det dryppet av, og tok opp fra lommene
sine noe som så ut som “kavringmå”, men som det skranglet i da det ble lagt på bordet.
I drømme viste de ham livbåten som lå hvelvet over ei klove som gikk ned i sjøen på et
skjær utenfor Edøy-Feøya. Det var så livaktig at han kjente seg igjen. Gjenferdene sa at
likene av dem lå i denne klova og at han skulle se til å få dem i kristen jord ved å stikke
en årelom i kjeften på dem og dra dem på land på denne måten. Som takk skulle han
beholde de betydelige verdiene de hadde på seg, samt alt av verdi i båten. Så våknet han
og stod opp, klar til å dra ut og gjøre sitt livs kupp.

Imidlertid våknet også hans kone Hanna Karoline, og det viste seg at de hadde drømt
tilnærmet det samme, og hun nedla prompte veto mot foretaket. Så standhaftig var hun i
sitt forsett, at hun fikk farfar til å dra til Hjertøya i Dolmsundet, for sammen med henne
å besøke familien sin der, på tross av at det blåste ganske friskt.
Natten etter spaknet vinden enda mer, og det klarnet opp og ble “høgmånsjenn”. Uten å
uroe sin kone stod farfar opp, drog utover til skjæret og fant livbåten, men ikke sjølika.
For å sikre bergingslønnen drog han umiddelbart tilbake til Olderøya; for uten opphold,
sammen med sin bror og svoger, å ro ut dit igjen. Ombord i livbåten på skjæret fant de
blant annet et kompass, en kikkert og en sekstant, og Bernhard, som allerede da var
“læsar”, ville sammen med Johan Haugø beholde disse tingene. Ut fra det som var
tradisjon og brukelig i slike høve så de ikke på dette som tyveri, men Johan Bænksa,
med tanke på drømmen sin, motsatte seg dette meget bestemt og sa han ville angi dem
til øvrigheten. Da de andre forstod han mente alvor ble det bare beholdt en ubetydelig
ting av Johan Haugø, og en romdunk som var blitt brukt til vannbeholder ble delt på
Brødrene Bænksa. Den ene halvdel av denne har jeg tatt vare på.
Fra Lloyd i England hvor damperen, som hadde vært på vei fra Nord-Amerika til
England med trelast, var assurert, fikk de etter forholdene et bra oppgjør. Det Engelske
skipet hadde brukket propellakslingen i Nord-Atlanteren og ligget og drevet i over en
måned før det kom inn til Norskekysten, hvor besetningen gikk i to livbåter. Den ene,
ført av styrmannen, kom inn til Vevang på Nord-Møre og de ca. 20 mann ombord i
denne ble reddet, mens alle i kapteinens båt omkom i området mellom Blåsykkøya og
Edøy-Feøya i Bispøyan.
Den forlatte damperen drev opp i fallet Storbåan ved Veiholmen og sank like ved. Etter
en tid ble romlukene sprengt med dynamitt, og trematerialer fløt opp og ble berget, men
noe kom på avveier og en bjelke dreiv inn til skjæra i Bispøyan og ble funnet av farfar.
Den ble siden brakt til Enge og skåret til innvendig panel, og er i dag kledning i
butikkstua, Storhuset, Hammarmyra.
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Historien som nyss er fortalt er i alt vesentlig slik som Farfar berettet den. Jeg har
sjekket dette så grundig som overhode mulig ved at den er forelagt mine søskenbarn på
farsiden og til naboer på Olderøya. Farfar var ikke overtroisk i den forstand at han
trodde på ”fægd”, tuftan og draug m.m., men jeg tviler på om dette gjaldt for de fleste
andre øyværinger av hans generasjon. Imidlertid trodde både han og hans bror Bernhard
- (filleonkel til Ragny Jenssen) på drømmer og varsler av en mer kristen-religiøs art, og
når dette blir fortalt 40–50 år etter at det skjedde, er det nok kommet elementer inn i
fortellingen av det vi i dag oppfatter som overtro.

Båter i Bispøyan og nærmeste omegn.
Navn på de forskjellige båtstørrelsene samt omtale av alt utstyr m.m., finner dere i litteraturen det henvises til på
side 266

I et samfunn hvor man var så avhengig av båter, ble mange av innbyggernes
gjøremål bestemt av vind og vær, flo og fjære. Når robåter ble brukt var det av stor
betydning å legge tiden for turen slik at man fikk strømmen bakfra. Fløestrøm og
fallstrøm kunne ha bortimot samme fart som en færing rodd av en mann. ”Æljnakkan”
(Almanakken) fortalte om månefasene, og man hadde havnetiden i hodet, men også
andre merker, s.s. vind, havdur og årstid m.m. var viktige å få med når klokkeslettet for
flo sjø skulle bestemmes nøyaktig. Feilberegning av ebben var årsaken til at Olderøy
notlags notslep M/k ”Breisund” fikk problemer i Vettastrømmen, og for å takle den
sterke strømmen måtte de slippe Stornotbåten. Jeg var ombord i denne og opplevde det
som svært dramatisk.
Kurt Hagen Werner (f.1923) har, ved systematiske observasjoner over flere år, utarbeidet en midlere havnetid for
Tjønnøya. Kurt ble født på denne øya, og hans mor forlot ham umiddelbart etterpå. Han ble adoptert av Nikoline og
Olav Hagen, og vokste opp på Tjønnøya. Det meste av sitt yrkesaktive liv var han sjøoffiser i handelsflåten. Fra
barndommen av het han Werner Hagen, men etter at han i moden alder fikk kontakt med sin kjødelige slekt, skrev
han seg Hagen Werner. Han var den siste fastboende øyværing, og forlot Bispøyan og reiste til Stavanger seint på
året 1999, hvor han døde i januar 2000.

Mange mennesker i dette området hadde også tro på månefasene i andre
sammemhenger, s.s. at de avslørte forandring fra bra til dårlig vær, eller fra dårlig til bra
vær, ved fullmåne. At det var bedre å barbere seg og skolle gris ved fløende sjø, samt at
kyrne «grejd sæ» (kvittet seg med etterbyrden etter kalving) lettere da.
Det er også lett å forstå at retningen vinden blåste fra, var noe som det så absolutt måtte
tas hensyn til. På Olderøya hadde de spesielle navn på vind mellom sør og aust.
Landaust (Ø-SØ) – landvind (SØ) – Oidvinj (S-SØ) For øvrig var det himmelretningen
som bestemte navnet på vinden. I Bispøyan hadde navnet på vind og vær bestandig
tilknytning til hvordan sjøen såg ut og oppførte seg. Etter hva jeg kan bedømme hadde
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øyværingsdialekten en forbløffende upresis benevning av vindstyrke. I motsetning til
storm var bris, kuling og orkan fremmede ord, og ble ikke brukt i daglig tale. 0 – 0.2,
Stille, var i solskinn ”tænnstilla”. I disig eller overskyet vær, når sjøen var noe mørkere,
ble det sagt ”daue” eller ”damme stilla”. Flau vind var ”stilla”. Svak vind, hadde i likhet
med lett bris ingen benevning utenom at det var ”finver”. Men fra laber bris fikk
vindstyrken mer interesse, og ble vel kalt ”en liten kjøl” + retningen. Frisk bris kunne
være bortimot uvær hvis den kom fra S-V, men kom den fra S-Ø ble den som oftest
definert som fint vær både sommer og vinter. Det var uhyre sjelden ”skaver” i form av
vind fra denne retningen. Liten kuling var derimot ”uver” uansett retning. Sterk kuling
var ”dommver”. Da gikk ”dommsøene” bortover sjøen. Kom styrken opp i liten storm,
ble det sagt storm eller ”høgdom”. Vindstyrker over full storm, det være seg sterk storm
eller orkan, ble kalt ”skaver”. For å komme fram til graden av ”skaveret”, ble det
sammenlignet med uvær fra det og det forgagne året.
Bare etter ganske kort tid med værmelding over radio tok folk i bruk benevnelsene i
Bauforts skala. Disse navnene på vind var et framskritt som ble godtatt uten videre som
det riktige og korrekte. Men fremdeles var lite vind det pene været, og ikke slik som i
Værvarslinga på Vestlandet. Der var det nedbøren som bestemte om det var fint vær
eller ikke. Dette godtok de ikke helt. Værvarslet var desidert den viktigste
programposten i NRK for de aller fleste, og ble lyttet på med andakt. Likevel kan jeg
huske irriterte utbrudd når Værmannen fra Bergen, i kuldeperioder om vinteren, sa det
omtrent slik: Sørøst frisk bris til liten kuling; pent, kaldt vær. Selv om folk mente at
nedbør var grisvær, såg de så absolutt ikke på kulde og sterk vind som finvær. Det
kunne gå år mellom hver gang, men virkelig sterk vind begynte alltid fra sør og nådde
orkans styrke når den dreide på sørvest, for så å gå på vest og spakne. Slike uvær kunne
også få egne navn, s.s. orkanen natten til 6. mars 1938; den ble siden kalt «Marsinatta»
Eneste gang jeg har vært redd uvær var først på 1950-tallet, da sterk vind fra nordvest
traff langveggen og ytterdøra på huset i Hammarmyra og brakk 2. etgs. østre hjørne
bortimot 30 cm mot sørøst. Dette kan ses den dag i dag. Det var umulig å komme seg ut,
så både kunder på butikken og husets folk var fanget inne mens vinden var på det
sterkeste, og det ble tilløp til panikk. Det ble sagt at man målte opp mot 44 s/m på
Slettringen. Ett er sikkert; det ble ikke trukket noe fra når det var snakk om vindstyrker.
Se side 71 små skrift og 213 avs. 1
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Bildet ovenfor er 3. versjon av småhvalfangeren M/k ”Wichmann”; etter at den ble forlengt og fikk nytt rorhus. Den
er blitt 46 fot lang, med en 20 hk Wichmann-motor som var produsert på Rubbestadneset. Vevlingen i babord vant
er for å entre tønna som stod et stykke ovenfor godset. Gaffelen til storseilet er festet mellom masta og staget. På
bakken ligger garnblåser (tjæreblåser) - på hekken storsildgarn. Båten har også noe sild i rommet og har slakket
opp på farten; kansje i forbindelse med fotograferingen.

Robåter.

Fra barndommen av ble jeg innprentet betydningen av at øsekaret skulle ligge hvelvet
på styrbord side i hammelrommet. Lå det annerledes varslet det uhell og ulykke. Farfar
og far trodde naturligvis ikke på dette, men dette med øsekaret har sittet i meg siden. Jeg
har også overført det til mine barn, som er snare til å få det på rett plass i båten. Noen
annen overtro når det gjelder båt og fiske har ikke jeg erfart. Babord og styrbord ble
brukt om motorbåter over en viss størrelse, men aldri om robåter. Unntaket var nok
notgavlene til Olderøy notlag. Høyre og venstre var tabu å bruke, og man dro på
smilebåndet hvis byfolk ytret seg på det viset. Var det vind ble det ”oniasia” og
”motsia”. Ellers ”utet” (mot hav) og ”injet” (mot fastlandet). Magne Østreim på Feøya
(omtales senere i dokumentet) brukte de korrekte benevnelsene på fembøringen sin. Han
var også påpasselig med at alt foregikk som foreskrevet for et fartøy på drøyt over 40
fot. Således ville han at dreggen skulle kattes inn, noe som bare var nødvendig på båter
med et tungt anker. Da drengen eller ”låttakaren”, ”Goinar” tok inn dreggen over ripa
med handmakt, skulle Østreim ha sagt: ”Du gamle Gunder er en sta bukk som ikke vil
katte storedreggen”.
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Det var ikke nok bare å være fra Åfjord for å kunne bygge en god færing. De fleste slike
båter var mer eller mindre mislykket. Jeg har hørt sagt at knapt hver tiende båt var så
vellykket at den kunne brukes med råseil. Blant de større Åfjordsbåtene var det
forholdsvis færre misfostre. Noen ganger var det nok å ta ut et band (spant) og spikke
litt på det med tollekniv for å få båten bedre. Johan Hjertø var ca. 17 år eldre enn far,
og hadde ord på seg for å være litt av en ”spissbur”, skjønt han totalt manglet selvironi.
Han var som broren spesielt nøye på alt, sjøbruk m.m., og båtene skulle være av
ypperste kvalitet.
Båtene deres ble bygget av en mann i ei avsidesliggende grend i Åfjord, som aldri hadde
rodd på salt sjø. Da denne holdt på å bygge en færing til Johan, tok Johan sammen med
far seg en tur til gården hvor mannen bodde. Først kjørte de så langt veien rakk med en
T-Ford, så ble de rodd langsetter et stort vann, og siden måtte de gå på en sti både vel og
lenge før de kom fram. Etter at de hadde fått sett båten, sa mannen: “Ser du noen feil på
den?”, og Johan svarte at han så en, men ville ikke ut med hva det var. Etter å ha blitt
nødet til et svar, sa han: “Æ synes du ha sætt kjeipan gali vei.” “Å, sei du det,” sa
mannen, “æ ska bøgg ein ny båt te dæ, æ, Johan.” Det gamle færingsvraket som henger
under taket i naustet våres, arvet far etter sin onkel Ola Hjertøya. Der er det en markert
forskjell på framende og bakende. Båten skulle ha vært ypperlig for råseil, og den var
særdeles lettrodd.

Bildet ovenfor er 1. versjon av M/k ”Wichmann”, tatt fra Dampskipskaia på Monsøya tidlig på 1930-tallet mens den
hadde en 10 hk Wichmann. I 1940 (side 195 avs. 2) var båten ca. 38 fot og hadde 16 hk Wichmann. Et større
rorhus var satt opp på maskinruffet og frammasta var plassert på en større lugarkappe.
Eier og skipper var Arne Thorsø fra Lamøya, som flyttet til Helsøysundet tett før 1950. Båten er nevnt flere steder i
dette dokumentet. - NB! Wichmann har intet å gjøre med skildringen av lugarforholdene på side 92 avs. 1

Så vidt jeg husker ble det fortalt at mannen som bodde på dette avsidesliggende stedet i
Åfjord, skar ut båtsbordene med en hånddrevet oppgangsag heime på gården, men jeg
har ikke fått det bekreftet av noen av dem som jeg har spurt. Granstokken lå på et stillas;
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én mann stod under og én mann stod oppe på stillaset og saget med en slags
tømmersvans. Jeg vil tro at det måtte en del høvling til før bordene fikk den rette
dimensjonen (s. 151 avs.4). Det kan være tenkelig at den vel 100 år gamle båten etter Ola
Hjertøya, som henger under naustaket i Hammarmyra, er bygd av slike bord. Bispøyan
lå jo langt fra nærmeste vanndrevne sagbruk; når de fant drivtømmer ble denne
teknikken kanskje benyttet noen ganger, og farfar Johan Bænksa nevnte at stokker ble
kløvd på en lignende måte, også på Olderøya.
Iver Nilssen Burø, eller Iver Porkøya, som han ble kalt, var sønn av Nils Agerø (f.1831 Nils Romsdaling–Romsdals-Nils–Romsdalingen). Iver, som har bygd mange naust og
andre uthus i Bispøyan, hadde lært kunsten å sage tynne bord ut av grove stokker med
håndrevet sag av sin far. Kjøkkenbordet i Storhuset, Hammarmyra, er kjøpt på
auksjonen etter Injbår Berhaujen i 1938. Fallene på det er ca. 75 cm brede, og de skal
være saget ut for hånd. Mahognien ble funnet som rak. Da de bygde anlegget til
sirkelsaga på Ørin (Skummfossøra), ble det også laget planker på dette viset.
Materialene til nyfjøset ble selvfølgelig saget med vanndrevet sirkelsag. Om slike
svanslignende hånddreve oppgangssager var en forgjenger eller en etterligning av de
vanndrevne, kan jeg ikke gjøre rede for. Har ikke kommet over litteratur som har nevnt
noe om dette.
Det var en tydelig forskjell på åfjordsbåtene i Bispøyan og i Dolmsundet. Båtene ble
antakelig bygd i forskjellige byggelag, og i Dolmsundet var de fleste færinger betydelig
smidigere og lettere; dessuten manglet de skåttriper. Alle hadde høy stevn med en kloss
øverst, og der øyværingsbåtene hadde dallblå farge, var dolmsundingenes båter svarte.
Begge steder var ripbordet grønt, med en hvit stripe nederst. I Dolmsundet hadde de
også en annen utgave, nemlig en færing uten midtrom. De fleste færingene både i
Dolmsundet og i Bispøyan var imidlertid, i motsetning til de større utgavene, tjærebredd
helt opp til ripa.
Da Olav T. Engvig sammen med sin datter seilte til York i den hundreårige
åfjordfyringen “Hitra”, ble han vist en ting av dem som holdt på med de store
utgravningene av vikingebyen, og ikke forstod hva det var. Det viste seg å være et
rorlås. Engvigs båt hadde nøyaktig maken, og det har halvfjerdemingen som står i
naustet vårt også. Samtidig hadde muligens langskip og knarrer, som ble seilt til Irland,
roret på siden? Nordlandsbåten fikk nok de linjene den nå har på 1800-tallet, og er etter
mitt ringe skjønn tydelig påvirket av nasjonalromantikken. At Åfjordsbåten er en
direkte etterligning av vikingeskipene, som det er hentydet i forskjellig literatur, er nok
lite trolig, men båtens prototyp ble nok laget for temmelig mange år siden, og er
antakelig lite forandret gjennom tidene, men tilpasset lokale forhold, etter at brukerne av
båten ytret ønsker ovenfor båtbyggerne. Det var drøye krav som ble stilt til den spinkle
båten. Den skulle være lett å sette opp og ut, og derfor ble den bygget av tynne
granbord, og med svært lite avspanting. Den skulle seiles i lite vind, og derfor fikk den
et overdimensjonert seil. Den skulle være lett å ro, og den skulle kunne klare uvær på
åpent hav. Med folk som behandlet den riktig, f.eks. Teodor Langholm, så gjorde den
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det også. Hvis den kullseilte, trillet den helt rundt og hvelvet ballasten ut, og fløt godt
med kjølen i været, så folk kunne ha en sjanse til å berge seg. Farfar mente at mye av
grunnen til at så mange kullseilte var at de tok sjanser, da det ble sett på som mandig å
seile hardt. Til sist - og kanskje viktigst – måtte båten produseres så billig at selv en
lutfattig fisker kunne erverve seg en.
Fra omkring århundreskiftet tok folk til å anskaffe seg listerbåter, eller satte denne
båtens rigg på sine åfjordinger, fordi en trengte mindre folk til å betjene den, og den var
langt mer lettvint under kryssing. For romvind var råseilet nærmest fullkomment for
Åfjordsbåten, og løftet den opp slik at den slo luft under seg og surfet bortover
overflaten, men det var bedre enn sneseilene, også under bidevindsseilas. Når båter med
listerrigg kullseilte, klarte de ikke, grunnet at seilet var festet langs masten, å rulle helt
over og kvitte seg med seglsteinen, og sank dermed rett ned. Det var dette som hendte
Hans Kvalvåg fra Tjønnøya. Med det samme de fikk vind i seilet, la båten seg over og
tok inn vann over ripa i le og sank. Julian Thorsø kom rakst til stedet og så øynene til
Hans stirre på seg gjennom vannet. Hans var da klemt fast mellom vantet og masta. “De
øynene glemmer jeg aldri” sa Julian da han fortalte meg dette, mens tårene rant nedover
kinnene hans. I alt druknet tre mann, og bare Henrik Kuholmen, som var kroppslig
funksjonshemmet, overlevde ved at det kom luft under oljetrøya hans. I 1946, da jeg var
12 år, fortalte Henrik meg om denne tildragelsen. Han var da gammel og skrøpelig og
bodde hos Ingeborg og Johan Tungen på Sør-Hitra. Denne ulykken gjorde et sterkt
inntrykk på øyværingene og enda i min barndom ble det snakket mye om den. Tett etter
kullseilingen fikk Tora og Eleseus Burø en sønn og denne gutten ble døpt Hans
Kvalvåg.
Metoden som omtales i ”Den siste viking” av Bojer, ved å seile over båthvelvet for å
redde de kullseilte, ble praktisert siste gang i Bispøyan omkring 1900. Da ble det, under
sterk vind, berget en mann på Monsøy-svaet på denne måten. Denne mannen hadde nok
råseil, men det var også fort gjort å kullseile når færingen hadde «stamnseil». Ble båten
f.eks. for mye ”framsætt” (trimmet forover) kunne en vindrosse være skjebnesvanger.
Arthur Furuvik forteller at før jul i 1939 hendte dette med hans søskenbarn Arnold
Andersen (13 år) og deres felles bestefar Peder Furuvik. Det var sterk sørvest vind da de
på vei fra handelsmannen på Grefsnes, kantret med færingen sin og havnet i vannet.
Charles Jenssen var oppe på sørloftet på Klubbneset hos Martin Veiskifte. Der hadde de
panorama-oversikt til det som skjedde. Ved holmen utenfor Berge forsvant pludselig
stamnseilet og de forstod da at båten hadde kullseilt. Arnold måtte dukke under vann for
å få tak i bestefaren, men straks denne fikk hodet over vannet sa han til dattersønnen:
”Slipp meg og berg deg sjøl, det er ikke så farlig om jeg drukner”. Trettenåringen greide
imidlertid å få bestefaren inntil båthvelvet og holde ham fast der, noe som berget livet til
den gamle mannen. En kort stund etter kom Johan Langdal og sønnen August samt Ole
Grønvik dem til unnsetning i båt og fikk dem heim til Furuvika. Om Arnold fikk noen
påskjønnelse i form av en tapperhetsmedalje eller lignende vet jeg ikke, men det han
gjorde var en bragd det ble snakket lenge om etterpå. Det de tre andre redningsmennene
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utførte ble nok sett på som en selvfølge, men man fikk medalje fra Carnegies heltefond
for mindre enn dette.
Bestefar Nils Langdahl kjøpte også båt av listertype, eller ”Lystreng” som disse ble kalt
i Bispøyan, bygget i Åfjord. Denne båten, kalt ”Kjærringbåten”, henger nå under taket i
naustet. Teodor Langholm laget sneseilsrigg (fokk og storseil) til denne, og samtidig
fikk Arthur Henriksø opplæring i seiling av ham. Som jeg har nevnt andre steder i dette
dokumentet var Teodor en naturbegavelse når det gjaldt å seile åpne båter, og Arthur
fikk med seg såpass mange knep at selv om han var temmelig ung, stolte bestefar
likevel mer på ham enn seg selv når de var ute og seilte. Listringene slo aldri helt
igjennom her, da åfjordsfæringene var de mest lettrodde, spesielt i motvind, men også
det at listringene var værre å andøve med når man var alene og ”kasta”, (fisket med
snøre og angel) betydde nok mye for valg av båttype.
Den siste som brukte åfjordsbåt med orginal råseilsrigg på Olderøya var Tobias Olderø
(f.1906). Han rodde vårfiske etter skrei med seksringen sin under 2. verdenskrig, men
helt til langt ut på 1950-tallet kunne man se åfjordsbåter med råseilsrigg under seilas.
De siste som brukte slike i dette området, var folk fra Faksvåg. Johannes Hegerberg
(omtrendt alle eldre sa Joanes Hægerbærg) var den siste på Olderøya som dreiv fiske
fra robåt. Han tok torskerusene sine på land i helgene, noe som gjorde at det ble to
driftsdøgn mindre for ham enn for de øvrige fiskerne. Utenom å ha lange ro-tørner, var
dette et betydelig merarbeid, og den spinkle og smålemmede mannen sleit hardt, for å si
det forsiktig. Men ut fra en sammenheng mellom antallet ruser og det området han dreiv
i, fisket han best av alle. Bortimot alle i Bispøyan mente at dette skyltes hans kristelige
levesett. En mann sa, i alvor og ikke i fleip, at en måtte ha andre kanaler til det
Himmelske enn det han hadde for å bli begunstiget med større fangster. Bare å holde
seg til selvpålagt helgefredning, var ikke engang forsøket verdt.
På side 292 i heftet har Martin, sønn av Johannes Hegerberg, skrevet et betagende vers om Færingen til far sin.

Seilbåter m/dekk.

Brødrene Bænksa, August (f.15.05.1875) og Bernhard (f.04.04.1870) leide ei mindre
jakt i 1890. Den ble antakelig brukt til lokal frakting. Det tilårskomne fartøyet var svært
bredt og skroget manglet fullstendig de linjene som kjennetegner båter som f.eks.
«Dyrafjeld». Tross sin beskjedne størrelse var hun rigget både med jager og breifokk.
Dessuten storseil, toppseil, fokk og klyver, men hun var totalt det motsatte av en
skarpseiler. Speilet akterut var verre enn på ei jekt og drog med seg en masse vann
under seilas. Slapp de en tresko bak så ble den liggende der så lenge båten beveget seg
framover. Dette var kanskje den første båten med dekk i Bispøyan. Tett etter, eller
samme året, kjøpte Johan Hauøya, Bernhard og Johan Bænksa listerskjøyta «Fridtjof».
Se side 81 avs 1 Omkring 1910 anskaffet Julian Thorsø m/flere seg en 48 fots kutter som
het «Leif». Den var rigget med storseil, toppseil, fokk og klyver samt mesan. Det er
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mulig det også har vært en seilbåt på Monsøya/Henriksøya. Jakta til Johan Pettersen på
Lamøya hette «Oline av Kvenvær», men på folkemunne ble hun kalt «Svin-Olina»
Motorbåter.

Allerede i 1904 var det en brønnbåt, en skøyte ved navn “Motor” på omkring 50 fot,
som samlet levende torsk for transport til Trondhjem, og som hadde en 4 hk Dan til
framdrift i stille vær. Det var på denne tiden de begynte å fiske med trollgarn i
Bispøyan. Far, som da var 12 år gammel, studerte vidunderet så godt han kunne, og
fortalte at maskinen var en 4 takts glødehodemotor med forgasser, og at båten ikke
gjorde større fart i godt vær enn at en mann på færing lett rodde fra den. Den første
motorbåten på Olderøya kom dit litt før 1910, og det var brødrene Thore, Johan Art og
Rasmus som anskaffet seg den. Det var sistnevnte som var ”for hodet” (sjef) og passet
maskinen. På grunn av dette hoverte han litt ovenfor sine brødre og sa; “Tore vasen,
forstår ikke Gideon”, men det gjorde altså han. Tobias Olderø fortalte at heller ikke hans
onkel Rasmus hadde den store oversikten, da han i førstningen mente det gikk like mye
drivstoff enten motoren stod eller gikk, og sa at det bare var å kjøre. Maskiner og
mekanikk var nok like forunderfundig for den tids mennesker som datateknologien er
for min generasjon.

Første motorbåt til Kvenvær Herred ble kjøpt i Kristiansund av handelsmannen Myhre i
Helsøysund, oldefar til han som nå i 1997 driver stedet. Etter en rask innføring i bruken
av maskinen drog han til Hitra. Kommet vel heim oppstod problemet med å få stoppet
motoren. Storsmeden som da hadde smie i Båtvika ble tilkalt, og det ble fundert i det
vide og det brede. Til slutt mistet Myhre tålmodigheten og i irritasjon kjørte han et spett
inn i de støpte eikertene på svinghjulet; disse ble slått av og maskinen stoppet.
Storsmeden, som hadde Dahl til etternavn, var fra Sør-Hitra, og var litt for glad i det
sterke. Han arbeidet i mange år ved Trondhjem Mek. Verksted. Smijernsgelendret på
trappa til Stiftsgården i Trondheim skal være utført av ham. Under arbeidet fikk han
bruke så mye tid han ville og fikk så mye brennevin han ønsket.
Så godt som alle karer i Bispøyan og i området for øvrig, var på en eller annen måte
interessert i båter. Mannfolk skulle ikke være så lenge sammen før samtalen kom inn på
fartøyer, og de fleste visste på en prikk hvilket skrovtype de foretrakk. Det var nok
økonomien som først og fremst bestemte hva slags båter man anskaffet seg etter at det
ble vanlig med motorer. Mange var bygd av folk som ikke kunne annet enn å jukse i
faget, og båtene deres så også tilsvarende ut. Med unntak av små åpne motorbåter var
det svært få båter av Lista typer, herunder også risørskøyter og lignende sørlandsbåter.
Mange likte ikke slike og sa at en slik ikke var båt, men to ender som var satt sammen.
Farfar mente at gode båter var breie og runde i sidene. Romsdalstypene ble holdt for å
være gode og sterkt bygde båter. Far likte dem ikke og mente at de var en direkte
etterligning av vengbåter fra dette distriktet, og de var breiest ved frammasta og smalnet
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relativt dramatisk bakover til de endte i et ellipseformet hekk. Båtene ble høye på
baugen og hadde lite bæreevne bak. Den eneste, så vidt jeg vet, som har skrevet om
norske fiskebåter i vitenskapelig sammenheng, er engelskmannen David Howard,
nestkommanderende ved Shetlands-gjengen under 2.verdenskrig. Han kom til at
skøytene fra Nord-Vestlandet var de best egnede til å ri av en storm på havet.
Hardangerkutteren ”Fremtiden”, eid av Bernt Monsø og Julian Thorsø m.fl., var den
første båten av denne typen her. Selv om den var drøyt over 50 fot, gjorde den god fart
av en 25 hk Wichmann. Det var allment vedtatt av øyværingene at hun hadde det
vakreste skrovet som noen sinne har hatt Bispøyan som sin hjemstavn. Denne
kuttertypen hadde nok det ”drømmeskrovet” som de fleste sverget til. Etter at de såkalte
”krysserne” kom på 1930-tallet, med framoverhellende baug og ballonghekk, var det
denne type båt som ble sett på som pen. Når det gjelder fiskebåter av tre, så er en eller
annen utgave av den sist nevnte skrovtype, innbefattet en plattgattet versjon, bygd helt
fram mot år 2000.
Onkel Petter Langdahl fortalte at når de kom fra Kristiansund med Stina måtte de
begynne å skru på manøvreringshendlene ved Talerøyklubben. Først var det
dobbelsprøyta med en ti - femten omdreininger som skulle tas av; drivstoffpumpa hadde
også noe lignende, og til slutt regulatoren med en tre - fire omdreininger. Omstyringen
hadde ca. tyve omdreininger fra full forover til full akterover, og så måtte propellen
kobles fra motoren. Denne kløtsjen hadde også et imponerende antall omdreininger.
Stina ble lagt i fjæra Nord i Hund og kondemnert, og motoren ble solgt til brødrene
Johan og Arne Thorsø, som etter å ha fått den montert i båten sin fikk satt på en
vannpumpe for innsprøyting i glødehodet, noe som forbedret motorens yteevne
betydelig. Hendelen til denne hadde også mange omdreininger i tillegg til de som
allerede var der. Mulig det her er nødvendig å forklare noen av navnene jeg bruker
ovenfor. Dobbelsprøyta var en ekstra drivstoffpumpe som sprøytet solarolje (Diesel) på
utsiden av glødehodet og gassen ble så sugd inn i sylinderen sammen med
innsugingslufta. Regulatoren hadde stort sett bare oppgaven med å holde motoren på
jevn gange. Omstyring (reversering) forandret vinkelen på propellvingene slik at den
drog akterover eller forover selv om maskinen spant den samme veien.
Sommeren 1938 kom ei jekt og hentet tang som mor hadde kjøpt opp for Algea
Produkter i Kristiansund. Båten var omkring 60 fot og veldig brei i forhold til lengden.
Den hadde en motor på 30 hk, og jeg husker at farten var påfallende sakte da den forlot
Olderøya, samt at seilet var beslått på storseilsbommen. Jeg antar at de fleste store
fraktbåter på kysten var av denne standarden. På turer til Trondheim med fiskebåter s.s.
den vel 40-fots lange kutteren ”Brødrene” fra Furuvika, eller M/k ”Wichmann” på 46
fot tilhørende Arne Thorsø, og med en 16 hk Wichmann motor, ble så godt som alle
slike fraktbåter tatt igjen og forbikjørt, enten de var nedlastet eller var tomme og lå høyt
på vannet.
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Den karakteristiske bankelyden av 4-takt 1-cyl. glødehodemotorer var det i min
barndom sjelden å høre. Det kunne være en ålefisker fra Møre eller enda lenger sørfra,
som hadde slik motor. Men disse motorene fantes også i dette området. Under 2.
verdenskrig anskaffet brødrene Johannes og August Langdahl seg en 34-fots kutter, og
i denne var det en 10 hk Hein. Akkurat samme motor, når det gjaldt merke og størrelse,
som den som hadde stått i ”Gryta”. Jeg var med far for å se på da August startet denne
motoren. Etter å ha fyrt på glødehodet med blåselampe i et drøyt kvarter, begynte han
med forberedelser til oppstart. Jeg lå på magen på dørken i styrehuset og såg ned i
maskinrommet. Først slo han over knasten (på dialekt kalt knasen) som holdt
innsugingsventilen åpen, slik at motoren ikke fikk komprimere. Deretter begynte han å
dra startsveiva forferdelig fort rundt, fjernet sveiva, slo ned knasten, og motoren
begynte å gå den gale veien. Den lille maskinrommet ble nesten omgående fylt av lys
røyk, en blanding av eksos og solarolje(diesel)os, og det ble intet mer å se. Nede i
røyken holdt nå August på med å ta slaget av drivstoffpumpa, for så i det rette øyeblikk
å gi en innsprøyting i glødehodet for hånd, slik at motoren kom over på rett gange, noe
som denne gangen lyktes ved første forsøk. Så kom han hurtigst mulig opp på dekk,
hivende etter pusten og med rennende øyne. Også under vanlig bruk var maskinrommet
temmelig røykfylt av gasser som hadde sluppet gjennom mellom stemplet og
sylinderveggen. Man måtte ned til motoren flere ganger i timen, da vitale deler ble
smurt for hånd med spisskanne.
På slutten av 2.verdenskrig monterte Kristian Klubbnes en 5 hk. 4-takt Gideon inn i en
ombygd ”halvfjerdeming” (halvfjerderømming). Dette var den siste 4-takt
glødehodemotor brukt i fiskebåt i dette området. Paul Lilleløvø i Hullvika hadde en 8
hk. 4-takt Alpha med 6 hk. cylinder som var i bruk til etter 1950. Denne maskinen var
drivkraften til vinsjen på slippen og dro opp båter som var bortimot 50 fot.
I perioden fra først på 1900-tallet til 1950 var det i Norge en hel drøss av
motorfabrikanter som produserte 4 og 2-takte båt-motorer - fra 2 hk Wichmann som var
produsert på Rubbestadneset, til Finnøys 75 hk. Utenom disse to kan jeg nevne i fleng Helseth, Jeldseth, Brunvold, Volda, Union, Rapp, Grei, Gideon, Glimt m.fl., samt de
svenske June Munktel, Bolinder og Scandia Lysekil. Alle disse var representert i
Bispøyan og nærmeste omegn. Jeg har aldri sett et nøyaktig tall bli nevnt noe sted over
hvor mange som laget motorer for båter i Norge på denne tiden, men antallet må ha vært
høyt(x). Bare unntaksvis ble det produsert 2-cyl. under ca. 75 hk. Den som var mest
etterspurt av de store, var nok 50/100 hk Wichmann eller 50-Rubb som den ble kalt.
Lyden av denne, som de fleste mennesker på kysten kjente, hørtes ofte fra
Faksvågsvaet. Små bensinmotorer ble tatt i bruk mer og mer etter 2.verdenskrig. De ble
ikke sett på som så driftssikre som for eksempel 4/5 og 5/9 Sabb. Spesielt etter 1950 var
det mange små motorbåter i Bispøyan, og folk sluttet å ro. På Olderøya var det bare
Johannes Hegerberg, som var fisker og emissær, og brødrene Johannes og August
Olderø som brukte robåt.
(x) Ifølge Norsk Fiskeværsmuseum, Å i Lofoten, oppstod det drøyt over 150 motorfabrikker langs Norges kyst.
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Noen ord om 5-9 hk Sabb fra Damsgaard i Bergen. Disse motorene var det mange av på
1940-tallet og utover i Bispøyan og omegn, og derfor velger jeg å skrive om denne
maskinen. ”Sot-Sabb” var et begrep blant folk, og mange øyværinger kom ut for litt
beksot på finklærne; f.eks. på tur til eller fra juletrefest o.l. Noen Sabber var mer grisete
enn andre, og det skyldtes nok eierne. Bauer-smøreapparatet var ferdig innstilt fra
fabrikken og en forholdsvis kostbar olje var anbefalt, men det var få som fulgte disse
forskriftene. Mange bruke den billigste smøreoljen som var i handelen. For å
kompensere dette ble smøreapparatet, ganske vilkårlig, stilt opp til høyere forbruk.
P.g.a. dette inneholdt eksosen betydelige mengder sottjære. Skorsteinen stod som oftest
rett opp fra maskinkassen, noe som gjorde at motoren griset til alt og alle. Noen ganger
hendte det at sotbelegget i lydpotte og eksosrør tok fyr, og da ble tilgrisingen svært
omfattende. Det hendte til og med at det ble eksplosjoner under stemplet i sveivskapet
(veivhuset). Da het det at motoren ”bottentente”. Det var også flere ulemper p.g.a. sot.
Regulatorfjæren, en vital del, kunne plutselig gå i stykker, og motoren stoppet. Det var
også her oppgitt intervaller for når fjæren skulle skiftes ut, men det var ingen som
brydde seg med det. Det var enklere å ha et par ekstra i bukselomma. Fulgte man så
noen lunde fabrikantens råd var Sabb en ”snill” motor, men de fleste hadde et
sotproblem, og det var til og med noen som måtte ”mekke” på motoren hver eneste dag
p.g.a. beksot. 5-9 Sabb var en trofast sliter som fant seg i det meste, som var særdeles
driftsikker og i all sin enkelhet tilnærmet et teknisk vidunder.

Farfar Johan Bænksa oppfattet ikke ”Gryta” som motorbåt, men som en seilbåt med
motor, og på de første båtene med motor var nok seilene det man satte sin lit til. De
første motorbåtene hadde skorsteiner som lignet på dampbåtenes uten at det hadde noen
praktisk nytte. Alpha-motoren hadde en sylinder som stod på fire høye bolter, slik at
veivstang og veivlager stod åpent tilgjengelig, akkurat som på en dampmaskin. Dette
forandret seg etter ca. 1915 til lukkede veivskap og eksos-rør som ikke var større enn
det motoren behøvde (Side 136 avs. 2)
Selve motorbåtene forandret også utseende etter hvert. Noe må ha vært direkte
motebetont, og det er vanskelig for meg å se den praktiske nytten i alt. Når det gjelder
de mest iøynefallende forandringer på selve båtene, var nok disse at frammasta ble
flyttet opp på lugarkappa (båter under 55-56 fot) og at rorhuset ble betydelig større og
kom opp på maskinruffet. Etter at seilene fikk mindre og mindre betydning forandret
også riggingen seg bl.a. ved at mastene ble lavere. Noe av praktisk betydning var at
rekka ble høyere, men at baugen ble utlagt som på racerbåter var vel heller mote.
Natthusene var konstruert for å stå ute i all slags vær. Og etter at motorbåtene fikk
rorhus ble de satt på en hylle foran vinduene på utsiden av rorhuset. Dette var stort sett
gått av mote da jeg var guttunge, og jeg har aldri sett dette arangementet på fiskebåter,
men på flere små fraktebåter, bl.a. M/k ”Gideon” fra Strømfjorden. Lugarforhold og
andre bekvemmeligheter var heller primitive og forandret seg svært lite gjennom disse
åra.
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Kurt Hagen Werner fortalte at hans far Olav Hagen (f.1890) konsekvent manøvrerte
motorbåten inn til kai på en måte som ble brukt på dampbåter, og ikke utnyttet det
potensialet en omstyrbar propell hadde. Anton Gjertsen fra Henriksøya (f. ca. 1915)
mente at om bord i M/k ”Mjølner” hadde eierne, som tilhørte hans foreldregenerasjon,
mange ”kjekke” løsninger når det gjaldt motoren om bord i båten. Det ble bl.a. ventet
lenge med å stramme koblingen (kløtsjen) når den begynte å slure. Isteden ble det tømt
på aske og sand. Det ble ikke slutt på dette før hans 17 – 18 årige bror Gjert ble
maskinist på båten. Det var vanlig med egen maskinist på langt mindre båter enn
”Mjølner”. Dagfinn Thorsø (f.1920) var maskinpasser på en mindre kutter som hette
”Hildur” og som var notslep for Olderøy Notlag. Årsaken til dette var, ifølge Dagfinn,
at det var få som ervervet seg teknikken med å starte slike store 1-cyl. motorer ved å
”bikke” på svinghjulet med handmakt. Senere ble det vanlig å starte disse motorene med
trykkluft. Mange av disse 2-takterne virket omtrent like bra, enten de spant den rette
eller vrange veien, og en måtte ha et øvet øre for å oppdage det.
Selv om motoren var utstyrt med trykkluft-start måtte man være noe slikt som spesialbegavet på område for å få motoren til å starte, og noen lærte det aldri. Følgende historie
er fortalt meg av en mann som var mannskap på seisnurperen ”Holmshorn” av
Veiholmen. Motoren i denne båten var en 1 cyl. 2-takts Bolinder på 75 hk. Etter at helga
var over lå snurperen klar til å dra ut på feltet. Maskinisten hadde vært på fest og var
noe forsinket, og i irritasjon over dette forsøkte skipperen å starte motoren, noe som
mislyktes. Etter noen ”bomstarter” dukket maskinisten opp og han fikk motoren til å gå
ved første forsøk. Nå hadde imidlertid maskinen mye solar (diesel) inne, både i cyl. og i
veivskapet, og den ”reintlaus”, d.v.s. at den tok til gå ukontrolert selv om den ikke fikk
drivstoff. Denne svært langsomt-gående motoren, som under vanlig gange skaket båten
så mye at snurpenota bak på hekken måtte være våt for ikke å bli ristet over bord. Nå
økte turtallet dramatisk og skroget vrei seg i sine sammenføyninger. I engstelse søkte
skipper og mannskap inn på kaia for å komme i sikkerhet. Etter noen nervepirrende
sekunder fikk maskinisten herredømme over motoren og fikk den over i normal gange.
Det ble med skrekken; noen skade på maskineriet og det sterkbygde skroget ble ikke
registrert.
Torgeir Thoresen (f.1928) var 22 år gammel maskinist på brønnbåten (levende fisk)
”Havdur 2” av Trondheim, som hadde samme motor. Han forteller at maskinen var
”karshøgda” (170 – 190 cm.) og at svinghjulet var drøyt over et halvt tonn, og at han
aldri hadde problemer med oppstartingen av motoren. Da Torgeir ble innkalt til
repetisjonsøvelse i Kystartilleriet overtok søskenbarnet Anton Thoresen jobben som
maskinpasser. Båten skulle på storsildfiske og siden til Lofoten på snurpenotfiske etter
skrei, men på Lofoten ble det dårlig fiske fordi den tunge Bolinderen var for langsom,
og stengene ble tatt fra dem av båter med lettere og kraftigere motorer. P.g.a. det
forestående fisket var motoren blitt grundig ettersett, bl.a. hadde den fått ny elektrisk
topp, slik at man slapp å bruke blåselampe til glødehodet, men verken han eller
skipperen, Trondhjemmeren Birger Aspen(X), som opprinnelig var fra Veiholmen,
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lyktes i å få motoren til å gå med den nye toppen. Etter flere ”bomstarter” brukte de en
nødløsning, en såkalt glødesigarett, og da fikk de start, men maskinen ”reintlaus”, noe
Anton minnes med gru. Det har ikke lyktes meg å få tekniske data på denne maskinen
selv om Munktell museet i Sverige har disse for alle de gamle Bolinder motorene. Det
ble produsert både 80 og 100 hk. på en cyl. av dette merket, men den største som ble
brukt i fiskebåter var på 75 hk.
(X) Aspen? - Aspa-ætten hadde tilhold på Frei og Veidholmen. – (Se side 47- Små skrift)

Mindas bestefar Lars Gautvik på Titran var en dyktig fisker, men Gideon-motoren
mestret han ikke. Det var sønnen Johan(f.1910) som startet den om morgenene før han
gikk på skolen. Da Johan ble liggende syk fikk de problemer. Etter utallige forsøk på å
få start, ble den feberhete 11-12-åringen hentet, og han fikk motoren til å gå slik at faren
og hans mannskap kom seg på sjøen. Voksne folk har nok vanskelig for å omstille seg
og godta noe helt nytt. Dette var kanskje årsaken til at da motorbåtene begynte å komme
i dette området, kan det se ut som om det var helt pure unge gutter som fikk
kommandoen. Den yngste jeg har hørt om er Peder Hegerberg (f.1891) fra Monsøya.
Han var ifølge min far, Sigurd Olderø, bare 17 år da han ble skipper (Jeg vil tro det var
på en seilbåt). På tross av at båten var svært liten til å ferdes på åpent hav, dreiv de
likevel bankfiske med den. Frøya- og Haltenbanken er svært store områder, forholdsvis
nær land, og de var nok ikke så vanskelig å finne fram til. Navigeringen heim igjen
bestod stort sett i å seile mot syd-øst. Etter hvert som landet steig av havet kjente de
fjellformasjonene igjen og kom inn dit de skulle. I dårlig sikt m.m. kunne slik
navigering ha sine ulemper, men ingen øyværinger omkom under dette fisket.
”Gry l” og ”Gry 2” samlet, bl.a. fra Bispøyan og omegn, levende torsk som ble fraktet
til Bergen. Begge disse kutterne hadde 50-Rubb (50 hk Wichmann) og når de hadde last
var de så lave at baugsjøen i stille vær nesten gikk opp til nedre kant på
skansekledningen helt forut. Med uvær forbi bl.a. Hustadvika og Stad, må det ha vært
mange harde tørner for mannskapene ombord på disse båtene før de nådde Bergen.
Under krigen var de uten radio og værmelding, og dessuten var alle fyr og lykter slukket
og kysten mørklagt. En annen båt, Flyfisk, (xx) var en spesialbygd brønnbåt og mer
egnet for slik last. Hun hadde en kraftig dobbel-sylindret motor, og det vakre krysserskroget hadde brukbart fribord og god fart også når lasterommet var fylt med sjøvann. I
mørke senhøstes 1943 kolliderte den med M/k ”Buøy” på Dragøysvaet sør for
Helsøysundet. Flyfisk, som var på vei til Bergen og var nedlastet med levende torsk,
kom rimelig lett fra sammenstøtet. Buøy, derimot, fikk så stor skade at den sank i løpet
av noen minutter, og en mann ved navn Meland, som lå og sov i lugaren forut, ble med
båten ned. Vraket er så vidt meg kjent ikke lokalisert, men på ytre side av Vågaholmen
fester bruket seg ofte til bunnen slik at bl.a. garn blir revet i stykker. Buøy var den første
båten til Harald Kjerringvåg (f.1916) på Dolmøya. Han må sies å være en av pionerene
fra dette området når det gjelder sildefiske med snurpenot.
(Xx) M/K ”Flyfisk” var eid av fiskefirmaet Lerøy og søsterbåt til svensk-skøyta Blia (55 fot – 50 hk Wichmann)
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som før 2. Verdenskrig samlet rusefisket levende torsk for transport til Bergen. Begge båter, som også motok fisk
fra Bispøyan, betjente samme rute på Trøndelagskysten. Den 11. november 1941 gikk hun fra Øklandsvågen på
Bømlo med 36 flyktninger og 7 manns besettning fra Kngl. Norske Marine (Shetlands-jengen) og forsvant sporløst
med mann og mus i en orkanaktig storm i Nordsjøen på vei til Shetland. Skipper ombord var Ingvald Lerøy.
Omkring 50 år etter forliset ble vraket av Blia oppdaget og er nå fredet krigsgrav.

Literatur: Shetlands-Larsen – Nordsjøbussen.

Direkte beretninger om forlis fra øyenviter har jeg ikke. Anton Johansen (f.1910) fra
Olderøya var en av mannskapet på en Hustad-båt (Trondheims rederi) som forliste og
sank p.g.a. uvær. Jeg var tilstede ved et par anledninger hvor han ble nødet til å fortelle
om dette, men han slo det bestandig bort i fleip (x). Harald Gautvik (f.1927), Titran,
husker at en båt fra Hitra strandet natten til 6. mars 1938 (side 131 avs. 2) på Korsholmen
ikke langt fra der han bodde, men verken skipperen, med etternavnet Brøtingsvåg, eller
noen andre omkom ved dette forliset. Min svigermor, Karen Ulriksens (f.1911)
pikenavn var Gautvik, og hun er oppvokst i huset lengst sør på Stabben, og er søster til
nyss nevnte Harald. Et minne fra hennes barndom handlet om en morgen de våknet og
et forlist båtmannskap stod på en liten holme rett bortenfor stuevinduene. Selv om det
bare var et ytterst smalt sund som skilte dem, ble folkene værende der de var i mange
timer innen de ble reddet over til Stabben. Når det var uvær og høy dønning gikk
”sjøbolen” inn til stranda rett nedenfor huset deres, og det hendte at de plukket opp fisk
som var drept av grunnbrottene og skylt opp på jordet tett ved.

Når en båt kappseiler p.g.a. av vind og sjøgang, vil jeg tro alle normale mennesker føler dødsangst. Det var nok
uskrevne klare regler for hvor mye en skulle fortelle uten å få stemplet skrytepave, og for å være på den sikre side
sa man ingenting. Det er svært sjelden jeg har hørt fiskere og sjøfolk innrømme at de har følt redsel på sjøen, selv
om det var forbundet mange farer ved disse yrkene på den tiden. ( Side 60 avs. 2)

En båt, da spesielt etter at motorene kom, var ikke bare en arbeidsplass og levebrød.
Dette ble, i aller høyeste grad, også en livsstil. I motsetning til færinger og andre
robåter, som ble ansett til å være forbruksvare, kunne de som var involvert i farkosten
ha sterke følelser for den. Det var tilfeller hvor sønnene byttet ut den gamle motorbåten
med en ny først etter at faren var død, selv om det lenge hadde vært ønskelig. Da hennes
far solgte ”Wichmann”, lå den 15-årige Synnøve Thorsø i lyngen og gråt da hun så den
nye eieren kjøre bort med båten. Eventyret om disse båtene ble nok også overført til 2.
og 3. generasjon, og de av dem som har realisert drømmen om en ordentlig motorbåt,
det være seg til fiske eller fritid, så er igjen de gamle båtnavnene blitt benyttet.
Motorbåten ”Kalle” får her representere drømmen om båt, satsingen, anstrengelsene og
oppfinnsomheten folk brukte for å forbedre sine kår. Måtene å gjøre dette på var Nok like
mange som det var båter. Denne generasjonen hadde opplevd krakk og dårlige tider og var
forsiktige.

I 1928, mens han ennå bodde på Olderøya, hadde onkel Gustav Jenssen kjøpt en 32 fot
lang åpen klinket spissbåt med utvendig ror og med en en 5 hk. 4-takts Gideon
glødehodemotor. Denne forhenværende seileren, som fikk navnet ”Kalle”, var heller
flatbunnet, og, etter lengden, svært brei. Den lille lugaren under den oppbygde bakken
”Der vester mellom skjær og bå...”

74

hadde tre køyer. Akter var et lite rorhus med et rundt ”koøye” i den bakre veggen.
Mellom lugarkappa og maskinruffet var det dørk (ikke dekk). Som vanlig på slike båter
var også denne utstyrt med skandekk og finkenett. P.g.a. et uhell med motoren fikk
Gustav en stygg kvestelse i en fot, og etter det ble maskinen tatt ut og satt opp på låven i
det nybygde fjøset. Båten stod i flere år på land i vika øst for Kjerksundet. Helga og
Gustav Jenssen flyttet til Bureisningsbruket på Klubbneset i 1934, midt i de hårde
trettiåra, og det ble ikke gjort noe for å få båten i fart igjen før tidlig i 2.verdenskrig; da
fikk de nok som de fleste andre litt mer penger mellom hendene.
Brødrene Hans Kvalvåg og Ole Burø hadde lagt motorbåten sin, ”Galten”, i fjæra
(kondemnert), og motoren, en 8 hk. 2-takts Scandia Lysekil fra 1909 ble solgt til Gustav
for kr. 500.- Denne maskinen kan ha vært noe foran sin tid; bl.a. hadde den vridbar spiss
(dyse), men omkring 1940 fikk Scandia betydelig mer kraft ut av en motor med samme
sylindervolum. Brødrene hadde bestandig hatt mye ”maskinska” med den, og den
viktigste grunnen til dette var at den måtte kjøres hardt, da den var for liten til det ca. 40
fots lange skroget. Gustav var i mange år maskinist på M/K “Laugen” og siden ombord
i M/K “Venus” til Ludvig Østreim sen. Disse motorene var meget ustabile og trengte
kontinuerlig tilsyn; i forhold til disse var nok Scandiaen snill, og selv om han hadde en
del prakk med regulatoren, må det sies at mellom fingrene på onkel Gustav ble den
gamle og utskjelte maskinen til et vidunder i presisjon og driftssikkerhet. Hans Kvalvåg
mente at mye av denne suksessen skyltes at motoren ikke ble presset, og sa det slik: ”Ja,
på regulering (tomgang) fungerte den bestandig godt.”
I 1941 ble den gamle motoren montert inn i båten av smeden Ånes, som hadde slipp og
mek.verksted i Innerkjeila på Titran. Den ble nå overhalt og bl.a. var det to tyske
soldater som støpte inn nye rammelagre og veivlager. Oppstarting skjedde ved å bikke
på svinghjulet gjennom en skyvedør på styrbord side av maskinruffet, og p.g.a.
plassmangel stod rattet for tilkobling av propellen foran rorhuset. Da Josef Helgebostad
anskaffet nytt rorhus på ”Porka” ble det gamle overtatt av Gustav og brukt ombord i
”Kalle” mens den ennå var åpenbåt.
Neste fase var da den ble modernisert og fikk dekk. Dette ble utført på Klubbneset av
Osvald Helsø fra Korsneset og Gustav. Tømmeret til båtsbord, dekk og spant m.m. ble
levert av Jarl Håvik, og det ble saget på den vanndrevne saga på Strøm. Båten ble nå
påbygd to bordganger samt forholdsvis høge rekker. Dette var littt ukonvensjonelt og
dristig, men p.g.a. det var lugaren, etter tidens krav, forholdsvis rommelig og hadde fire
køyer. Fremste og nederste var litt liten og ubekvem; den brukte Gustav sjøl til å sove i.
Ovnen til å koke mat på var topp moderne og fyrt med solar (diesel) og laget av Ånes
på Titran. På lugarkappa stod frammasta med lossebom. Rorhuset ble forstørret i
bakkant og satt opp på maskinruffet. Lettbåten kunne heises ombord av bøltreet på
mesanmasta og en davit på babord side.
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Tidlig vår 1943 var ombyggingen ferdig, og med motor fra ”Galten” og rorhus fra
”Porka” var ”Kalle” akkurat slik en båt burde være, når den primært skulle brukes til
vårfiske etter skrei og til feitsildfiske på sensommeren og om høsten. Om sommeren var
det småbruket som måtte skjøttes. I noen år ble det også drevet slik. Egen båt samt
sønner med som mannskap gjorde at dette var en god tid for onkel Gustav, men en stund
før 1950 var slike sesongfiskerier en saga blott. Båten ble nå leid ut som losji-båt til
bl.a. linjearbeidere på kraftlinjene på Hitra, og til slutt solgt for en billig penge. Bort
imot 1970 var ”Kalle” å se i Barmfjorden hvor den lå ”betøyd” (fortøyd).
Som guttunge betydde denne båten også mye for meg. Da lydpotte og eksosrør måtte
skiftes fikk motoren en spesiell klang og var lett kjennelig. I min fantasi assosierte jeg
denne glade bankelyden med huset på Klubbneset. Det jeg husker av mine
barndomsturer dit er lyse rom, latter og glade stemmer. Gustav hadde et gudegitt sinn,
og ingen av sønnene kan huske at han så mye som hevet stemmen overfor dem. Sønnen
Henry forteller imidlertid at også hans far, som alle andre normale mennesker, kunne bli
sint. Onkel Gustav løy aldri, men som de fleste gode mennesker kunne han overdrive,
da alltid med positivt fortegn, og det var få mennesker han ikke så noe godt i. Når han
fortalte om sildefisket under krigen, hvor Trondheim var base, kunne en få inntrykk av
at tyskerne var hyggelige deltakere i en festival. På grunn av sin psyke og sin bakgrunn i
Bispøyans generelle miljø og kultur, var han trolig overhodet ikke i stand til å føle nag
mot noen, enn si å hate en fiende.
Onkel Gustav Jenssen var ”god nordmann” og hadde illegal radio, og i ren fortellerglede
spredte han nyheter fra Radio London (x). Han mente at de fleste tyskere var særs
vennlige og greie karer, men denne ”tyskvennligheten” var ikke av en ideologisk art.
Som nevnt ovenfor støpte tyske soldater på Titran inn nye lager i motoren hans helt
gratis. Denne innstillingen til tyskere hadde han resten av livet, da han aldri kom i
nærkontakt med turister fra denne nasjonen. Første gang han ble behandlet med respekt,
og ikke ovenfra og nedad, av Trondheim Havnevesen, var etter at tysk havnekaptein ble
øverste sjef der.
Det var truet med dødsstraff for å lytte på London, men de fleste som ble tatt ble dømt til tukthusstraff i Tyskland.
Hvis man foruten å ha radio også spredte nyheter, som ble regnet som alliert propaganda, ble man stort sett skutt
.(Se side 206 små skrift)
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Bildet er av ”Kalle” på midten av 1940-tallet etter at den fikk dekk. Den er utstyrt for feitsildfiske. Fokk og mesan er
beslått. På bakken henger tauverk til tørk. Topplanterne og sidesignaler er oljelamper. Rorhuset er påmontert
karbid-dekkslys. De lange furustengene ble brukt til å tørke ”bruket” på. De ble da festet på vantene mellom for- og
mesanmasta; én på hver side.

Henriksøy kirkegård.
Fram til 1904 da Henriksøy Kirkegård ble tatt i bruk, skjedde alle begravelser på
kirkegården ved middelalderkirken på Dolm. Da det bare ble brukt robåter så som
fyringer og halvfjerdinger, må det ha vært et besværlig foretakende; da særlig på vinters
tid når det kunne det være uvær flere uker i strekk. Slik var det da ei lita søster av min
farfar, Johan Martin Bengtsen Olderø (f. 1863 – d.1953), døde. Den lille ble pyntet og
lagt på likstrå i ”burslaget” (bislaget), da de ikke greide å bære henne ut på låven, men
på grunn av været ble hun liggende der i flere uker. En kveld da hans mor skulle en tur
ut i den mørke gangen så hun et klart lys over sin døde datters leie og små hvite fugler
fløy lydløst omkring henne; noen satte seg på hodeenden og andre ved fotenden, mens
andre satt på gulvet foran. Dette var for dem en bekreftelse på at hun var opptatt til
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Himmelen og det senket seg en ro og lettelse over huslyden. Dette var det Johan
Bænksa fortalte, men han sa intet om sykdom, fortvilelse, håp, død og angsten for at det
tok for lang tid før hun ble stedt til hvile i innvidd jord. (x)
(x) Klokkerboken for Dolm. - Gårdmandsdatter Anna Caroline Bentsdatter f. 29.04.1872 – d. 19.11.1874
Dato for begravelse og jordfestelse er ikke oppgitt, hvilket er uvanlig. Side 12 etter avs. 1

Om likferder til Dolm har jeg ingen beretninger og kan ikke huske at det ble nevnt av
noen. Den eneste beretning om at båren ble rodd i båt, var da Bjarne Olderø fortalte han
kunne huske at Edøykarene rodde i fyring nord Olderøysundet på vei til Henriksøya
med Jørn Edøyas båre. Jørn hette egentlig Jørgen Håvik; han var født på Olderøya og
vokste opp sammen med Bænk. De var jevngamle og var kamerater gjennom heile livet.
De døde bare med noen dagers mellomrom, og ligger side ved side på kirkegården.
Jørns hus på Edøya ble revet og bygd opp igjen i Bakkan på Lamøya hvor det nå står,
og er antakelig et av de eldste husa i Bispøyan.
Under sonderingene med å finne et egnet sted for gravplass, ble myra ovenfor
Romsdalsstøa på den ytre siden av Olderøya vurdert. Jorda der er, etter det jeg har hørt,
dyp nok, og området var større enn på Henriksøya. Årsaken må kanskje være at man
anså myrjord for uegnet til slik bruk. Gravsted i Bispøyan ble nok sett på som et langt
skritt framover, og kirkegården ble sågar tatt i bruk før den ble innviet. Det var to
likfølger som troppet samtidig, men diskusjonen om det å benytte gravstedet var lovlig
var enda ikke over. Johan Monsø, også kalt Bubbel-Johan, var der for å begrave sin
hustru, og som vanlig ved slike anledninger var han “godt på en kant”. For riktig å
understreke sin mening slo han hælen mot kistekanten og sa: “Likvæl ho ska no nerri mi
tjilj ja”, og slik ble det. Denne kvinnen er antakelig den eneste av de nedsatte på denne
kirkegården som var født mens Norge enda var en del av Danmark.
I de likferder jeg kan huske ble det brukt motorbåter. Hvis den døde hadde avlidd på
Trondheim Sykehus ble båren sendt utover med en av Fosenbåtene. Kristiansund lå i tid
mye nærmere, og i akutte sykdomstilfeller ble pasientene befordret med motorbåt dit, og
ved død ble de også hentet heim på en sådan. Den første mottakelse av en avdød som
jeg kan huske, var da Alfred Thorsøs båre ankom Monsøy på rutebåten “Gerd Sannan”
høsten 1940. Alfred var blitt hardt såret da et tysk fly en søndagsmorgen skjøt på
drivgarnsflåten etter feitsild, som lå ved Høybakken i Stjørna, og døde noen dager etter
av stivkrampe på Trondheim Sykehus. Når noen døde heime ble de lagt på likstrå på
låven eller et lignende sted. Da min fars søster Ingund døde på Nord-Møre i 1918 i
Spanska, og ble hentet av far og farfar på Gryta, måtte kisten stå på Brøgga i
Hammarmyra, fordi hun døde av en farlig og smittsom epidemisk sykdom. Dette føltes
som en ekstra belastning av de pårørende, så en må anta at sjøhus ikke ble brukt til dette
under normale forhold.
Når noen ble lagt på likstrå forplantet det seg en uhyggestemning over øya som ingen
var upåvirket av, og angsten for lik var det mange som var befengt med. Da Oluf Olderø
(f.1853) døde, kom blant andre hans bror fra Kristiansund til begravelsen, og dagen før
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denne skulle han en tur til butikken. Tante Ruth, som da var en ung pike, holdt på å
vaske gulvet der da den «døde» med ett stod i døra. Da hun ikke hadde hørt om at Oluf
hadde en bror som lignet ham slik, ble reaksjonen voldsom og endte med besvimelse.
Ved begravelser i Bispøyan innfant deltakerne seg i sørgehuset fra morgenen av og fikk
frokost. Etter det gikk de som følte for det, og det var de fleste, opp på låven, som for
anledningen var pyntet med furubar eller bjørklauv, hentet fra Strømfjorden. Det hvite
tøystykket som lå over ansiktet på den døde ble fjernet. Dette var kanskje den tyngste
stunden i heile begravelsen. De aller nærmeste pårørende stod i umiddelbar nærhet av
kisten; de gråt og strøk avdøde over håret. For øvrig gråt alle som var tilstede etter det
jeg minnes. Dette er opplevelser fra jeg var fra 7 til ca. 11 år gammel, men de er prentet
inn i hukommelsen for bestandig, og duften av blomster, reinfann og furubar forbinder
jeg enda med dette. Etter en stund foreslo han som skulle holde liktalen å legge lokket
på kisten, og det ble festet med seks spiker slått i med hammer. Deretter ble den båret
inn i huset, og det ble sunget salmer både før og etter talen som ble framført av en
“troende” øyværing. Som oftest gjennomførte de dette meget bra, men de var ikke
profesjonelle trøstere som våre dagers prester, og enkelte ganger ble det også gått over
streken i iveren etter ærlighet ovenfor sin teologi. Ifølge far og mor, som var tilstede i
begravelsen til Martin Snåsø, hentydet mannen som holdt liktalen at Martin gikk til en
fortapelse i helvete. Martins store og entusiastiske engasjement i I.O.G.T. var en av
grunnene. Denne mannen ble holdt for å være en oppriktig kristen og som sådan var han
både ydmyk og ikke-fordømmende, men han anså vel dette for å være en udiskutabel
kjennsgjerning.
I min tid var det Peder eller Johannes Hegerberg, Bernhard Olderø og Ludvig Østreim
sen. som “forrettet”. De brukte ikke manuskript på noen måte, så hvert ord ble tatt på
sparket. Når det var naboer, gode venner eller i hvert fall folk en hadde kjent godt som
lå der, kunne det være vanskelig for den skulle tale å holde følelsene i sjakk. Den første
jeg så som gjennomførte dette uten å gråte var en prest. I begravelsen til bestefar Nils
Langdahl var det Bernhard Olderø som holdt talen. Han var etter mine begreper en ekte
“Guds mann”, men han hadde en last; han var en nikotinslave i ordets rette betydning.
Uten relativt betydelige kvanta av skrå og røyketobakk fungerte han ikke. Dette var i
1944 og i tobakknødens verste tid, og sterke abstinenser var hans daglige plage. Det
hadde nok røynet på vennskapet når Bestefar, som ikke var stort bedre stilt selv, skulle
fordele rettferdig, noe han på ingen måte greide, tobakken til sine kunder. Bestemor,
som forstod at uten tobakk kunne det bli vanskelig for Bernhard å gjennomføre dette,
hadde greid å skaffe til veie et stykke av en kvartrull, som han fikk om morgenen
begravelsesdagen.
Så stod da Bernhard der foran kisten hvor det lå en som hadde vært hans nabo i førti år,
de var begge “lesere” og følte seg nok som brødre i troen. Da han skulle begynne å
snakke overmannet følelsene ham slik at det bare kom noen stotrende meningsløse ord.
“Æ får itj te nåkka æ folk” sa han. Så tok han et halvt skritt tilbake, vendte hodet litt
bort, men i alles påsyn tok han seg ei durabel skrå og ga seg et nikotinkick som nokså
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sikkert ville tatt livet av en som ikke før hadde vært i befatning med giften (siste
påstand er alvorlig ment fra min side). Så la han det lett rystende hodet bakover på sin
karakteristiske måte, smattet høylytt et par ganger og så kom ordene, meningsfylte og
velformulerte. Han så nå så dårlig at han ikke kunne lese, men hadde han behov for et
bibelsted kom det etter hukommelsen på Dansk skriftspråk og med henvisning til
kapittel og vers, og da han var ferdig var alle tilstedeværende overbevist om at bestefar
var i himmelen.
Etter liktalen var det kransepåleggelser etter et mønster nærmest identisk med det som
praktiseres i dag, og deretter ble liket sunget ut av huset. To menn som var habile til å
synge, det kunne være Bernhard Olderø og Gustav Jenssen, stilte seg ved fotenden; seks
mann løftet opp kisten, sangerne stemte opp med en dertil egnet sang, og så gikk de
sakte ut av huset. Det var ikke lettvint å få en kiste ut av et trangt hus med sånn noen
lunde verdighet, men husene var konstruert med tanke på dette, så det gikk forholdsvis
glatt. Så gikk de syngende ned til sjøen hvor båten lå og ventet med flagget på halv
stang i mesanmasten. Kisten ble plassert på romlukene med fotenden vendt mot baugen
og båten bakket sakte - sakte ut fra land alt mens det ble sunget noen værs fra en salme,
så som “Gud signe vårt dyre fedreland”. De som var ombord og de som av en eller
annen grunn stod igjen på land begynte å vinke med lommetørklær. Dette var en skikk
som ble oppfattet av meg som meget vakker og symboliserte at man brøt opp fra støa
heime for siste gang. Når sangen var til ende ble det omstyrt til forover og farten ble satt
opp, og litt etter litt opphørte vinkingen, men på land kunne det stå noen og vinke sakte
inntil båten forsvant bak nærmeste nes.
Ole Henriksø forteller at hans, og bl.a. Kalle Jenssens, bestefar og Gustav Jenssens far,
Kornelius (Kanneless) Jenssen var fast liksanger. Når de rodde forbi en gård ble det
sunget en salme. I 1946, tett før de flyttet fra Henriksøya, paserte Stensø`s motorbåt
”Kvikk” forbi med et likfølge og da sang de som var ombord mens Oles familie gikk ut
og vinket med lommetørklær.

Noen dager før begravelsesdagen var graven blitt oppkastet av gårdsfolk og det var en
selvfølge at dette ble gjort uten vederlag. Med hakke, spett og skuffel i tela og steinet
jord. På korte vinterdager måtte en flere turer over flere dager før arbeidet var ferdig. De
aller nærmeste var fritatt for dette. Når båten ankom Henriksøy og før båren var brakt i
land hastet et par mann opp til “klåkkhuset” som var en pyramide ca. 3 x 3 m og ca. 5 6 m høy og stod i det sydlige hjørnet av gravstedet, uten gulv og utvendig kledd i sort
takpapp og i den hang klokken. Dette byggverket så virkelig dystert ut, spesielt på
regntunge dager. Straks båren var brakt på land tok de til å ringe alt mens gravfølget
gikk den korte veien opp fra sjøen og inn på kirkegården. Kimingen holdt først opp når
kisten var senket i graven. Så ble det sunget noen værs, kranser ble lagt ned i graven,
noen gikk borttil og tok et siste farvel og som avslutning leste liktaleren fadervår.
”Der vester mellom skjær og bå...”

80

.
Tante Astrids båre bæres opp til Henriksøy kirkegård sommeren 1941 av hennes brødre Arne og Petter Langdahl.
hennes svogre John Berg Eliassen og Sigurd Olderø 5.-bærer er hennes nabo Elias H. Burøy. 6.-bærer ukjent.
Mannen med sort sørgebånd på armen er hennes mann Anton Burø. Lengst til høyre i bildet, med sort hodetørkle
er hennes mor Anna Langdahl.

Når Fadervår var til ende viste alle hva som gjenstod og som alle gruet for, graven
skulle kastes igjen. Da graven til min tante Astrid skulle fylles oppstod det etter bønnen
en nærmest pinlig pause. Der nede lå en 33-åring og rundt stod mann, foreldre og
søsken og den nærmeste familie, og ingen fattet mot til å kaste den første spade med
jord inntil Bernhard, som egentlig var over den alder da en foretok slikt arbeid, i blanke
sko og blådress, grep en spade og begynte å drysse jord langs kanten på graven. Ved
dette signalet begynte andre også å foreta seg noe. Stolpen ble satt nedi, kranser og
blomster ble skubbet til side så det hvite kistelokket kom til syne og plassert der. Andre
tok fatt med spader og Henriksøyas steinete jord smalt mot kisten. Enkelte steiner, som
egentlig var for store til å kvalifiseres som kristen jord, fikk det til å drønne når de traff
den spinkle trekonstruksjonen. Skipperen og hans hjelpesmann på båten som var i
dongeri arbeidstøy deltok aktivt i dette og etter en stund var det blitt en jordhaug med
den karakteristiske stolpen hvor det nå var tredd en krans over. Det ble ikke foretatt
noen jordpåkastelse, da dette var prestens jobb om et år eller to, avhengig av hvor
mange graver som stod med denne stolpen på, eller at det ble et passende antall slik at
presten fant det bryet verd å komme, og da ble det tillyst jordpåkastelse. Dette skjedde
en søndags ettermiddag om sommeren etter preka i kirka på Stein. Da samlet pårørende
og andre seg på kirkegården. Enkelthetene i ritualet husker jeg ikke, men stolpen som
stod ned mot kistelokket ble dratt opp, og presten kastet de tre spadene med jord ned i
hullet og gikk videre til neste grav.
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Hanna Karoline Sarasdatter Hjertø
(f.1862 – d.1910).
De massive gull-øredobbene gikk
det ikke an å ta av, og derfor ble de
brukt hver dag, og hun ble også
begravet med dem

Så kjørte de heimover til
begravelsesgården
hvor
middag ventet nå også med
flagget på halv stang.
Skikken med å heise flagget
helt opp etter at den døde
var
jordet,
ble
ikke
praktisert.
Etter
middagsmaten fikk gjestene
kaffe, bløtkake, heimelagde
småkaker og gjærbakst så
som boller, tekake og
wienerbrød fra et bakeri i
Kristiansund, Frøya eller på
Hitra. Etter kaffen var det
blitt kveld og de fleste reiste
heim til sitt, men noen som
hadde lang vei kunne bli
igjen i flere dager, da det
bare var to anløp av
Fosenbåt og et anløp av
Mørebåt i uka. Matskikkene
i begravelser var nok i
stadig endring og fram til
far var en voksen mann ble
det kokt uer i fri luft til alle
vertskaper.
Magnar Olderø (f.1908) husker at uer ble kokt under en hvelvet båt ved Berhaugen i
Bænks begravelse. Han var da knapt 7 år og var der sammen med sin bestefar Magnus.
(Gammel-Magnus f.1846) Det kan nevnes at første gang det ble spist bløtkake på
Olderøya var i en begravelse i huset som Terje Olderø nå eier. Min mor, som da var
liten pike kunne huske at kaken kom fra Kristiansund, og at det var gjester derfra som
hadde den med. Kvinnen som hadde ansvaret for matstellet gikk rundt og ga alle et lite
stykke, slik at de fikk kjenne smaken. ”Lakak” var også et navn som ble brukt på dette
bakverket. Tidligere var det også brukelig at alle som deltok hadde med kaker og
rømme i beiningskorger. Skulle det kokes rømmegrøt trengtes det atskillig mer enn hva
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et lite bruk kunne makte å framdrive. Ble det mat til overs ble den delt ut i korgene når
gjestene skulle heim, og dette kaltes beininger. Det ble praktisert i få begravelser i min
tid. I de sorte og trehvite likkisters tid ble det ikke brukt blomster og kranser i det hele
tatt, og da min farmor Hanna Karoline ble begravet i 1910 var det kun én krans på
båren.
I begravelsesgården stod det nå mye arbeid fore; det meste av dette ble utført av husets
egne folk. Under begravelsesforberedelsene var de fleste, for ikke å si alle naboer
opptatt med et eller annet vedrørende det kommende vertskapet. I min barndom var det
en hel pelotong av “stakaller”, de fleste ungkarer, på øya, og det var disse som gjorde
det tyngste arbeidet; blant annet var det de som gravde og rodde ærender og lignende.
Min far har nok kjørt mange begravelsesturer i sin motorbåt, ”Gryta”, til Henriksøya.
Hammarmyra slik det ser ut omkring år 2000

Historier omkring “Gryta”.
“Gryta” het opprinnelig “Fridtjof” og var ei klinka Listerskøyte Side 65 avs 2. Under
opphuggingen da dekket var fjernet måltes lengden med ei snor fra stevn til stalk, og
den var 38 meterfot (12,7m – 40 no fot 4 tommer). Det var ganske vanlig at båtenes
størrelse ble oppgitt på denne måten. Bredden var godt over en tredjedel av lengden. Jeg
husker den lå i fjæra på ytre side av naustet. En grønnmalt lugar kan jeg også noe
utydelig erindre; for øvrig var jeg bare med en tur - retur Asmundvåg da jeg var vel ett
år gammel og lå i barnevogna og sov, men våknet da motoren ble stoppet. På grunn av
at den var svært brei og rund i sidene, ble den av Teodor Langholm gitt utnavnet
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“Storgryta”. Restene etter ei storgryte står i boden i Hammamyra. Teodor la et
ekstranavn på alle båter med noe status. Litt etter litt ble det forkortet til “Gryta”, og
navnet ble også etter hvert tatt i bruk av eierne, og da den første registrering av
fiskerbåter ble opprettet, ble den innmeldt som “Gryta” og fikk merket S.T. 1 K.
Båten var opprinnelig tenkt til losskøyte, men på grunn av at den var såpass brei og flå
(flat i bunnen) ble den omgjort til en liten fjordfrakter. Dette fortalte mannen som bygde
henne da Bernhard Olderø traff ham ved en tilfeldighet under en reise på “Mørebåten”.
Den ble rigget med en mast og klyverbom, og storseilbommen var så lang at den gikk et
stykke bak det utvendige roret. Utenom storseil hadde den storklyver/ vanlig klyver,
fokk og toppseil. Akter var det et ruff med kahytt under; den hadde ikke dekk foran
kahytten, men flaker som på nordlandsjektene og ble styrt av taljer festet til rorkulten.
Det eneste navigasjonsinstrumentet som fulgte med var et transportabelt luftkompass.
Slik var hun da den ble kjøpt to år gammel i 1890, av brødrene Johan og Bernhard
Bengtsen Olderø og deres svoger Johan P. Haugø.
Noe av det første de foretok seg var å legge dekk over heile båten og innrede en lugar
forut med ruff og kappe, slik at den kunne benyttes til storsildfiske, som da var noe nytt.
På denne tiden vil jeg tro dette var en stor båt i Bispøyan. Selv om det i årene fram mot
Titranulykka var en utvikling mot større båter i fiskeriene var hun, enda i 1899, blant de
”større” drivgarnsbåtene. Ved en anledning kom de over et kondemnert fartøy,
betydelig større enn “Gryta”, og fra denne kjøpte de et natthus med spritkompass og
komplett utstyr av lanterner og sidesignaler. Johan Haugø var den selvskrevne skipperen
og Johan Bænksa “meteorologen”, og det var på grunn av ham at de lå i havn ved Edøya
under Titranulykka. Min far Sigurd Olderø, som da var syv år, kunne huske uværsnatten
og at Hanna, hans mor, var svært engstelig fordi hun trudde “Gryta” var på havet. Han
husket også gleden han følte da hans far og hans fars brødre kom heim til Olderøya
dagen etter. I denne forbindelse vil jeg nevne at min mors tante, Ingeborg Kjervågsund
f. Wilmann, fortalte at i dagene etter ulykkesnatta ble flere forulykkede kledd i kister i
et naust på Helgebostadøya.

Da jeg var gutt var farfar Johan Bænksa mer å lite på enn Værvarslinga på Vestlandet
når det gjaldt en dag eller timer fram i tid. Han hadde merker på hvordan skyene hastet
borti månen i dens forskjellige faser, eller rønnan når sola gikk ned og forskjeller i
havduren, men mest tror jeg han følte det på seg; på samme måte som steinaldersauene
søker opp mot høydene når de venter snø. Farfar utviklet dette instinktet gjennom heile
livet fordi han var avhengig av sjøens luner. Han gikk imidlertid ikke rundt og var stor
værprofet. Som altid var han forsiktig med å fremheve seg selv, men hvis noen spurte
kunne de få et forsiktig svar, når han hadde fått tenkt seg om. Noen spådommer om
været på lang sikt, eller om det ble tidlig vår og godt år m.m., nevnte han aldri.
”Der vester mellom skjær og bå...”

84

Hva båten ble brukt til, utenom storsildfisket mens den var seiler, vet jeg ikke all verden
om, men Julian Thorsø (Løw), som samtidig eide en part i en kutter med mesan på 48
fot som het “Leif”, fortalte at han leide “Gryta” i flere år som saltingsfartøy under
vårfisket etter skrei. Min far fortalte også om turer til Kristiansund med klippfisk og last
tilbake. Da farfar kom heim fra en slik tur hadde far forventning om å få en
rågummiball i bynytt, men farfar hadde kjøpt appelsiner, noe han aldri hadde sett før.
Da han kastet ei på gulvet for å få den til å sprette opp, sprakk den i stedet. Han ble både
skuffet og sint og alt mens han gråt sparket han sin far på skarpleggen.
På en annen tur til Kristiansund hadde Farfar vært hos frisør. Denne hadde framholdt at
skjegg var gammeldags, men å barbere seg var moderne og fint. Farmor Hanna likte
imidlertid ikke den nye moten og sa: “Hadde jeg visst at du så slik ut ville jeg aldri ha
gifta meg med deg”. Jeg tror det var den eneste gangen han barberte seg i heile sitt liv.
Det hendte også at far fikk være med. Han hadde fått et gjelda (kastrert) værlam som
etter hvert ble tam som en hund og fulgte med ham over alt, og han ble veldig glad i
denne kameraten. Den fikk navnet “Rullen” fordi saumora hadde bitt av ham halen slik
at det bare stod igjen en liten stubb på et par tommer, og når andre sauer ristet på halen,
beskrev i stedet Rullens lille halestump hurtige sirkler i luften. Nå skulle den til
Kristiansund for å ende sine dager. Far trodde dette ikke bare var en gest fra hans
foreldres side, men også en måte å demonstrere velstand på, da det ikke var alle
øyværingsbarn som fikk pengene for et helt saueslakt. I denne fasen av livet deres ser
det ut til å ha vært viktig for min fars foreldre å tilhøre dem i Bispøyan som hadde et bra
utkomme. Har vanskelig for å forstå dette, da det var svært ulikt Farfar slik jeg kjente
ham. Det eneste far husket fra turen til byen var at han satt nede i lasterommet, hvor
Rullen stod bundet til masten, og med ansiktet begravd i ulla dens, gråt han bitre tårer.
På heimturen en annen gang var skøyta lastet til dekkskanten og de hadde fin bør da de
stod ut Nordsundet. Over Talgsjøen hadde de største seilføring oppe, og de så til tider
bunnsmøringen på motsiden uten at det kom noe særlig sjø inn på dekk på unnasiden,
men da mastetoppen begynte å bøye seg faretruende måtte de ta ned toppseilet. Johan
Haugø hadde bestemt seg for å seile hardt, og det gikk strykende langs leden i den
nordvestlige vinden. Edøy ble passert på innersiden og de skulle så krysse ut
Ramsøyfjorden. Nord for Kyrhaug skulle de gjøre en baut med storklyveren oppe, men
fikk vansker med å gå over stag og ble presset over i le; storseilbommen kom tilbake og
traff skipperen i bakhodet hvorpå han stupte i dekket, og i ørska ble han brakt til køys i
kahytten. Det samme skulle også ha hendt ham ved en annen anledning. Nå da Johan
Haugø var satt ut av funksjon fikk de problemer med å manøvrere båten, men fortsatte å
seile nordover leden mens de revet storseilet så mye det lot seg gjøre. Storklyveren fikk
de ikke tatt ned da klyverrakken, en jernring, hadde tøyd seg under den harde seilasen
slik at den klemte over bommen og ikke var til å rikke, men under en kuvending i
forsøket på seile ut Ramsøyfjorden rotet de såpass at de fikk klyverseilet under båten,
og da slapp rakken taket. Det ble nå så mye trøbbel at de besluttet å ta fast i nærmeste
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nødhavn og vente på at Johan Haugø våknet til liv igjen. Under all trasigheten som
oppstod fikk de så mye vann over dekk at far, som lå sjøsyk i lugaren forut, skreik i
redsel da vannet skvulpet fra benk til benk over dørken.
De ankret i le av noen holmer sør for Hitra, og neste morgen var det en lett bris fra øst.
De fikk en stri tørn med varping og båtsroing, da det bare var noen små strekninger hvor
det var så mye vind at det gikk framover, og stemningen var noe amper. Johan Haugø
fikk kritikk fordi han ikke hadde minsket seil i tide. Han på sin side sa at hadde de ikke
vært slike “båinger” (tvekjønnet), hadde de segla skøyta heim mens det var bør. Først to
døgn senere var de tilbake i Bispøyan. Etter dette ble Johan Haugø unødig forsiktig, og
på grunn av det etter hvert uskikket som leder. Lars Hagen fra Edøya fikk da part i båten
og ble skipper, og de dreiv en del år bankfiske med skøyta og brukte da en dory, eller
kanskje det var en annen type robåt, som de fisket med line fra. Imens var Gryta pådreid
vinden og hadde maksimalt revet storseil og bakket fokk, slik at den lå nærmest på
samme sted. Utenom storsildfisket vil jeg tro at den lå betøyd på havna heime mye av
året.
Johan Haugø, Bernhard og Johan Bænksa samt et par andre hadde torskegarnsbåt
sammen, og skjulet til denne stod på ytre side av Kalven. Henry Jenssen, (f. 1923), kan
huske denne båten som av ”Listertype”, og at den hadde en ”lauparrigg” til bruk under
lengre turer, og en som var mindre når de dreiv fiske. Begge disse var sneseil med fokk
og storseil. Han mener båten eksisterte til bortimot 1930.
På fiskeværet Halten var det ikke tillatt å ta seglstein, og da de brukte betydelig mer
ballast på tur enn på fiske, måtte de lagre steinene til heimturen. Den ene av brødrene
Bænksa stod på tiljen og løftet en stein i brysthøyde opp på tofta, og den andre løftet
den videre i brysthøyde inn på kaia, mens mannen som skulle bringe den videre ikke
greide å rulle den på slette underlaget. Nå skal det i rettferdighetens navn innskytes at
denne karen ble regnet for å være en ordentlig “spjæling”. Slik er det jeg har hørt det fra
flere hold, så denne versjonen var nok godtatt i Bispøyan. Vårfisket etter skrei dreiv de
med Åfjordshalvfjerdemingen som nå står i naustet i Hammarmyra; fra Edøya så lenge
Johan Haugø bodde der, og siden fra den gamle Burøygården på østenden av Burøya.

En gang da far var sytten år, samme våren hans mor døde, seilte de inn fra havet og
skulle inn et trangt sund nord for Blåskykkøya, men for å komme rett på, måtte de
stevne etter et hakk i Helsøya. Plutselig sier Johan Haugø, som var høvedsmann og satt
med styrvolen: “Å der tok æ gali hakk”, og med det samme seilte de inn i et av revene,
noen fall ut for Blåskykkøya, med det samme det braut. Far, som satt foran masten, så et
stort hull som båten stupte ned i og grønnsjøen langt over seg; råseilet slo bakk mot
masten, og så var de igjennom, så vidt at de fløt, men underet var skjedd. Det er ikke
mange som har seilt inn i en flu som bryter og overlevd. Dette ble tillagt Johan Haugøs
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høvedsmannshell, som var et klart begrep for dem, så hans autoritet på sjøen ble bare
befestet etter dette.
Både Bernhard, Johan og Johan Haugø hadde etter Bispøyanmålestokk store bruk, som
også krevde skjøtsel spesielt om sommeren. Sildgarna ble drevet fra åfjordsbåt også
etter at det kom motor i “Gryta”, som da bare ble brukt til losji. De fire gårdspartene på
Olderøya hadde også en felles søkknot. Det måtte være fire robåter når man fisket med
denne. Det ble festet et tau, kalt notarm, i hvert hjørne, og så ble nota senket over flua
og etter en stund, ca. en halv time til femogførti minutter, eller til man antok at seiflaket
igjen hadde seget inn over flua, ble den dratt opp og virket da som en kjempestor håv.
Seien ble saltet i tønner og brukt til mat i husholdningene. Da kroverten Martin
Mikalsen kjøpte seg feriested i Kvenværet, lanserte han gråsei som restaurantmat; dette
blir av mange betraktet som en delikatesse, men en ble nok lei av den når man fikk den
servert flere ganger i uken bare avbrutt av spekesild. Ved spesielle anledninger, så som
torvtaking og annet tungt arbeid, ble seien brukt til saltfiskball, en bastant rett som satt
lenge i magen.”D e sju seia i ein bajll, å sju bajlla i ein hitterkajll”.
Det kunne bli frakting av trematerialer sommerstid da det var utskiftningstider og en del
byggeaktivitet i omegnen. Ved St. Hans-tider skulle Bernhard og Johan Bænksa til Enge
for å ta inn last på “Gryta”. Det hadde vært stille og fint vær noen dager, og de tenkte
vel som så at etter stilla kommer vind, og begynte å båtsro skøyta, men det forble stilla
så de måtte pent fortsette å ro. De kom til Enge og lastet inn så mye trematerialer som
det gikk ombord, men finværet fortsatte og båten måtte også bukseres heim til
Bispøyan. Turen tok vel fjorten dager, og jeg antar med lange økter og lite søvn.
Far gikk på den ambulerende Amtskolen, som i 1909 - 10 var på Strøm innerst i
Strømfjorden; noen uker før og noen etter jul. Vi har et bilde av skoleklassen med de to
lærerne som vel så det som sin plikt, i folkeopplysnings tjeneste, å undervise i
distriktene i et pensum ut over folkeskolens. Far var så heldig å bo i samme losjiet som
en av lærerne på Amtskolen, som i ettertid ble professor i Astronomi ved Universitetet i
Oslo. Ved denne tiden var han ferdig, eller holdt på med sin hovedoppgave, og
underviste far på kveldstid i det nødtørftigste i navigasjon.

Med denne skolens eksamenspapirer kom han inn ved Overkonstabelskolen, som
utdannet underoffiserer til Kystartilleriet, på Brettingen, Agdenes Befestninger, men det
ble til at han oppga dette, delvis av ideologiske grunner. For mens han var på Strøm
kom han i forbindelse med Ulrik Olsen, som senere, etter 2. verdenskrig, var statsråd i
flere av Einar Gerhardsens regjeringer. På denne tiden var han en ytterliggående
sosialist med revolusjonære ideer, og hadde som mål å tjene penger, bli rik og få
innflytelse; for så å være med på å knekke det bestående samfunn, men han modererte
sine meninger drastisk med årene. Far ble sosialist, og var vel det i dypet av sin sjel
resten av livet; til tross for at han var uenig i Arbeiderpartiets politikk både før og
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spesielt etter 2. verdenskrig, og hadde lite til overs for arbeiderpartipolitikerne etter
krigen. Far fortalte at verden holdt på å bryte sammen for ham da franske sosialister og
tyske sosialister gikk med på å slakte hverandre i Flandern i 1914, samme året han var
på rekruttskolen.
I 1911 var far med motorbåt fra “Aurgjelde” (Aure) på storsildfiske. Det var bare
skipperen som var derfra. De øvrige av mannskapet var fra Hitra, og Hans Eliassen
Burø, bestefar til Ann-Bjørg Strøm, samt flere karer fra Bispøyan var også med. Dette
var en ”Romsdalsbåt” som lastet seg ned bakpå og dermed skaffet dem en masse ekstra
arbeid. Når de hadde sild i lasterommet måtte de dra de våte garna foran masta for å få
den sånn noenlunde rett trimmet. I løpet av sesongen fikk de søkklenke og mistet mange
garn. Søkklenke er når silda står så tett på garna at når den dør, og redskapen synker rett
ned. For å bli med en storsilddriver i den tid måtte en ha med egne garn, så det
økonomiske utbyttet for far ble nok lite, men hovedmålet var nok at han skulle lære, da
Gryta dreiv samme fisket.
De ble også pårent i hekken av en damptråler, som hadde klar vikeplikt for dem. Støtet
var så kraftig at skipperen ble slengt ut av ”rorgalen”. Hans Moa fra Torsøya, far til Eilif
Hanssen som ”kom bort” under 2.verdenskrig, klarte å få tak i et gelender på damperen
og kom seg om bord i det denne skuret langs båtsiden og fortsatte, uten å stoppe. Hans
måtte helt opp på kommandobroen og dra i maskintelegrafen før det ble stopp.
Rorgjengeren unnskylte seg med at det var rim på rorhusvinduene. De fikk tettet de
verste lekkasjene i bakenden på båten med køyklær. Nils Thorsø (Løw), som da var
skipper på en motorbåt som også dreiv storsilda, kom raskt tilstede og tilbød sin
assistanse. ”Nei”, sa aurgjellingen, ”dampen skal slepe oss.”
Etter dette var far med en jakt, enten fra Hitra eller Kristiansund, i fraktfart – sild og
fiskekjøp på kysten. I loggboken til denne stod det at den hadde vært langt oppe i en
flod i Sør-Amerika med en last bestående av klippfisk m.m. På heimturen var lasten vin
etc. Jeg har hørt fortalt at en slik båt, hjemmehørende i Kvenværet, også hadde vært på
en lignende tur (Det kan kanskje være samme båt). At sånne små båter har vært på slike
lange reiser sørover i Atlanteren, er lite påaktet i vår sjøfartshistorie. Denne sommeren
ble jakten leid bort til fiskesalting, men skipperen måtte av en eller annen grunn på kort
varsel si opp og mønstre av.
Rederen nektet å leie bort fartøyet uten at far ble med som navigatør, da den gamle
bestmannen bare kunne seile på steder hvor han var kjent. Far bodde i kahytten sammen
med fiskkjøperen, så han fungerte vel som en slags Superkargo. Han var da så vidt
nitten år gammel. De var langt øst på Finnmarka og tok inn last i løpet av kort tid.
Farfar, som satte likhetstegn mellom høvedsmann og skipper, var nok imponert over
sønnen og ivret for å sette en hjelpemotor i Gryta. Far ble imidlertid en ypperlig
kystnavigatør, selv om han ikke så forskjell på rødt og grønt, og tok opp sektorene etter
lysstyrken, men han var og forble en ytterst slett fisker.
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”Det ene er at seile – det annet søkart at forstå”. Han hadde vel fått med seg noe av
dette, rederen som kunne lite så mye på en 19-åring. Sigurd Olderø hadde nok blitt
utsatt for overdreven tiltro til kunnskap ervervet på skole, og hadde han vært litt eldre
ville nok betenkelighetene til oppdraget ha vært betydelig større. Her er et annet
eksempel på noe lignende: Stedene mellom Stor-Hallaren og Titran på Frøya var så
absolutt omegn for øyværingene og de var rimelig orientert om hva som skjedde der.
Sønnen til handelsmannen på Bekken hadde nyst kommet heim etter å tatt handelsskoleeksamen, og var litt ukjent med prisene første dagen på butikken. Da han spurte om
hvor mye 1 kg farin kostet, svarte faren: ”Hør på`n – hør på`n. No ha`n gått sæks måna
på hanjelsskolen, å enjda så veit`n itj prisen på sokkre”.
Et par år etter at Hanna Karoline, min farmor, døde i 1910, løste min farfar Johan
Bænksa ut de øvrige partshaverne og overtok skøyta. Det var da utskiftning på Olderøya
- det var for øvrig Johan Bænksa og Thore Antonsen, etter påtrykk fra sine hustruer,
som forlangte reformen - og da måtte de andre oppsitterne etter loven bare finne seg i
det. Fjøset ble flyttet til Hammarmyra i 1912 og våningshuset i 1913. Den østre delen
ble påbygd da, så det var både lavere og kortere mens det stod i Olderøygården, hvor det
ble bygget av nye materialer i 1894, kjøpt ferdig laftet av en kårmann i Aurgjeldet.
Senere ble den malt innvendig av den kjente spellemannen Spæll-Per (f.1847 – d.1913)
Ei dør i 2.etg. i Hammarmyra har enda samme malinga, og har selv etter å ha blitt
vasket med grønnsåpe og ”grovskurkost” hundrevis av ganger, bare fått en kledelig
patina. Fikk han lage malinga etter egen oppskrift og egne ingredienser ble den noe
dyrere, men da tålte den til gjengjeld virkelig røff behandling.
Samtidig malte han også noen andre hus på Olderøya, samt huset til nærmeste nabo,
Halvard Klubbnes. Halvard “plutet” så mye på prisen at Spæll-Per ble fornærmet, og far
så ham pisse i malingsspannet og røre rundt mens han sa: “Ja no ska det bli verkeli fin
maleng te'n Hallvar ja”. Noen år før skulle han male butikken på Skanken, men SpællPer godtok ikke malinga Rasmus Jenssen kom med og diktet isteden ei sterk
injurierende smedevise om ”Skanke-manden” (Rasmus Jenssen). I media de senere år
er Peder Anbjørnsen Seivåg eller Spæll-Per blitt kalt “Den Glade Grei”. Dette er ikke
korrekt da det var navnet på færingen hans.
Litteratur: Den glade grei – Han rodde i 70 dager for å hente 30 kroner.
Av Krister Olsen – Forlaget Vindfang, Mediehuset, 2240 Hitra.

Eldhuset ble overtatt av Ingvald Olderø og stod på samme plassen til langt ut i 1950-åra.
Stabburet ble ikke bygd opp igjen og brygga ble flyttet i 1915 samme år som Bænk
døde av hjerneblødning under notbøting. Sjøhuset ble da brukt av Olderøy Notlag før de
fikk bygget sitt eget. “Gryta”, som ennå var seiler, ble lagt foran og huset demontert.
Taket ble lastet inn først, det øvrige etter som det ble revet, og gulvet med det grove
underlaget til slutt. Kommet nord på øya ble den reist i motsatt rekkefølge, og det var
farfar og far som utførte arbeidet.
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Under rekruttskoletiden sommeren 1914 var far i Verdalen og så på Hærens
Flyvevesens første flygemaskin “Olav Trygvesønn”, både i fri flukt og på bakken, samt
tok i den ene vingen. Innretningen og flygeren, den senere så kjente norske filmregissør
Tancred Ibsen, imponerte overmåte, selv om flyet til slutt krasjlandet i en kornåker
mens de var der. Denne flymaskinen var på Værnes våren 1914 og fører var
Ingeniørkaptein Jens Helge Sem-Jacobsen. Værdalen har jeg ikke sett nevnt noe sted i
forbindelse med dette. Mens jeg avtjente min verneplikt på Værnes Flystasjon i 1954 –
55 kunne far fortelle at han aldri hadde satt sine bein på selve Værnes. Han hadde reist
forbi på tog og under en utmarsj fra Steinkjer til Selbu, og tilbake hadde han gått over
Hellbrua. I lys av det jeg nettopp har berettet vil jeg tro at selv om det nå er gått ut av
historien, kan flymaskinen “Olav Tryggvesøn” allikevel ha vært i Værdalen.
Far hadde sett de fleste forestillinge på revyteatret ”Hjorten”. Denne karakteristiske
bygningen i dragestil stod i den vestre enden av Ilevolden. Filmgal som han var, så han
også alle de spillefilmer han kom over bl.a. mens han reiste med ”Gryta”. Han var også
svært interessert i Radioteatret og alle revyene som ble sendt i radio samt Visens Venner
m.m., og han var opptatt av navn på skuespillere. Det være seg amerikanske, franske
eller svenske, og han var også godt kjent med navnene på de norske som på den tiden
var i rampelyset. En kadett ved navn Otto von Hanno, som senere ble en kjent
skuespiller, hadde vært hans troppsjef under Regimentssamlingen. Far ble i en oppløftet
stemning når han hørte denne mannen i radio.
Verken bestefar Langdahl eller Farfar kan sies å ha vært noen ivrige kirkegjengere til
trekirka på Hakkbuan (x) i det egentlige Kvenværet. Det ble bygd kirke på denne øya
ca. 100 år før reformasjonen. Det var nok Dolmkirka som var gjevest for dem som for
alle andre øyværinger. Hvordan Helsøysund ble til Kvenvær har jeg egentlig aldri fått
noen ordentlig forklaring på. Etter at Kvenvær kirke ble bygd på Stein i 1904, samt at
postadressen var Kvenvær, ble vel dette etter hvert også navnet på stedet. I
dampskipsrutene til M.F.R. stod det imidlertid Stein så lenge disse båtene hadde anløp
på Olderøya, og i daglig tale ble Helsøysund brukt av alle. Det eneste som er tilbake av
dette navnet i dag er Helsøysund barneskole.
(x) Da farfar giftet seg oppgav han at hans siste altersgang var i Kvenværkirka. Han var antakelig også døpt
der 05.09.1863. Faddere var bl.a. Johan Gundersen side 146 fra Henriksøya og hans hustru Elen
Thoresdatter (f.1836). Elen var søskenbarn med Injbrekt-Ane. Sistnevnte er tippoldemor til bl.a. Kari Burø
og Terje Olderø. Han ble konfirmert i Dolm kirke 29.09.1878

Fram til den brant i 1920 var steinkirka på Dolm den som Olderøyfolket helst oppsøkte.
Det var i denne kirka at far som liten gutt så et juletre for første gang, og det var ikke før
noen år etter at de flyttet til Hammarmyra i 1913 at hans søstre, Helga og Ingund,
begynte med dette i jula. Det var tradisjon for folk på Olderøya å reise til høymesse
juledags morgen i middelalderkirka på Dolm. Sommeren 1916 ble det innsatt en 10 hk 4
takt Hein i Gryta, og kahytta ble omgjort til maskinrom. Det er mulig det var den siste
firetakts glødehodemotor som ble innkjøpt ny til Bispøyan.
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Omtrent samtidig ble det påbygd bakke slik at lugaren forut fikk ståhøyde og plass til
fem køyer. Jula 1916 var Gryta kirkebåt, og på denne turen og i denne lugaren kysset
far og mor hverandre for første gang. Hun ble da straks seksten år og han var fireogtyve.
Fra han var ganske ung brukte far skråtobakk, da man anså det som et probat middel
mot sjøsyke, og mor forbant denne ettersmaken med forelskelse og lykke resten av livet.
Båten ble hvitmalt med blått staff i rekka. Intet om bord var heimgjort, men det var
derimot en del med riktig fint skipstømmermannsarbeid, og den var ganske fin når den
var velholdt, sa far, men det var heller sjelden det var tilfelle.
Hein-motoren kom til Olderøya stykkevis, og Gryta stod der hvor naustet nå står mens
maskinen ble innmontert av en mann fra Nord-Møre som fabrikkanten anbefalte. En
søndag ble det forsøkt løftet på svinghjulet som var 300 kg. Rasmus, gammelonkel av
Torgeir Thoresen (f.1928 – d.2005), som var ansett for å være en kraftkar, greide ikke å
rikke det fra underlaget selv om både far og Ingvald Johansen (f.1897), sønn av Johan P.
Haugø (f.1860) og bestefar til Lars Johansen (f.1964), sa de skulle drite seg ut hvis han
greide det, og et løfte var nok et løfte i de tider. Far rikket det heller ikke selv om noen
av tilskuerne, av rein godvilje påstod at det kom opp fra marken; Ingvald, derimot,
håndterte det ganske lett.
Farfar hadde bestilt motoren av en omreisende agent mens far var på Bataljonssamling i
1915, Han var lett å overtale da motorer var og forble et mysterium for ham. Selgeren
argumenterte med at 4-taktsprinnsippet var gammelt og velprøvd, noe som var i
samsvar med farfars måte å tenke på. Håndtverksmessig var også motoren fra H. Hein
& Sønner svært påkostet. Eksempelsvis var rattene til koblingen og omstyringen samt
regulatorhendelen av fint gjøtlerarbeid i bronse. Men far gremmet seg da han ville ha en
2-takts 16 hk Finnøy som kostet omtrent det halve og kreftet minst det tre-dobbelte. Far
mente at folk på den tiden var svært hjelpesløse ovenfor selgere og godtok glatt deres
påstander, Så farfar overså at han måtte betale opptil seks ganger så mye per hk for 4takteren som for 2-takteren far ville ha. Hein-motoren var dessuten konstruert for lysolje
eller parafin, et drivstoff som var betydelig dyrere enn solar (diesel).
På denne tiden var nok svenske 2-taktere mer utviklet enn de øvrige skandinaviske, men
noe dyrere i anskaffelse. Far mente at den nyss omtalte Finnøy-motoren var den første
norske av denne type som fungerte ordentlig. Problemet til da var at glødehodet fikk for
lav temperatur på tomgang, men selv da ble glødehodet på denne motoren såpass
overopphetet at innsprøytning av vann i det var nødvendig, og på kjør brukte den to liter
vann på en liter solar. Far forsonet seg imidlertid fort med det gameldagse
framdriftsmaskineriet og innså også at den 4-takts motoren også hadde sine fortrinn. På
regulering (tomgang) og under andøving var den svært stillegående og pålitelig. I Moss
i 1970 så jeg en 16 hk Finnøy-motor i en forhenværende fiskebåt, nå innkjøpt til
fritidsformål. Utenom at den var vedlikeholdt gjennom åra var toppen ombygd med
vridbar spiss (dyse), og den var blitt en semidiesel istedenfor en vannmotor, samt at det
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var påsatt et Bauer smøreapparat. For øvrig var alt originalt slik det ble produsert 50 år
tidligere, og den virket prikkfritt.
Etter at Gryta fikk motor ble den brukt til storsildfiske og til vårfisket etter skrei med
utror fra Burøya. Av gammel vane lå de som før innlosjert hos Tora og Eleseus Burø,
og fisken ble saltet på sjøhusene der. Dette ble praktisert i alle de år mens de dreiv dette
fisket, men det er mulig de bodde ombord etter 1919, da det var utskiftning på Burøya.
Under 1.verdenskrig ble begrepet total krig innført, og tyske ubåter senket all tonnasje
de kom over, og alle skip ble betraktet som om de førte kontrabande. Av dette ble det
mye vrakgods i havet utenfor Norge. Etter at Gryta ble motorbåt var den flere turer ut til
strømrennene, hvor trelast m.m. ble trykket sammen, og tok inn last. Noe ble brukt til å
bygge en vinkel på fjøset; naustet er også reist av slik trelast, men det meste ble solgt.
En gang havnet de inne i deler av en torpedert treseilskute og fikk det travelt med å
komme seg ut da spisse spant duppet i sjøskorpa.
Sommeren 1917 var Gryta notslep for Olderøy Notlag, og ble ført av onkel Arne
Langdahl, som enda ikke var fylt atten år, mens far var på nøytralitetsvakt over “Berlin”
i Hommelvik. Den Tyske Amerika-linjens passasjerskip “Berlin” på 18000 tonn d.v. ble
under 1. verdenskrig bestykket med kanoner og tatt i bruk som hjelpekrysser. Slike ble
brukt i kaperfart og til å senke koffardiskip i konvoi. Under krigen ble denne, for å
unngå å bli angrepet av Britiske sjøstridskrefter, seilt inn i nøytrale Norske farvann i
Trondhjemsfjorden og kom uoppdaget forbi kystbefestningene ved Agdenes, hvor det
var mannskaper på nøytralitetsvakt. Skipet ankom Trondhjem hvor det ble internert.
Denne episoden ble besunget i “Hjorten” med blant annet dette verset som jeg har lært
av far:
En dame nylig i fra Trondhjem skrev – fallera
i Nidaros et rett fornuftig brev ”
hun foreslo ja det med alvor vel”
at hver soldat skal strikke strømpe selv- ”

Det forslag finner vi en tanke verdfallera
for på Agdenes behøves der ei sverd”
Utstyrer man hver soldat med strikkepinn- ”
så slipper aldri mer nån tysker inn”

Vel 20 år senere gikk igjen Tyske krigsskip forbi befestningene uten å bli særlig heftet.
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Bjarne (f.1905) og Sigurd (f.1892) fra Olderøya er med «Gryta» på laksefiske med kilenøter ved Vågøya litt nord
for Landegode. Legg merke til skorsteinen på maskinruffet. Den stod utenpå ekshaustrøret. På ”Gryta” var denne
forholdsvis grann mot det slike kunne være på andre båter. Bildet tatt ca. 1927. Til venstre i bildet skimtes
framenden av ”Sæksrengen”.

Selv om Olderøy notlag er en viktig del av Olderøya og Bispøyans nære historie, er det
lite vi vet. Papirene og regnskapet er borte og det eneste av den merkantile del som er
bevart er ”tækt`n-boka” (lommeboken) hvor pengene var oppbevart, og som Terje
Olderø har tatt vare på. Det er lite trolig at det har blitt skrevet noe i forbindelse med
dannelsen som må ha skjedd noen år før århundreskiftet. Slikt ble gjort etter sedvane og
muntlige avtaler. Johan Haugø var ganske sikkert den første basen og hadde notpart,
samt at de fire gårdspartene hadde hver sin, og det er trolig at også andre hadde parter i
bruket. Johan Haugø var en dyktig notbas og en heldig fisker, og landnotbruket var en
viktig kilde til at folk forbedret sine levekår. Det var ikke vanlig de første årene å dele ut
notlott, da dette gikk til utvidelse i form av tråd, tau og kork. Arbeidet med å forstørre
nøtene, som nærmest var en kontinuerlig prosess det meste av tiden notlaget bestod, ble
i de første år for det meste utført vederlagsfritt av eierne. Laget ble også utvidet på den
måten at det ble opptatt flere lotthavere, og på det meste var det ti notparter.
Vi vet at bruket var på turer langt fra heimplassen lenge før det kom motorbåter.
”Sildtinan” (rykte om sildforekomster) bestemte hvor de skulle reiste og det var årvisst
at de streifet omkring, på ”lystring” (ro med lodd) etter sild, i Nord-Mørsfjordene,
Bjugn, Stjørna og videre innover Trondheimsfjorden helt opp til Beistadfjorden.
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Sildplassene på ytre side av Fosen ble holdt for å være de beste. Var det sild å få, ga de
ikke opp dette fisket før isen begynte å legge seg. Jeg kan ikke huske at det ble fortalt
hvordan de overnattet, men det er å anta at det ble gjort på samme måte som på
garnfisket etter sild. Var været laglig sov de ombord i båtene innsvøpt i ryene sine.
Ryene var temmelig dyre, så det var ikke alle som greide å skaffe seg en. Skikk og bruk
var at slike fikk sove sammen med noen som hadde rye.
Det må ha vært en tradisjon for folk bosatt ved sjøen at sildefiskere fikk ligge på låvene
og på sjøhus, ellers kunne ikke fiskerne ha holdt ut så lenge. Landslotten kan være en
årsak til denne imøtekommenheten. En strand hvor landnot kunne festes utgjorde en
betydelig del av inntekten på slike gårder. I 1943 da det var noen sildnotsteng sør på
Olderøya og to på Kalvbukta, tjente far mer penger på det enn på småbruket forøvrig.
På dette tiden tok man inn svært lite i kontanter på slike bruk. Jeg regner med at noen,
på vitenskapelig basis, vet alt om dette.
I den dårlige tiden omkring 1930 da alt skulle skje på rimeligste måte, var M/k
”Soltind” notslep for Olderøy notlag. Dette var en åpenbåt, vel 30 fot lang med en 10
hk Rapp 2-takt oppfyringsmotor. Båten var eid av Petter Haugø (f.1902), Tobias Olderø
(f.1906) og Ludvig Meek (f.1902), alle tre fra Olderøya. Lugaren forut hadde høyst fire
køyer som antakelig ble benyttet på skift, men selv om folk godtok lite søvn på fiske,
måtte de likevel, under ugunstige værforhold, ha tydd til det som er nevnt ovenfor.
Ryene, som var av heimevevd stoff med grov renning og innslag og påsydd eller
innvevd tett i tett med ca. 5 - 7 cm lange ulltråder, eksisterte på Olderøya lenge etter
1950; Det siste de ble brukt til var nok en overmadrass til halmbolstrene. Farfar fortalte
at selv om ryene kunne være fuktige og våte, holdt man seg likevel god og varm og sov
godt når de ble brukt utenpå skinnklærne (senere oljehyrene).
Mens ”Gryta” var notslep ble alle ombord lusete nesten omgående, og etter endt sesong
fikk ikke far komme opp i huset før både han og skøyta var avluset, noe som kunne
være besværlig. Heile båten ble blant annet gått over med blåselampe innvendig, og
enda kunne de bli antastet av utøyet når de tok den i bruk igjen. Det var omkring denne
tiden tæringen herjet Bispøyan som en farsott. Etter at Kristoffer Hagen, Ulrik
Tømmervik og Ingvald Olderø kjøpte “Palander” se neste side, en kutter på vel femti fot
med en 24 hk 4 takt 1 cyl. Alpha, ble det den som overtok slepingen for notlaget, og det
var ikke med noe tungt hjerte de overlot jobben til denne. Når 16 - 18 mann skulle
innkvarteres i en så liten båt som den vel 40 fot lange ”Gryta”, ble det svært trangt, og
man lå to og to i køyene både i lugaren og i lasterommet. Nothundene levde under svært
dårlige sanitære forhold, og da de fleste av mannskapet brukte skråtobakk, og de fleste
av dem igjen spyttet der det høvde seg på både dørk og dekk, var det til slutt et slibrig
lag hvor enn en satte foten. Ombord i “Palander” hvor lugarnedgangen var langt framme
i baugen, kunne man skli i treskoene på den hellende dørken inntil en traff skottet i
bakkant. Dette fortalte onkel Arne Langdahl. Å vaske seg var nærmest en umulighet.
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Nedenfor en fortelling om lugarforholdene på en 50 fots drivgarnbåt etter storsild (En
noe modernisert «Palander»). Denne var fra området ved Bispøyan, og vel 30 år etter
viser dette en forbedring av bekvemmelighetene, men enda må de defineres som
kummerlige. På tross av at fortelleren på denne turen var mer eller mindre halvdød av
sjøsyke, eller ettervirkningene etter denne, kan han i ettertid enda fornemme stemningen
i havn, med lyden bankende motorer og måseskrik. Dette var hans første tur på slikt
fiske, og som yngstemann fikk han den dårligste sengeplassen; baugkøya. Noen få
kubikkmeter var oppholds- og soveplass for 6 mann, og i dette rommet hadde hver
mann sin egen ”kåje” (køye), samt felles skap og lugarbord; dessuten leider og en ovn,
produsert av smeden Ånes på Titran, fyrt med dieselolje. Lugardørene ble, på vinters
tid, holdt mye lukket. Lite oksygen gjorde at ovnen oset, og dette sammen med
pumpelukten og tobakksrøykingen gjorde luften der inne stinn av en ufyselig odør.
Pumpelukt skyldtes fiskerester og annet som råtnet langs kjølsvinet. Når båten beveget
seg i dønningene ble duftene derfra uutholdelige. Når en fra før var sjøsyk er det lett å
forestille seg hvordan han må ha hatt det. Da han og noen andre av mannskapet på
denne båten var på kino i Fosnavåg, ble det folketomt i en forholdsvis stor omkreds
p.g.a. at de stinket. En annen ting han minnes med avsky er vaskevannsfatet som alle
benyttet. Det var et tiltak å vaske ansiktet der den forrige hadde vasket føtter m. m. uten
at det var tilstrekkelig reingjort. Et år etter at fortelleren sluttet ombord så han denne
båten ligge ved kai, og han ble da direkte sjøsyk og fikk brekningsfornemmelser.
Omkring 1950 spyttet ingen skråtobakk på dørken lenger, og man ble ikke lusete. Maten
ble kokt i egen bysse bak rorhuset, men avtredet var fremdeles ”Siri”, nå under tak i
egnerhuset på babord side, som var opent i bakkant S. 62 små skrift.
Notbrygga som nå er innredet til feriehus ble bygd mellom 1915 og 1920. Det ble kjøpt
en del rakmaterialer fra Vågsvær til denne. Jeg synes å huske det ble nevnt at den
minste stengnota skulle være lagets første kastenot. Opprinnelsen til stornota var ei som
ble kjøpt på Lurvika, men som var for lite “innskåtte” og derfor ikke fisket. Den ble
omgjort og forstørret gjennom år slik at den til slutt antakelig var Norges største, og
man viste at det var notlin i den fra omkring 1850, av heimavlet, heimspunnet og
håndbundet hamp. Slike nøter ble målt i dubbeltaulengder, og Peder Olderø (f.1907) sa
han verken hadde sett eller hørt om noen som var større. For å frakte nota måtte de
kjøpe en ny notgavel på 38 fot, og selv om denne var både brei og drektig (tok mye last
etter størrelsen), var den søkklastet når nota var våt. Denne båten, som ble solgt for
meget beskjedent beløp og siden omgjort til motorbåt, er enda i 1997 i bruk. Ved denne
utvidelsen ville de yngre kjøpe doryer og gjøre nota om til snurpenot. Det var imidlertid
deres foreldregenerasjon som eide notlaget og hadde avgjørelsen, og de forstod ikke at
tiden holdt på å ebbe ut for denne måten å fiske sild på.
I slutten av 1920 åra var laget i pengeknipe, og min mor Gunvor Langdahl kjøpte seg
inn med en lottpart. Det var en betydelig økonomisk uttelling for henne, men etter å ha
blitt lovet muntlig at notbruket skulle kjøpe varer og utstyr gjennom landhandelen hun
var i ferd med å overta, samt grunnet at hennes far presset en del, og at det ble spilt på
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moralske strenger, ga hun til slutt etter og kjøpte en part. Jens Flatval fra Helsøysundet,
eller Jens Notbas som han ble kalt, hadde lenge før den tid kjøpt seg inn, og ble, etter at
Johan Haugø hadde blitt vel femti år, den nye basen. Johan fortsatte enda lenge som
2.bas.

Dette er områdene hvor Olderøy Notlag fisket sild.
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De fleste i Bispøyan hadde en eller annen gang vært “med nota”, og Johannes Olderø
var kokk i mange år. Bysseutstyret var heller skralt, og spesielt var han misfornøyd med
at det var mange små kaffekjeler. Da båten som var notslep la til i Trondheim kastet han
likeså godt kjelene på sjøen og notlaget ble nødt til å kjøpe en ny, og med tanke på
fester og vertskaper kjøpte nå Johannes en etter sitt eget hode med betydelig
overkapasitet hva mannskapet angikk. Å kaste noen kaffekjeler høres kanskje ikke så
drastisk ut, men slik vurderte nok ikke samtiden. En kaffekjel var en investering for
livet, og for mange var det forbundet med hard prioritering å anskaffe en. Etter at
landnotdrifta gikk over i sagaen ble denne omgjort til heimebrentapparat, og da
Olderøyguttene bestemte seg for å slutte med denne måten å skaffe seg en knert på, ble
den gedigne kobberkjelen med utstyr søkt ut i Olderøysundet.
Det ble ikke sett på som noen ”hard dræft å værra me nota”, men det kunne mange
ganger være stritt nok. Spesielt for ”skårongan” og de andre ”halvlåttaskarran”. Dette
var gutter fra 14 til omkring 16 – 17 år, alt etter hvor godt man markerte seg med
muskelkraft og innsikt for øvrig. Den første jobben de fikk var å være roere for de to
basene; noe som betydde at de var i arbeid fra daggry til tussmørke hver eneste hverdag
så framt det var sjøvær. Der satt en gutt i den alderen og rodde i et døgns tid (og det var
ikke uvanlig), og hvis det samtidig også var gjort et par ”bommkast”, noe som lett
gjorde basene både stressede og irritable, så var det vel ikke alltid så greit. Klatret en
videre oppover rangsstigen og kom over i spillbåten eller notbåten forandret det seg til
det bedre, og en arbeidet stort sett bare når nøter ble satt i sjøen. Det kunne gå uker
mellom hver gang det skjedde. Fra begynnelsen på 1900-tallet og utover bestod
mannskapet av 17 – 18 mann. Da man sluttet å ro notbåtene under kastet med stengnota,
ble besetningen mindre, og omkring 1950 var det bare 11 stk.; medregnet skipperen på
notslepet. Når motorbåten (notslepet) ble brukt under sildstenginga, tok det mindre tid å
få bruket i sjøen og da ble også sjangsene til fangst større, men det gikk et stykke ut på
1930-tallet før Olderøy Notlag begynte med dette.
Økonomisk var det en god tid for Olderøy Notlag under 2.verdenskrig, og mange ville
være med som mannskap. Disse åra var svært innbringende for laget, og de kvittet seg
med alle banklån og ble gjeldfrie. Eksempelvis fisket de i 1943 sild for kr. 80000.-, og
mannskapslåttene ble på hele 3000 kroner. Den gang var dette mye penger (Kilde:
Anton Thoresen f.1928). Sesongen 1944 gjorde ”halvlåttaskarran” (15-16-17-åringer)
opprør og truet med streik. Fikk de ikke lønn som voksne folk gikk de på land, og da
sjøen var full av sild ble dette kravet raskt innvilget. Olderøy notlag var på sjøen hvert
eneste år etter dette helt fram til omkring 1950, men etter krigen fikk de problemer med
bemanningen og da spesielt nye ledere. De kvinnelige eierne, blant dem mor, ble presset
til å selge sine parter til laget, og Peder Olderø og Harald Båtvik, som var tiltenkt som
baser, fikk en hver. I 1947 fikk mor nesten kr. 3000 i notlott og kr. 3500 for parten hun
solgte, og det var til sammen mer enn en trikkefører tjente i året. Noen av pengene
brukte hun til å kjøpe spisestuemøblene som nå står i sørstua, Storhuset, Hammarmyra.
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Etter dette var det bare bomturer og tap både for laget og dem som var med som
mannskap.
Arnfinn Helsø (f.1933) var med Olderøy Notlag sommer / høst 1949. Notslepet, M/k
Wichmann, ble ført av Oskar Johansen (f.1916) fra Olderøya, mens Arne Thorsø
(f.1904) bygde seg hus i Helsøysundet. Sjefen for det hele var som før Jens Notbas
(f.ca.1883) fra Helsøya, og Peder Olderø (f.1907) var 2. bas. Lars Furuvik fra Burøya
var kokk. En jobb som bestod i å servere sild i en eller annen form til middag så å si
hver eneste dag. Tørrmaten (brød m.m.) holdt hver enkelt selv. Dette var vanlig
middagsmat når en var ”nothund”, og ingen beklaget seg over det, men en kunne jo bli
lei denne overfloden av sild. En dag de satt foran rorhuset og spiste sild og poteter, tok
en av guttene pletten (tallerkenen) sin og skulle kaste silda på sjøen, men i stedet havnet
den rett i fjeset på kokken som kom fram ved siden av overbygget, og den første han
fikk øye på var Oskar Johansen. Arnfinn husker ikke nøyaktig hva som ble sagt, men
det gikk ut på at Lars Furuvik ytret seg temmelig skarpt om at han syntes det var lite
seriøst av en skipper å kaste sild i ansiktet på folk. Det oppstod et lite intermesso før det
hele ble oppklart. Utover lignende episoder vil jeg si ”nothundene” hadde lite å le av.
Far fortalte at da ”Gryta” var notslep, hendte en litt pussig og farlig episode. De holdt på
å line opp orkastnota, og da den ble så liten at silda kom opp over overflata, oppdaget de
ei stor kveite inne i nota. En av de yngste guttene ble så opptatt av dette og stirret til han
gikk på hodet inn i den sammentrengte silda, og kom bort. Da det var vanskelig å
lokalisere hvor gutten var, og med håv, årer og båtshake, tok det forholdsvis lang tid før
de fikk ham opp. Han var da uten bevissthet, men etter å ha blitt tatt hand om om bord i
skøyta, kom han raskt til hektene igjen.
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Bildet er av ”Soltind” ca. 1935 Fra venstre: Oskar Johansen, Ingrid Olderø, Karen Langdahl, Borghild, Margit
Aslaug og Ivar Olderø.

Notlaget beveget seg stort sett i meget smule (ingen dønning) farvann. Det var en
forutsetning når en fangstet med landnot. Da lå notbåtene langs sidene på notslepet.
Måtte de over til mer åpne strekninger skulle det ikke store skavlen til før det var
nødvendig å slepe dem etter motorbåten. Arnfinn forteller at da de skulle gå til Bjugn
med landnotbruket, fikk de kuling på Tarvahavet. To mann gikk da i Stornotbåten; den
ene for å styre og den andre for å pumpe ut den sjøen som måtte komme over ripa på
den åpne båten. Gammelnotbåten ble bemannet på samme måte. Etter en stund brakk
sleperen mellom Spillbåten og Stornotbåten. Slepet ble nå manøvrert slik at Arnfinn
kunne hoppe over i Spillbåten. Dette var nok ingen enkel operasjon i den forholdsvis
krappe skavlen, med et fartøy på 46 fot samt to notbåter; den ene på 38 fot var godt
lasten av kastnota. Utenom disse var det også to loddroer-lettbåter. Til alt dette hadde
mannen i rorhuset på Wichmann et framdriftsmaskineri på bare 16 hk til disposisjon.
Som altid ellers var det yngre og spreke som fikk slike oppdrag, og Arnfinn fikk kastet
en grovere tamp over til notbåten. Da han skulle om bord i denne igjen kom han galt til
og landet på notrullen over speilet i akterenden på båten. Han var på vei over bord da
Henry Jenssen (f.1923) fra Klubbneset fikk tak i ham, og Arnfinn ble bare blaut til litt
over midjen, men hadde ingen fått tak i ham, så hadde han vel hatt små sjanser til å
berge seg; i hvert fall vurderte Jens Notbas det slik. Den gamle notkaren var rystet over
hendelsen, og sa det slik: ”Det skulle tatt seg ut å komme heim når en av mannskapet
manglet”. Utenom denne nokså dramatiske hendelsen, har jeg ikke hørt om lignende
situasjoner når det gjaldt Notlaget, men det har nok vært flere av dem gjennom åra.
Jeg var med etter slåttonna i 1951, da Olderøy sildnotlag var på sin siste lengre tur. Jens
Notbas, som da var sytti år, var bas, Peder Olderø var 2. bas og jeg lettbåt-roer for Jens
og lå i samme køye som Magnus Bjerkeseth i lasterommet på M/K “Breisund”, en
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kutter på 46 fot med en 20 hk Union-motor og en besetning på elleve mann. Etter endt
sesong hadde vi noen og tretti kroner i mannslott. Epoken med slikt fiske etter sild var
for lengst over.
Utenom at bruket ble tauet av en motorbåt foregikk alt arbeid med handmakt, og det var
en dryg jobb å få stengnota opp av sjøen. Slike nøter kunne ikke være våte mange
dagene om bord i båt før de ”tok seg varme for” og begynte å råtne (samme prosess som
ved kompostering), og måtte av den grunn tørkes ofte. Da de moderne nothengene var
opptatt med å tørke snurpernes nøter, måtte vi benytte den gamle tørkemetoden ved å
volle nota. Man måtte da ha et relativt åpent og slett område ved stranda på omkring et
mål og spre nota utover. Jens Notbas som var lommekjent over alt på Trøndelagskysten
fant alltid et slikt egnet sted.
Olderøy Notlag stod da på høyden utstyrsmessig og jeg skal etter beste evne fortelle hva
det bestod av: 1 stk. stor kastenot til å fange sild i, 2 stk. stengnøter til å låssette sild i, 1
stk. orkastnot til å ta opp sild fra stenget. Dette foregikk ved at sistnevnte not ble satt på
innsida av stengnota og snurpet sammen inn til stranda. Silda ble så håvet opp fra
denne. Alle disse nøtene ble, sammen med det meste av tauverket oppbevart i 2. etg. i
notbrygga. Ingvald Olderø, som bodde like ved, gikk nærmest hele livet, uten vederlag,
og passet på nøtene, slik at fukt ikke satte seg fast så de råtnet. I 1.etg. var den minste
notbåten; antakelig den som ble anskaffet da laget ble stiftet, 1 stk. spellbåt på ca. 20 fot
og 2 stk. Oselver loddroerbåter. Basene hadde en hver med en eller to mann til å ro. Et
blylodd som var festet til en messingstreng som ble senket ned i sjøen mens båten ble
rodd, fortalte dem hvilken vei silda gikk, hvor dypt den stod og hvor mye sild det var.
Etter at silda var låssatt ble det rodd med loddet inne i stenget og en kunne da, med små
avvik, fortelle hvor mange hektoliter det inneholdt. Stornotbåten stod i et skjul like ved
der hvor Thor Johansen nå har hytte. Utstyret omfattet blant annet dregger til fortøying
av varpene og grønnmalte kagger til flytere med lagets navn påmalt; alt av ypperste
håndverkskvalitet. Ut i 1960-åra opphørte laget å eksistere og det som gikk an å selge
gikk svært billig; det øvrige ble ødelagt. Den minste og eldste notbåten, som hadde mast
og var rigget med fokk og storseil, var holdt for å være litt av en skarpseiler. Om
notlaget var så langt borte som til Valsøyfjord, og om vinden var gunstig, så seilte de
heim til Bispøyan med denne i helgene.
Martin Hegerberg fant merkesbrevet til denne båten i det gamle «Steinhuset» på Olderøya.
FORTEGNELSEN OVER NORSKE FISKEFARTØYER. Merkesbrev for Nobaat «Lomen» (antakelig ordfeil i de to
siste ordene?) Eier Jens Flatval (Jens Notbas). Medeiere: Johan A. Olderø, Johan Haugø, Oluf Olderø (Munkedal),
Magnus Olderø (Gammel-Magmus – f.1846), Thore Olderø, Johan B. Olderø ( Farfar Johan Bænksa).
N. Langdahl (min morfar) og Julian Thorsø (Löw).
Lengde 30 fot. - bredde 12 fot. - dybde 5 fot. - Drektighet 50 maal sild. Bygd av tre i Aafjorden aar 1910 – Rigget
med 1 mast. - S.T. 44 K. - Til farfostens 2 fangstbåter båtnr. 1 -2.
Kvenvær den 31. mai 1921 - Johs. Stene (Tilsynsmann)
Påtegning om anmeldte forandringer i foranstående: Under 16. juni 1925 er anmeldt og indreisteret 2 letbaater der
er tildelt undernummer 3 og 4 . Merkeslovens tilsynsmann i Kvenvær, Sør-Trøndelag. - Johs.Stene
Bildet er av den eldste og minste notbåten til Olderøy Notlag som ligger for anker utenfor sjåen til Johan Art. Lenger
bak huset til Tobias Olderø
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På Helgebostadøya var det også et notlag med egen notbrygge. Torberg Klubbnes var
bas, og Johan Langdahl, bestefar Langdahls yngre bror, var 2. bas. Begge var kjent for
sine kraftige røster, som kunne høres på mange kilometers avstand i stille vær.
Innlendingene hadde også et, og “notbrøgga” (sjøhus) med tilhørende notheng stod i
Furuvika. Begge disse var av samme slag som Olderøy Notlag. På Strøm, innerst i
Strømfjorden samt i Tømmervika var det stasjonære notbruk. Slike var betydelig
mindre, og dreiv bare i nærmeste omegn. M/B “Bispen” til John Strøm var opprinnelig
notbåt til sildnotbruket på Strøm. På 1950-tallet ble det fisket etter sild med små nøter,
og notbåtene var på størrelse med spillbåten til notlaget på Olderøya. Man hadde da
ekkolodd, og benyttet dessuten motorkraft til det som før ble utført med handmakt, og
etter at nøter og garn ble laget av syntetisk tråd, kunne et par-tre mann greie dette. I
sammenligning med det gamle landnotbruket på Olderøya, var disse som mus i forhold
til en elefant.
Far, onkel Arne og bestefar Nils Langdahl var oppkjøpere av fisk og sild under 1.
verdenskrig. De dreiv relativt stort, blant annet eksporterte de selv, og tjente store
penger på handelskrigen mellom de krigførende. Politikken gikk ut på å kjøpe så mye
som mulig av fiskeprodukter for at fienden ikke skulle få tak i det, og dette drev prisene
skyhøyt oppover. I fjordene der de kjøpte sild var det slik at enten fisket alle godt eller
så var det lite og ingenting for alle bruk. Dette gjorde at det aldri ble for mange
kjøpefartøyer, og at det enten var stort arbeidspress for salterne eller intet å gjøre. På en
tur til Skjøra med ”Gryta”, antakelig i 1918, bestod besettningen av min far som da var
26 år, tante Borghild, 14 år gammel, samt Arne Langdahl og Jenny Langholm, begge 19
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år. Alle bodde og sov i lugaren forut. De to sistnevnte var kjærester, og begge var på
denne tiden sterkt religiøse, og satt oppe til langt på natt, spilte gitar og sang salmer og
andre kristelige sanger. Far fikk ikke ikke sove i rett tid p.g.a. dette, og ei natt ble det
formye av det gode for ham. Han stod da opp og hentet tåkeluren og ei fil som han
brukte på luren samtidig som han blåste. Innimellom sang han: ”Send gamla på
Rotvoll” (sinnsykehus). Om dette hjalp noe for ettertiden vet jeg ikke.
Høsten 1918 regnet de seg for å være svært godt situert. De mente å ha holdt orden på
økonomien da de enten hadde fått kontant oppgjør eller garanti fra Norges Bank. Som
de fleste nordmenn var de Angelsaksisk orientert og på idealistisk grunnlag handlet de
helst med engelskmennene; bare når prisforskjellen var for stor solgte de til Tyskland,
og dette var det som ble deres ulykke. Det viste seg at Britene hadde presset den norske
regjering til hemmelige avtaler om å kjøpe tilbake det som Norge hadde solgt til dem
etter at krigen var over, og Stortinget vedtok en lov, antakelig med tilbakevirkende
kraft, om at det som var lagret i her i landet måtte selgerne ta tilbake. De som hadde
drevet denne handelen ble sett på som parasitter som hadde skodd seg på jobbetiden
under 1.verdenskrig. En majoritet av folket i Norge hadde denne oppfatningen, og det
gjorde nok sitt til at lovgiverne var nådeløse. De store lagrene av saltet sild i tønner ble
etterpå solgt til det sultende og krigsherjede Europa til godtkjøpspriser. Betalingen
skulle skje i rater over flere år, opp til femti. I 1969 fikk jeg oppgjør fra Norges Bank
for sild levert Polen i 1918. Det kom i banko-konvolutt, men på grunn av inflasjonen i
de forløpne år hadde betalingen for flere hundre tønner sild blitt til et beløp som var
betydelig mindre enn portoen på konvolutten det kom i. Arne og Nils Langdahl klarte
seg med et nødskrik uten å ta opp noe særlig stort lån. Far måtte sette både gården og
skøyta i pant, og sleit med et forholdsvis stort banklån i de dårlige tyveåra og i de harde
trettiåra, og var ikke gjeldfri før i 1944. De som handlet med Tyskland ble rike, spesielt
etter at verdien av den norske krone krøp over pari kurs etter krigen.
Far gjorde flere forsøk på å komme seg ut av det økonomiske uføret han var havnet i.
Sammen med en kar fra Smøla og en sunnmøring, forsøkte han å kjøpe Norges største
fiskebåt på den tid, for å drive kveitefangst ved Øst-Grønland og i Danskestredet. På
forretningsmessig grunnlag hadde far, som skulle stå for det halve, noen menn som
tilhørte Norges Storlosje bak seg. Sunnmøringen, som var fiskeskipper med erfaring fra
disse havområdene, begynte i stedet med annen fangst/fiske. Smølværingen trakk seg
også ut av prosjektet og begynte å frakte levende fisk. Far fikk også tilbud om å være
med på dette.
P.g.a. herrene han samarbeidet med i prosjektet som er omtalt ovenfor, hadde han også
økonomisk greid det. Han takket imidlertid nei, da han ikke trodde dette ble lønnsomt.
Det viste seg i ettertid at dette var en feilvurdering. Denne fiskebåten, som lå i opplag
ovenfor Bakke Bro i Trondheim, hette ”Stormfuglen” og var 100 fot lang og hadde en
splitter ny 100 hk dobbelsylindret Bolinder glødehodemotor innmontert. Båten ble
senere solgt til Island for kr. 10 000.- Islendingene begynte med kveitefiske og gjorde
det ifølge far meget godt.
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At båten hadde ny motor har også sin historie. Mens båten lå i Trondheim skulle to
ingeniører fra Norges Tekniske Høyskole om bord for å starte opp motoren. Etter flere
bomstarter brukte de opp trykkluften. Den nye flasken de koblet til inneholdt ren
oksygen i steden for luft. Dette, sammen med stor mengde av dieselolje (p.d.t. kalt
råolje – etter hvert ble navnet solar) i sylinderen hvor starteren stod, resulterte i en
kraftig eksplosjon. Topplokket på denne sylinderen ble funnet igjen oppe på
Bakklandet. Trondheimsavisene på den tid ville ha det til at disse to, som begge ble
drept i ulykken, hadde handlet i uforstand. Innholdet i slike flasker var bare skrevet på
en merkelapp i den tid, og var ikke bare lett å forveksle, men at direkte feilinformasjon
også var tenkelig, mente far. Etter dette bekostet assuranseselskapet hvor den var
forsikret, ny motor i båten.
Onkel Gustav Jenssen og far hadde også planer om å kjøpe en såkalt rågaleas på drøyt
90 fot, som lå i bøye på Storfosna, men de måtte ganske fort oppgi det. Dette fartøyet,
som ikke hadde motor for framdrift, gikk for en gi-bort-pris. En rågaleas er egentlig ei
forvokst jekt og denne var rigget med et voldsomt stort råseil med bonetter i nerkant til
å minske eller øke arealet av det, samt toppseil. Den hadde fokk (vanlige jekter var
sjelden rigget med dette seilet) og mesanmast akterut med gaffelseil. Verdien av det
som nyss er fortalt er noe redusert da jeg ikke kan gjøre rede for årstallene. Mor sa at far
ikke maktet å tenke i det små når det gjaldt penger, og som tradisjonen tilsa fant han seg
vel til rette med at kjærringa hadde den økonomiske styringa i hverdagen.
Ut på 1920-tallet begynte far å kjøpe skrei på Titran og kjøre den til Trondheim, hvor
den ble solgt som ferskfisk. Turen kunne i beste fall ta 14 - 16 timer; var det
landvindsrokk og vind og skavl stod ut fjorden, kunne den bli mange timer lenger. Den
lille motoren ble presset absolutt maksimalt, og det var en hustrig fornøyelse der han
stod i fri luft bak maskinruffet. Rorhus fra en kondemnert båt ble først påsatt omkring
1930.
I et par års tid tidlig på 1920-tallet, noen uker hvert år, kjørte far for en mann som var på
foredragsturnė langs kysten. Dette var antakelig de eneste anledningene hvor Gryta var
sør for Stat og nord for Vestfjorden. Denne karen hadde gjort krav på Norges Trone i
1905. Jeg husker ikke hans navn, men han eide Vedøy i Romsdalsfjorden. Han hadde
det meste av sitt voksne liv tjenestegjort som marineoffiser ved den Kinesiske og/eller
den Engelske flåte i Det Fjerne Østen, men nå var han pensjonert. Han hadde
forbindelser med flere europeiske fyrstehus, og når Keiser Wilhelm II kom til Norge på
sitt årlige sommercruise i sitt store konge/keiserskip med vedderbaug “Hohenzollern”,
hadde denne mannen vært gjest ombord. Mannen var med da denne båten, som det
første fartøy, forserte Saltstraumen under maksimal vannføring, og han og keiseren var
like mange slektsledd fra Ragnhild Kongemor. Gubben var på ingen måte noen snobb,
og han og far kom godt ut av det med hverandre. De lå i samme lugar og spiste samme
mat, og han lærte også far forskjellig om navigasjon, men han forlangte køystrekk
(=dyne og trekk uten skrukker) og at lugaren ble vasket daglig. Når han derimot tok inn
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på hotell i byene de besøkte, forlangte han service og brukte kjeft hvis han ikke var
fornøyd. Jeg synes å huske at bare Britannia i Trondheim ble godtatt fullt ut. De var
innom de fleste større steder langs Vestlandskysten, Midt-Norge og Nordland, samt en
del av Troms, og under tur tok han sin rortørn mens far lagde mat, og var imponert over
fars kystnavigering. Under 2. verdenskrig, da den forhenværende marineoffiseren var en
olding, beslagla tyskerne hans våpensamling, noe han protesterte mot overfor
okkupasjonsmakten, med det resultat at han fikk den tilbake, samt en unnskyldning fra
General von Falkenhorst.
Far dreiv frakting mellom ytre Trøndelag og Møre - Kristiansund – Trondheim, og en
enkelt gang var han så langt nord som til Beiarn og kjøpte en last bjørkeved, fordi veden
der var betydelig billigere, og den ble siden solgt “over dekk” til private i Trondheim.
På disse turene var han for det meste alene. Kl. 0600 30. april 1930, sommeren som var
lang, varm og tørr, var han på vei over Hustadvika og da var temperaturen omkring + 30
grader Celsius. Johan Petersen hadde fabrikk på Spælen på Lamøya; Hovde
Sildoljefabrikk og Hovde Presserving. “Gryta” ble brukt til å frakte sildhermetikkavfall
og grakse dit. Det var flere som kunne tenke seg å få denne fraktinga i de ekstremt
dårlige tidene hvor folk satte alt inn på å klare å beholde båtene sine. Om Gryta hadde
dårlig fart ble dette både godt og vel veid opp mot at karen (far) var god, sa Johan, som
hadde stor tiltro til befrakteren sin. Som oftest når han skulle på tur, fikk far medsendt
penger og kjøpte sildehermetikkavfallet etter egen vurdering. Smålighet og uærlighet
ble foraktet av far. For eksempel var det vanskelig å veie akkurat på streket når han en
gang i blant ekspederte folk på butikken. Det ble bestandig slik at kunden fikk godmål.
(Mel, sukker, sirup, osv. var ikke ferdigpakket i de tider.) Mor mente at han veide bort
fortjeneste, avanse og enda mer. I den tiden han hadde oppdrag for Johan Pettersen,
derimot, var han bestandig på arbeidsgiverens side. Hvis han fryktet for at de hadde lite
råstoff på Lamøya, og hvis det dessuten var et gunstig vær, kunne han være underveis i
både tre og fire døgn uten opphold. En tur fra Sunnmøre tok enda lenger tid enn det, og
han var som oftest alene på båten. Både båten og mannen var innsmurt i tran og
sildefett. Isak Hegerberg husker godt at far til og med glinset i ansiktet av dette.
Da han dreiv denne farten fikk han også mange deformerte sardinesker, hvor innholdet
var OK til eget bruk. Kåre Strøm, som nå bor på stedet Gryta i Strømfjorden, kan enda
huske gleden han følte når Johan Bænksa kom til dem med noen esker i blant. Mitt
tidligste barndomsminne, jeg var da to og et halvt år, er knyttet til en slik eske. Jeg
hadde fått en tom tjæretønne som skulle brennes st. Hans aften, og jeg kan tydelig huske
at jeg krøp inn i tønna med en slik tom eske og skrapet tjære som var igjen der inne, og
at jeg ble dratt ut igjen av mor og vasket. Hennes yndige gutt med lange gule krøller var
totalt overklint med det klissete stoffet.
De siste årene båten eksisterte, gikk den i nevnte graksefart og en og annen saltlast m.m.
Saltet var som oftest i tønner, 120 l salt pluss emballasjen, og farfar tok dem i løggern
(kanten som stikker ut i hver ende av tønna) og lempet dem opp på dekk inntil
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lukekarmene var i skulderhøyde. Der stod så far og rullet dem inn på kaia. Farfar måtte
da være mellom 65 og 70 år.
Lenge etter at epoken med sånne små fraktbåter var over, fortsatte Gryta med sin utslitte
10 hk, lastet med illeluktende avfall, slepende på en 50 fots trelekter som var lastet med
det samme, så med farten ble det «så som så» selv om storseil og fokk ble brukt når
vinden kom inn fra akter. Far passet på å stoppe i Kristiansund og lignende steder hvor
det var offentlig bad, kino og kafeer, og dette livet preget ham også etter at han ble gift
som førti-åring. Mor fikk se Gryta tøffe ut fra havna da hun stod på butikken, og spurte
de hun ekspederte om de visste hvor Sigurd skulle. Uten å si fra til noen var han på tur
Ålesund. En sammenligning i vår tid må vel bli en tur til Spania, Grytas fart tatt i
betraktning.
Etter at båten sank ved Hovde og et maskinhavari tett etter, hvor motoren på grunn av
slitasje rett og slett sluttet å fungere, ble båten lagt i fjæra. Man mente at skroget var
såpass godt at det hadde latt seg gjøre å klinke det opp, men han maktet ikke, p.g.a.
dårlig økonomi, å skaffe ny motor. Arthur Henriksø var med siste gang Heinmotoren
ble forsøkt startet. I irritasjon og fortvilelse slo far maskinen med startsveiva, og fra sitt
rikholdige forråd framsa han noen sterke adjektiver som passet for anledningen.

Da han tok til å hogge henne opp fikk far anfektelser da det viste seg at intet av
treverket i båten var beskadiget. Det som er igjen etter henne, er at noe av bordgangen
er brukt som tro i naustet hvor det også er et par jomfruer, en del av masta og kjølen,
samt storseil og mesangaflene. Maskin- fundamentet (fururøtter som motoren var
skrudd fast til) ble brukt som gjerdestaur i fjæra og står der ennå, mens det øvrige av
gjerdet er forsvunnet for lenge siden. I kjelleren på Storhuset står rester etter
kahyttovnen og luftkompasset som var med da skøyta ble kjøpt. For øvrig har vi blokker
som vi bruker hvert år, og videre det gamle natthuset med kompasset som er fra ca.
1920, topplanterna og toppternstolen, ankerterna, en propellveng og en
pokkenholtpullert som stod på bakken, som ble funnet under 1. verdenskrig, stående på
en bit av ei seilskipsmast fra en torpedert båt. På det eneste bildet vi har av henne sitter
far på rekka; bildet er tatt en solblank sommerdag i 1927 på Vågøy ved Saltstraumen,
hvor han dreiv laksnot en del år og hadde seksringen som laksnotbåt.

Mitt søskenbarn Charles (Kalle) Jenssen, f. 1925, forteller at da “Gryta” litt før 1930
kom heim fra en laksnottur på Nordland og lå foran brygga, falt Kalle på sjøen fra
lettbåten da han strakk seg forlangt ut over ripa. Det var noen seier han prøvde å følge
med øynene. Bjarne Olderøy hoppet fra 2. etg. og ned på dekket, og videre ned i
småbåten, og fikk tak i ham da han kom opp på andre siden av den. Som før nevnt
hadde far dårlig fiskelykke, men på Nordland i den tid var det så mye laks at også han
gjorde det bra. Det gikk her som i Bispøyan i sin tid; eierne av lakseplassene tok selv
over fisket. Noen år før lakseturene nordover leide far laksvald i Helsøyskjæra. En
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mann fra Edøya, Ole Hagen, åpnet en gang nøtene hans i helgefredninga og fisket da
like mye som far brukte heile sommeren for å greie. Dette var i forbudstiden, og laksen
som ble fanget i helgene gikk for det meste til smuglersprit.

Ti år etter at “Gryta” ble kondemnert, kjøpte far igjen båt. Den var 28 fot lang med en 7
hk 4 takt Sleipner bensinmotor. Forut var det en lugar med to køyer, vedovn, skap, bord
og benker. Båten var rigget med to master og hadde fokk, trehuk storseil og mesan. Far
nevnte aldri at han hadde gjort et godt eller dårlig kjøp, men det ble fortalt at selgeren
var meget godt fornøyd. Far mente nok at han forstod seg på båter etter så mange år ved
rattet, men det viste seg at det var en påbygd fyring. Da gran etter en tid, i motsetning til
furu, råtner i sjøvann, ble det mye prakk med den, så i 1956 ble den lagt i fjæra, og
motoren innsatt i en 20 fots ny spissbåt. I 1971, etter å ha stått i naustet i tre år, ble
denne solgt, og i stedet ble det påsatt utenbordsmotor på seksringen.

Fortellinger med Teodor Langholm som den røde tråd.
Teodor Langholm var født i 1865, og oppvokst på Langholmen vest for Burøya. I
voksen alder flytta han huset til Edøyskaget. For noen år siden så jeg meg om på
holmen og fant både oppkommet av vann og tuftene etter huset, som foruten å ha et
forholdsvis stort bislag, var omlag 3.5 m langt og 2.75 m bredt. Når det også var et
«gruvsted» på dette arealet, må de to rommene ha vært ganske små. Lengden av huset
på holmen var bredden av det smale lille huset på Edøyskaget som ble revet i 1996.
Teodor var en svært flink treskjærer og han lagde også leke-/modellbåter. Kutterne,
jaktene, jæktene og galeasene var orginale til nesten minste detalj og svært vakre, og jeg
vet at enda eksisterer det godt bevarte eksemplarer av disse. Vi har en brevkniv
med utskårne ornamenter laget av ham hvor det står “Erindring 1920”. Denne fikk
jeg av enka etter ham, Josefine, for tjenester jeg hadde gjort for henne. Hun bodde på
Olderøya en tid. Teodor var en av virkelig store til å seile båt, og livnærte seg gjennom
livet stort settmed et håndsnøre, og hadde aldri “kastet” innenfor skjæra. Om det var
for dårlig sjøvær kunne Teodor, som alltid var alene i båten, likevel seile en tur utover
havet for å opprettholde sitt ry som mesterseiler. Ved en slik anledning ble han
iaktatt av redningsskøyta (x) som segla utover for å redde ham. Da de kom fram til
Teodor ”kauka” han til dem: ”Sjå te å kom dåkk i land, sjer di itj d bli uver!”
En hvitmalt ranværingsfæring med - etter vanlige folks oppfatning - en altfor stor
listerrigg, hvis navn var “Elefanten”, står nå på Hopsjøen. (Det ville vært mer naturlig
med en bindaling?) Da hans dattersønn ble døpt Bjørn, utbrøt Teodor: “Vess dæm skolj
ji bane eit villdyrmamn konj dæm heller ha kallan opp ætte båten min”. Hitterværinger i
dag, på jakt etter kulturrøtter, har langt på vei gjort han til en kunstner og
kulturpersonlighet. Til det vil jeg si at man tar hva en har når det er bruk for noe.
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(x) - R/s «Stavanger» ble som følge av Titranulykka i 1899 sendt til Titran i 1901, samme år som hun ble bygget av
Colin Archer, og var stasjonert der helt fram til 1938. Det var farvannene utenfor Sør-Kvenværet/Bispøyan og SørFrøya som ble avpatruljert. Denne redningsskøyta, hvor man bl.a. har bevart den opprinnelige innredning, er nå
satt på land og står under tak på Sjøfartsmuseet ved siden av «Fram» og «Gjøa».

Fortellinger jeg har hørt om han viser i hvert fall en svært original mann.
Utenom
fingerferdighetene var det ordbruk og tanngard som var hans sterke sider. Jeg husker
ham som en litt skral gammel mann som fikk folk til å flire. En dårlig fot gjorde ham
uskikket til tyngre arbeid, og gjennom hele livet måtte han ha lærmansjett på denne.
Han var i flere år mannskap ombord på “Gryta” under storsildfisket sammen med fars
onkel, “spissburen” Johan Hjertø, men de virkelig morsomme fortellinger i den
forbindelse har jeg glemt. Først brukte Teodor jekslene til å bøye en vinkel på det som
stod opp fra planken av en tre toms spiker. Dette for å kunne vrikke den mer løs. Etterpå
drog Teodor spikeren ut av planken med tennene. Far fortalte at han hadde iakttatt dette
ved selvsyn. Da ”Gryta” lå ved siden av en båt fra Aure i innerkeila på Titran, hvor
mannskapet satt i lugaren forut og spiste spekesild til middagsmat, gikk Teodor ned til
dem og slukte først to hele sild. Siden begynte han å bite store stykker ut av lugarbordet.
Aurgjeldingene kom seg skyndsomt opp på dekk og så på hverandre med vanntro og
engstelse i blikket.
Det Teodor var mest kjent for i området var utnavnene han la på båter, ofte
uærbødige
eller ondskapsfulle og for mange oppfattet som provoserende, men de fleste
båteierne
godtok navna og brukte dem. Som før nevnt var dette også tilfelle når det
gjaldt“Gryta”.
Han definerte også helsesituasjonen i Bispøyan, i hans tid, ganske treffende og
kanskje
dertil realistisk, da han sa: “Før åt dæm færsfesk og læver å vart spedalsk (x), no
et dem
kveitkak å sirop å får tæreng”. I farfars barndom og ungdom var spedalskheten
en like
stor svøpe for folket her ute som tuberkulosen ble det senere da den herjet på sitt
verste.
(x) Dødsfall av spedalskhet i Bispøyan til bortimot 1930

Magne Østreim (f.1843) var fra Østlandet og kom til Hitra i spissen for “Det Norske
Østerskompagni”, men østersen vokste ikke på de “boller, knoller, skjær og banker”
som var på Feøyeiendommen. Slik skulle han ha ordlagt seg. Nå er det vi, sammen med
Finn Langdahl, Torbjørn Snåsøy og Torger Thoresen, som eier det meste av dette. Da
foretaket gikk til opphør, overtok Østreim eiendommen og bosatte seg på innersida av
Feøya, hvor tuftene enda er godt synlige. Østreim, som hadde vært
departementsfunksjonær, var noe pompøs. Han hadde en fembøring som var oppkalt
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etter et stjernebilde eller noe annet høytravende, og sa; “Min båt heter som kjent
Graftun, men øyværingene har ladet den omdøbe og kaller den Grahund”. Det er mulig
at Teodor allerede da hadde hatt en finger med i spillet. Ikke alle prosjekt Magne
Østreim var med i hadde så kort levetid, og slekten har bilde av ham sammen med de
andre deltakerne som var med å starte Kværner i 1878, der de sitter i sitt første
styremøte. 29.04.1997 meldte media at Kværner-sjefen har fått Norgeshistoriens, til
dags dato, høyeste gasje. Østreim ble nok, på grunn av sine kunnskaper, benyttet til
forskjellig i den nye Kvenvær Kommune, og han skal ha påvirket utformingen av kirka
på Stein. Hans viten og kultur ble ikke de andre i Bispøyan påvirket av; de så nok heller
på han med undring.
Hans yngste sønn, Ludvig Østreim sen., derimot, som solgte Feøyeiendommen og
flyttet til sin hustrus heimsted Henriksøya, fikk nok mye av dette med seg heimefra.
Han var den øyværingen som var mest med i styre og stell på nasjonalt plan, blant annet
i fiskeriorganisasjonene, og som varamann til Stortinget for Bondepartiet etter siste valg
før 2. verdenskrig. En annen øyværing som også deltok i organisasjonsarbeid, Julian
Thorsø (Løw), var bl.a. med på å stifte Norges Levendefisklag S/L og var dets formann
gjennom en årrekke. Julian ble, i forbindelse med ett eller annet, av Arbeideravisa i
Trondheim karakterisert som en fiskerhøvding. Øyværingene hadde liten sans for slike
svulstige uttrykk, og han ble nok ikke sett på som det av dem. Nå, 40 –50 år etter, er jeg
kommet til at det var riktig å gi Julian Thorsø denne hederstittelen.
Den første motorbåten i Bispøyan ble kjøpt av bestefar til skuespillerinnen Rut
Tellefsen, og han bodde på Lamøya. Hans kone Henrikke hadde en sønn med en tater
kalt Kam-Johan utenfor ekteskap. Denne sønnen, Ulrik Johansen Lamø, var den eneste
fra Bispøyan som omkom i Titranulykka. Båten, som da hadde en bensinmotor innsatt,
ble av Teodor døpt til “Kambrya”; Kam etter tateren og brya etter karet grisene spiser
av. Bestefar Nils Langdahl kjøpte senere den 24 fots dekkede båten og satte inn en 6 hk
4 takts Gideon glødehodemotor, og den ble registrert, med navnet noe modifisert, som
“Kambria” S.T. 2 K. Han hadde den i noen år og presterte å drive etter storsild med den.
Bestefar kjøpte etter denne en litt skrøpelig 26 fots åpen båt med lugar påbygd foran og
med en 4 hk 2 takts F.M. bensinmotor. Denne ble kalt “Gikta”. Navnet hadde Teodor
gitt den fordi den forrige eiers far lå til sengs syk og giktbrudden. Motoren fra denne ble
satt inn i en åpen 19-foting som fikk navnet “Per”. Denne motoren var det mye kluss
med, og det meste skyldtes nok uforstand. Arthur Henriksø var ikke gamle karen da han
begynte å reparere maskinen. En gang da et lager var ødelagt la han inn en ”vavått” i
stedet, og dette virket godt. Å bruke en opptøvd ullvott til dette var ganske vanlig å
gjøre; også på langt større ensylindrede motorer. Per var den første båten av denne type
i Bispøyan, som det på 1950-tallet var omtrent en av i hver husstand. Med henvisning til
størrelsen på båten og forbrytelsen som omtales nedenfor, kalte Teodor den for
“Steinfostret”, et navn som i hvert fall ikke ble benyttet av eieren.
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Bestefars tante Gjertrud Wilmann hadde som syttenåring født i dølgsmål og etterpå tatt
livet av barnet og skjult liket av det under en stein i Naustvika, som siden ble kalt
“Bansteinen”. Hun ble angitt av sin bror Andreas Wilmann, min oldefar, og ble dømt til
flere års tukthus samt å legge barnet i kiste. Da det samlet seg mange skuelystne i
rommet på Hopsjøen hvor dette skulle foregå, var ikke Gjertrud snauere enn at hun jaget
dem på dør idet hun sa; “Skrivarn sa at her har di itj nåkka å jærra”. Etter å ha sonet
ferdig på Botsfengslet i Kristiania ble hun sett på som bereist av sine sambygdinger, noe
hun solte seg i.
Sist på 1920-tallet bygde bestefar Langdahl ei hytte med et rom og kjøkken ved
Grytelva i Strømfjorden. Den hadde en ganske stor veranda foran en røstvegg og en
langvegg. Hans svigersønn Anton E. Burø gikk inn med kr. 50.00. På denne tiden var
både tante Karen og Antons hustru, min tante Astrid, tæringssyke. Dette var vel den
primære grunnen til at huset ble reist, da man på den tid brukte ”kuring” i frisk luft som
et ledd i helbredelsen av sykdommen. Verandaen var bortimot to meter brei og ypperlig
til dette. Hytta ble også brukt av alle i familien og dens assosierte medlemmer samt
andre; både øyværinger og byfolk. Jeg selv var med mor dit noen ganger, og kan enda
fornemme duften av bjørkeskogen på stedet. Dette var vel det første fritidshuset for
noen fra Bispøyan. Omtrent på samme tid var det et sommerhus på Snåsøya, eid av
familien Eriksen fra Trondheim. ”Ereks`nan”, som var navnet øyværingene brukte på
dem, var etterkommere av læreren Cornelius Eriksen Hvidsand (f.1843). Han var
besvogret med Johan Gundersen (f.1834) på Henriksøya. Hvidsand m/fam. bodde bl.a.
på Lamøya en tid. (Folketellingen-1875) Hvidsand døde tidlig og enken etter ham fikk
pensjon fra Staten; på den tid ble slike kalt ”gullenker”. Huset på Snåsøya ble solgt til et
ektepar fra Kjerringvåg som også bodde der en et par år. Men om somrene etter den tid
var folk fra Eriksen familien årvisse i Bispøyan og kjent av alle øyværinger. Huset ble
siden flyttet til Dolmøya. Hans Snåsøy sa at det var en tung dag for ham da hans nære
naboer reiste og hans egen familie igjen ble de eneste beboere på øya.
“Gikta”, som hadde sett sine beste dager, stod i opplag Nord i Hund da familien
Langdahl reiste inn til hytta ved Grytelva for å feire St. Hansaften. På denne tiden var
det på Olderøya mange mannfolk fra under tjue til litt over tretti, de fleste ungkarer, og
disse satte “Gikta” på sjøen og bukserte den fram i gården for å benytte den til st.
Hansbål på Eavalen. Det var nok slitsomt å sette en så stor båt over en såpass lang
strekning, og da den var kommet dit hvor vassbrønnen til skolestua nå er, ble
lugaroverbygget hugget av for å minske vekta. Ferden gikk så videre opp på haugen
hvor den ble saget i to og delene reist mot hverandre, og så hadde de et høyt og fint bål;
det største bålet i heile Bispøyan, noe alle hadde glede av. Det hadde nok ikke Nils
Langdahl da han kom heim fra Strømfjorden, men ble i stedet svært irritert og ville
melde de impliserte til Lensmannen i Hitra og Kvenvær for selvtekt og hærverk.
Virkelig sint skulle han ikke ha blitt før folkeskolelæreren ved Solbakken skole på
Olderøya, Mads Breida, som også hadde vært med på dette, hentydet hvor dårlig
bestefar oppførte seg da en kunne miste lærerstillingen for mindre enn dette. Enden på
visa ble at båten ble taksert og guttene skulle ta torv for et lignende beløp.
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“Olderøystakkallene”, som hadde hjelpsomhet i blodet, stilte villig opp år etter år
etterpå. Noen rettferdig fordeling dem imellom ble det imidlertid ikke etablert, da for
eksempel Breida hadde mer enn nok strev med å skaffe seg selv brensel, mens Magnar
Olderø sa at bare han hadde arbeidet mer enn det båten var verd. Bestefar innrømmet
villig i ettertid at båten var blitt vel anvendt.
Det var på denne tiden, tett før 1930, at det kjente landemerket på Olderøya, steinvarden
på Snutvalen, ble murt opp. Hva navnet betyr er opp til mine etterkommere å finne ut.
(x) Det stod ei lita røys der fra før, ei slik som er vanlig på høye punkter her ute. Disse
var muligens plassert slik for at folk som var på havet utenfor skulle orientere seg. Vi
kan ha rett til å tro at Olderøyfolk brukte stedet som utkikkspunkt over skjæra og
området utenfor, og at kvinner gjennom århundrene med angst og håp har sett etter sine
herfra. Når vi i vår mekaniserte tid betrakter byggverket, kommer vi lett til å overse det
arbeidet som er nedlagt, da steinene som ble brukt måtte bæres eller rulles opp de bratte
skråningene som omgir haugen.
(x) Snutvalen: – Valen, - uttales m/tykk L, er ikke det samme som varde, men er vel det de på Innherred kaller
volen eller vola, og betyr en rund høyde. Sør-aust og nedenfor Snutvalen ligger Små-Snutvalan. Annet som er brukt
i navn på høydedrag i Bispøyan er som følger: Heia, haugen, tuva, hammarn, flauje og fjellet.

Jens Henriksø(f.1888) og Nils Thorsø eide en tidligere seilbåt med en 4 hk Gideon 4takt motor nevnt iforb. med å redde liv side 27. Dette var svært lite maskinkraft til en såpass stor
båt, så det er tydelig at man måtte lite mye på seil selv på 1920-tallet. P.g.a. dårlig fart
ble den gitt utnavnet ”Lusa” av Teodor.
Martin Kjønvik m.fl. hadde en åpen spissbåt på knapt 30 fot med lugar forut.
Framdriftsmaskineriet var en 4 hk Hein 4-takt motor. Denne hadde navnet ”Botjen”
(Bukken). En gråmalt kutter som brødrene Ole Burø og Hans Kvalvåg bl.a. dreiv
hvalfangst med, ble døpt “Galten”, et navn som eierne fullt ut aksepterte og benyttet.
Brødrene Albert og Anton Monsø’s M/K “Falken” hadde høy baugsjø, d.v.s. at båten
skubbet mye vann foran seg og ”grov”. Denne ble kalt ”Porka” av alle, men eierne ble
svært oppbrakte hvis navnet ble nevnt for dem, og dette resulterte i at det rett som det
var lå en grisehale på hekken. Selv om grisehodet som ved en anledning var plassert på
stevnen også provoserte, ble det nok sett på med mildere øyne da søsknene etterpå
brukte det til grisesylte. Da båten ble solgt til Josef Helgebostad brukte også han
Teodors utnavn med største selvfølgelighet. Med det følelsesmessige forhold eierne
hadde til båtene sine vil jeg nok tro at utnavnene ”svei litt” for de fleste, men for ikke å
miste ansikt var det ikke annen råd enn å godta dem. Ikke alle utnavn hadde
gjennomslag hos folk og enkelte motorbåter så som Mjølner, Burøy, Wichmann, Soltinn
og Signal ble kalt med sine rette navn.
I områdene Bjugn – Skjørna var det mange havner for båter som fangstet etter sild.
Ennå i 1997 lever det karer som har ubehagelige minner fra dansefester der. Var man litt
for interessert i det motsatte kjønn kunne man lett få seg en ”blåveis”, og det som verre
var. Når det var brennevin med i spillet skjedde det gjennom hele 1. halvdel 1900-tallet
tildels svært omfatende masseslagsmål. De mange hundre fiskerne påvirket vel
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beskyttelsesinstiktet til de lokale mannfolka. På strofen fra verset som følger i neste avs.
kan det høres ut som om det var lett å komme i forbindelse med kvinnfolk på disse
stedene, men det var nok det motsatte som var virkeligheten.
“Sildgarnskjøyta Porka fra Lamøysund la ut. De skulle inn til Bjugnen for sild og
kvinnfolk få, men ingen kunne tenk seg at sådanne kunne --...”. Slik begynte ei nidvise
som noen innlendinger diktet om besetningen på denne båten. Resten av visen er nok
gått tapt for bestandig. Dette var det mange som ble indignerte over; sjikane av
øyværinger tåltes ikke. Denne patriotismen var det mye av i min barndom og tidligste
ungdom, og øyværingene, da spesielt de som ikke var så gamle, følte et fellesskap og
var glad i disse nakne øyene. Det var også små nyanseforskjeller på dialekten i
Bispøyan og det øvrige Hitra og Frøya. Da samfunnet der ute gikk til grunne forsvant jo
dette, men de siste årene det bodde folk der var det nok det som er nevnt ovenfor, som
ga den kraft til å holde ut så lenge. Om det nå snart er tretti år siden jeg flyttet fra
Olderøya ser jeg enda på meg selv som øyværing, og det rare er at også mine barn og
selv mine barnebarn forbinder deler av identifikasjonen av seg selv til Olderøya og
Bispøyan.
Nils Stensø var utdannet kystskipper og dyktig på alle måter; også til å tjene penger.
Den godmodige mannen var gift med Elise f. Løw, en robust, varmhjertet og raus
kvinne og familien hadde ord på seg for å ha et langt bedre kosthold enn folk flest. Da
Teodor skulle forklare hvorfor han ikke likte gammelost sa han det slik; “Ha æ ete
gammelost så skolj æ levd belli - da konj æ gått onnjer dassan te folk å fonnje føa å te a
Lise Steinsøya ha æ fått russiner tin å”.
Nils Stensø på Edøya og hans brødre på Smøla eide motorbåten “Sjitstol’n”; navnet
forfattet av Teodor Langholm. Motoren var en Heros, som foruten å ha ekstra kraftige
smell i skorsteinen, også kom vrangveien ved hver eneste oppstarting. En 4 takts
glødehodemotor tok luft inn fra eksosrøret og pøste forbrenningsgassene fra luftinntaket
når den gikk den gale veien, og det var en vrien og ufyselig jobb når man ved å operere
drivstoffpumpen for hånd, fikk motoren over på rett gange. Teodor mente at Nils ikke
var sterk nok til å dra motorsveiven, og i sterke ordelag beskrev han hvordan det skulle
gjøres, og til sist fikk han lov til å forsøke. Vi
skal huske på at bevegelsene til disse
primitive motorene var relativt langsomme,
og da Nils hadde dratt på fart og slått av
knasten på luftventilen, slik at motoren kunne
komprimere, stod Teodor klar på benken i
maskinrommet og la sveiven over knærne med det forsett å bryte motoren over på rett
vei. Å stoppe et svinghjul på 300 - 400 kg satt i bevegelse av en eksplosjon var
naturligvis fullstendig umulig, men heldigvis for ham ble han slått rett gjennom benken
istedenfor at legg og lårbein ble knust.
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Johan Pettersens jakt “Oline av Kvenvær” ble kalt “Svin-Olina”, og motorbåten hans
har jeg ikke hørt annet navn på enn “Ufysa”. Det var hans svoger Edvard Helgebostad
som var skipper, men da Johan selv ville manøvrere inn til land i Kristiansund på
“Ufysa”, som hadde klyverbom, var han så uheldig å kjøre denne gjennom byssa på ei
jakt som lå lagelig nedlastet, slik at den kom ut på motsatt side; etter sigende med et
kokekar på enden. Etter dette satte han aldri sine bein i rorhuset, og da han fant ut at
egen befraktning ikke lønte seg, fikk far med ”Gryta” kjøringa for fabrikkene på Hovde.
Hovde var et navn Karoline og Johan Pettersen hadde lagt på stedet, og Teodor la på et
annet navn både der og handelsstedet på Monsøya som ble kalt Skanken. På Halten var
det et fra før som hadde dette navnet. Hovde ble til Spælen og innehaveren til Spæle, og
om en henvendte seg til ham med dette navnet ble ikke Johan det minste fornærmet.
Johan Pettersen overtok ”Spælen” etter at hans eldre bror, som bl.a. hadde drevet med
salg av trematerialer der, emigrerte til Amerika (x). Stedet hadde da stor gjeld som
Johan greide å nedbetale. Samtidig startet han opp med både landhandel og
sildoljefabrikk. Broren hevdet da eiendomsretten og forsøkte å ta fra ham det som var
bygd opp, men han døde i en skyteepisode ”over der” før han klarte det. Far trodde
lettelsen over å få beholde stedet døyvet en betydelig del av sorgen over broren, og
Johan la ikke skjul på hvor glad og fornøyd han var. Våningshuset på 170 kvadratmeter,
med til sammen 14 værelser i begge etg., er fra 1904. Omkring 1914 fikk stedet navnet
Hovde, og i dets velmaktsdager var det en stor og velholdt have der med et lysthus i den
ene enden. En god stund før 1930 fikk stedet elektrisk lys fra egen ”lysmotor.” Karoline
Pettersen var svært opptatt av Kinamisjonen, og i 1931 ble det bygd et bedehus med en
grunnflate på 96 kv.m i to etg. Jeg har bestandig forstått det slik at det var Johan
Pettersen som bekostet dette, og at han siden overførte huset til misjonen. En søstersønn
av Karoline, som vokste opp på Hovde, reiste til Kina som misjonær. Selv om det var
Johan som hadde idéene og visjonene og som også satte dem ut i livet, så mente folk at
den egentlige sjefen var Karoline, og det var også hun som ledet an når det gjaldt
religionsutøvelsen.
(X) Viser til artikkel skrevet av Morten Lossius (f.1889-d.1972) om ”Kresten” i Hitra-Frøya avisa tirsdag 29. mai
2001 side 11

I den vestre brygga, som det enda står noe igjen av i 1997, holdt den første primitive
sildoljefabrikken til, og den ble bygget i 1906. Hovde Sildolje & Kraftfôrfabrik,
Monsøen, som produserte tran, levermjøl, sildolje samt guanoprodukter m.m. ble startet
opp i det østlige bryggekomplekset under 1.verdenskrig. Den var bygd av materialer fra
en nedlagt torvfabrikk på Smøla. Der hadde det vært industriell produksjon av
brenselstorv og torvstrø i en årrekke. Fabrikken ble drevet av en dampmaskin på 20
nominelle hestekrefter. En kullfyrt liggende steam-kjele skaffet damp til denne samt en
del annet så som tørker m.m. Den var i minste laget for alt dette og det ble fyret hardt.
Hvis sikkerhetsventilen begynte å blåse, sprang fyrbøteren opp og stod på den. En 16 hk
1 syl. 4-takts Gideon glødehodemotor hjalp også til med å dra. Den hadde et svinghjul i
hver ende, og fra nederste kant på disse til øverste topp på hetten over glødehodet var
den drøye 2 m høy. Da jeg var 7 – 8 år gammel så jeg denne motoren dra en kvern som
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malte tørket tang. Utenom disse to maskinene var det en 10 hk 1 syl. 4-takts Nidaros(x)
stasjonær bensinmotor med liggende sylinder. Om denne motoren, som var viktig for
produksjonen, har jeg en historie.
(x) På landbruks-utstillinger o.l. er det så godt som alltid et eksemplar av denne motoren.

Motoren var montert på gulvet i 2.etg., rett over et stort dampoppvarmet kar hvor det ble
kokt tran og olje, og en mann måtte kontinuerlig røre om med en trespade. For meg er
det ikke vanskelig å fornemme hvilken ubehagelig arbeidsplass dette måtte være.
Motoren begynte å stoppe på uforklarlig vis, men etter noe plunder fikk de den i gang
igjen. Dette gjentok seg flere ganger i skiftet, og til slutt bestemte Johan Pettersen at
motoren skulle fraktes ens ærend til motorfabrikken i Trondhjem hvor den var laget.
Eksperter derfra kunne bare si, etter å ha gått over og prøvekjørt den, at maskinen var i
den skjønneste orden. Motoren ble montert opp igjen og nå la Johan, som ante uråd, seg
på lur for å se hva som skjedde. Etter en stund fikk han se en trespade komme opp fra
1.etg. gjennom en sprekke i gulvet og en hendel ble slått over slik at den stoppet.
Etterpå ble hendelen satt i riktig leie igjen. Synderen ble tatt på fersk gjerning og fikk
sparken omgående. Det hjalp ikke at han var i nær slekt.
Denne mannen må ha hatt en særdeles bastant form for humor, noe også som går fram
av følgende historie: Graksen ble varmet opp og spadd i sekker av kraftig bomullsduk,
for så å legges i hydrauliske presser for å få ut den siste rest av tran. Hvis man presset
for hardt, sprakk disse og innholdet sprutet ut over veien ovenfor, da det ikke var noen
vegg der. Dette var et meget ufyselig og illeluktende stoff. Det nærmeste
sammenlignbare må være kloakkslam. En gang da Karoline Pettersen skulle reise til
byen, og i de tider staset en seg opp for sånt, forsøkte mannen å få duken til å revne idet
hun gikk forbi på veien ned til kaia. Han feilberegnet imidlertid, og måtte bruke en kniv
for å få hull. Spruten tok ikke den beregnede kurs, men han fikk den i stedet i brystet
selv, og ble liggende utslått på gulvet.
Støvet av levermelet var omtrent like eksplosivt som bensindamp, og det var mange
branntilløp, men lykken står den kjekke bi, og på til dels mirakuløst vis, ble de
bestandig herre over ilden før den fikk tatt overhånd. En gang det begynte å brenne om
natten sprang Johan ut av senga i bare nattskjorta og greide å slokke ilden med dyna si.
Utenfor vestveggen på sildoljefabrikken stod en lagertank for hermetikkavfall m.m. Jeg
var med far til Spælen da de holdt på å demontere denne, og da fortalte Johan Pettersen
at en gang falt han opp i denne tanken, som da var halvfull, og holdt på å drukne. Det
var bare en tilfeldighet som gjorde at han ble reddet. I siste halvdel av 1930-tallet gikk
sildoljefabrikken til opphør, og de begynte å legge ned hermetisk krabbe og fiskeboller i
et lite lokale i samme brygga som landhandelen, kalt Hovde Preserving. Varemerket var
en ørn med utslåtte vinger, og under den sto det ”Eagle Brand”. Denne fabrikken ble
drevet av en Elefant 2-takts glødehodemotor (Samme merke hadde de første
seilredningsskøytene med motor). Siste sesong det ble produsert i den gamle fabrikken
benyttet de en helt ny 10 hk Glimt 1-cyl. 2-takts oppfyringsmotor som var tilvirket i
Kristiansund.
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Like etter 2. Verdenskrig ble den nedlagte sildoljefabrikken omgjort til
hermetikkfabrikk, og det ble drevet forholdsvis stort i noen år. Det var arbeidsfolk både
fra ”Fast-Hitra” og Frøya der i sesongene. Mannfolkene ble innkvartert i noen rom i
butikkbrygga, kalt ”Sjappa”. For kvinnfolka ble det innredet to soverom med køyer,
samt et stort kjøkken i samme bryggekompleks som fabrikken. Dette ble kalt
”Blækkhuse”, og virket som en magnet på majoriteten av Bispøyans yngre og ugifte
innbyggere av hankjønn. Selv om det ble sagt at kjærlighetslivet hadde gode kår, så
kom det få ekteskap ut av dette. Konklusjonen må bli at det ikke lå på det planet.
Alt maskineri ble drevet av elektrisitet på den nye fabrikken og det var en moderne
dobbel-cylindret 4-takts Lister diesel på 26 hk som skaffet el-kraften. Samme år som
Bispøyan fikk elektrisk strøm, i 1954, døde Johan Pettersen, vel 70 år gammel, og etter
det kom bedriften raskt inn i et økonomisk uføre og ble nedlagt. Det viste seg snart at
ingen seriøse kjøpere viste interesse, og så var den æra over. Omkring 1950 kunne det
enkelte dager i mai og juni være til sammen, på Skanken og Spælen, bortimot 100
personer beskjeftiget med fiskearbeid. Det var sei som ble flekt til råskjær og tørket på
hjeller til tørrfisk.
Skal man skrive noe om disse øyene kommer man ikke utenom det andre handelsstedet
som Teodor ga utnavnet Skanken. Her var Bispøyans ubestridte sentrum, og det er da
også omtalt mange ganger i dette dokumentet i forbindelse med forskjellige hendinger.
Etter at det ble landhandel, fiskemottak, dampskipsekspedisjon og poståpneri der på
slutten av 1800-tallet, var det hit øyværingene kom; ikke bare for å kjøpe varer, men
også for å tilfredsstille det sosiale behov det var å få snakke med andre mennesker.
Dagene da Fosenbåtene kom var det fullt av folk som møtte opp i god tid, bort imot like
mange som på en vanlig juletrefest. Oftest var båtene forsinket, og under 2. Verdenskrig
kunne det dreie seg om flere timer, men med påskudd om at de ventet på post holdt folk
ut og hadde det gøy. Rasmus Jenssen gjorde nok en genistrek da han ble poståpner, en
jobb han hadde i mange år uten å ta imot verken lønn eller annet vederlag for arbeidet.
Jeg har ikke hørt all verden om stedet fra etableringen og fram til ca. 1940, men beløpet
som ble betalt til «monsøykarran» for Valen var kr. 100.- Daglønnen for en torvtaker
(brendselstorv) på den tid var ca. 80 øre, så jeg vil tro Rasmus Jenssen fikk dette billig
(ca.125 dagsverk.). Ole Henriksø (f.1935) har hørt at i førstninga var ikke vareutvalget
større en at det fikk plass i ei kiste. Det å få eget handelssted må ha vært svært gunstig
for øyværingene. Jens Henriksø (f.1888), som var nevø av Rasmus Jenssen og som
ungdom jobbet for onkelen, fortalte at det ble levert store mengder fisk til brøgga på
Skanken, og at de mange ganger måtte ta natta til hjelp for å få unna arbeidet. Rasmus
kjøpte også landmanns-produkter, bl.a. egg som ble pakket i tønner med sagmugg og
eksportert til England. Med tiden fikk han ord på seg for å bli heller uvillig til kjøp av
de nyss nevnte produkter, noe øyværingene var misfornøyd med. Ole Henriksø mener at
Rasmus Jenssen på denne tiden hadde fått sin ”manndoms kraft” redusert p.g.a. en
hodeskade etter et fall, samt at han hadde tapt betydelige summer i kausjonsansvar. Alt
dette gjorde denne handelsmannen mer forsiktig en før, bl.a. med kjøp av fisk s. 200 avs. 3.
”Der vester mellom skjær og bå...”

114

Man kan kanskje si at i motsetning til Johan Pettersen, som økonomisk kunne være høyt
oppe og langt nede, var Rasmus på det økonomiske område en mer seriøs
forretningsdrivende som ikke gamblet og hele tiden hadde økonomien under kontroll og
la vekt på orden og kvalitet. Bygdesladderen ville ha det til at i privatlivet var disse to
dyktige karene utsatt for sterk dominans av sine hustruer.
Ingrid Jenssen Hegerberg mente at handelsmenne på denne tiden var nådeløse mot
hverandre når det gjaldt konkurranse. Da Nils Langdahl begynte med forretning på
Olderøya i 1918 var både Johan Pettersen og Rasmus Jenssen ute etter å knekke ham.
Bestefar Nils Langdahl og Rasmus Jensen hadde vært svært gode busser, og derfor
oppstod det en ganske dyp bitterhet mellom dem som aldri helt ble slettet, selv ikke
etter at Bestefar ble en religiøs mann.
Vennskapet blomstret derimot mellom de andre to, og en gang da Rasmus kom på besøk
til Spælen mens Karoline Pettersen holdt andakt ved frokostbordet for arbeidsfolk og
huslyd, ble hennes mann så alterert at han tok Bibelen fra henne og sa; ”Jømmen,
jømmen no kjæmmen Jenssen”. Det er mulig det var kappestrid på flere områder. Det
som følger nedenfor er hva det blir sagt at Johan Pettersen sang for sin lille datter.
”Å far din har no så stor ei brøgg - nåkka stør enj hass Jenssen.”

Etter noen søvnige år for Handelsstedet på Monsøya kom det igjen inn i en ny
glansperiode da Isak Hegerberg ble driver av stedet etter han ble gift med Rasmus
Jenssens datter Ingrid. Dette var like før 1950. For en gammel øyværing som meg kan
være trist å se at de øyene det bodde folk på, nå er lagt under ”fefot” og vilniss. Selv om
bygningsmassen stort sett er ivaretatt, så er Skanken slik den er blitt etter fraflyttingen,
det som gjør meg mest vemodig stemt.
Båten nedenfor tilhørte Petter Stensø fra Smøla, som var bror av Nils Stensø på Edøya. Petter dreiv med laksnøter
ved Blåskykkøya hver sommer i en mannsalder. Han kjøpte denne båten av Paul Monsø. Først på 1930-tallet
anskaffet brødrene Paul og Jarle Monsø seg hver sin ca. 20 fots båt med avtagbar lugar. Framdriften var 2 hk
Wichmann glødehodemotorer. I forhold til Sabb-motorene, som ble produsert senere, var disse heller primitive.
Teodor kalte båtene for ”begge vånnan” (vannrottene) uti Monsøy-gården. Som en sikkerhets foranstaltning er
Petters båt utstyrt med listersrigg. Bildet er tatt fra nordre hjørne av naustet på Skanken. Nederst til høyre sees
bakstevnen på Rasmus Jenssens listring som hadde lysegrønne riper, noe som var uvanlig.
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Under 1. verdenskrig var Teodor en flittig tilskuer når drivminer ble desarmert og
uskadeliggjort, og etter hvert tok han til å praktisere selv. Johan Bænksa var vitne til at
han, for å få tak i messingen, vridde hornene av ei mine. Da kontakt med disse skulle få
en slik til å detonere, måtte han ha lært seg kunsten å sikre dem. Da drivminene begynte
å dukke opp under 2. verdenskrig, fortsatte han i samme lei. Han tok tennrøret ut av
minen for å ha det til pynt på kommoden på stua, og for å gjøre den enda blankere tok
han den ned til naustet for å pusse den, og dermed eksploderte tingen. Overdrageren,
med en sprengkraft som et par dynamittgubber, gikk av i fanget hans, og selv om hans
kone hørte ham rope, må han ha dødd nesten omgående. Etter at Teodor Langholm døde
ble det gjort spredte forsøk på å legge utnavn på nye båter, men det slo aldri igjennom
hos allmuen.
Langs hele kysten omkom folk etter å ha tuklet med drivminer og andre eksplosiver.
Som 10-11-åring var jeg sammen noen andre guttunger, blant dem Odd Bergh (f.1931),
og brendte ”minkruk” oppe på Eavalen. Dette var tatt fra demonterte drivminer. Hvem
som hadde levert sprengstoffet til oss vet jeg ikke.
Hvor mange miner og andre sprenglegemer som ble ødelagt av tyske og norske minører, eller som gikk av når de
traff land i f.eks. dønning i Bispøyan, er det nok ingen som har antallet på, men på landsbasis ble det bare i
perioden fra frigjøringen til høsten 1959 uskadeliggjort 10300 drivminer av den Kngl. Norske Marine, som på det
meste hadde 22 fartøyer i drift til dette. NRK sendte minemeldinger etter Dagsnytt om kvelden så å si hver eneste
dag, til bl.a. ”Traust 3” og minekutter ”Nordheimsund”. - Drivende mine eller minelignende gjenstand er observert i
posisjon – osv.
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Farfar og Hammarmyra.
Under utskiftingen var det gårdpartene til Bernhard og Johan Bænksa som ble
pålagt å
flytte ut. Det sies at deres far gjorde sitt til, slik at Farfar fikk nordenden av
Olderøya.
Bænk mente at Johan, som var den sterkeste av sønnene hans, måtte ha det
som var
tyngst å dyrke opp. Husa i Olderøygården ble revet ned og materialene kjørt
med hest
Nordover og satt opp igjen; fjøset i 1912 og våningshuset i 1913, begge
betydelig
forstørret. Fjøset ble noen år etter påbygd en vinkel not nordøst, men hvem som
utførte
bygningsarbeidet vet jeg ikke. Det var en anleggsarbeider fra Østlandet,
Gullbrand, som
tok ut steinen i berga sør for husa; stedet kan lett påvises, og murte opp
grunnmuren til
Storhuset. I lengderetningen ble butikkstue-seksjonen påbygd, og det ble lagt
på et par
omfar i høyden. Det var brødrene Nils og Martin Tømmervik som gjorde
trearbeidet, og
det er nok disse to sitt utmerkede tømmermannsarbeide som gjør at huset i dag
er i
relativt god forfatning, til tross for to generasjoners unnfallenhet av vedlikehold.
Dette
var det første huset de bygde uten at faren, Gammel-Nils, var med, og det var
deres
moderne påvirkning som bl.a. er årsaken til at det er så mange vinduer i
butikkstua.
Under reisningen av huset bodde både Bænksafamilien og arbeidsfolka i fjøset
og lagde
maten i burslaget (bislag), som var fraktet dit helt. I 1915 ble brygga flyttet og
naust ble
bygget nytt noen år etter.
Før utskiftingen hadde de fire gårdspartene hatt jordlapper over alt. Farfar hadde i de vel
20 år han var oppsitter før flyttinga, ryddet og dyrket både nedi Olderøygården og på
Stormyrsjælet. Lars Olderø, tipp-tipp-tipp-tipp-oldefar til Pål Olderøs sønn Kristian, sa
at melet av kornet som kom til å vokse på Stormyra skulle han steike på ræva si. “Ræva
hass Lars ha komme te å bli varm ein gång ja,” sa farfar. Mannfolka på Olderøya i den
tid gjorde bare det aller nødvendigste arbeid på jorda. Men ”Burøykarran”, sa farfar, var
enda verre. De giddet ikke en gang å trille bort gjødseldynga. Alle ekskrementer etter
hushyra ble gitt bort til folk fra Aurgjelle som kom og hentet det med vengbåter og
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flakajekter S.255 – 5. Han var antakelig den første som dyrket korn på Olderøya, og korn
var det ypperste av hva gården kunne gi. I farfars barndom fikk en ikke spise hva en
ville av kornprodukter, uten at de derved led noen nød ernæringsmessig. Utenom grøt
bakte hans mor et ikke-gjæret havrebrød eller enhyllakak, i omkrets som en liten
vaffelring og et par tre cm høy. Vanlig brød, eller tohyllakak, var det komplisert å steike
i et åpent ildsted. Over bakstjernet ble de lagt en jernring og innom den ble brødemnene
lagt. Så ble et nytt bakstjern lagt over ringen og glør spadd over samtidig som det ble
fyrt under det nederste jernet. Slikt brød ble bare brukt ved høytider, eller det ble kjøpt
fra baker når de var i Trondhjem eller Kristiansund (her må jeg få skyte inn at under
min militærtjeneste i 1954 - 55 var jeg sammen med en gutt fra Gudbrandsdalen, hvor
de enda bare hadde åpen grue i kjøkkenet).
Omkrig 1940 ble det tatt dreneringsgrøfter på ekra sør for huset til Terje Olderø, og da
ble det funnet en kvennastein (kvernstein), diameter ca. 40 cm, i jorda. Steinen lå i flere
år på berget innenfor og etter at den sprakk i to stykker ble den brukt i steinsetting av ei
grøft i nærheten. Farfar kunne huske at i hans barndom ble havre- og byggkornet fra
Verdalen tørket på bakstjernet i gruva og videre malt til mel på slike handdrevne steiner.
Dette melet ble brukt både til enhyllakak, flatbrød og grøt. Han syntes slikt mel var av
bedre kvalitet enn det som ble malt i Kvernhuset på Kaldklåvan, Fillfjorden, Hitra.
Åkrene i Åkervika hadde gjort oppsitterne delvis selvforsynt med poteter minst et halvt
sekel før de begynte å dyrke korn, og tuftene etter deres felles potetkjeller er fremdeles
synlige. Det er blitt fortalt at det, antakelig en gang på 1700-tallet, har stått et kvernhus
der hvor bekken fra Kvennavatna på Henriksøya renner ut i sjøen ved Øyaskaget. For å
sansynliggjøre dette følger noen legmannsteorier. For å oppnå tilstrekkelig fall på
vannet har huset stått helt nede i flomålet. Novsteinene kan enda påvises. Det er gravd
en stor grøft mellom Øvre til Nedre-Kvennavatet, dette for å få mer vann til kvenna.
Femti år gammel begynte farfar å dyrke opp ny gård, noe han holdt på med til han var
langt over åtti. Alt som er grønt på gården i Hammarmyra, så nær som ca. ¼ mål som
Johs. Langdal ryddet, samt jordstykket nedenfor Navarhaugen, har farfar dyrket med
handmakt. Med hakke, spett og anleggsspade tok han dreneringsgrøfter og steinsatte
dem med flate heller fraktet med robåt til øya fra holmer og skjær rundt omkring, og
som etter åtti år, derav førti års vanskjøtsel, fremdeles virker perfekt. Sakte vokste det
dyrkede arealet år for år, og han hadde glede av det. På denne tiden ble de dyrkede
områdene betydelig utvidet også av de andre oppsitterne på øya. Det fortelles at Johan
Bænksa når han hvilte fra grøftegravinga (grøftene kunne være opp til tre meter dype)
gikk en drøy kilometer i ulendt terreng til Leirvikmyra og hentet en sekk torv på ca. 40 50 kg. Det var typisk for ham å lite på egen rygg og muskler, og det ble sagt at merra
stod på Ørnheia eller Himmelberget som søsknene Langdahl kalte haugen, og flirte
mens han bar avlinga inn på ryggen 115-siste avs.. Den relative velstand han hadde nytt
mens de bodde i felleseiet Olderøygården fikk han aldri tilbake.
Et gammelt sagn sier at en gang i tiden arvet to søstre det meste av Hitra. Da de ble
uenige om delingen seg i mellom, svidde den ene søsteren av skogen der og på øyene
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omkring. Dette ligger vel imidlertid i samme gate som fortellingen om at det bare var to
steder på Hitra det kom røyk fra ildsteder etter Svartedauen, nemlig Helgebostad og
Leikvam. Litt svevende ble det også fortalt at på Burøya kom det folk tett etter pesten
og bosatte seg der. Disse menneskene flyttet inn i et utdødd tomt hus øst på øya.
Side 8 avs. 2 og side 9

Under grøftegraving i den østre ende av ekra nord for husa i Hammarmyra fant farfar et
furutre som lå ved siden av stubben. Det var felt med øks og stokken hadde siden grodd
ned i myra, og på denne måten var tyridelen av stammen blitt bevart, men enda var
omkretsen ved rota drøyt favningen av en voksen mann. Over alt ellers på øya er det
tyrirøtter av store tre. I gamle dager braut de opp slike i stedet for å ta torv til brensel.
Over heile Stormyrsjælet var det et tett lag med rød olderrot da myra ble oppdyrket. Det
er rart å tenke på at det meste av denne berggråe, lyngbrune, snaue og karrige Olderøya
en gang var dekt av skog. Det kultiverte området på vår eiendom er begynt å vokse til
med lauvtre etter at husdyra forsvant. Det, vil jeg tru, er nok den eneste forandringen
som farfar ville ha satt pris på.
Som ung mann tok Farfar brenselstorv på Lamøya. I den tid brukte de bare rein
steintorv, et brensel med høyt karboninnhold som nærmest kan sammenlignes med
brunkull. I min barndom var det bare i de litt større myrene det fantes torv, og det var en
langt simplere energikilde. En måtte ha lang erfaring for å nyttiggjøre seg dette brenslet,
og det produserte en masse aske som måtte tas ut av komfyren hver morgen. I nærheten
av hvert eneste bolighus var det derfor en stor brungul askehaug (Askdongan).
Det jeg husker best med farfar var at han bestandig var beskjeftiget med noe. Braut
nyland gjorde han lenge etter at han egentlig var ”såppass”, samt å bøte garn og ruser.
Når han ikke arbeidet leste han alt han kom over av bøker, og i de tider hadde
øyværingene eget bibliotek, Bispeøernes Leselag. Dette kom i gang sist på
attenhundretallet da en av Burøyslekta, med etternavnet Håvik, testamenterte sine bøker
og donerte sin eiendom til dette formålet. Nidaros med sine to, tre og fire blad ble, etter
prinsippet om at det du har betalt for skal du også utnytte, lest fra perm til perm; til og
med tegneseriene Petter, Sørensen og Fantomet som irriterte ham grenseløst. Han var
ingen hurtigleser og hvert ord ble hvisket fram, men så ble det oppbevart i
hukommelsen for resten av livet, og etter min vurdering var han etter tid og sted et
forholdsvis opplyst menneske. Han hadde så absolutt meninger, men det var ikke alltid
så lett å få innblikk i dem. Da han var en meget fredelig mann, tidde han heller enn å
diskutere med dem som mente noe annet. Jeg tror han ikke helt skjelnet mellom
diskusjon og krangel; i hvert fall ikke som vi i 1997 hvor debatter er blitt til
underholdning. Selv hadde han ikke høye tanker om sitt eget intellekt, og mente at
broren Bernhard var den som hadde fått utlevert forstanden. Han samrådde seg nok med
ham i mange henseender, og da Bernhard trolig var en radikaler på mange måter i sin
samtid, både når det gjaldt gårdsdrift og politiske standpunkter - det var han som var
initiativtakeren til Bispeøernes Inkjøbslag - påvirket vel dette også farfars måte å tenke
på.
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Antakelig etter påtrykk fra sønnen Ingvald (f.1879) kjøpte Gammel-Magnus (f.1846)
ganske tidlig på 1900-tallet en slåmaskin for hest, som han solgte ganske umiddelbart
da han syntes det stod igjen for mye gras etter den. Peder Olderø (f.1907) fortalte at
hans bestefar Magnus gikk omkring i heile slåttonna, som kunne strekke seg over dryge
et par måneder, med en spesiell liten ljå (støttårv), samt at han reiv opp gras med
hendene (reiv oli) på de mest utenkelige steder. Først mange år etterpå anskaffet farfars
bror Bernhard, som neste mann på Olderøya, omtrent samme sort maskin. Brorens sans
for å gjøre gårdsarbeidet mer lettvint, hadde ikke farfar. Han var ganske enkelt
prinsipielt imot alt som kunne minske det fysiske slitet på bruket, og han likte å kjenne
tyngden av «markens grøde» på egen rygg 114-2. Etter at min far ble ansvarshavende
driver av Hammarmyra, ble det satset litt mer på «modernisering». I 1938 ble det bygd
ny låvebru, som gjorde det mulig å kjøre inn høyet med hest. Farfars kommentar var;
«den har nå holdt ryggen min, og det har vel ryggen hans Sigurd også gjort». Far lånte
også onkelens slåmaskin når timoteiækra øst for Storhuset skulle høstes. Farfar var
sterk, men hadde ikke noe godt lag til å slå med ljå, og sleit med det. Da det ble
innkjøringsvansker med den nye slåmaskina, som ble innkjøpt i 1944, og far var oppgitt
og rasende, kunne ikke farfar skjule sin skadefro. På den annen side kan nevnes at han
som ung mann lå i fremste rekke når det gjaldt alt nytt som ble introdusert i båter og
bruk. Han var også en ivrig bruker av Bispeøernes Leselag (nærmest sammenlignbart er
et mini-bibliotek), han var med på å starte landnotlaget, i den tid en stor investering for
de impliserte, slik at øyværingene kunne være i stand til å fange sild i større mengder;
han var forholdsvis snar til å investere i motor til skøyta, og også ivrig etter å få telefon
til Sør-Bispøyan; allerede i 1949 da han var 86 år gammel, fem år før elektrisiteten kom,
kjøpte han de første andelsbrev i A/l Hitra og Frøya Kraftlag. Han døde i 1953, et år før
den elektriske strømmen kom til Hammarmyra Se nederst på side 235.
At farfar ikke kunne skrive plaget ham sikkert mer enn han ville innrømme. Etter at jeg
lærte å skrive kom han til meg når han blant annet skulle sende julekort. Et til hans
søskenbarn Johanna Hakkebo på Titran, som han hvert år fikk hjemmelaget julegave
fra. Det var også hun som perlebroderte det grønne beltet han bar under vesten i sin
ungdom, og som er oppbevart i kista på loftet i Storhuset. Hanna Karoline ville starte
opp med butikk, men skrinla planene da hun skjemtes over at hennes mann ikke mestret
skrivekunsten. Selv om han, som før nevnt, kunne skrive sitt navnetrekk, Johan B.
Olderø, underskrev han likevel kjøpekontrakten med påholden penn (m.p.p) da han
kjøpte gården. Det vil i praksis si at en annen skrev navnet hans. Selvtilliten på dette felt
var heller skral. Skjøtet og kjøpekontrakten var oppbevart i kista i Storhuset sammen
med dokumentet som fulgte gårdsparten da Olderøyfolket gikk over fra å være
leilendinger til å bli selveiere. Dette var meget godt forseggjort og utsmykket med
ornamentikk og det stod: Vi Carl Konge af Guds nåde over Sverige og Norige de
Venders og de Gøters. Dette siste omtalte dokumentet er kommet bort i de seneste år –
eller å si det med en bedre setning; Som vanlig har ikke folk av min generasjon tatt godt
nok vare på slikt. De to andre har vi fremdeles.
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Fra venstre i bildet: Kabelskjæret ved Kalvhauet. I
forgrunnen: Steinbørholmene med Monsøyfjellet
og den øvrige Monsøya i bakgrunnen.

Far som småbruker m.m.
Sigurd Olderø 62 år.
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Far var 44 år da Gryta ble lagt i fjæra, men han greide aldri å forsone seg med sin nye
rolle som småbruker. Selv om han arbeidet mye, så gjorde han det aldri med glede og
var dessuten fysisk uskikket til så tungt arbeid. Far satte sin ære i ikke å være smålig
(J.fr. omtale i kap. Fra min barndom). Han ble nok også oppfattet av sine sambygdinger
som ekstremt ærlig. Det ble nok til og med harselert litt omkring det. Han var interessert
i Norgeshistorien og stod Sagaen nærmere enn det som er vanlig i dag. Arbeidsomhet
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var ikke udelt en dyd etter hans vurderinger. Han syntes Erling Sjalgson på Sola hadde
gjort Norge en bjørnetjeneste da han skapte nordmenn av treller. Far sa at det derfra vi
hadde fått vår medfødte husmannsånd, som gjorde at vi, uten å kny, fant oss i og
etterlevde alle lover og vedtekter vi ble utsatt for.
I søvne snakket han et ukjent språk, og mente at han i et annet liv hadde vært en «Lord»
i England. Til støtte for denne tanken var at han hadde ulyst til en del arbeid. Disse
teoriene trodde han vel ikke på, men som all fleip satte de nok fingeren på noe. Da Finn
Langdahl ved en anledning hørte far snakke i søvne på dette “språket”, antakelig mens
de hvilte middag på låven, kunne han meget bestemt avkrefte at dette var engelsk og
heller ikke tysk og fransk tale. Både farfar og far var vittige og hadde lett for å le, og de
var i besittelse av en god porsjon selvironi. ”Bænksakarran” hadde ord på seg, ikke helt
uten grunn, for å ha vansker med å holde buksesmekken igjenknept. Far sa at farsarven
hans var ”åpen bokskil å nassadråppa”. Dette lo farfar godt av, og fortalte at også hans
far Bænk, som brukte ”låkkboks” (brukes nå på enkelte bunadsbukser), sjelden klarte å
holde denne store klaffen på plass, og at det ga et lang bedre innsyn enn på benklærne
som de nå brukte.
Radioen forandret livet på mange måter for folk i Bispøyan som ellers i landet, og på
Olderøya var det Radio Nette’s Frihetssuper’n som var i skuddet fordi den tok både
fiskeribølgen og svenske radiostasjoner godt inn. Det var viktig da svenskene sendte
mye sjømannsvalser og annen gammel dansemusikk, som var den musikken man
oppfattet som sin egen. Religiøse mennesker holdt seg til salmer og annen
"oppbyggelig" sang. Norsk Rikskringkasting sendte i den tid nesten bare klassisk
musikk. Man forstod at dette skulle virke “oppdragende” for allmuen i Norge, og det
irriterte. Slik ”kulturfascisme” var NRKs varemerke på den tiden.
Radioen ble et svært viktig medium også for min far. Utenrikskronikken hver torsdag
kl. 2100 ble aldri unnvært, og han gikk ofte til sin onkel Bernhard for å høre den, og
etterpå hadde de lange og dypsindige samtaler. Jeg kan også huske at begge var svært
opptatt av ”En Verden-bevegelsen”, tett etter 2. Verdenskrig. De visjoner denne
organisasjonen hadde, påvirket både far og meg, og Europafellesskapet ble sett på som
det første spede skritt mot en verden uten krig. For egen del var jeg rystet i mitt innerste
da Charles de Gaulle la ned veto mot Englands og Norges inntreden i denne.
Som ellers i Norge var også øyværingene, inklusiv meg selv, svært positivt innstilt til at
staten Israel ble opprettet i 1948. Når det så ble fortalt i avisene at tyske SS-soldater
sloss sammen med palestinerne mot jødene og at SS-offiserer hadde komandoen over
arabiske avdelinger, gjorde det sitt til at de fleste øyværinger, og spesielt de religøse, ble
«mer katolske enn Paven selv». At den svenske grev Folke Bernadotte, som også i
Bispøyan var en meget avholdt mann, ble myrdet av jøder da han var fredsmekler i
Palestina, var fort glemt. Både far og Peder Olderø hadde en viss skepsis og forstod at
noen måtte lide for dette, men på det tidspunktet var det best å holde slike tanker for seg
selv.
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Da far satt og hørte på Radioteatret og mor bemerket at det stod over med regn, og at
det var mye tørt høy ute, sa han: “Det blir vel mye høytørk tilgode i år også Illa, det er
mindre med gode teaterstykker”. Dette var mildt sagt en uvanlig prioritering i Bispøyan.
Far brukte omtrent bestandig dette navnet på mor; sa han Gunvor var han litt irritert på
henne. Illa var et navn hun fikk som spedbarn av sin ett år eldre bror Arne. Det skulle
bety at hun gråt og skreik. Dette kjælenavnet ble hengende ved henne resten av livet og
ble brukt av nærmeste familie, men også mange andre på Olderøya kalte henne Illa, og
hun ble kalt tante Illa av flere enn hennes nieser og nevøer.
Når det gjelder musikalitet, er det mitt inntrykk at farfar (f.1863) hørte til på den
negative siden av en slik skala. Han fortalte om en stor spillemann kalt ”Ola Bollj”, som
også brukte nasen på ”feiolstrængan” og vant alle kappspillinger han var med på både i
Norge og Amerika. Om dette var fleip eller alvor vet jeg ikke. Farfar hørte i hvert fall på
fiolinmusikken i “Folkemusikaltimen” hver fredag kl. 1700 og var svært begeistret når
han kjente igjen noen slåtter, men for far og meg var dette reine kattemusikken. Mellom
far og farfar var det en regelrett kulturkollisjon, og på slike områder stod de så langt fra
hverandre som bare mulig, da far forkastet omtrent alt fra den gamle kultur og var
svært, etter min mening omkring år 2000, ukritisk til alt nytt.
Selv om min søster og jeg minnes vår far som en mild, godhjertet og uselvisk mann med
et lett sinn, og som snar til å si noe morsomt, kunne han ha et voldsomt temperament;
dog uten å være voldelig, og det var svært sjelden han var sint. Jeg har aldri sett far vært
rasende på mennesker, men slåmaskina og bensinmotoren, derimot, kunne få ham til å
gå helt fra konseptene, og han sverget til ”loven om tingenes iboende djevelskap”. Vi
hadde vært en tur ut i skjæra og seksringen var lastet til ripa med tare til krøttera. Farfar
var da så skral at han bare kunne breie taren utover berga, og da det ikke var så mye
makt i meg heller satte vi halve bærerbåren inn på båten, slik at jeg skulle slippe å gå
over ripa. Ved første båre sklei far og falt ut i sia på båten og brakk ei åre, og dermed
tente han. Hans arbeidsgivere kyrnes kostvaner ble omtalt i mindre flatterende
vendinger og da båten samtidig sank kasta han den brukne åra på sjøen mens han skreik:
“Å her har du tannstekkera å din Gammel-Erek.”
Far hadde et uvanlig stort forråd av banneord, og ble sett på som litt av en ekspert på
dette området, men han brukte dem bare når han var sint. Jeg ble imidlertid kraftig
snakket til rette hvis jeg tok i min mun nærmest aksepterte uttrykk for kvinner og barn,
så som “Herre Gud” og lignende, da han mente dette var å ta Guds navn ”formastelig”.
Da han utbrøt ovenfor nevnte kraftsalve forstod jeg plutselig hva han gjorde. Han ga
nemlig “Den Onde” en herlig omgang kjeft. Bestefar Nils Langdahl, en svært religiøs
mann, sa at når mann bannet stod «Gammel-Karn» bak nærmeste stein eller hushjørne
og kikket, men jeg er tilbøyelig til å tro at selv «Han-Tytje» ville ha valgt noen hundre
meters avstand. Etter et par minutter var sinnet over like fort som det kom. Jeg har
mistanke om at dette med tannstikkene var et plagiat fra en Trønderskrøne, men han
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skulle også være opphavet til en av de fem hundre sådanne. Det skulle være han som
var Hitterværingen som kom til skinnhandleren i Trondhjem for å selge et kalveskinn og
da denne framholdt at skinnet var svær lite, bemerket far: “De va no stort nok åt
kalven.” Arthur Henriksø hørte far benytte den samme også ved en anledning i
Kristiansund.
I 1936 tok min far Sigurd Olderø over gjelden på gården med meg, Svein Olderø, som
eier, og mor og far, som i ca. 3 år hadde bodd i Langdahlshusa, flyttet inn i Storhuset
mens Johan Bænksa kom på kåret (kårbrevet gjelder den dag i dag og nå er det, etter at
Bengt, Brita og Stig overtok gården, Minda og meg som nyter godt av det mens våre
barn med familier har glede av sitt feriested). Omtrent på denne tid flyttet min søster
Margit, som er datter av Josefine Berge, heim til sin far og var der til hun ble gift med
Peder Olderø. Bryllupet stod i Storhuset Hammarmyra før jul i 1941 og Terje er født i
det værelset vi nå kaller butikkstua. Det kunne ikke være så greit for Margit å få en
stemor i den alderen hun var i, selv om hennes rette mor ikke var så langt unna. Ei heller
for mor å ta hand om sin manns datter da de på den tiden ikke mestret slike tildragelser
like bra som nå til dags. Jeg har ikke opplevd og heller ikke hørt omtalt noen store, eller
for den del noen mindre, problemer i den retning. De ble etter som årene gikk, slik jeg
har erfart det, svært nært knyttet til hverandre, blant annet fordi de bodde på samme øy,
og i mange henseender var hverandres fortrolige. Da min mor ble innlagt på
Regionsykehuset i Trondheim høsten 1967, hvor hun døde en tid etterpå, var det Margit
som var med henne i bilen på turen til byen.
I mors begravelse var det Johannes Hegerberg som holdt liktalen og “forrettet” på
kirkegården. Jeg vil tro det var den siste begravelse i Bispøyan hvor det ikke var prest
tilstede. Begravelsen til min svoger Peder Olderø, som døde før jul i 1980, var den siste
hvor begravelsen skjedde fra heimen etter de gamle skikker, men da var det en prest der.
Peder var en av de siste store øyværingspatrioter, og motsatte seg så godt han kunne at
øyene skulle avfolkes, men til slutt måtte også han akseptere det uunngåelige. For meg
var det noe symbolsk i at alt folk på Olderøya, så nær som fire personer, flyttet derfra
sommeren etter at han ble borte .

Litt om farsslekten til Terje Agnar Olderø.
Gammel-Elias Bur – Rodd ette ur.
Når`n kom te Kals – så la`n te pals.
Der fain hain et skip, snapp å snau,
Me ei famn taug.
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Lars Olderø (f.1791), Pål Olderøs sønn Kristians tipp - tipp - tipp – tipp-oldefar sikret
seg det meste av seilene til et russisk skip som ble funnet drivende i Kalsbugen. Farfar
viste meg stedene Nord i hund hvor han skjulte det. Disse stedene eksisterer den dag i
dag og er nå som da tørre og et ypperlig sted å lagre seilduk på for en kort tid. De som
tilegnet seg dette så nok ikke på seg selv verken som tyver eller sjørøvere, men handlet
etter sedvane (Se side 56 avs.1).
Halvfjerdemingen i naustet i Hammarmyra ble noen år gammel solgt til Benksakarene
av Magnus Ingebrigtsen Olderø med rigg og det hele. Råseilet ble i 1920-åra omgjort til
sneseil av fars onkel Johan Hjertø, og denne Listersriggen er også oppbevart i naustet.
Farfar utelukket imidlertid bestemt at seilduken i denne var av russisk opprinnelse. Da
det ble holdt auksjon over det russiske skipet på Olderøya, sikret Lars seg tilslaget med
høyeste bud, men da han ikke klarte å reise nok kapital, gikk fartøyet til den samme
Kristiansundsrederen som eide “slaveskipet Stor-Marja”. Selv om Lars Olderø ikke
greide denne økonomiske uttellingen forstår vi at han må ha vært en “holden mann”
med stort pågangsmot. Grunnlaget for denne velstanden skulle det være hans far som
hadde lagt, og slekten beholdt den til langt ut på nittenhundretallet. Således var det
Magnus Ingebrigtsen Olderø som kausjonerte for Rasmus Jenssen fra Edøya da denne
startet opp med handel på Monsøyskaget. Den første brøgga med butikk stod i nærheten
av der hvor nå William Thorsø har sjøhuset sitt. Den ble siden flyttet til der hvor den nå
står, samt at den ble betydelig forstørret. I førstningen ekspederte Rasmus Fosenbåtene i
Kalvstrømmen mellom Steinbør-holmene og Kalvhauet.
I sitt ekteskap hadde Lars i hvert fall to døtre, men ingen sønner. Ane ble gift med
Ingebrigt fra Brattvikan på Skårøya. Han var svært dyktig på alle felt som hørte til
levemåten på Olderøya og var blant annet bygdeslakter. Min oldemor Beret-Anna
Wilmann f. Rognvik som tjente hos familien, fortalte at Injbrekt-Ane var svært nøysom
i husholdningen, og gjennom store deler av året var kokt saltet småbrosme med
utporsjonert potet frokostmaten. Hennes søster Sara, som dreiv en slags tusk-handel i
Olderøygården, forble taus-kjerring gjennom heile livet, selv om det ikke skortet på
friere. Selv da Sara var langt opp i åra var det en som ble kalt “Engerlaus”, mulig på
grunn av en uheldig kjærlighetsaffære med en Inger, som var svært så betatt av henne,
og på kirkebakken på Dolm benyttet han anledningen til å stryke henne nedover lårene
og si: “Vakkert forkle du å, Sara”! Bibelen til Sara Larsdatter Olderø (f.1823), trykt i
1864, er tatt vare på av feriestedeieren Rikard Harper. Sara var som nevnt søster av
Injbrekt-Ane, som er tipp-oldemor til bl.a. Terje Olderø (f.1942) og Kari Burø (f.1944).
Det er bare å håpe at dette klenodium også for framtiden blir på øya. Da våre
besteforeldres, foreldres, og vår egen generasjon hadde en slett sans til å ta vare på slikt,
kan vi være takknemlige over at den er i gode hender. Ekteparet Harper har pietetsfullt
tatt vare på mange ting fra huset på Nausthaugen samt deres historie, og Skåttastøa,
landingsplass i drøyt 500 år, er fremdeles i bruk. Jeg håper mine etterkommere tar
lærdom av at ting vi nå ser på som uinteressante, om en generasjon eller mer vil være
verdifullt.
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Det ser ut til at Sara har flyttet fra søsteren Injbrekt-Ane. I 1875-tellingen står det at den
52-årige ugifte Skrædderpige, Sara Larsdatter, er logerende hos Marta Ingebrigtsdatter
(f.1833) og Ole Haagensen (f.1819). Disse to var foreldrene til Johan Olsa og ToreAnna. Dette kan være forklaringen. Denne bibelen i beige skinninnbindning, datert 25.
oktober 1866, fikk Sara av Andreas Høyer da hun var omkring 43 år gammel. Var han
en frier? På bildet på neste side står det skrevet: Erindring Til – (og så er noe skrapt
bort) – Kanskje det var en kjærlighetserklering som stod der. Sara Larsdatter Aalderø
var født i 1823 og var fattiglæm da hun døde av mavesyke 15. januar 1885 nær 62 år
gammel. Sara må ha gitt bort bibelen på sitt dødsleie da overdragelsen er i 1885 – Johan
Olsa var da 25 år. Det må ha vært en høytidelig handling. De hørte sansynligvis til
samme husholdning. Denne skinninnbundne bibelen var trykt i Christiania i 1864 – I
Bispøyan-sammenheng er dette et klenodium.

Ane og Ingebrigts sønn Magnus, (f. 1846 – d.1939) som jeg så vidt minnes, ble gift med
Magret (Margrethe) fra Tingvoll på Nord-Møre, en vakker, mild, godhjertet og religiøs
kvinne. Hun hadde med seg stort medgifte i form av kister, dyner og tepper og skulle
heller ikke være uten kontanter. Som vanlig i Bispøyan ble ikke slike ting tatt vare på
for etterslekten, men ble ødelagt fordi en generasjons renslighetssans kom på avveie. I
denne familien ble også slektsalbumet brent i et rengjøringsraid. Det som allikevel er
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reddet vil jeg tro Terje Olderø har æren av, da han alt som liten gutt viste slik interesse.
Magret var fra en storgård, og hennes foreldrene døde tidlig ifra sine tre mindreårige
døtre. På grunn av dette måtte de låne penger av en bonde for å holde gårdsdriften i
gang. Dette klarte de ikke å betale tilbake, og de måtte gi ifra seg gården til ham.
Da farfar var ganske ung var han flere ganger sammen med Magnus på sildefiske
Nordmørsfjordene. De sov i høyet på låvene rundt omkring, og en gang fikk de losji på
en gård hvor en avdød nyss var lagt en i kiste. Bordet hvor den døde hadde ligget på
likstrå, brukte de til matbord. Farfar la alltid vekt på det når han fortalte om dette, og jeg
tror han syntes de hadde vært
barske.
Selv
om
aldersforskjellen mellom dem
var sytten år, kom de svært
godt ut av det med hverandre
og var alltid gode naboer.
Begge hadde skrekk for å
være med på slakting, og
Magnus stakk ut i utmarka på
øya når slikt skulle foregå.
Ingvald tok opp arven etter
bestefaren og praktiserte som
slakter, og Ingvalds sønn
Magnar fortsatte. Mens det
enda ikke var vanlig å sende
dyr
til
Slaktehuset
i
Trondheim, kunne Magnar være opptatt med slakting uke etter uke, og hvor mange
griser han har befordret over til de ”Evige Jaktmarker”, har han ikke tall på.
Hjelpsomheten var så selvfølgelig for ham at det var svært vanskelig å få ham til å
motta betaling. Når tiden var kommet for oppgjøret mellom ham og far, hørtes det ut
som et verbalt slagsmål. Etter at jeg, som også har en intens skrekk for å ta livet av dyr,
overtok gården i Hammarmyra, var det Magnar og Bjarne Olderøy som stod for
slaktinga av grisene, og jeg hørte aldri en fleip om min svakhet. Magnar Olderø og
Magnus Bjerkeseth var blant de siste som braut opp fra Olderøya.
Dette er eneste eksisterende bilde av Gammel-Magnus (f.1846) S.257 ,tatt i 1938 av hans sønnedatter
Margrethe Dahlen.
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Vaksinasjonsattesten til Gammel-Magnus.
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Johan Olsa.
Ti år gammel var jeg sammen med far et par ganger “fram i gårn” for å få Johan Olsa
(utalt Joan Osja, f.1859) til å fortelle om slekta vår. Far var blitt oppmerksom på at han
ikke viste navnet på verken sin oldemor eller oldefar. Farfar Johan Bænksa, som hadde
en klisterhjerne til å huske f.eks. bøker han hadde lest, historier han hadde hørt og ellers
hendinger gjennom livet, hadde når det gjaldt sin slekt bare navnet på sin mor og far.
Hvilke navn hans forfedre hadde hatt interesserte ham ikke det minste, og da far, etter å
ha passert femti, mente at et minimum måtte være å vite navnet på sine oldeforeldre,
fikk det farfar til å trekke på skuldrene og nærmest smile hånlig av hele greia. Jeg skreiv
ned noe da som Johan Olsa fortalte, og disse nedtegnelsene fant jeg blant mors etterlatte
papirer, men de er etterpå kommet bort. De var imidlertid såpass “lite vitenskapelige” at
jeg neppe kunne ha brukt dem i denne sammenheng, og jeg skal i stedet fortelle det jeg
husker. Johan Olsa oppførte seg til å begynne med litt vrangt, og det var søsteren ToreAnna, som var noen år yngre enn broren, som begynte å fortelle og ble rettet på hvis
hun husket feil av sin noe fortørnede bror, som også tødde noe opp etter hvert. Det
meste av det de fortalte er gått i glemmeboken, men det jeg er sikker på å huske, har jeg
brukt i omtalen av Bænksaslekta eller Olderøyslekta, som var navnet de to brukte.
Det ble sagt at foreldrene til Tore-Anna, Johan Olsa og Olina (Johan P. Haugøs siste
ektefelle), som hadde flyttet til Olderøya hvor de hadde kjøpt en gårdspart, var fra
Verdalen (folketellingen 1865 forteller at begge var født i Frol-Levanger-Skogn
traktene). Når farfar klassifiserte Olderøyfolket etter boklig forstand, plasserte han Anna
øverst. Hun hadde ikke gått mange åra på skolen før læreren ikke hadde noe mer å lære
henne. Hans bror Bernhard fikk også en fordelaktig plassering på rankinglisten, mens
han selv sammen med noen andre fikk plass temmelig nær bunnen. Da Anna var ganske
ung, fikk hun datteren Magda med Johan Hvidø fra Kvitøya nord for Burøya, bror til
Martin som bodde ved Berhaugen på Olderøya. Etter å ha blitt sveket på det viset
forandret Anna seg fra å være lettlivet og glad til å bli mer alvorlig og streng. Det siste
er grendesladder fra Olderøya. Johan Hvidø flyttet fra Bispøyan og ble med tiden
statslos. Etter at Johan Olsa og Tore-Annas mor Martha ble enke, solgte hun sin
gårdspart til Johan Bænksa og ble hans kårkone. Hanna og Johan Bænksa hadde planer
om å bygge hus og rydde gård på Storaunet sør på øya, men fordi det ble for lang vei å
bære kårmelka ga de opp dette. Anna ble siden gift med Thore Antonsen som var fra
nabohuset tett ved.
Johan Olsa krøp på knærne gjennom livet fra han var seks år, da han antakelig ble
rammet av polio. På Olderøya i den tid hadde de en annen forklaring på hvorfor han ble
krøpling. ”Tuftan”, også kalt bussikaillan var svært aktive på Olderøya i gammel tid.
Jeg har aldri hørt om velgjerninger fra deres side, men ugagn i form av at bl.a. kyr bare
ville ligge og ikke stå på beina, hendte ofte. Da måtte de kaste noe av stål over kua, og
reiste hun seg ikke da måtte det brukes muskedundre og skytes med løst krutt. En
sommerkveld Johan hadde vært med sin mor i sommerfjøset, hadde han hadde kommet
i skade for å tisse på en bussikall som slo til ham, og dermed ble beina lamme fra
”Der vester mellom skjær og bå...”

130

leggene og ned. Fordi han ble slik fikk han ikke gå en eneste dag på skole, men lærte
seg å lese, skrive og regne ved egen og ved foreldrenes hjelp.
Han var også lite på konfirmasjons-forberedelse, og mens de andre konfirmantene stod,
måtte han sitte på fremste benk nærmest midtgangen i Dolm Kirke. Under
eksaminasjonen av presten stusset han ikke på et eneste spørsmål, og snakket dertil høyt
og tydelig. Folk ble nærmest himmelfalne over at det kunne være så mye forstand i en
krøpling. Det var hans far som bar ham til og fra alterringen da han ble konfirmert. I
ungdomstiden var han lite sammen med jevnaldrende i helgene. Når de andre dro på
dans eller annen leik om lørdagskveldene, rodde han i stedet ut for å fiske i nærheten av
øya. Tidlig anskaffet han seg båter og fiskebruk, og stod ikke tilbake for noen når det
gjaldt å drive sjøen. Han bodde heile livet sammen med sin søster Tore-Anna, men
hadde eget sjøhus som stod mellom Skåttastøa og sjåen til Terje Olderø. Etter at den
lafta delen ble flyttet opp til husa og brukt til fjøs, ble den gjenværende delen feid på
sjøen av orkanen natt til 6. mars 1938.
For uten å drive fiske var Johan Olsa skomaker og reparerte fottøy for folk i omegnen.
Mulig på grunn av sitt handikap utviklet han en del særegenheter gjennom livet. Han
hadde vent seg på skråtobakk, men ville ikke helt vedgå dette og var redd for at
uvedkommende skulle se at han tok seg en bit. På vårfisket etter skrei kunne han si når
han hadde behov for litt nikotin: ”hanj tjukne vest te væsti”. De øvrige i båten så da
pliktskyldigst mot vest slik at Johan kunne få lurt i seg ei skrå. Den samme taktikk
skulle han også ha brukt på land. “Å æ huse væl rett på da æ ån Johan Bænksa rodd ut i
skjæra, d va blække, tenne, daue, damme stilla”, eller noe lignende. Ved klimaks
ifortellingen, når tilhørerne så en annen vei, førte han lynsnart tobakken opp til munnen.
Mor fortalte at når han kjøpte skråtobakk på butikken bemerket han bestandig at det var
til sin svoger Thore, som røkte pipe, ved å si: “Å så va de ein kvartroll Lanjgårs skrå ten
Tore”. Jeg vil tro, den tid tatt i betraktning, at han hadde det like bra som folk flest, og b
i sin alderdom ble
”kjærlig pleiet”, for
bruke et uttrykk fra
gamle kårbrev, av sin
nevø Tobias og hans
kone Tora, og han døde,
så vidt jeg husker, i sitt
nittiende
år.
Fra venstre: Terje Olderø,
Johan Olsa (s.260) og Kari
Sørvik sitter på trappa til huset
på Nausthaugen. Ca.1944
Johan Olsa, 88 år, har høyre
hånd på de putene av lær han
brukte på knærne når han krøp
ute.
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”Å setta sjømming”.
Enda i min barndom var det vanlig å ta en hvil i skumringstimen før
lampa ble
Tent. Enkelte på Olderøya kalte dette for ”Skommskått”. Særlig kan jeg minnes
når det
kom folk seint på dagen som skulle handle; det kunne være mange, og de ble
sittende i
kjøkkenet til bestemor Langdahl og snakke og vente på at lampa skulle bli
tent. Først
da gikk de ned til butikken på ”brøgga” nede ved sjøen. Var det ved ”nonstileit”
ble de
som oftest buden til bords også. Ellers når man satt “sjømming” kunne det være
en eller
flere naboer som var til stede, da også skikken med “å gå i gålan” enda var
levende, og
historier ble fortalt. ”Å gå i gålan” ble bare praktisert på to av øyene; nemlig
Edøya
og Olderøya. Mellom sesongene, når det var mye fritid, kunne samme mann
oppsøke de
samme husa gjentatte ganger i løpet av én dag. Naboene besøkte nok
hverandre på de
andre øyene også, men ikke på samme måten.
Det er mulig at ”å setta sjømming” hadde en renessanse under krigen da det bl.a. var
nødvendig å spare på lampeoljen, og den informasjonen man fikk gjennom avisene ikke
var til å lite på, og at jeg kanskje p.g.a. det har opplevd noe av den gamle
fortellertradisjonen. Overnaturlige hendinger og grufulle spøkelseshistorier var det mye
av, noe som antakelig var årsaken til at de fleste mennesker på Olderøya led av
mørkreddhet. Det var nok likevel dagsaktuelle hendinger det ble snakket mest om, samt
noe harmløs sladder. Selv om jeg satt med ørene på stilk når noe interesserte meg,
husker jeg nå bare bruddstykker av det, og det meste av det som ble fortalt gikk inn det
ene øret og ut det andre. Om det var 50 eller 250 år siden hendelsene skjedde var nesten
bestandig umulig å få klarhet i. Grovt inndelt vil jeg si at det omtrent var to tidsbegreper
som gjaldt: 1 - Gammeltiden – Alt som hendte før fortelleren og tilhørerne ble født. 2 Så langt tilbake som den eldste av dem kunne huske. Historiene nedenfor om et
ekstremt uvær, hvor fem ungdommer fra Bispøyan omkom, samt om en redningsdåd
utført av en mann fra Edøya, bare ca. 100 år tilbake i tid, vil jeg tro det ble berettet om,
men de er totalt visket ut av min hukommelse.
Vågsværkrøniken side 90: En innberetning fra lensmannen i Hitra, Johan Grøn Lund i Stakkvika på Dolmøya, om
stormen 15. desember 1843 - Gaardmand Petter Løw Tosøens 2de Sønner Og Tjenestedreng, der vare bortreiste
til en Holme for at samle Tang til Kreaturene, kom bort. Båden anseet værd? – Tjenestedrengen Melkjor og
Tjenestepigen Anne fra Øen Monsøen, der vare bortreiste for at hente sand, fantes Dagen efter ihjelfrosne på en
Holme ved Tosøen; Drengen iland og Pigen i Baaden. --- Øya og folket. Bind 1: - Kristoffer og Jens Edøya
”Der vester mellom skjær og bå...”

132
(sistnevnte er oldefar til bl.a. Ole Henriksø og Rolf Hegerberg) fikk hver sin sølvpokal for å ha reddet andre fiskere.
På den ene som er tatt vare på av slekten står det inngravert følgende. «Norges konge Oscar til Jens Nielsen Edø
for kjæk og ædel dåd, den 28de Marts 1845»

Det er nevnt innledningsvis i dette dokumentet at det mange ganger er mer sannsynlig at
muntlige overføringer har større sannhetsgehalt enn skrevne. Russerforliset på
Sæbuodden og fyringen som seilte i fra D/s Statsraad Riddervold m.m., er fortalt meg
tilnærmet likt fra flere hold, mens fortellinger om personer, derimot, er betydelig mer
svevende. Jeg har det inntrykk at slike, enten de var gamle eller nye, ble fortalt i
forskjellige varianter avhengig av hvem man fortalte dem til.

Når jeg som guttunge var med på ”å setta sjømming”, enten heime hos oss eller hos
naboer, hadde jeg ofte - minst et par ganger i året - hørt fortellingen om jakta
”Dyrafjeld” fra Nordbotten på Fjellværøya. Denne båtens seilas fra Halten til Svolvær
gjorde sterkt inntrykk på meg og satte fantasien i sving. Jeg vil tro at de aller fleste
hitterværinger fra min og mine foreldres generasjoner har hørt om denne båten. Jeg er
blitt fortalt forskjellige varianter om dette, men det som nå følger er versjonen fra
Bispøyan. Alle som hørte på kunne dette utenat, så hvis fortelleren bare skulle komme
litt på avveie, ble vedkommende raskt bragt inn på rett spor av tilhørerne. At folk kunne
ha glede av å høre dette gjentatt gang etter gang, år etter år, er nok uforståelig for
mennesker som lever i begynnelsen av det 21. århundre. Det var en drøss av historier og
fortellinger som ble behandlet på samme måte. Jeg vil tro det var slik
fortellertradisjonen i gamle dager fungerte.
Det ble påstått at ”Dyrafjeld” var den raskeste seileren på Norskekysten og at hun seilte
fra Halten da tussmørket kom sigende, med det forsett å fare utaskjærs til Svolvær. Det
var akkurat passe vind til å heise storseilet, breifokka, toppseilet, fokk, klyver og jager,
d.v.s. at alle seil var satt. Etter kort tid ble de overasket av en sydvest storm og
mannskapet, 4 stk. medregnet skipper og bestmann, klarte p.g.a. uværet ikke å minske
seilføringen, men alt var nytt og sterkt og greide påkjenningene. ”Dyrafjell” lenset nå
for vinden i et makabert dødsseilas. Skipperen, som mente de hadde null sjanse til å
greie dette, gikk ned i kaihytten og ble religiøs i løpet av natten. Det var bestmannen, en
ung mann fra Helgeland, som fikk kommandoen. Jakten seilte nå så fort at selv om det
etter hvert ble høy sjø, beholdt de lettbåten som hang på tvers over speilet akter, til den
halve distanse var utseilt. Da ble den tatt av en brottsjø. ”Dyrafjeld” giret nå fra side til
side, slik at rånokken til breifokka var i kontakt med bølgene vekselsvis babord og
styrbord. Da de kom inn i Vestfjorden spaknet uværet litt etter litt og da det grydde av
dag seilte de inn på havna i Svolvær og klarte å beslå seilene og ankre opp. I løpet av ei
lang natt seilte de fra Halten til Svolvær, og det var det ingen andre som hadde gjort før
dem.
Det jeg har skrevet ovenfor skulle jo være raskt fortalt, men slik var det ikke. Dette
kunne ta en drøy halv-time eller mer. Mye om seilasen var usikkert og mange trodde
mannskapet hadde fått ned toppseilet. Man kunne også lure på om storseilbommen var
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”tåtthalt”, eller hvordan breifokka var braset. Det ble uttalt beundring for de som
betjente rortaljene, og båten ble lovprist i høye toner for at den ikke begynte å skjære
ukontrollert på sjøene under det voldsomme seilpresset. Nesten bestandig ble det en
liten disputt om det var skipperens bønner eller bestmannens sjømannsskap som var
mest utslagsgivende, noe som, så vidt jeg husker, alltid endte med et kompromiss.
Kvinner deltok på like fot med menn også i denne fortellingen, men med en litt annen
vinkling. S.s. at helten, denne bestmannen fra Helgeland, også såg ut som et ordentlig
mannfolk.

Det var også fortellinger om hvordan ”Dyrafjeld” ble bygd på Grøtvågen Verft (X).
Farfar Johan Bænksa såg på da båtbyggerne la inn siste omgang med nat i bunnen på
henne (Antakelig var han i området på sildefiske). En mann holdt natjernet mens en
annen, en kraftkar, slo på det med ei slegge, alt mens svetten silte av ham. Da jakta, som
var bygd etter helt nye prinsipper, ble sjøsatt, stod den ikke på sjøen med egen rigg, men
måtte ha tømmerflåter på hver side inntil ballasten var kommet ombord. Mens jeg var
guttunge hadde navnet ”Dyrafjeld” en eventyrlig klang over seg, noe jeg enda kan
fornemme. På vei over Meraker-broen i Trondheim fikk jeg, meget forbløffet, se en
fraktebåt ligge til kai i kanalen med dette navnet på brooverbygget. Det ble sagt at hun
gjorde 8 knop av en 40 hk Wichmann, så det må ha vært et uallminnelig velformet
skrog. Den lange tiden i fraktfart på kysten ble avsluttet da hun lå til kai og losset
armeringsjern. Det forholdsvis smale fartøyet måtte ha støtte av kaikanten når de tunge
bomløftene ble svingt innover. Det ble noe galt med gaieren på siden mot land slik at
lossebommen svingte maksimalt ut på den andre siden og ”Dyrafjeld” tippet over og
sank. Etter dette ble båten restaurert og rigget som galeas av en ”utlending sør på
landet”, men dette sagnomsuste navnet har hun ikke fått beholde.
Jeg må pressisere at det ovenfor ble skrevet før jeg leste boken om ”Dyrafjeld”. (X)- Jeg vet ikke om Grøtvågen
Verft har eksistert, men dette navnet ble ofte satt i forbindelse med gode båter, så også ”Dyrafjeld”. Fakta: Hun ble
imidlertid ikke bygd der, men på stranda som tilhørte gården Utistua på Neslandet i Stangvik kommune i 1889, og
hun var ca. 75 fot lang over dekk. Dette var i området folk fra Olderøya fisket ettet sild. Det er derfor sannsynlig at
farfar Johan Bænksa så på da siste natet ble slått inn.

Litteratur: ”Dyrafjeld” – ”Anna Kristina”. Ei jakt, to navn, mange liv!

En mann fra Stjørdal (f. ca. 1905) fortalte at han i barndommen oppfattet selbygger som
en slags 2.-rangs individer (side 47 avs.3). Litt annerledes klær og nasallyden i den gamle
Selbudialekten var med på å underbygge dette. Dette ”franske” innslaget i talespråket er
borte for lenge siden. Stjørdalinger og folk ved Trondheimsfjorden var snare til å ha det
moro på selbyggens bekostning. - - I Selbu kunne det være vanskelig å vite når en skulle
stå opp om morgenen. Derfor stakk folk derfra, fingeren i rektum. Lukta det graut, sov
de videre, men lukta det dritt, var det tid for å stå opp.
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Det eneste jeg har hørt fortalt med et slikt tilsnitt i Bispøyan, er det som nå følger.
Noen menn fra Brattværet på Smøla skulle ro på sjøen (fiske). Det var tidlig på
morgenen og det var svært mørkt. Mannen som bar sjømaten, ei bøtte med fiskball, var
så uheldig å snuble. Han tømte innholdet i bøtta akkurat under der de hadde dassen på
sjåen. Nå var gode råd dyre, da det var umulig å kjenne hva som var ball og hva som var
drittstusser. Han begynte da å bite i det han fant. Var det ball la han det tilbake i bøtta,
var det drit ble det kastet. Det er derfra uttrykket ”ta e sjit å ta e ball”, kommer.
Fra Burøya har vi Bispøyans versjon av “ta e sjit å ta e ball”. Helt til langt ut på
nittenhundretallet var det vanlig her å gå ned på sjåen når en skulle gjøre ”stort”. For
lettvinthets skyld ble dette gjort nært inngangsdøra til sjøhuset hvor vanlig tidevann
ikke nådde. En kald og mørk vintermorgen skulle brødrene Nils og Elias Burøy ta inn
seglstein. Da det hadde vært ekstra stor flo om natten hadde den store stussen med
menneske-ekskrementer flytt bort i fjæra hvor brødrene tok inn ballast, og en av dem
kom til å forveksle den med en stein, stivfrossen som den var. På seilturen ut til
fiskeplassene tok den til å tine og det ble etter vært stygg lukt og Nils utbrøt;
“Birkomde, Elias æ trur du ha snarra på dæ heile kammarstussen”.
Det er mulig at det var den samme Elias som før midten av forrige århundre fant et
russisk skip drivende i Kalsbugen, forlatt av mannskapet og med bare noe råtten fisk i
lastrommet. Fartøyet var på størrelse med en galeas, fullt utstyrt for seilas på havet, og
ble buksert inn i smult farvann og fortøyd. Mens det lå der forsynte folk seg av utstyret
ombord. I båter fra ortodoks-kirkelige land var det vanlig med et skrin for oppbevaring
av ikoner og andre hellige ting. Skrinet fra denne båten skal ha havnet hos Johan Olsa,
men om de som har det nå, kjenner til dets historie eller om det i det hele tatt eksisterer,
vet jeg ikke. Av de som tok i bruk sjøfolkenes køy og gangklær (sengetøy, undertøy og
ytterklær) skulle mange ha fått venerisk sykdom; ”styggsyke”, som det ble kalt.
I Bispøyan var antakelig den vanligste dødsårsak for menn i gamle dager at de kom bort
på sjøen. På Hitra og Frøya hadde, bare i en ni års periode omkrimg 1880, tilsammen
303 stk. av de mannlige innbyggerne omkommet på sjøen (Titranulykka er ikke tatt
med). Jeg vil her nevne noen ulykker som ble fortalt når vi satt slik og ventet på mørket.
Storhuset Hammarmyra har et værelse i 2. etg. som vi kaller “Laurinaloftet”. Dette har
navn etter en Laurine (f.1859). Hun var født og oppvokst på Finnsøya. Som pure ung
pike stod hun sammen med sin mor og så faren og en bror drukne. Det var “storbår”
(ekstra høy dønning) og vind da de seilte inn Finnsbugen, og ble brukket ned av
springhester fra fallet Lenningan. Hun ble tidlig enke og måtte gi fra seg heimen på
Hammarvika i Strømfjorden. Dette ga hun Staten (samfunnet) skylden for. Laurinas
eneste barn, som døde ung i U.S.A., var Ulrik Bænksas første kone. Etter at hun ble
gammel, bodde Laurina vekselsvis hos Bernhard og Johan Bænksa, som nå var hennes
nærmeste pårørende, og døde hos Ane og Bernhard. Når hun var i Hammarmyra var
dette rommet hennes. Laurina var nok den siste kvinne på Olderøya som røkte
tobakkspipe, og hun ble sett på som rar. Påkjenningene gjennom livet hadde gjordt
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henne bitter, og av uviss grunn var hun svært fientlig stemt ovenfor enkelte mennesker.
Blant dem var også min mor, som hun kalte for ”Statens-Gunvor”.
I farfars ungdom rodde en femtenåring, som var nærsynt, alene ut på drevet i
Frøyfjorden tidlig høst, og kom aldri tilbake. Drevet, var om natta å drive av sted med
sildegarn. Dårlig syn var et alvorlig handikap for en fisker, da man der ute enda ikke
brukte briller til å rette opp slikt. Selv om det var fint vær i flere dager etterpå, så verken
hørtes eller spurtes han mer. Det var vel ved en slik anledning jeg også fikk høre om den
siste kullseiling med råseil i området. Det var to mann fra Helgebostad som omkom, en
ved navn Peder, og Sivert Helgebostad, bestefar til Ragny og Karen, henholdsvis gift
med mine søskenbarn Kalle og Helge Jenssen. Åfjordsseksringen deres hvelvet under
seilas mellom Jektskjæra og Veiskiftene i mellomkrigstida. Anton Faksvågskaget og
sønnen Ole omkom ved Blåskykkøya 3. oktober 1936. Dette må ha vært den siste
ulykken i skjæra utenfor Bispøyan hvor noen som dreiv fiske fra robåt mistet livet på
grunn av uvær. Magda, Antons kone, som da hadde en ukes gammel guttebaby; for
øvrig datter av Tore-Anna som bodde på Nausthaugen, Olderøya, satt igjen med mange
ukonfirmerte og mange småbarn (Side 272). En gutt fra Stormyra vest for Grefsnesset og
Harald Halvorsen, opprinnelig fra Olderøya, kom bort under uvær utafor skjæra i
Bispøyan omkr. 1930. Færingen deres ble funnet knust en tid etterpå. Begge var
omkring 20 år da dette hendte.
Storsildsesongen 1937 forsvant en drivgarnsbåt med en besettning på åtte mann. Båtens
eier var Eilert Hestnes fra Hestnes ved Strømfjorden, og den ble ført av en mann ved
navn Leonard Olsen, som hadde ord på seg for å gå ut på feltet selv om større og bedre
båter lå i havn p.g.a. vårleg vær. Det ble antatt at de gikk ned på havet vest for Haujegla
fyr, og alle ombord kom bort. Karl Einvik fra Edøya var en av dem som mistet livet.
Han var far til Anton Thoresen fra Olderøya, som har vært til stor hjelp for meg da dette
ble nedskrevet. Omkring 1945 omkom tre mann fra Helsøysundet da den åpne
motorbåten deres, i rusket vær, forliste i skjæra mellom Helsøya og Edøya. Den siste fra
Bispøyan som omkom under ulykke på sjøen var Sverre Thorsø. Våren 1955 var han
sammen med Petter Thorsø for å sette ut laksnotvarp da båten deres trillet rundt. Petter
greide så vidt å svømme i land, mens Sverre kom bort. Han ble først funnet igjen lang
tid etterpå og er gravlagt på Frøya. Ved to av disse tildragelsene hadde de som omkom
vært på butikken og handlet med mor dagen før, og begge gangene ble det til et rundt
beløp. Etter dette la hun bestandig på eller trakk fra hvis det ble et tall med ending på
null, ingen ører bak. Ulykkene ovenfor er de jeg husker, men på den tiden jeg beretter
fra var det nok mange, mange flere av dem i dette området Side 71 små og side 255 avs. 2.
Fortellinger fra eksersisen var det mange av, og jeg skal her berette hva far opplevde
der. Under bataljonssamlinga i 1915 var han sammen Anton Monsø (f.1891). Sjefen for
pelotongen var underoffiseren furer Johan O. Asmunvaag fra Hofstad i Stømfjorden,
som senere ble lensmann i Hitra og Kvenvær. I infanteriet var det bare offiserer over
kapteins grad som var til hest. Mange av fiskerguttene fra Ytre-Fosen, Frøya og Hitra,
var heller skeptiske til disse dyrene. En gang da bataljonssjefen rei langs geleddene,
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kom Anton, antakelig på grunn av engstelse, i vanvare på kloss hold å skyte en trefis
(øvelsesammunisjon) inn under halen på merra hvor den boret seg fast. Den tilårskomne
infanterimajoren hadde valgt seg et snilt og rolig øk som man aldri så bevege seg i annet
enn skrittgang. Nå løp den ut i redsel og smerte og slo over i galopp, og stakkaren i
sadelen lot all stil og verdighet fare. Mens det grå skjegget flagret, klamret han seg til
hesteryggen med alle tilgjengelige midler, alt mens lattersalvene fra de oppstilte
mannskapene runget. To unge kavalerioffiserer tok opp forfølgelsen og fikk tøylet
hesten ganske snart. Episoden må ha vært så frustrerende for majoren at han ikke ville
ha mer snakk om det, og således fikk ikke Anton noen refselse.

Fra Rekruttskolen Nord-Trøndelag Infanteriregiment nr. 13 på Steinkjersannan i 1914. Sigurd Olderø sitter som nr.
2 f.venstre. I mørk uniform med blanke knapper og distinksjoner på ermene sitter underoffiseren sersjant Johan
Olsen Asmundvaag fra Hofstad i Strømfjorden, som senere ble lensmann i Hitra og Kvenvær.

RULLORNA ÖVER DE TRONDHJEMSKE REGEMENTEN UTSKRIVNA 1658
Ved freden i Roskilde 26. februar 1658 ble store deler av Midt-Norge (Nåværende Romsdal, Nord-Møre, Sør og
Nord-Trøndelag) avstått til Sverige, og svenskene satte da opp to intanteriregimenter med norske soldater.
Nedenfor navn på gutter fra vestsiden av Hitra. Det var mange, mange flere fra dette distriktet.
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1869 Wilhelmlan Åånsson
(Arenson)

(Fosen
fogd.)
(Fosen fogd.)

Skåren (Fosen
fogd.)

Hitra Gemen Kpt. Palmgröns Til kpt. Johansons komp. I
tgl.
komp.
Stockholm des. 1658
Hitra Gemen
Kpt. Palmgröns komp.
tgl.
Hitra tgl. Gemen Kpt.
I lt. Willmans komp. i Stockholm
Palmgröns
ved årsskiftet 1658/59. Navnet er
komp.
skrevet Wellem i Scharen, Wellen
Arenson Scharen og Wellam
Månsson Skåren

I denne landsdelen var det begeistring over avtalen i Roskilde-freden, men dette tok slutt da Carl X Gustaf begynte
med en ganske hard innrullerig til armèen. De aller fleste av disse guttene ble ikke lenge i Stockholm. Etter at
Jørgen Bjelke, allerede før jul i 1558, inntok Trondhjem, deserterte de i stort antall og tok seg heim til bl.a. Hitra.
Etter kort tid var hele landsdelen igjen på dansk/norske hender.
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Bildet øverst til venstre er antakelig Thore Antonsen Olderø fra Nausthaugen på Olderøya.
De øvrige bidene er av ukjente soldater fra Bispøyan og omegn.

Far tjenestegjorde som menig i Nord-Trøndelag Infanteriregiment nr. 13. I en
infanterisoldats opplæring under 1. verdenskrig ble bajonettfekting og utmarsjer lagt
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vekt på, samt å forsvare seg mot kavaleriet. Ved en anledning lå kompaniet på linje,
annenhver mann liggende og knestående. En enhet fra Rinnleiret skulle komme i galopp
og hoppe over dem. Krigsoppsatte enheter hadde skarpslipte bajonetter og sabler. Da
hestene kom imot dem var det mange av infanterisoldatene som ikke greide presset og
tok til å forsvare seg. Dette utviklet seg til et kaos av kjempende menn og mange hester
fikk dype bajonettstikk; noen døde på stedet og flere måtte avlives senere. Av
fotsoldatene fikk mange store sår etter sabelhugg. En dragon, som var helt vill i øynene,
hugg etter far med den lange kavalerisabelen sin, men far var så godt drillet i
bajonettfekting at han instinktivt holdt geværet over hodet så hugget gikk gjennom
undertreet og ned i stålet. Etter et minutt eller to fikk befalet igjen ro i rekkene. Far
fremhevet opptredenen til sin kompanisjef kaptein Sundlo, som senere ble oberst og
hadde kommandoen ved Narvik i 1940, og som etter krigen ble dømt for å ha overgitt
byen og for annen landssvik.
Her er en fortelling om en
omreisende skredder ved navn SmåJo. Når han skulle sy bukser til folk
måtte de legge seg ned på gulvet og
så risset han rundt med kritt. En gang
skulle han sy til to gutter på Hernes,
men kom i skade for å sy sammen to
bakdeler og to framdeler. Dette ble
ikke særlig vellykket, og Små-Jo sa
til guttenes far da denne betraktet sine
sønner: ”Ja no kan du sjå på sønnen
din. No står dæm som to helligtrekongers-lys frampå golvet her.”
Bidet til venstre er av skredderen Små-jo fra
Lesundet. Han sydde klær til øyværingene
omkring 1880. Det verserte mange historier om
denne mannen - Her er et ordtak fra GamleBispøyan: ”D e sjeiln å sjå en skeddar onjtakan
hanj e halt.”

Omtrent rett over fra vestenden av
Olderøya ligger et sted på
Burøylandet som heter Skreddarvika.
I jula, engang mellom 1860 - 70, var
to karer på vei til Monsøya etter å ha
vært i juleselskap på Edøya. Den ene
var en omreisende skredder og den
andre var Anton fra Monsøygården
på nordenden av Monsøya. Han var for øvrig onkel av den Anton som er nevnt ovenfor.
Begge var “godt på kant”, og de ble såpass uvenner at skredderen gikk på land der det
nå heter Skreddarvika, for å gå til Burøygården, en distanse på omkring tre kilometer,
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men han gikk seg vill og ble først funnet om våren etter at snøen var gått i området ved
Burøytuva. Det er å anta at skredderen hadde kroppslige defekter. Denne Anton måtte i
fengsel på grunn av hendelsen. Han er den eneste fra Bispøyan som jeg vet om som har
havnet på et slikt sted mens de bodde her.
Øyværingene var, innenfor visse rammer, alle som en, hederlige og ærlige. Det var
vanlig at ytterdøra ikke ble låst om natta, og ble den låst mens de var borte fra huset så
hang nøkkelen som oftest på en spiker ved siden av den. Men de hadde sine egne
oppfatninger om hva som var rett og galt, og en del av det som foregikk her ute var nok
straffbart etter lovens bokstav, som bl.a. smuglersprit og heimebrent. Det ble ikke sett
på som noe uredelig, men heller som sivil ulydighet, for å bruke et nyere uttrykk. De var
fullt overbevist om at lovene var gale. Det var naturligvis ikke alle som så slik på det,
men et betydelig flertall, vil jeg tro. En mann fra Helsøysund fikk fengselsstraff på
grunn av spritsmugling, men hans omdømme ble heller styrket etter dette, og han var i
min tid høyt aktet av alle. Farfar Johan Bænksa drakk smuglersprit lenge etter at han var
blitt en religiøs mann.
Smuglersprit eller hjemmebrenning er vel hva det hentydes til i disse strofene fra ei vise
som ble sunget i min barndom:
”Å stakkars Edvin og stakkars tolj, du kjæm på Vollan, du kjæm på Vollan. For tænk om Lensmann fanj flaska de du
ble av Hitterens politi, sendt på Vollan, sendt på Vollan. (Vollan var et fengsel i Trondheim.)

De første åra av forbudstiden ble spriten hentet fra nederlandske og tyske trålere som lå
like utenfor territorialgrensa. Disse båtene hadde alle større fart enn norske toll. og
marinefartøyer. M/k ” Wichmann” fra Lamøya var notslep for Olderøy Notlag noen
sesonger omkring 1925, og Arne Thorsø (f.1904) fortalte at noen få av mannskapet
dreiv en utstrakt drikking av smuglersprit mens de var på tokt. Men vil jeg tro det ikke
var så stort spritkonsum per øyværing, da ganske mange av mannfolka var tilsluttet
IOGT. Det var heller ingen fra Bispøyan som direkte tjente penger på å smugle. Kun én
person, en gammel mann, ble tatt av av Tollvesnet for å ha oppbevart et lite antall
spritkanner på en holme, for en av de profesjonelle smuglerne fra Frøya. Til slutt havnet
disse frøyværingene i fengsel, men det ble sagt at p.g.a. smuglingen klarte de å beholde
båtene sine i de ekstremt dårlige tidene på 1920-tallet, da folk gjorde hva som helst for å
greie det.
På revyteatret Hjorten i Trondhjem sang de det slik: ”Kom i land Ærvik, kom i land Dragsnes - , kom i land.
Her er det mange som vil ha seg ei kand. (Spritkanne)”

M/k ”Palander” fra Bispøyan hadde to spritkanner ombord da de ble bordet av M/k
”Nordstjernen” som var tolloppsynsbåt i området Hitra – Frøya – Smøla – m.m. Man
antok at tolltjenestemannen Grønland hadde blitt tipset om dette av noen. Slikt angiveri
må det ha vært lite av, og bl. andre ”avholdsfanatikeren”, bestefar Nils Langdahl, tok
skarp avstand fra slik tysting både når det gjaldt smugling og heimebrenning. På denne
tiden gikk saken om Grønland mellom Norge og Danmark, noe som oppskaket mange
nasjonalistiske nordmenn. Ble dette navnet nevnt her så tenkte man først og fremst på
denne tolleren. Han var smuglernes skrekk, utspekulert og nidkjær. Nå gikk han meget
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nitidig over båten, men spriten fant han ikke. Den hadde Peder Olderø (f.1907) gjemt
under løse dørk-fjøler mellom to spant i fundamentet til motoren.
Hvis maskinen var i gang er det også tenkelig at Grønland snudde da det ekshaustfulle
og smørolje-glatte maskinrommet skulle undersøkes. En 24 hk. 1 cyl. 4-takts Alpha var
en bastant affære som man minst måtte være to mann for å dra i gang. Veivhuset var
åpent slik at det ikke var helt ufarlig å oppholde seg i det trange rommet Se side 69 øverst.
Luftventilen ga fra seg en uhyggeltg lyd, p.g.a. at den var fjærbelastet og åpnet seg når
det ble vakum i cylinderen, og dette kan ha vært den primære grunnen til at Statskassen
gikk glipp av noen kroner ved denne innspeksjonen.
Anton Thoresen var født i 1928 og oppvokst på Olderøya, og husker at også i hans
barndom var Grønland på spritjakt. Selv om brennevinsomsetningen i Norge nå var
normalisert, så var det nok enda store lagre av smuglersprit som skulle selges.
”Palander” ble solgt sørover til Møre og siden kjøpt tilbake til dette distriktet av Josef
Helgebostad, som bl.a. brukte den til småhvalfangst. Han bygde opp båten og
moderniserte den, og i sin tid ble den så solgt til småhvalfangerdistriktet Onsøy i
Østfold, hvor den hadde flere eiere. To av dem, hver for seg, ble huket for spritsmugling
i stor stil. Den ene av disse forsøkte seg igjen etter å ha sonet for nevnte forbrytelse,
men han ble tatt på fersken og havnet på nytt i fengsel. Bildet av båten var å se i avisene
og på NRK-fjernsyn.
Enda så seint som på slutten av attenhundretallet torde ingen fra Olderøya å handle med
”Pareliene” på Hopsjøen. Dette gjaldt også om de gjorde opp for seg kontant. Noen få
fra Bispøyan kjøpte varer på handelsstedet, men de hadde også andre negative sosiale
tilbøyeligheter, mente folk. Første gang farfar var innom Krambua der, var han sammen
med sin tilkommende hustru og måtte da være over 25 år gammel. Dvs. han hadde vært
der før, bl.a. i samband med stemmegivning, uten å ha oppsøkt krambua.
Brennevinssalget gjorde at det stod som et kaldt gufs fra stedet for de fleste øyværinger.
En man kalte ”Gammel-Pareli” gikk det mange historier om, og den som nå følger vil
jeg tro er temmelig identisk med det farfar og bestefar fortalte. Denne Parelius dreiv
med smugling i stor stil, og en gang ble han tatt på fersk gjerning. Varene fra
smuglerskipet ble oppbevart i en kjeller (på Olderøya var kjeller et byggverk med tak
over som gikk lavt ned i terrenget). I denne kjelleren var det, blant forskjellig annet
smuglergods, oppbevart så mange hatter at stablene gikk fra gulv til tak. For dette fikk
han fengselsstraff, men leide en mann til å sone for seg. Hver juledag måtte han
imidlertid møte opp til messe i Dolmkjerka, iført slavedrakt. Da han døde hørtes det
som om noen kjørte med rislass langs veggene til Hovedlåna på Hopsjøen, slik skrapte
og knaket det. P.g.a. sin forbrytelse skulle liket av ham gravlegges utenfor
kirkegårdsmuren på Dolm. Kisten ble likevel løftet over muren og satt ned inne på
kirkegården, men da skramlet det inne i den som om det var stein og vedskier der. Noen
mennesker var av den oppfatning at ”Den Onde” hadde vært der og hentet liket og i
stedet lagt oppi noe annet som var tungt. Andre igjen trodde ikke han døde, men at
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denne ”Pareli” skaffet seg ny identitet et annet sted på kloden. På folkemunne ble han
også beskyldt for å ha praktisert sodomi. Min oldemor, Beret-Anna Wilmann, fortalte at
”Gammel-Pareli” var mistenkt for å ha fått ”avkom” med ei ku. I bind 1, Øya og folket,
side 246, fortelles det at Nils Rosing Parelius f. 1753 – d. 1799, ble tatt for smugling og
ilagt en klekkelig bot.
I siste havdel av attenhundretallet skulle en Parelius ha vært fadder til et pikebarn fra
Stor-Veiskifte, og i dåpsgave fikk hun Jens-Jakobsøya, men det ble aldri ordnet med
rettsgyldige papirer. Denne øya var en del av Feøyeiendommen som Magne Østreim
kjøpte av Staten og eies i dag av Terje Olderø og barna etter Johannes Hegerberg. Det vi
kan fastslå med noenlunde sikkerhet, er at enda i begynnelsen av det tjuende århundre
hadde navnet Parelius et gufs av uhygge over seg for folk på Olderøya og sikkert også
for de fleste andre i omegnen.
Det var mange historier om at døde gikk igjen. Noen påstod at Mads Breida spøkte i
skolestua mens han levde i beste velgående. Antakelsen derom skyldes at han flere
ganger var blitt observert på to steder samtidig, og mange Olderøyfolk gikk omveier
forbi huset etter at det ble mørkt.
Mor hadde vært tjenestepike hos presten på Dolm. Ved en anledning hørte hun prestens
mor fortelle til en emissær at det hadde kommet et slags fabeldyr med store klør inn på
værelset hennes om natta og dratt av henne dyna. Ei natt skulle mor og en annen
tjenestepike være alene i prestegården, men den andre stakk imidlertid av med kjæresten
sin og mor ble helt alene på Prestegården. Værelset hennes lå dessuten i den eldste delen
av bygningen, som var fra slutten på femtenhundretallet, og med middelalderkirken bare
noen meter fra vinduet. Den natten sov hun ikke i det hele tatt og hun var så redd at hun
trodde hun skulle dø. En stund ble hun noe lettet da hun hørte en motorbåt (1cyl. 4-takts
m/lavt turtall) på vei mot Dolm, men det viste seg å være hennes hjerte som slo så hardt
og fort. Noe overnaturlig så eller hørte hun ikke verken ved denne anledning eller for
øvrig i den tid hun var der. Jeg har fundert på om det var denne skrekkopplevelsen som
gjorde at hun senere i livet hadde voldsom angst for forskjellig, bl.a. Skatteetatens
bokettersyn og sykdommer, da først og fremst tuberkulose. Under krigen da det var
farsotter av skarlagensfeber og difteri, laget hun slik oppstyr at mange av dem som var
rammet ble direkte såret.
Lynet slo ned i kirken i 1920, og det meste av inventaret ble flammenes rov, og den
gamle prestegården på Dolm brant ned til grunnen i 1964. Mange av prestene var svært
overtroiske, og Bugge, som var sogneprest på Hitra omkring 1930, var ikke redd for å
fortelle at han og hans hustru var utsatt for okkulte fenomener. Ingvar Hopsø var på
”utpågång” til sin tilkommende som var tjenestepike hos presten, og da han skulle heim
ut på natten var det kommet nysnø. Han tok da av seg på beina og gikk med bare føtter
baklengs med trappa og videre inn på kirkegården og stoppet ved en tilfeldig grav.
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Etterpå gikk han tilbake til prestegården i sine fotspor. Det viste seg å være graven til en
fra Helgebostad som hadde vært kritisk til deler av den lokale kristendommen, og av
mange sett på som fritenker. Presten omtalte fotsporene både i prekener og på religiøse
møter etterpå, til stor glede for dem som var innforstått med hendelsen.
Johan Hjertø fortalte fra kirkebakken på Dolm om en ”orginal” som ble kalt TullBernhard. Da presten spurte denne hvordan det stod til med han, svarte Tull-Bernhard:
”Lusa et mæ - å låppa bit mæ - å Vår-Herre henge sæ på mæ som ein nauthunnj.”(x)
Dette må du ikke si, Bernhard, sa presten. Far fortalte at en onkel av Skuespillerinnen
Rut Tellefsen holdt veritable forestillinger ved kirka på Stein før gudstjenesten begynte.
Engang hermet han opp etter de forskjellige familemedlemmer i huset hvor
Distriktslegen hadde overnattet. ”Dåktern ha pessa kjette tu påtta.” Da ble den
naturligvis lekk. Jeg har også sett pissepotter av porselen og lignende som var blitt tetta
med kitt.
(x) Nauthund=Buhund. Spisshunder kan være svært plagsomme til å ri på beina til folk de ikke kjenner.

En gang mens «Gryta» lå ved kai på Titran, satt denne mannen i lugaren på Gryta og
hermet etter Johan Æsnesbu, en orginal der. Plutselig stakk denne hodet ned i
lugarkappa og sa: ”Hanj Johan trøng itj å komm hit hanj, hanj Johan e her frå før hanj,
hørre æ.” En uværsdag med storm og sprengflo som gjorde skade på hus og kajanlegg
på Sørnesset, sa Johan til Væreieren :”Fint ver sørlig luft i dag Gaustad.” Johan kom til
krambua for å kjøpe brød: ”sjit få eit - - - nei sjit få to - - - nei sjit få eit.” Nei, på dette
viset får du ikke kjøpe brød, sa betjenten. ”Sjit værra lenns da” sa Johan. Det kan se ut
som om det var de samme regler for drivgods på Titran som i Bispøyan, nemlig at den
som fant det hadde retten over det. Da et fartøy strandet i Vikleisundet mellom
Sletringen og Titran, mente vel Johan at han gjorde et kupp. Han hogg bumerket sitt inn
i siden på vraket og sa: ”Skipet vårt – skipet vårt. Odin Stabben liten lått.”
Det skal være Magnus Ingebrigtsen Olderø (f.1846) som er opphavet til følgende
historie. P.g.a. at hans søster, Nikoline (f.1849) var gift på Mollhaugen på Titran, var
Magnus mye med båtlag derfra. En gang brakk masta under seilas utenfor Kystfalla.
Dette var en Åfjords-garnbåt (fembøring) og det gikk ikke å ro på denne store båten i
den vinden som det da var, og de dreiv sidelengs mot bråttene. Karene som så døden i
øynene ble selsagt svært engstelige og rådville. – ”Ka ska vi jærra no?” Johan Æsnesbu
fra Stabben greide imidlertid å fleipe med situasjonen og sa: ”Ro heim – sætt jarnmaster
tin.” De fikk rigget opp et lite seil av råa og restene av masta og greide i siste liten å
slite seg forbi fallgarden.
Fiskeværet Titran består stort sett av berg og grunn jord. Heldigvis er klimaet på
Trøndelagskysten gavmildt på medbør, men i gamle dager skulle det ikke være lange
stunden med tørke før det ble vannmangel. Når det i Storsildsesongen kunne samle seg
over tusen fiskere der, kunne det bli direkte prekært. Folk var svært redde for
drikkevannet sitt, og det var vanlig med hengelås på brønnlåkkene.
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Gunvor Langdahl, 17 år, og to andre tjenestepiker på Dolm Prestegård.
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En gang, utenom sesongfiskeriene, var far med skøyta til reparasjon hos smeden Ånes
på Stabben. Vanntønna var tom og han tok den over i lettbåten og begynte å bære vann
fra en brønn som var godt fylt. Det viste seg at den tilhørte Johan Æsnesbu, som kom og
begynte å kjefte. Far lot som han var døv og fortsatte å bære vann. Da Johan ble
oppmerksom på det, tok han ei bøtte og hjalp til med å fylle tønna. ”Bære bærra vatn du
dakkar, dom (døvstumm) du dakkar. Vår-Hærre ha krænka dæ,” sa han og var
elskverdigheten selv. Da far rodde bort til ”Gryta” med fulle vanntønna sa han noe som
han umiddelbart angret på. ”Takk fer vatne da Johan Æsnesbu.” Det var som den
tilårskomne mannen fikk et slag i ansiktet og han sa: ”Såmma Gammel-Sjuln du som
allj di ainer.”
Martin Kvitøya bodde ved Berhaugen i Postmyra. Huset hans stod i umiddelbar nærhet
av husene til fam. Melby og Kari og Harry Burø. Hvis man ser etter så er det ikke
vanskelig å oppdage tuftene etter det. I 1938 ble det flyttet til Navarhaugen og på 1950tallet ble huset gjenoppbygd som et lite fjøs på Averøya ved Kristiansund. Martin hadde
stor glede av å fortelle oppdiktede historier, og noen ganger ble han også trodd av folk.
Det ble sagt om ham at han løy så han trodde det sjøl, og følgende historie underbygger
klart denne påstanden, vil jeg tro. Martin var på Feøya for å ta opp brenselstorv til et års
forbruk. Hans husholdning trengte tre firefavners stakker, og derfor var det tre mann til
å ta torv og tre mann til å trille. Selv var han med for å legge torva. Under en pause
tidlig på dagen begynte Martin å berette, et for anledningen selvlaget sagn (Side 272).
Da den siste Erkebiskopen i Nidaros tok med seg stor rikdom og flyktet til
Nederlandene, reiste han ikke langs leden på innersiden av Hitra. Han fant det tryggere
å seile inn Fillfjorden, over Sjæla og videre sørover gjennom Dolmsundet. Det var kveld
da han kom inn på Stammnessvaet og tok derfor havn ved nordenden på Feøya.
Erkebiskopen var naturligvis engstelig for de store verdiene han hadde med, og fant ut
at det var best å gjemme Bispekrona i ei steinur der. De norske kroningsregaliene måtte
stille seg i skyggen av dette vidunderet, fortalte Martin til de oppglødde karene, og det
ble til de tok med spett og spader og gikk nord på øya. Der var det bare ei ur, så valget
var lett. Resten av dagen, helt til seine kvelden, holdt de på med å grave og rulle på
store steiner, og den ivrigste av alle var Martin. Siden,når noen under torvtaking fant ei
ekstra kronglet einerrot i myra, ble det som oftest sagt: ”No fain æ vest Bispkrona hass
Martin Kvitøya.”
Per A. Løhr Meek, forfatteren av vår slektsbok, har oppfordret meg til å skrive ned hva
jeg har av fortellinger om hans tippoldefar Petter, som etter å ha blitt gift for annen gang
bosatte seg i sin nye kones hus på Stor-Veiskiftet. Han var så vidt jeg har hørt, født og
oppvokst i Rekkavika vest for Grefsnesvågen. Hans bror, som bodde på Edøya, ble kalt
Anton Vika mens han selv, etter å ha blitt gammel, ble kalt Rekka-Petter. Å ta
bruddstykker ut av sammenhengen i en vanskelig periode av livet, gir vel liten viten om
hvordan denne mannen egentlig var. Da Per Arne og jeg var på Veiskifte og så tuftene
etter huset han bodde i, hadde vi ingen vanskelighet med å forstå hvor ytterst dramatisk
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det måtte være, i den tid, å bli gammel og skrøpelig på denne holmen. Da han, på grunn
av alderdom, fikk problemer med å forsørge seg og sin kone møtte de ofte opp hos folk
like før middag, og i den tid var det ensbetydende med å få mat. Ved en slik anledning i
et hus på Olderøygården, hvor man inntok middagen omkring klokka elleve på
formiddagen, sa han til sin kone en stund etter at måltidet var over; “Ho har vel meddan
færdi frua hass Langdal å no”. Bestemor Anna Langdahl, som var fra Hommelvika,
hadde andre skikker og serverte middag først langt utpå ettermiddagen. Var det
vanligvis lite mat hadde en nok ingen vansker med å innta to middager en dag.
Jeg kan huske det stod et knøttlite hus på Stor-Veiskiftet hvor Martin Veiskiftet bodde. I
siste halvdel av attenhundretallet, bodde det to familier i dette huset. Martins foreldre
hadde mange barn, men de fleste døde før de ble voksne, bare han som var yngst og en
eldre søster vokste opp. Da Petter, som kalte Martin for “Guten”, fikk tildelt kull til
brensel, brukte også Martin av dette, og sa til Petter at vånda eller jordrottene spiste det
opp. Da Petter traff Torberg Klubbnes, som var fattigforstander, sa han; “De jekk galji
med kåla ja Tårrberr, vånnja ho åt opp kåla, mat åt a d - d sa guten”. For Torberg var det
ikke vanskelig å lukte lunta. For ikke å gi Martin Veiskifte et dårlig ettermæle, kommer
jeg med følgende påstander: De vanskelige forhold menneskene i de tider levde under,
frambrakte en sterk fellesskapsfølelse og brensel kan ha kommet inn under dette. Vi kan
med en viss rett anta at Petter, som var eldst, hadde de største fordeler på dette område.
”Æ ska ta dæ te ilstein på garna min, din råttiståkk (x). D sa guten”. Dette var hva
Petter refererte fra et ”ord-kløyveri” mellom dem. På dødsleiet fikk Petter besøk av
presten som ga han nattverd sakrametet. Da det ble snakk om at han fikk syndsforlatelse
sa Petter: ”Nei æ har itj nå synd, men guten borti stua hanj har synj hanj”.
(X) Råttiståkk = En mann som er lat. At stokken var så tung at den kunne synke, må antakelig forståes dit hen at
Martin hentydet at Petter var ekstremt lat.

Min svoger Ole Hagen forteller at i hans barndom på Edøya var det noe igjen av denne
innstillingen, og at saltfisk kom inn under dette fellesskapsbegrepet. Da denne øya lå
nær havet, og hvor alle mann var fiskere, var fisk til husholdningene noe det var
overflod av. Skulle imidlertid ens egen saltfisktønne gå tom, eller det var en bedre
kvalitet på fisken i naboens, så forsynte en seg av denne uten å spørre om lov. De som
fikk et negativt fortegn foran fordelene i denne praksisen, kunne nok bli irriterte, men
det var aldri noen kilde til uvennskap.
Folket på Edøya var holdt for å være noe mer frilynte enn de øvrige øyværingene. Når
det en sjelden gang god drikke var tilgjengelig, likte mannfolkene på Edøya å ta en
dramm sammen. Konrad Edø var den eneste av dem som var avholdsmann og stod
tilsluttet I. O. G. T., men han moraliserte aldri ovenfor sine naboer. På Edøya var det
også bare Elisabeth Hagen som var religiøs, og på det åndelige plan nøt denne vevre
kvinnen stor respekt av sine naboer. Ole Hagen minnes at Kristoffer, som var gift med
Elisabeth, samt dennes brødre Lars og Sigurd, satt rund kjøkkenbordet i sistnevntes hus
og tok noen drammer. Så ble det meldt at Elisabeth var på vei dit. Det ble øyeblikkelig
en hektisk virksomhet med utlufting og bortrydding av flaske og glass. Ole husker også
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hvor forbløffet han ble, da den gamle mannen, Kristoffer Hagen (omkr.50 år), hoppet ut
av kjøkkenvinduet, og med terrenget som skjul, snek seg tilbake til huset sitt. Etter som
årene har gått er Ole blitt mer og mer klar over hvor god og lykkelig barndom han
hadde. Alle mennesker på hans barndoms øy ble oppfattet av ham som hans nærmeste,
enten de var naboer eller slektninger.
Den hjelpsomhet og omsorg Olderøyfolk viste mot hverandre, kan ha sin bakgrunn i
noe av det samme. I den tid jeg dreiv gården på Olderøya fikk jeg betydelig mer hjelp
enn jeg ga. Da Randi Berg Eliassen var 3 år i 1939, fikk hun en mageinfeksjon. Legen
anbefalte at hun skulle få raspede epler, men slike fantes ikke på handelsstedene i
nærmeste omegn på Hitra. Uten å ta betaling for det, rodde brødrene Petter Haugø og
Ole Olderø i færing til Titran og kjøpte epler til henne. Drøyt det halve av de to tils. 30
km lange roturene gikk over et åpent havstykke. Tante Ruth, som da bodde i Storhuset,
Hammarmyra, var sjømannshustru, og slike familier hadde heller en skral økonomi i de
tider. Karene gjorde dette for at hun skulle spare penger, da en motorbåt nødvendigvis
hadde tatt betaling. Selv så de vel på dette som en selvfølgelighet. Alle mannfolk på
Olderøya ville i ha gjort det samme, men det ble vurdert slik at den som hadde best tid
fikk gjøre sånt.
På Olderøya var det også vanlig at de lånte av hverandre. Hvis en mann hadde nektet å
låne bort færingen sin, ville folk blitt alvorlig bekymret for hans mentale tilstand. Jeg vil
påstå at i prinsippet hjalp man naboen med det han spurte etter. Så lenge samfunnet i
Bispøyan fungerte ble denne innstillingen også praktisert på Olderøya. I noen tilfeller
kunne denne praksisen føre til komiske situasjoner. Skikken var at i bryllup, ble noen ikke alle, buden opp på bruraloftet og traktert med dram. En mann fant døra låst da han
ville inn. Grunnen var at brudeparet syntes han allerede hadde fått nok av det sterke.
P.g.a. sin tilstand ble han dypt fornærmet over dette og hektet av en loftsdør, som han
hadde lånt bort til dem i bryllupsgården, og ville ta den med heim. Bryllups-skikkene
før 1950 var slik at de av gjestene som følte for det hadde med seg brennevin, og da ble
selvfølgelig noen av dem mer eller mindre beruset. Skulle man bli gift på en anstendig
måte ble dette tatt som en selvfølge.
Familien Karen og Johan Art i Olderøy-gården var holdt for å være særdeles
hjelpsomme med å låne bort m.m. Alle i dette huset var svært forekommende og sa aldri
nei til sine naboer. En gang på 1930-tallet var det var det noen som skulle se hvor langt
de kunne strekke dette ved å låne ei ”trepælaflask” med lysolje. En av ekteparets sønner
var orientert om det forestående. Fra 1. til 6. dag gikk det heilt greidt, men da den
samme mannen kom for 7. gang, ante Karen uråd og utbrøt: ”Søtten og svart den sjuan
flaska!”. Etterpå var det bare smil og latter. Dette var jo harmløst, men på Olderøya og
Edøya kunne man direkte gå til ytterligheter for å få noe morro ut av det. Det var ingen
annen underholdning i det daglige enn den de kunne lage sjøl.
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Folk på Olderøya mente at en meget gjestfri, hjelpsom og vennlig nabo kunne bli dypt
fornærmet hvis han ikke fikk være med når noen trengte hjelp. Sannheten er vel heller
den at denne personen ble såret i sitt innerste hvis slikt hendte, og Olderøyfolk passet
alltid på å spørre han først. Det var nok mange andre som følte det på samme måte, men
det var ingen som markerte det så klart som han. Folk var ikke uenige om så mye da det
meste ble bestemt ut fra tradisjon. De yngre kunne nok opponere, men som oftest hadde
de lite de skulle ha sagt. Naturligvis var ikke alt bare idyll, og som vanlig i sånne små
samfunn sladret man vel litt på hverandre, men ut i fra det jeg kan bedømme var det
samhold og et godt naboskap på Olderøya.
Mange gjøremål som ganske enkelt kunne ha vært utført av en eller to mann, hvis det
hadde blitt lagt til rette for det, ble isteden gjort til et fellesforetak. Et eksempel er opp
og utsetting av åpne motorbåter fra 20 til 25 fot. Disse båtene av tre måtte ha en
ordentlig puss en gang i året, da fortrinnsvis om våren. En slipp lå så absolutt innenfor
det de økomonisk kunne ha maktet, men det var aldri snakk om det. I steden ble det
sendt bud til mannfolka på øya. Og alle kom, selv de som var så gamle at de bare kunne
gi gode råd. Dette ble prioritert foran eget arbeide. Klokkeslettet for oppmøtet ble
naturligvis bestemt av tidevannet. Under spøk og latter flokket man seg da rundt det
tunge og vasstrokne skroget, satte ryggen til og tok i alt de greide. Og båten kom opp
eller ut, selv om de fleste hadde sin private mening om hvordan dette burde gjøres og ga
høylytt sine ytringer om dette tilkjenne. Flytting av båt på denne måten var ikke helt
ufarlig, men jeg har aldri hørt om at noen var blitt skadet. Når det ikke var forsanger(x),
kunne det oppstå mange missforståelser båtsetterne seg i mellom, bl.a. at de ikke tok i
samtidig, noe som var svært viktig. Slik var det med en mann som hadde plass langt bak
på båten, i nærheten av roret. Han trodde båten skulle settes opp på land, mens de andre
gjorde hva de kunne for å få båten på sjøen. Han dyttet imot så godt han kunne og ga
ikke opp før sjøen gikk et godt stykke over treskoene. Dette siste hendte på en av de
andre øyene. På Olderøya satte man båt på denne måten lenge etter at Frits Helsø på
Lamøya lånte bort slippen sin til slik bruk.
(x) De gangene jeg var med når notgavlene til Olderøy Notlag ble satt opp eller ut, var bestandig August Olderø
forsanger.

Min svoger Kåre Ulriksen, som flyttet fra Lamøya først på 1960-tallet, forteller at han
kjørte til de forskjellige øyene og byttet ut sikringer på tra-fo kioskene m.m., ved
stømbrudd, uten at han fikk noen som helst betaling for det. Slikt skjedde som oftest
under uvær med sterk vind og nedbør, og kunne være direkte strabasiøst. Dette tok han
selv og de som ble hjulpet, som en selvfølge. Han begynte vel ikke å tenke ordentlig
over dette før han hadde bodd i Trondheim noen år.
Det var ikke ”Storken” som kom med ungene i Bispøyan da jeg var liten gutt. Nei, de
var fra Hestnesfjellet, og det var Ulrikke og senere hennes datter Dorthea som hadde
dem med i jordmorvæska. De to var jordmødre i dette området over en lang tidsperiode,
og de må ha hatt mange tøffe opplevelser. Det ble nok fortalt om dette også i min tid, da
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fortrinnsvis når kvinner var alene, men slettes ikke når unge gutter var der. ”Fli mæ
flakksildfate, æ vart så tom”(x) I 1890-åra skal en kvinne fra Lamøya, som nyst hadde
”gjort barsel”, ha sagt dette. Det ble også fortalt om et kvinnfolk som gikk ”sist i dagan”
og var med mannen sin og drog opp sildgarnsiler(x2) med handmakt på Faksvågsvadet.
Der er det langt til botnen og en kraka(x3) er tung. Slikt var svært uvanlig og det ble
snakket med undring omkring dette.
(x)Tom = sulten. (x2)En il er tauget hvor garna var festet. (x3)Kraka - kan sies å være en dregg av tre, fyldt med
stein. En sildgarnskraka var ca. 30 – 40 kg. Brukte man en ilstein var den naturligvis betydelig tyngre.

Sommersøndag ved «Kjeilsteinen» (Oppkomme av vann som aldri tørket inn). Ca. mitten av 1930-tallet.
Fra venstre: Gerd Faksvåg – Peder Olderø – Borghild og Aslaug Olderø – Oddmund Faksvåg – Marie Olderø –
Ivar Olderø – Julie Olderø – Med trekkspillet, Oskar Johansen – Tora Olderø – Anton Thoresen – Torgeir Thoresen
– Mulig Alf Faksvåg? – Magnus Bjerkeseth.

I de nærmeste tiår før jeg ble født døde i hvert fall to kvinner i ”barseng” bare på
Olderøya. I 1908 da min tante Astrid kom til verden, oppstod det komplikasjoner.
”Olrekka” og bestefar Nils Langdahl leste da sammen i hennes skolebøker som hun
hadde med. Det var nok typisk for bestefar å sette sin lit til det nye. I en slik situasjon, i
den tid, ville vel de andre på øya ha sendt bud på min oldemor på farsiden, Johanna,
uansett hvor skolert jordmora måtte være. Denne innstillingen blandt folk forandret seg
antakelig fort utover på 1900-tallet.
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Når en satt ”sjømming” og de eldre mannfolka kom på glid og fortalte om sine
manndomsprøver, dreide det seg alltid om seiling eller da de rodde etter jordmora den
natta og i det uværet. Jeg kan ikke huske at det ble nevnt noe om hvordan det var med
henne som lå nedbredd i bakskåtten sammen med ”jolmorvæska” si. Det ble sagt,
halvveis i fleip, at kvinnfolk hadde en hank til å bli barselklein om natta når det var
uvær. ”Å ro ætte jolmor” var så absolutt et felles foretakende for folket på øya. Men
hadde ei ”kommi i uløkka”, rodde som oftest husstandens egne folk hvis været tillot det.
Fram til 1910, da Johanna (f.1839) døde, hadde de på Olderøya en ekstra forsikring når
det gjaldt dette. Siden ble det hennes sønnedatter Borghild (f.ca.1900) når hun ble
voksen nok, som overtok. Far fortalte også at han hadde vært med på ”å ro ætte jolmor”
i ”søvæst skaver”, og at kvinnen som fødte døde i ”barsæng”. De var de seks sprekeste
karene på øya som brukte en åfjordseksring. Metteromsårene fra «Halvfjeremingen»,
den som nå står i naustet våres, de som Johan Hjertø har laget, ble brukt til
framromsårer i seksringen. Johan var svært god til å lage årer. Over lange distanser var
det viktig at så mye som mulig av makta en brukte på åra, gikk til framdrift av båten.
Årene var svært smekre og spinkle, så de som skulle bruke dem måtte kunne ro. Rytmen
og hvordan disse båtene ble rodd på er omtrent identisk med roingen av de smale
konkurranse båtene nå til dags, bl.a. med en markant stopp i det åra løftes opp av
vannet. I en slik båt, og med et slikt mannskap, kunne de forsere Faksvågsvadet inntil
stiv og sterk kuling.
”Ro ætte dåktern og sæggel ætte presten”.

Jeg har aldri hørt denne regla bli brukt av andre enn min far. Om han har lært den av
noen eller forfattet den selv vet jeg ikke, men jeg tror den gjenspeiler litt av hvordan
folk oppfattet ”øvrigheita”. Roing var en betydelig forsiktighetsregel i forhold til å seile,
og kanskje noe som ble brukt når jordmor eller lege ble skysset, mens det ikke var så
”fali” med presten. (Prestene var fra gammelt av svært utsatt for kullseiling). Det kunne
også være galgenhumor for sykebesøk og sognebud når folk lå for døden. Når noen
skulle roes ned ble regla rytmisk gjentatt gang etter gang i det uendelige, alt mens han
vugget et barn på fanget i samme takt, og den var en svært effektiv søvndysser.
Olderøya lå forholdsvis gunstig til, hvis det kan sies slik, i forhold til for eksempel
Torsøya. Det var nok ikke bare i barselstilfeller at jordmora ble oppsøkt. Jeg har hørt
fortalt at man rodde til Hestnes for å få ”Olrekka” til å skjære opp ”svållfengern”.
Betente fingrer, etter å ha stukket seg på angler m.m. var svært vanlig også i min
barndom. Jeg har hørt påstått at dette forandret seg etter at toalettsåpa ”Sterilan” ble
markedsført. Først på 1900-tallet og utover, leit vel de fleste mer på ”jolmora” enn på
”dokteren” når det gjaldt slikt, i hvert fall før det kom helsesøstrer til Hitra. Utenom det
så var vel ”Jolmora” på Hestnes billigere, hvis hun tok noe i det hele tatt. Slik jeg
opplevde det var bestandig en engstelig stemning på øya når noen ble barselklein, selv
om det nå var telefon og motorbåter, slik at jordmor og lege var forholdsvis lett
tilgjengelige. Kanskje det satt noe igjen fra de ”hine hårde dager”, som jeg har forsøkt å
fortelle noe om.
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Farfar fortalte om ei kone på Olderøya som hette Olava. Alle hennes barn, og det var
mange, døde som nyfødte. Hun pakket dem inn i dundyner og fyrte i ovnen slik at det
ble svært varmt i rommet. Barna tålte ikke dette og døde temmelig raskt. Oldemor
Johanna forsøkte å få henne bort fra dette, men til ingen nytte. Som liten var Farfar med
mor si på besøk hos Olava, som da hadde en nyfødt. Der ble han budt på
sukkerkavringer i varm melk, en kost som for han kunne ha vært en himmelsk
smaksopplevelse, men han nektet å spise da han fryktet for at det var ”banmat”. Vi får
vel en bedre forståelse av hans skepsis når jeg viser til det mor fortalte fra sin barndom.
For å fylle på tåteflaske, ble melka først tatt inn i munnen og derfra sprutet ned i flaska.
Hun så også hvordan ei ”lærv-tåt” ble laget. Sukkerkavringer, ble av moren til barnet,
tygget i munnen og blandet med spytt. Så ble denne grøten spyttet ned i et tøystykke og
brettet sammen, og dette fikk spebarnet suge på. Bestemor Anna Langdahl tok avstand
fra slikt, og det var vel derfor mor som liten pike så kritisk bivånet dette.
På 1800-tallet var det mange fra Innherred som kom utover til Frøya og Hitra. Det var
også noen fra dette området som kom til Bispøyan. En av dem var Johan Gundersen
(f.1834). Han var fra en husmannsplass i nærheten av Eidsbotten ved Levanger, og kom
til Henriksøya for å gjete da han var 8 eller 11 år gammel, og ble der resten av livet.
Mannen som tok han med utover ble siden hans svigerfar. Johan Gundersen må ha vært
en aktet mann i det samfunnet han kom til og han har en stor slekt etter seg, og på den
største gravsteinen på Henriksøy Kirkegård er navnet hans innhogget. Han skal vært
svært streng mot barn og barnebarn, og Jens Henriksø (f.1883) sa at han var redd
bestefaren til han var bortimot 20 år. Dette er det eneste eksemplet jeg har på hvordan
og hvorfor folk kom utover. På Frøya, rett over fra Bispøyan, hadde Johan Gundersen
en bror som ble kalt ”Per i Bua”.
For folk som kom flyttende til Bispøyan og hadde andre skikker og dialekt ble i den tid
omspunnet med myter. Nils Romsdaling som var bygningsmann og bodde på Purkøya
var meget overtroisk, og de underjordiske var en del av hans hverdag. Nils og hans kone
helligholdt mange av de katolske messe-dagene så som Kyndelsmess og st. Hans m.m.
Sønnen Iver, som bodde på stedet fram til 1960 åra, ble betraktet av far sin som en
“bytting” som de underjordiske hadde lagt i vogga isteden for hans rette barn. Kanskje
p.g.a. dette hadde Iver, gjennom heile livet, en noe avvikende væremåte og var svært
original og om disse to verserte mange historier. Etter at vi flyttet til Stjørdal ble jeg
oppmerksom på at en dame, som gjennom et tiår var kommunens største skatteyter, var
barnebarn av Nils Romsdaling.
Da den første Löw bosatte seg på Torsøya ble han nok betraktet med mistro av
øyværingene. Ole Henriksø, som er en av hans etterkommere, forteller at slekten ikke
vet hvor denne Löw kom ifra. Thea (f. Henriksø) og Pauline (f.Löw), Oles` bestemødre
fortalte den samme historien, nemlig at det var hungersnød der de bodde i Sverige. Etter
at begge foreldrene og flere søsken døde om vinteren, la de overlevende fra denne
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familien, to gutter på 13 år og ei jente på 12 år ut på tur til Norge hvor de trodde det var
mat å få. Denne våren startet de på skaresnøen og kom til Storlien om høsten. Der fikk
de være over vinteren og neste vår fortsatte guttene videre mens jenta ble igjen på dette
stedet. Som mange andre på denne tiden søkte guttene til kysten og havnet til slutt på
Frøya. Det er imidlertid litt usikkert om det var 1. eller 2.generasjons svensker som til
Torsøya. Mens Löw-slekten hadde tilhold i Bispøyan utviste de litt mer pågangsmot enn
det som var vanlig for de andre øyværingene. Mulig at barna i denne familien fikk en
stengere oppdragelse enn det som var vanlig bland folk flest. Ole husker det ble fortalt
at hans oldeforeldre på Tosøya trokket barna sine på hælene når de gikk for sakte under
arbeidet.
I Bispøyan verserte en del fortellinger, ispedd med overtro, og som var av rent
oppspinn. Det ble sagt både om Nils Löw (f. Hitra ca.1827) og Nils Romsdaling, at de
hadde gjort en forbrytelse og var blitt forvist til Bispøyan. Dette kan vel anskueliggjøre
historien som nå følger. Tausa til Nils Löw var med ham i rakskjæra da de fant en
bevisstløs sjømann liggende på ei skipsrå. Nils Løw tok livet av mannen og tok av ham
skinnklærne og lærstøvlene samt et par gedigne gull øreringer. Etterpå ville han også
drepe sin tjenestepike, men da hun ba for seg fikk hun beholde livet. Han fortalte henne
at hvis hun sladret ville han si at hun var hans medskyldige. Da Nils Löw, stamfar til de
jeg omtaler som Tosøyslekta døde, betrodde hans forhenværende tjenestepike seg til
sine etterkommere og slik kom historien for en dag. Nils begravde sjømannen i
tangskåren under naustgulvet på Tosøya, men da den døde ikke ga han fred om nettene,
tok han ei mørk natt og begravde liket i Sandvika nord på øya. Da gjenferdet fortsatte å
plage han, ble liket gravd opp igjen og fraktet til Rørøy kirkegård i Sør-Kvenværet og
satt ned i innvidd jord, og etter det fikk Nils Löw (mest sansynlig Petter Löw) sove i
fred om nettene.
Martin Veiskifte bodde i mange år på sørloftet på Klubbneset hos Helga og Gustav
Jenssen. Deres sønn Charles (Kalle) Jenssen husker at Martin fortalte at han hørte Else
Veiskiftet si at hun var med Nils Løw og begravde en død sjømann på Rørøy kirkegård,
og at dette skjedde om natta.. Skulle man ro fra Tosøya til Sør-Kvenværet med et lik,
samt grave opp og fylle igjen en grav, var dette så mye arbeid for to, at en måtte
nødvendigvis ta natta til hjelp. Fortellingen i avsnittet ovenfor ble imidlertid ikke nevnt
med ett ord Det hele kan vel kokes ned til at Petter Löw fikk et sjølik jordet på en
anstendig måte. At ting fra den døde ble tatt vare på er trolig. Hva skulle de ellers gjøre.
Historien om sjømannen på skipsråa har jeg hørt av minst ti personer, men naturligvis
var ingen av dem av Løwslekt. Noen kalte denne mannen «Gammel Löw», og noen Nils
Löw. Når det var litt usikkert, som her, forholdt jeg meg til flertallet, som brukte det sist
nevnte navnet. Det beste i dette tilfellet har nok vært Gammel-Löw. Tausa til Löw het
som nevnt Else, og var mor til Marshelia Veiskiftet (gift med Rekka-Petter) som, ifølge
slektsboken «Meek – Olderø – Løhr», skal være født i 1846
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Denne Else må minst ha vært jevnaldrende med Nils Løw. Etter at jeg fikk oversent nye
opplysninger fra Gunnar Christoffer Lossius, ser jeg det som mest sansynlig at dette var
myntet på Petter Löw. Mitt inntrykk er at vanlige folk ikke trodde på denne onskapsfulle
historien. Min Farfar som var født i 1863, og flere med ham, hånflirte av dette. Ut i fra
egen erfaring med «skommskått» (setta skjømming) vil jeg tro slike fortellinger var
underholdning, selv om man visste det var oppspinn.
Tosøy-løvene ble nok utsatt for slike løgner til ut på 1900-tallet. Det var kappsegling da
folk fra Hitra reiste heim etter å ha fisket sild i fjordene på ytter sia av Fosen. Fyringen
som Julian (f.1881) og Nils Thorsø (f.1883) hadde, var litt av en skarpseiler og lå langt
foran de andre. Dette falt mange tungt for brystet. Etterpå ble det spredd et rykte om at
de under seilasen fikk tak i kaggene til sildgarnsilene og satte fast innenbords slik at
tauet ble slitt av. På det viset skaffet de seg en masse tau, og dette trodde folk på.
Halvfjerdemingen til farfar Johan Bænksa og broren Bernhard var på 2. plass. Dog ikke
lengre bak enn at de godt såg hva disse tre foretok seg. Alt var svart løgn. Farfar sa at
alle sildgarnsilene var dratt opp og at de ikke såg en eneste vakar.
Julian Thorsø fortalte til meg at mye av grunnen til at han og broren Nils sluttet å bruke
navnet Löw, var at de ble kalt Tosøyløvene, som igjen hadde noe å gjøre med at Tosøya
ble kalt Afrika. Den siste man så brukte disse før omtalte øreringene, skulle etter
sigende være ungkaren Petter Løw som døde under 2. verdenskrig. Selv om han var en
dyktig fisker, ble han holdt for å være noe enfoldig både av slekten og andre, noe
følgende historie skulle illustrere: Den gamle kurasen i Bispøyan viste brunst så det
forslo og kunne være svært rebelske. Da de skulle frakte ei ku til oksen for å få den
bedekt, ble den helt villstyrlig da de hadde fått den opp i båten, og da sa Petter; “Passeli
åt dåkk, ha di tatt snillkua som æ sa så ha di slåppe de her prakket”. Snillkua var da den
som for tiden ikke var i stand til å bli befruktet. Slekten etter Nils Löw greide seg nok
litt bedre enn gjennomsnittet for folk mens den hadde tilhold i Bispøyan. På stua i
gammelhuset, Monsøygården henger et bilde fra bryllupet til Sofie og Jarle Monsø. Der
er alle søskenbarna i Tosøyslekta samlet, så nær som Johan og Arne Thorsø. Disse to
var på småhvalfangst (Vågehval) med m/k «Wichmann». Samholdet i denne slekta var
en selvfølge.
Folketellingene viser at det til tider har vært mye folk på Tosøya. Med Gammelstua helt
nede ved sjøen har alle husa klumpet seg sammen på denne flate plassen. Lignende
bebyggelse var vanlig på alle øyene i gamle dager. Omkring 1950 mente folk at dette
var p.g.a. menneskenes forestillingsverden. Det var trygt å ha naboen tett innpå seg.
Bussikallan, døde som gikk igjen og «Gammelkarn» var en del av hverdagen for folk
flest på 1800-tallet. Det fantes rester av overtro i Bispøyan også i min barndom, men de
som bygde Gammelstua kan ikke ha vært redd Draugen.
Gammelstua, stod som nevnt ovenfor, helt ned mot flomålet og var det eldste i
Bispøyan. William Thorsø mente det ble bygd en gang på 1700-tallet. Huset stod vel
der da Löw den 1. ankom øya, og var oppført i tjukt tømmer av spikfuru. Dørene i 2.
”Der vester mellom skjær og bå...”

154

etg. var svært lave og dørstokkene relativt enormt høye. Gulvet i 1. etg. hadde et 20-25
cm
isolasjonslag av grov skjellsand som var fra da huset ble oppført. Dette var noe helt
uvanlig for hus på disse øyene. Det ble, som en følge av norske myndigheters
fraflyttingspolitikk, nedrevet omkring 1960. Betingelsen for å få fraflyttingsbidrag, var
at husene man forlot ble ødelagt. Det ble holdt «duna» (dugnad) og ungdommer fra
øyene hjalp siste eier, som var Magnar Thorsø (f.ca.1902), med dette. Han bygde seg
hus på Skanken, Monsøya. Etter Magnar`s død kjøpte Tryggve Thorsø det til feriehus.
Peder (Löw) Thorsø, (f. 1870) som var født og oppvokst i Gammelstua, bygde seg nye
hus mot NØ og lenger opp fra sjøen. Stedet ble av folk kalt Bakkan, og det var denne
gårdsparten som fortsatte og eie det gamle huset. Hans-Petter Thorsø`s søster Eline og
ektemannen Hans Moa, leide så huset for et beskjedent årlig beløp, men etter en tid
sluttet de å betale. Jeg tror denne familien greide seg forholdsvis godt, men det var vel
ikke det helt store å være strandsitter på den tid. Om de hadde naust og potetåker vet jeg
ikke. De fikk etter hvert åtte barn, hvorav to døde som mindreårige og en gutt i
tolvårsalderen druknet nedenfor «skåberja» hvor huset stod. Som nevnt i et annet kap.
var deres yngste sønn Eilif Hanssen uteseiler og kom bort da båten ble torpedert i
oktober 1940 Folk som var på sildefiske i Stjørna denne høsten ble beskutt av et tysk
fly. Alfred fra Bakkan døde av skadene han fikk i denne terrorhandlingen, omtrendt på
samme dag som Eilif fra Gammelstua. Side 195
Som så mange andre på Tossøya ble Peder Thorsø og sønnen Sigurd rammet av
tuberkulose og Peder`s stesønn Alfred Thorsø (Helgebostad), som nå bodde på Vågøya,
Frøya, overtok gårdsparten i 1935 - På den tid Gammelstua ble nedrevet bodde Alfreds
hustru Ingeborg hos sin datter i Levanger. Det ble gjort svake forsøk på å hevde
eiendomsretten, men Magnar Thorsø mente at når han hadde bodd i huset mange år uten
å betale avgift, så var det hans. Han greide å få utbetalt kr. 5000.- i fraflytningsbidrag
ved å ødelegge et hus som trolig ikke var hans i juridisk forstand. At det var
meningsbrytninger om dette betyr ikke at Magnar var noen uetterrettelig person, men
han hadde sterke meninger.
At de sluttet å betale leie, kan skyldes det som videre nevnes. Hans Moa var en særs
vennesæl mann og hjalp nok til med forskjellig. Menneskene på ei øy ytterst i
Frøyfjorden var avhengige av hverandre, og at dette igjen frembrakte en sterk
fellesskapsfølelse. Min svoger Ole Hagen (f. 1935 – d. 2009) fortalte at i hans barndom
på Edøya var det mye av dette. Det ble sikkert ikke sett på som bra og ta betaling av en
nabo som attpåtil hadde stor familie. Dessuten oppnådde man større status i
lokalsamfunnet ved ikke å benytte seg av slikt, enn f.eks. å ha mange penger.
Innstillingen var slik av en stor majoritet øyværinger. Og «løvene» satte mye inn på å
være bra folk, og var p.g.a. miljø m.m. ekstra gavmilde og hjelpsomme. Etter manges
mening gikk noen av dem for langt i bestrebelsene etter, på de fleste områder, å være
litt bedre enn folk flest. I dag blir jo slikt sett på som positivt.
”Der vester mellom skjær og bå...”

155

Det som kommer nedenfor er tatt fra noe som er skrevet i 1957, om utbyggingen
av kommunikasjonene på Hitra. Mannen som kom traskende over Hitra for nær 120 år siden (fra 1957), het Hans
Singsdal og kom sørfra, fra Hemne. Han tok seg fram over fjell og myr, gjennom skog
og ulende, og kom omsider til Svankil i Kvenvær. Så vidt en kan skjønne bygslet han
noe jord der, men da han ikke maktet å betale landskylden til Parelius på Hopsjø – som
var eier – forlot han Svankil igjen. Og mannen gikk sammen med konen Mari, født
Snekvik, hun også fra Hemne, til vestsiden av Tonningen. Der kunne de sette bu uten
noen avgift. I handa leide Hans ei geit, og i en sekk på ryggen hadde han noen redskaper
og litt mat. «Hans føring var ikke stor.» Det han hadde med seg var hele hans jordiske
eiendom.
Da han kom fram tok han landskapet nærmere i øyesyn. Her var det skog nok, myrer, og
ganske flatt, og i nærheten lå det to store vatn. Øde og forlatt var det, langt fra folk også,
men likevel – her måtte det gå an å bo. Like under et bratt berg ved foten av fjellet reiste
Hans opp noen raider som han hogg i skogen. Over la han noen stranger til tak, økset til
spon av ei diger furu i nærheten og la ovenpå, og til slutt et lag med torv. Senere bygde
han en jord-gamme. Han fant en sandmæl som han gravde ut, reiste stenger på sidene og
tettet så godt han kunne med jord og mose. Et slags hus ble det, og han slapp da å ligge
under åpen himmel.
Dette hendte omkring 1830. Og årene gikk - . Han bygde en hytte, lagt opp av tømmer.
Og noe av jorda ble etter hvert dyrket opp. Hytta lignet en stor ostekopp, gulvflata var
tre alen i kvadrat, og det var ikke høyere enn at en voksen mann kunne ta opp på taket.
Denne hytta stod der på stedet enda så seint som ved århundreskiftet. I 1852 skjedde det
en tilvekst til familien. En Nils Olsen, 29 år gammel, kom til Munkedal – så het plassen
til Hans og Mari. De hadde ei datter som het Ane, og året etter ble hun gift med Nils.
Nils Olsen var født i Sverige og hadde fulgt sin far til Norge som ganske liten gutt. Alt
i 6-årsalderen kom faren, på en eller annen måte, bort fra sønnen. Hvordan slikt kunne
hende, blir sikkert aldri oppklart. Sønnesønnen til Nils-Peter Munkedal – mener at far til
gutten uten videre hadde gjordt «svenske» av seg, og altså reist sin vei for å slipppe å ha
bry med barnet. Men når en skal leve så dør en ikke så snart. Nils levde videre og tumlet
omkring i landet i tre år, inntil han havnet hos Ellev på gården Holden i Hemne. Han tok
seg av gutten og lot han få bo der som gjetergutt. Han var enda så liten av vekst at han
under gjetingen i skogen neppe rakk over tuene er det blitt fortalt.
Da Nils Olsen var i 14-årsalderen og enda bodde i Hemne, måtte han ha dåpsattest for å
bli kofirmert, men attesten måtte skaffes fra heimstedet i Sverige. Så gikk han avgårde
tilfots. (i tresko) Etter at han hadde passert Hemnekjølen og kommet ned i
Orkladalføret, er det rimelig å anta at han gikk gjennom Meldal, Rennebu og videre til
Oppdal, og over Kvikne til Østerdal. Videre sørover til han passerte grensen ved
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Magnor. Så gjennom de store skogene i Värmland, til han endelig kom fram til
heimbygda i nærheten av Karlstad – en avstand på omlag 570 km. Denne fotturen tok to
uker. Tilbakeveien la han formodentlig gjennom de samme traktene, og etter 5 ukers
fravær stod han atter på tunet på Holden, og nå hadde han dåpsattesten i lommen.
I Hemne fikk Nils Olsen noe opplæring i skredderfaget. Men da det alltid var vanskelig
med kontant betaling for utført arbeide der i bygda, reiste Nils over til Hitra, for han
hadde hørt at der fikk en betaling i rene penger. Slik havnet han endelig i Munkedal.
Nils Olsen Munkedal kjøpte plassen og bygde flere og bedre hus til erstatning for de
gamle og skrøpelige. Imens fortsatte dyrkingen av jorda. Stubber og stein måtte vike
for grøderik åker og eng. Maskinenes tidsalder var enda ikke kommet, i hvertfall ikke til
Munkedal. Spade og grev, spett og en diger strange til å veie opp de største steinene
med, var de vanlige redskapene. I alt ble det dyrket opp 25 dekar av jorda. Utmark og
skog, tilsammen 2000 dekar, var tilstrekkelig for gårdens behov.
Munkedal kunne fø 2-3 kyr og 15 til 18 sauer. Hest kom det aldri til gården, men
folkene klarte seg med kjøreokse. Hendte det at det ble vel tungt for oksen foran plogen,
så satte de attåt ei ku som kunne gjøre ganske god nytte for seg. År om annet ble det der
på gården avlet 30-40 lass høy, 2000 til 3000 kg poteter, og fra 8 til 16 «tynnsekker»
korn. Helt fram til hundreårsskiftet trøsket en der på gården med slue. Senere kom det
en slags tremaskine til Munkedal, og endelig en piggmaskine. Nils Nilsen Munkedal
laget en «vindkall» som drog trøskemaskinen når vinden var laglig. Da vindkraften ble
noe ustabil med tiden, var det sønnen Peter som ble den sikreste trekk-kraft. Pioneren
Hans malte kornet på håndkvern. Senere ble det anskaffet en mindre Selbukvern og
montert i bekken like ved husene. Dette hendte i 1880 Nils Nilsen Munkedal hulet ut en
stokk til støpetro, og snart var den versle kverna i full sving. Foruten kvern anskaffet
Nils Nilsen også ei smie, der han utførte smedarbeid til alminnelig bruk. Han tilberedte
skinn, garvet dem og sydde skoene sine. Han sydde også dressene sine, og alt sammen
var virkelig pent og godt arbeide.
Peter Munkedal kjøpte ei større kvern da han ble gårdmann. Og nå kunne han male en
«tynnsekk» bygg på en time. Kornet ble tørket i ei vanlig gryte. Det gikk ikke så fort,
men den gang hadde folk den tid de behøvde til rådighet. Vannsag fikk en aldri på
gården. Planker og bord måtte skjæres med håndsag, men det var mest bare til eget
bruk. Det var utrolig slitsomt, særlig når en tenker på at etter et vanlig dagsverk, kunne
der ligge opp til 70 åtte tommers bord på sagtomta. Side 62 Tyrirot var det nok av, og den
ble til dels brukt til tjære-brenning, også mest til eget bruk.
Framkomsten var alltid det store problem. Bare en opptråkket sti til nærmeste naboen,
og rundt de to vatn – Sagvatnet og Laugen – til post og telefon på Stein. Butikkvarer
hadde disse menneskene lite bruk for. De levde av gårdens produkter, de førte en
naturalhusholdning i ordets videste betydning. De gårdsproduktene de fikk selge, måtte
de bære på ryggen den lange veien til Stein – ca. 7 km. Og den vanligste stien over
Tonninghalsen om Svankil ble brukt. Det var bratt både opp og ned der. Det må ha vært
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kjempesterke karer, disse folkene i Munkedal, for ei vanlig bør – mest poteter – veide
omlag 75 kg. Slik trasket de av gårde, Nils den eldre og hans sønn Nils Nilsen enda den
elste alt var kommet opp i 60-årene. Sønnesønnen Peter mener at bestefaren i yngre år
sikkert var i stand til å bære 100 kg på ryggen fram til Stein. Utholdende var disse
karene som få andre. Å legge bak seg kilometer på kilometer i uveisomt terreng, ofte
med svære bører på ryggen, var så dagligdags at det i det hele tatt var verdt å nevne.
Tiden gikk, og Nils Nilsen Munkedal fant ut at han burde skaffe seg en robåt. Først
bygde han en, så en til, slik at han hadde båt både i Sagvatnet og i Laugen. Da var verste
slitet slutt, selv om de fremdeles måtte transportere på ryggen fra gården til Sagvatnet,
og videre over eidet mellom de to vatna, og til slutt fra Laugen fram til Stein. Avstanden
til ekspedisjonen ble nå kortet inn til 4 km. Når isen ut på vinteren la seg på vatna,
kunne ikke folkene komme fram med båt. Da måtte de vente, ofte en uke eller to, til isen
ble så sterk at en kunne gå den så noenlunde trygt. Ble ventetiden for lang, var det ikke
annet å gjøre enn å nytte den gamle ferdselsveien over Tonninhalsen, forbi Svankil,
rundt austsiden på Laugen og fram til Stein.
Da jeg (Svein O.) som 8-åring, var til distrikslegen i kommunehuset på Stein under 2.verdenskrig, kom Petter
Munkedal kjørende dit på vinterføre, med jernskodd okse forspendt sleden. Arne Langdahl (f.1927) har bekreftet at
i Munkdalen brukte de et slikt framkomstmiddel.

Nils Nilsen Munkedal overtok gården i 1894 – (sønnen Peter?) - i 1948 ble den solgt til
nåvæende eier Sundby for en takst av kr. 6000.- Nå ligger stedet øde. Fem generasjoner
har bodd der siden hin dag i 1830-årene da Hans Singsdal kom vandrende skogleies til
stedet under Tonningen og slo seg ned der. Nils Olsen døde i 1903, og Ane kona hans i
1919. (I følge klokkerboken for Kvenvær døde hun den 18. desember 1919 – født i
1835) De er begge begravet på Straumøy kirkegård. Nils Nilsen døde i 1950 og er
begravet på Rørøy kirkegård. Hans kone Johanna døde i 1951 og ligger på kirkegården
i Aure.
Hvorfor strøket sørøst for Tonningen i sin tid har fått navnet Munkedal, er det vanskelig
å ha noen sikker mening om. I følge professor O. Rygh har «Svankillen og Grøten»
(Gryta) vært underbruk til Faksvåg (1723), og at det foreligger en mulighet for at
gårdene i den katolske tid har vært klostergods. Hos Aslak Bolt er Faxavage nevnt i
1432 – 1449
Tippoldebarnet til Hans Singsdal, Kåre Strøm (f.1925), som var siste driver av Gryta,
mener at bosettningene langs Strømfjorden fra Tømmervika fram til der hvor
Håvikeiendomen begynner, skal ha blitt fradelt gården Gryta. Siden ble også
Skummfossøren fradelt. Skummfossøren s. 238 avs. 2
Nils Olsen Munkedal`s eldste sønn, Oluf ble født i 1853 da hans mor Ane var omkring
18 år gammel. Konfirmert i Tustna kirke den 5. september 1869 Han ble viet i
Trondhjems Hospitalskirke den 28. juni 1887 til Elen Marie Antonsdatter Olderø. Hun
var født på Lamøya i 1863 Forlovere var Jens Nilsen Edø (oldefar til bla.a. Rolf
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Hegerberg) og Magnus Ingebrigtsen Olderø (oldefar til bl.a. Terje Olderø). Disse to var
blandt de best situerte i området. Det er trolig dette skjedde i forbindelse med at det har
vært martna. Det ble ikke anløp av rutebåt i Bispøyan før i 1898, og selv om Hopsjøen
hadde hatt det en tid, så det er mest trolig at brudeparet har vært med til byen i en
Åfjordsbåt. På denne tiden har folk fra Bispøyan antakelig vært årvisse på Martnan i
Trondhjem, og jeg har hørt fortalt at de, bl.a., solgte egg der. Saltfisk kan også ha vært
en gangbar vare på et sted hvor det kom mye folk, bl.a. fra innlandsbygdene? Det var
elleve vielser i Hospitalskirken dette året. Folkene kom fra Åfjord – Frøya – Hitra –
Smøla – Stangvik m.fl., men ingen brudepar var fra Trondhjem. Jeg har undersøkt litt,
og for meg kan det se ut som om de som oppsøkte denne kirken var parfolk fra
distriktene hvor bruden var gravid. NB! Undersøkelsen omfatter kun når fem av disse
brudeparene fikk døpt sine barn. s.18 avs. 2 - 76 avs. 2 – s. 257
Når det gjelder historier, av det humoristiske slaget, om Olderøyfolk, husker jeg best det
som ble fortalt om nyst nevnte Oluf Nilsen Olderø [Munkedal (f. 1853)] på Kråkhauen
og hans to svigersønner. Oluf var svært ordensom og nøyaktig, og alt var vedlikeholdt
meget nitidig. Om min far, Sigurd Olderø, ga han følgende karakteristikk: ”Hanj e snillj
som et lam, sterk som en bjønnj, men så en liksel (slarkete) som en gris å ja.” Jeg vil tro
folk på øya var enig med han i det. En gang Oluf var med ”Gryta” til Kristiansund, la de
til ved en stor trelekter, som var godt over halvfull av vann, og ellers så svært ”sarva”
ut. En mann holdt på å lense den med ei stor handpumpe, og Oluf spurte denne: ”Kæm e
d som æg dennjer innjsjøn.” hvorpå mannen svarte at det var Kofoed. ”Ja æ sjønne d må
værra ein kufot”, kommenterte Oluf foraktelig.
Peder Karlsen fra Kjøllefjord var gift med Olufs datter Fredrikke (Fredrekka Kalsen, f.
24.10.1887), og bodde i huset etter Johanna og Bænk. Peder var en nøktern sliter som så
godt som aldri, verken sa eller gjorde noe som var til å le av. Når han en sjelden gang
kom opp i episoder, fikk de sensasjonens preg over seg, og ble med stor glede fortalt
videre av folk.
Når en skulle levere levende torsk på 1930 tallet, var det stort sett bare datoen for
brønnbåtens ankomst som var kjent. Dette var før det kom telefon på Olderøya, så det
var bare å avse en dag når sånt skulle skje, og det kunne bli mange timer å vente. Huset
til Fredrekka og Peder Kalsen stod slik til at det var utsikt både mot fiskekummene og
farvannet syd for øya., og det var i kjøkkenet deres folk satt mens de ventet. Når så
Ingvald Hopen med brønnbåten ”Blommen” ble oppservert, fikk folk det travelt med å
komme seg til sjøen. Peder, som brukte skråtobakk, skulle ta av kaffekjelen spytte ned i
flammene i komfyren før han gikk, men i alt oppstyret tok han i stedet av lokket på
kjelen og spyttet opp i den.
Peder må ha vært noe mer ukonvensjonell enn folk flest på mange vis. Han er den
eneste jeg har hørt om som hadde en robåt av listertype med lugar forut, slik at det gikk
an, på en kummerlig måte, å overnatte, samt at det var nok plass til matlaging. Båten
hadde lister-rigg m/klyver. Med denne båten dreiv han bl.a. alene drivgarnsfiske etter
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feitsild på etter-sommeren og høsten. En søndagsmorgen med vindstille og speilblank
sjø, var en mann i færing på vei over havna i Knarrlagsundet. Han la ikke merke til
lystringen, som lå for dregg, og rodde stevnet på Åfjordingen sin fast mellom
klyverbommen og vaterstaget på båten til Peder. Når mannen gikk fram i skotten for å
få det løsnet, kilte det seg bare enda mer fast. Han ble etter hvert noe hissig og tok til å
riste kraftig. Peder, som lå og sov, våknet av bråket, og stod temmelig irritert opp i bare
underbuksa og sa på klingende nordlandsk: ”Ser du ikkje en stor båt på sjøen mann.”
Hvorpå mannen svarte: ”Stor båt sånn helvetes elendighet.” Folk som bivånte
opptrinnet lo godt av dette.
Nedenfor nordenden av Ørnheia ligger ei hyttetomt som Tommy Ulriksen nå har
oppført et prektig fritidshus på. Det tok lang tid før denne tomta ble solgt. Trolig
skyldes dette den bratte og steinete bakken opp fra stranda. Denne flate plassen ble kalt
”Pederstøkke”, og enda mens jeg dreiv småbruket ble det brukt kunstgjødsel der for å gi
beite, men nå er det overgrodd med myrgress og lyng. Navnet er etter nylig omtalte
Peder Kalsen, han var ”strandsitter” og bodde på Postmyra sør på Olderøya. Han hadde
fått tillatelse av farfar Johan Bænksa til å grøfte og rydde seg potetåker der. Saugjødsel
ble først fraktet til sjøen og lesset opp i båt. Så ble den rodd et par km til Hammarmyra
og båret på ryggen til potetåkeren. Poteten ble om høsten fraktet den motsatte vei. Vi
bør ta vare på dette navnet og huske på hva denne mannen gjorde.
Ingvald Strøm var en av de få på Olderøya hvor bare etternavnet ble brukt. Han var gift
med Olufs yngste datter, Margrethe (f. Julen 1899) Hun var barndomsvenninne av min
mor Gunvor Langdahl Olderø. Ekteparet bodde i mange år i huset ved Kråkhaugen.
Oluf var punktligheten selv, men en gang kom han noen minutter forseint da notlaget
tidlig en morgen, skulle på sildeleiting. ”Hanj har itj kontortid enda karn hos oss”, var
hans noe oppbrakte unnskyldning. Strøm, som var småbarnsfar kunne vel hatt en urolig
natt, og når en da sovner er det lett å forsove seg. For hans svigerfar var imidlertid dette
en forseelse på linje med en dødssynd. Dette utrykket om ”kontortiden” ble benyttet,
ikke bare i Bispøyan, men jeg har også hørt det bli brukt av folk andre steder som ikke
hadde anelse om dets opprinnelse.
Strøm var, selv om han med stor flid forsøkte å ”lyge full” sine naboer og andre så ofte
han kunne, allikevel en respektert særegen personlighet. Så godt som alle var en eller
annen gang blitt narret av ham, men så vidt meg kjent ble absolutt ingen fornærmet.
Grunnen må være at hans løgner aldri var ondskapsfulle, men utført på en harmløs og
meget elegant måte. Han hadde evnen til å få folk til å tro på det utroligste. Kåre Strøm
forteller at hans far hadde stor glede av dette , samt å fortelle en sannhet på en slik måte
at den ble oppfattet som en løgn. Meek og Strøm var omtrent jevngamle og begge var
familiefedre som bodde på Olderøya. Av den grunn holdt de kanskje mer sammen når
de var på veiarbeid i 1930 åra. Strøm greide å få en veioppsynsmann til å tro at de var
tvillinger. Oppsynsmannen stusset litt over at de ikke hadde samme etternavn og heller
ikke så særlig like ut. Dette forklarte Strøm med at den ene brukte morens og den andre
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farens etternavn. I den tid var det nok en betydelig forskjell på en mann såpass høyt på
strå i ”Veivesnet” og en vanlig anleggsslusk , men også oppsynsmannen tok det
humoristisk da det gikk opp for ham at han var blitt narret.
Notbruket på Helgebostadøya og Olderøy notlag oppholdt seg i farvannene ved Smøla,
slik at de så de hundrevis av torvstakker på den flate øya. Det ble snakket om hvor mye
arbeid det måtte være å få alt brenslet i hus. Nei, det gikk greit sa Strøm.
Smølværingene hadde anskaffet seg en elefant til det, så det var gjort i en snarvending.
De fleste av karene i notlagene trodde dette, og de som forstod spøken holdt kjeft. En av
notbasene ble meget opptatt av dette, og ville omgående avbryte søket etter sild og i
stedet gå inn til land for å ta kjempedyret i øyesyn.
Under 2. verdenskrig var det stor mangel på sukker. Mange, deriblant mine foreldre
dyrket sukkerbeter (beter=roer) som ble kokt til en grågul masse. Konsistens og farve
betydde lite i de dager. Smakte det søtt ble det betraktet som sukker. Strøm, som var en
av de første som forsøkte dette fortalte at han hadde planta ”sokker bætta” eller
kaffesukker. Bestefar Langdahl sa til mannen som fortalte om Strøms sukkerbiterplanter at han måtte da forstå at han var blitt løyet full. Men da ble mannen hissig, slo
knyttneven i disken og sa at han med egne øyne hadde sett at det stod sukkerbeter på
frøposen. Far sa at det var hevet over en hver tvil, at hadde det vært Strøm som hadde
fortalt bestefar Langdahl dette, hadde også han og for så vidt mange andre øyværinger,
tatt dette for god fisk.
Bestefar Nils Langdahl og hans bror Johan var holdt for å være godtroende. Folk mente
at disse to var blandt Ingvald Strøm`s yndlingsobjekter.
Jeg har i begynnelsen av dette dokumentet fortalt at min oldefar Bænk ikke kunne lese.
Lesekyndigheten kunne nok være skral for andre i Bispøyan også. En mann som leste
teksten hvor de 144 000 beseglede i åpenbaringen omtaltes, kom i skade for å si at
144000 kullseilede. Dette fikk hans kone, som hadde mistet sin bror på havet, til å
utbryte: ”Å fer ein stor sjyska (sjøulykke). Hanj va velj der hanj Johan bror min å da”.
I ei avis stod det at to menn hadde drukket seg i hjel av spiritius. Dette ble til følgende:
”Å du store mi ti, her e de to karra som ha drekke sæ i hjæl tå siropssup”. Også
avisreklamen for Norden kobberstoff gjennom et drøyt halvt sekel, mannen som sitter
omskrevs på kjølen av en hvelvet båt med et spann kobberstoff i den ene handa og en
malerkost i den andre, kunne av enkelte oppfattes som et skipsforlis.
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Grønø og Monsø jernmalmgruber.
av William Thorsø.

Den første geologen som gjorde undersøkelser på Hitra, var en spansk greve ved navn
Edouard Romeo Vargas Bedemas. Han oppholdt seg på Hitra 1804 – 05, og bodde hos
proprietær og handelsmann Parelius på Hopsjø. I begynnelsen av 1800 årene gikk en
skjerpefeber over hele landet. På Hitra resulterte det i åpning av Monsøy gruve i 1801 –
og i Grønøy 1807. Grønøy gruve ble en del år drevet av Mostadmarkens Jernværk,
Levanger. Det var rik magnetjernstein, og det ble brutt malm i store mengder etter den
tids målestokk. Transporten over land var bare 60 – 70 meter og utførtes med handmakt.
En tid ble malmen fraktet med båt til Hommelvik og videre med hester til
Mostadmarka. Den ble betegnet som vanskelig å smelte. Ungdom og eldre i Bispeøerne
deltok i arbeidet. Folk fra mange kanter av landet samt svensker arbeidet der. De bodde
i barakker bygd på holmene i nærheten. I helgene søkte sluskene bort fra Grønnøya og
bodde hos Elisabeth Henriksø, som må ha drevet et slags hospits. Siden gikk
malmlastene gikk til England. Den siste som gikk herfra forliste underveis til England,
og skipet het ”Leander”. ”Skjerpefeberen” i dag har andre dimensjoner, men til
sammenlikning, - den også foregår utenfor vår stuedør, - gass og oljeforekomstene i vårt
nære territorium, Haltenbanken.

Her gjengir jeg en nedtegnelse som William Thorsø har sendt meg: Dette har min bror
Tryggve (f.1917) fortalt meg om M/K ”Weider”. Det var en 31 fots båt kjøpt på
Veiholmen. Den var med dekk og vanlig rorhus, og var brukt til vanlig fiske. Den var
registrert som vanlig, og eieren kjøpte den som ungdom. Han var født og oppvokst hos
bestefar Jens Jakobsen (født på Monsøya). Bestefar kjøpte gårdparten på Torsøya i
1870 av omgangsskolelæreren Hvitsand. Alf Meier Thorsø, - som utenom fiske i 1931,
en fin og varm sommer, det var mye brugde i Frøyfjorden, - rustet seg med harpun
montert på en 6 – 7 m lang stang. Far, Tryggve (14 år) og Rolf (13 år) var med ham
som mannskap. Dem fikk tak i en brugde på mange tonn og solgte den til Joh. Pettersen
på Spælen. Den ble slept opp i fjæra der naustet nå står. Levra ble solgt til fabrikken og
det var god fortjeneste. Det ble tatt ei stor brugde til, men mistet de under slepinga. Det
var også andre motorkuttere i Bispøyan som dreiv denne sporten. M/k ”Weider” ble
solgt til Romsdal da Alf Thorsø flyttet til Molde og gikk inn i Hjelvik Fiskforetning,
med firmanavn Hjelvik og Thorsø Fiskforetning
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Russerforliset på Sæbuodden.

Både farfar Johan Bænksa og bestefar Nils Langdahl fortalte om
Russerforliset på
Sæbuodden, og de to fortellingene samt berettningene som ble fortalt om
forliset i
skumringstimen, var i hovedsak identiske.
Et resymè av dette følger nedenfor:
Kvenværingene som så at skipet hadde ankret opp på denne utsatte plassen, og samtidig
forstod at en storm var i anmarsj, tok til å samle seg i området ved Sæbuøya. Om natten
ble det sterk vind fra sydvest som gikk over på vest og russerens trosser brakk og det
store tremastrede skipet kom i drift og strandet på Russebåen ved Sæbuodden. Da
Kvenværingene kom til hadde noen få av mannskapet og passasjerene klart å komme i
land og disse ble omgående forfulgt og drept. Også andre som kom levende i land led
samme skjebne. Den eneste de skånet var barnepiken til adelsfamilien som hadde søkt
tilflukt i et sommerfjøs inne på øya, men de to mennene som var sammen med henne
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ble drept. Hun ble senere gift på Hitra og skal være en stammor til min tippoldemor
Abel Wilmann f. Grønnvik.

Da det russiske skipet ble brekt i stykker på fallet, reddet vrakplyndrerne i land mye
vrakgods. Kister og lignende ble samlet opp på ei islagt tjønn i nærheten, Russetjønna.
Til slutt ga isen etter og mye sank ned i vannet og ble borte. De flere hundre sjølik som
ble skyllet i land ble lagt opp i ura til mat for kråke og ravn, og de sorte fuglene holdt til
på stedet i store skokker i lang tid etterpå. Bestefar Nils Langdahl hørte selv sin bestefar
Nils Rognvik, som var født omlag 100 år etter disse hendingene, fortelle fra sin ungdom
at han med egne øyne hadde sett skjelettrester på stedet. I stille vær med klar sjø kunne
en med sjøkikkert se spanter av en stor skute stikke opp av sanden utenfor Sæbuodden.
Denne fortellingen kunne ta lang tid når man ”satt sjømming”. Det har tatt alt for stor
plass her hvis jeg skulle skrevet om kanonskudd, vindstyrke og hvordan russerne ble tatt
av dage eller hvordan borgere og øvrighetspersoner var bakmenn i forbrytelsene.
Desuten er erindringen om dette begynt å blekne hos meg. Journalist Rolf W. Tanem
skreiv i 1970, med Arne Stene som kilde, en artikkel i Adresseavisen om disse
hendingene. Jeg går ut i fra at den, på et eller annet vis, er tilgjengelig.
Dette var historien slik den ble fortalt til meg. Nedenfor følger mine egne bemerkninger.

Jeg hadde et overordnet forsett da jeg begynte å skrive dette dokumentet, og det var og
ikke agere «hobby-vitenskapsmann». Det jeg har brukt utenom det som er blitt meg
fortalt om hendingene på Sæbuodden, er en særoppgave fra ungdomsskolen. Med det
som kommer nedenfor har jeg kanskje fraveket dette noe. Opp gjennom årene er det
skrevet en del om dette forliset, og det beste er naturligvis hva Eilert Bjørkvik og Marek
E. Jasinski har behandlet på vitenskapelig måte, og hovedsaken i det de sier er vel slått
fast en gang for alle. Nemlig at det var den russiske pinken ”Jedinorog” som strandet
her i 1760 Jeg er imidlertid ikke mentalt moden til å ta det innover meg. Dramaet er jo
så alt forlite i forhold til det som ble fortalt om dette når vi satt sjømming i min
barndom, og det er ikke tvil om at vi mange ganger, mister noe uerstattelig når kalde
fakta blir lagt på bordet. Derfor protesterer jeg litt.
Adresseavisen forteller om at en russisk båt strandet sør i Kvenværet førjulsvinteren
1730. Ombord var det 700 emigranter, samt den russiske ambassadør i England med
familie og tjenere, og gikk fra Arkangelsk fordi Østersjøen var islagt. En annen versjon
jeg har sett ble det påstått at det var et linjeskip med en besetning på ca. 500 samt 200
emigranter. På veien til England og siden til Svartehavet forliste den på Sæbuodden.
Dette var fem år etter at Peter den store døde og på denne tiden holdt tsardømmet på å
kolonisere ved de store flodenes utløp.
Mange år senere kom samme avis med en annen historie om den russiske fraktebåten
”Jedinorog”, navnet oversatt til norsk blir Enhjørning, som lastet med krigsmateriell
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drog fra St. Petersburg og skulle til Arkangelsk, og som forliste ved Sæbuodden høsten
1760.

Etter Sovjetunionens oppløsning fikk de anledning til å lese dette ut av arkivene på
Admiralitetet i st. Petersburg. Jeg tviler ikke på at det ble bladd bakover til 1730, men
der fant de vel ikke noe skip som hadde seilt den motsatte vei og strandet på samme
sted, men ble alle skipsavganger i det store Russiske rike journalført i admiralitetet?
Årstallet 1730 antyder også Martin Skaaren (fisker og småbruker fra Skårøya,
mangeårig ordfører i Kvenvær Kommune og stortingsrepresentant for Høyre fra SørTrøndelag) i sin omtale av hendelsen i Norges Bebyggelse når han skriver om Kvenvær
Herred. I skrevne Norske kilder fortelles det at i 1760 ble 15 russiske sjølik jordet i
fjæra sør for den gamle trekirken på øya Hakkbuan i Sør-Kvenværet, som ble flyttet til
Forsnes i 1930-åra. I forfedrenes farvann av Leo Oterhals står det at en muntlig
beretning sier det var minst 17 stk.
Flere hundre lik hadde de i 1730 ikke mulighet til å begrave så det kan være trolig at
skjelettrester lå igjen så seint som omkring 1850. Ifølge særoppgaven til Karina
Kroglund var navnene på losene på Veiholmen i perioden 1730 til 1760 Benoni
Skavlan og Jørgen Benonisen Skavlan, antakelig far og sønn. Jørgen ble på dialekt til
Jørn, og mine besteforeldre omtaler begge navnet Jørn Los. At det har vært et eller flere
russiske forlis på stedet er det ikke tvil om. Allerede i 1860 åra tok dykkerbåten “Nap”
opp en mengde bronsekanoner og i 1969 tok en froskemannsklubb i Trondheim opp
kanoner ved Sæbuodden etter å ha blitt tipset av meg. Etter at fortellertradisjonen forfalt
kan de to forlisene, som skjedde med et forholdsvis kort tids mellomrom, ha blitt
sammenblandet til en historie. I min levetid har det hendt to ganger at russiske
handelsskip har søkt nødhavn ved å ankre opp øst før Storbåan. Jeg har luftet denne
teorien med en hovedfagsstudent i arkeologi. Han mente det kunne være en berettiget
tvil om at det bare har vært ett forlis, sikkert for å være hyggelig mot meg. Om
kvenværingene var så morderiske som i fortellingen jeg fikk fortalt, er vanskelig å mene
noe om. Det skulle ikke forundre meg om folk fra Sør-Kvenværet har en annen versjon
av dette.
Det kunne nok foregå mye rart i en øde kysts skjærgård, og jeg har hørt sagt at så seint
som på slutten av attenhundretallet hadde øvrigheten mistanke om at fartøyer var var
blitt ledet av falskt lys inn i urent farvann og dermed forlist. I så fall var dette rent
strandrøveri eller piratvirksomhet og det skulle ha foregått på ytre Frøya. Det er mange
fortellinger om at folk ble igjen etter forlis. De mørkhårede og brunøyde smølværingene
har dette fra Portugal. De fleste av mannskapet ble igjen på Smøla etter at båten deres
strandet der. Også på Frøya var det slekter som hadde umiskjennelige tegn på å ha sitt
opphav fra sydligere land. Disse slektene, som stod seg litt bedre enn folk flest, passet
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godt på og inngå ekteskap seg i mellom. Hans Auka fra Ærvika på Nord-Frøya mente at
dette var tilfelle enda omkring 1950.

Tannpine.
Omkring år 2000 kom jeg i snakk med noen tenåringer og i løpet av samtalen ble jeg
oppmerksom på at ingen ante at tannpine hadde eksistert og hvor smertefull den var.
Det som for 50 – 60 år siden, i mange samfunnslag, var en svøpe for denne årsklassen,
var nå noe mange unge ukjente med. Derfor fant jeg det på sin plass å fortelle noe om
dette.
Da Peder Olderø “gikk for presten” på Dolm i 1922, så han en grav bli åpnet hvor en
kvinne fra Burøya var blitt jordfestet vel 40 år tidligere. Kraniet bar preg av at tannpina
hadde herjet stygt og det var også merker etter noen stygge tannuttrekninger. Jeg må
innskyte at så seint som i 1975 stod støpejernskorset med innskriften “Kone Elisabeth
Burøe” innenfor kirkegårdsmuren, og at mannen som nå skulle overta graven, på
dødsleiet insisterte på å få høyenet (hodeputa) med seg i kista. Ved nærmere
undersøkelse av denne kom pengene fra et livs sparing for en dag. Oppsetting av gamle
gravskrifter langs kirkegårdsgjerdet, eller andre steder, etter at gravene er overtatt av
nye døde, er i de senere år blitt oppfattet som uetisk. Praksisen nå er at de blir ødelagt.
Til langt ut på 1920-tallet reiste folk til smeden Grong på Frihetsholmen (Navnet p.g.a.
at den ble kjøpt for å gi eieren et tilstrekkelig område til at han ble stemmeberettiget
ved kommune og stortingsvalg) i Dolmsundet når de skulle trekke tenner. Mens hun
tjente på Dolm Prestegård fikk Tora Olderø (f.1891) mange av sine tenner trukket ut av
sognepresten, han var en forhenværende misjonær. Det skjedde naturligvis uten
bedøvelse. I min tidligste barndom og de nærmeste årene før var det Distriktslegen som
stod for dette. Da var det også kommet så langt at man kunne få seg gebiss. Eldre
mennesker derimot lot naturen gå sin skjeve gang og opererte med en, to eller tre tenner
i munnen, men mange, blant dem bestefar Langdahl hadde absolutt ingen. Han hadde et
sett kjøpetenner, men de ble bare brukt ved spesielle anledninger og aldri når han spiste.
Tannplagene var alle, helt til jeg ble voksen, på en eller annen måte berørt av. Disse ble
ikke bedre før virkningen av det arbeide skoletannrøkta utførte på de som vokste opp,
begynte å vise resultater.
Farfar hadde nesten alle sine tenner, hvite og feilfrie i behold, men en tann var sterkt
blåfarget. Han hadde fått vondt i denne, men etter at han var blitt bedøvd av legen, kom
det for en dag at tengene var lagt igjen på Fillan og farfar måtte reise heim med
uforrettet sak. Tannpina forsvant imidlertid, men tanna ble mørk etter den tid. Når det
var doktordag i Herredshuset på Stein gikk legen først omkring i venteværelset og
bedøvde. Siden ble de i tur og orden kalt inn på kontoret hvor tennene ble trukket ut.
Mange slettet heile overkjeven for tenner i en operasjon på denne måten. Legene på
Hitra var i denne perioden fullblods eksperter på tannuttrekking, men selv om det som
oftest gikk knirkefritt, spurte de vel aldri om det gjorde vondt.
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Magnar Olderø fikk engang vondt i ei tann mens de var ute i skjæra og broren Ivar
måtte ro heim mens han selv lå og vrei seg i bakskotten. Under storsildfisket fikk han
voldsom tannverk og han gikk da ned i maskinrommet på M/k “Hersleb”, fant en passe
tang og trakk tanna egenhendig ut. Tannpina gjorde virkelig vondt og man fant på det
utroligste for å bli kvitt den. Å helle jod eller lysol ned i tannhullet eller stikke en
glødende streng nedi, drepe nerven og gjøre slutt på lidelsene var noe av det som ble
praktisert, men man måtte jo være temmelig desperat for å foreta seg noe slikt. Magnus
Bjerkeseth (f.1926 – d.2005), som er 8 år eldre enn meg, erindrer at de under
skoleundersøkelsene måtte gape opp for legen, og fant han en tann han ikke likte, vippet
han den ut uten bedøvelse. Selv om det ofte forekom at unger kom opphovnet i fjeset av
betennelse, ble vi aldri utsatt for slikt.
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En øy i solen.

Mat, matfisk og fiske.
Vil man ha bedre kjennskap om dette henviser jeg til litteratur på side 266

Gjennom tidene har nok kvinner også hatt sitt arbeide på sjøen. Hans Snåsø fortalte at
hans farmor, (f. ca 1840) som ble enke da hans far Martin var spebarn, livnærte seg som
fisker og ble holdt for å være en særdeles god ”snør-kar” (fiske med tvihaka). Hennes
største problem i dette yrket var å få tisse på anstendig vis. Ingen jeg har snakket med
har hørt om at andre kvinner har drevet fiske på heltid i Bispøyan. Ole Hagen (f.1935)
forteller at Kristianna Kvalvåg og Elise Stensø fra Edøya var sammen på en færing og
dreiv profesjonelt fiske med garn etter gullflyndre (Rødspette) på senvinteren hvert
eneste år. Hansine Monsø (f.1905) var også med på dette fisket mens hun var ”taus” hos
fam. Stensø. Når mannfolka var på storsildfiske skaffet Elise husholdningen matfisk
med torskeruser. Jeg kan også huske at Fredrikke Karlsen fra Postmyra på Olderøya
fisket med flyndregarn fra ei lita ”kjåkse” (ferri/pram), men dette var unntakene og ikke
regelen, og noe det ble snakket om.
Farfar Johan Bænksa, kunne huske da noen karer fra Møre begynte og fiske laks med
kilenot ved Blåskykøya ca. 1880. Før den tid ble ikke denne fisken fanget i Bispøyan.
Isteden for landgarn brukte de furustenger og skyggen i sjøen fra disse skulle få laksen
på rett kurs inn i nota. Hadde denne metoden blitt brukt nå til dags ville det blitt null
fangst, men på den tid derimot fisket de godt. Farfar mente at laksen da var både feitere
og mer velsmakende. Jeg erkjenner å ha lite kjennskap til fisken i havet og p.g.a. det
forestiller jeg meg at det bare var et fåtall av den passerende fisken som var så lite
oppvakt at den lot seg lede av denne skyggen, og dum laks er om mulig feitere? Edøya,
Burøya og Torsøya hadde de beste laksevaldene her. Morodden til Burøyfolket ble holdt
for å være blant de aller beste og de fire gårdspartene hadde den etter tur hvert fjerde år.
Gammel-Elias Burøya (f. 1869) sa, når han var nødt til å borge (kjøpe på kreditt): ”Det
får stå på krita så læng tess æ får Morodden”. Fra Monsøya, Lamøya og Olderøya samt
småøyene Purkøya, Snåsøya og Tjønnøya, ble det ikke fisket etter laks.
Farfar ble i sin tid tilbudt Blåskykøya for kr. 70.-, men avslo. Jeg vil tro at han med
tiden angret på det. Edøyfolket hadde vel sin hovedinntekt fra laksefisket der i omkring
75 år. Omtrent på det høyeste punktet på øya stod en hytte som hadde et innvendig areal
på ca. 4 kv.m. og var utstyrt med brisker, bord og kokeovn samt vinduer. Den var satt
opp med enkle vegger av rakmatrialer og utvendig var det lagt torv, omtrent på samme
”Der vester mellom skjær og bå...”

168

måte som på en gamme. Hytta, som stakk seg ut i terenget, ble etter hvert brukt i mean
for flere fiskegrunner utenfor. Det var Leif Hagen (f.1918) og Alf Stensø (f.1918),
begge fra Edøya, som bygde denne hytta et år eller to etter 1930, og den stod der til den
falt sammen av råte omkring 1970.
Om det var intensjonene til disse to vet jeg ikke, men dette utkikkspunktet ble benyttet
når noen åpnet kilenøtene i helgefredningen. Herfra hadde en utsyn hele kompasrosen
rundt og i klart vær såg de når Olaf Fillingsnes (f.1899) og sønnen Osvald la ut med
lakseoppsynsbåten M/k ”Storfjord”. Når lyden bar den rette vegen, kunne de også høre
når den 16 hk store Brunvold motoren startet opp på Frøya. Den hadde en uvanlig skarp
og høy motorlyd som var kjent av fiskere både på Frøya og Hitra, og det er mulig at
denne lyden også hadde en preventiv virkning på potensielle syndere i dette store
området. Fra jeg var ganske liten visste jeg hvilken båt det var når jeg hørte gjenlyden
fra disse drønnende ekshaust-smellene.
Olaf Fillingsnes må ha vært svært godt kjent i ”paddemarkene” på ytre side av Frøya og
på de ytterste skjær på Hitra, da laksenøter sjelden stod ved oppmerkede leder. Han var
nidkjær og ubestikkelig, og det ble fortalt at han anmeldte sin egen far da denne ble
knepet i ulovlig fiske. Han tok også Edøy-karene på fersk gjerning ved å bruke robåt og
gå over land. Det må antakelig ha vært en liten batalje da Olaf tok tyvfiskere i
laksenøtene til væreieren Isak Gaustad på Titran; for han gikk på hodet inn i nota og
ødela klokka si. I takknemlighet kjøpte Gaustad ei ny klokke til ham. Etter
2.verdenskrig brukte Olaf ei 23 fots snekke med en forholdsvis stillegående 4 hk
Sleipner bensinmotor for de nærmeste plassene fra Filligsneset og da ble innkomstene
til Statskassen noe større derfra. Mulktene svei virkelig. Da det litt før 1950 ble tatt i
bruk fly i laksoppsynet, ble det alt for risikabelt for folk å fiske under helgefredningen.
Den første som fisket etter ål her ca. 1900, var en sørlending som hette Hummersand.
Han opplevde at øyværingene slapp ut fisken, og i stedet gjorde sitt fornødne i teinene
hans. Slik sponredskap skulle de ha seg frabedt. Det var Smølværinger som begynte
med torskeruser i dette arkipelet mellom Ramsøyfjorden og Dolmøya. Selv om disse
gjorde hva de kunne for at ikke andre skulle lære seg å binde slike ruser, tok det ikke
lang tid før øyværingene gjorde dette til ei stor ”dræft” og var gjennom et par
mannsaldre hovedinntekten for mange i Bispøyan. Når nye fangstmetoder ble
introdusert ser det ut for meg som om ideene kom sørfra.
Det var brukelig helt fram mot år 1900, at når guttene ble passe voksne anskaffet de seg
ei handverks-laget skjei av horn. Farfar Johan Bænksa hadde også en sådan, men ble
etter hvert lite brukt av ham, og etter at han ble gift var det helt slutt. Hanna Karoline
likte ikke hornskjeier, og da slike var betydelig større enn ei vanlig spiseskjei, ble den
brukt som ei lita mjølause. Slike skjeier var i alle hus i Bispøyan og omegn og brukt av
gamle menn så sent som i 1920 åra. Etter måltidet ble de slikket omhyggelig reine og
stukket inn i ei sprekk i tømmerveggen. Min mor, Gunvor Olderø, fortalte at også
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hennes farfar Andress (Andreas Wilmann) i Langdalen ville ha det slik, men etter han
var gått ut av rommet ble skjeia vasket av husets kvinner og satt på plass igjen, uten at
kallen ante noe om det.

Far fortalte at da han begynte å være med på sjøen, fikk de ikke smør på nistematen selv
om det var nok av det, og brukte det på brødskiva når de var heime. Var det tørre brødet
vanskelig å få ned ble det dyppet i sjøvann. I de fleste heimene på den tid var det verken
smør eller annet pålegg på kaka. I min mors barndomshjem hadde de sjelden annet en
sirup, men den hadde de til enhver tid. Hennes far kunne, om han måtte prioritere,
redusere noen kg matmel og isteden kjøpe en stor pose drops til seg selv og sine barn.
Bestefar Langdahl var mer påvirket av borgerlig tenkemåte og kanskje ikke fullt så
nøysomt innstilt som folk flest i Bispøyan.
Den mest vanlige middagsmaten på Olderøya og i Bispøyan for øvrig i min barndom
var ”gråsei”. Det ble saltet tønnevis for hver husstand om sommeren til bruk resten av
året. Spekesild var også mye brukt og det var ikke uvanlig med gråsei og spekesild eller
sildsuppe til middags annenhver dag over uker og enda lenger. Men ingen brukte dette
til søndagsmat. En gang iblant var det suppe kokt på små stykker av fortrinnsvis
gammelsalta uer. Den ble sett på som betydelig bedre enn det som er nevnt ovenfor,
men den inneholdt mye bein og ble derfor også kalt ”spøttsup”. I deler av året ble det
naturligvis også servert fersk og lettsaltet fisk. Mat av fisk, som var deres fødes ryggrad,
ble servert til middag minst seks dager i uken, og middagsmat var noe man spiste hver
eneste dag, om det så bare var kokte poteter og salt. Noe annet var nærmest utenkelig og
bortimot ei skam.
Småmort, dillmort, mort, stormort, småsei, høling og storsei. Dette var størrelser på sei.
Stor stormort og liten småsei var det som ble foretrukket til ”færskfesk”. Det var vel
ikke først og fremst p.g.a. bedre smak, men det var mye mer lettvint og renske litt større
fisk. ”Å påtta ætte morten me trøa” var noe som gikk av mote omkring 1950.
Redskapen bestod av to bambusstenger ca. 4,5 m lange. Tømmen var like lang slik at
angelen kunne festes i den andre enden av stanga. Dette var meget enkelt og lettvint og
ble brukt til å fiske mort og småsei med om sommeren etter at den var kommet inn på
grunner innafor skjæra. Det var lett å oppdage hvor seien stod, det sørget ternene for.
Man trengte ikke en gang se dem, det var bare å ro etter bråket. Vi i Hammarmyra drog
ikke lenger enn til Kalvstraumen rett utafor sjøhusa. I Farfars barndom fikk man ofte
servert ferskfisk til kveldsmat gjennom heile året, og om sommeren var det kokt sei og
lever så og si hver eneste kveld.
Også i min barndom ble dette praktisert. De fleste spiste da fisken og levra uten poteter
til, men på denne tiden ble nok ikke denne retten servert to dager etter hverandre. Det
ble heller ikke fisket sei med trøa til vinterforsyning av saltsei (gråsei), til det brukte
man søkknot. For å fiske med slike trøa burde man være to stykker i færingen, en til å ro
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mens den andre satt på hammeltofta og ”påtta”. Etter at den første fisken var fanget ble
det skåret ”beita” ut av buken på denne som ble brukt til agn. Når man lærte seg
teknikken med å løfte opp stengene og svinge fisken inn i båten kunne man plassere den
akkurat dit den skulle være, og det gikk veldig fort å få redskapen i sjøen igjen. Før
bambustrøenes tid var det smekre furustenger til dette bruk. De var en tanke tyngre og
noen var i bruk så lenge det ble ”påtta ætte mort” i Bispøyan. En slik er festet på veggen
og fungerer som gelender for loftstrappa i ”Langdalshusa” på Olderøya.
Salt kjøtt hadde de fleste og suppe kokt på dette var ganske vanlig i helga. Det var også
fiskekaker i brun saus, ferskfiskball eller saltfiskball med noen kjøttstykker og stekt salt
flesk til. Kjøtt og kålrabistappe var bortimot høytidsmat, og ”sauhau” var vanlig kost
hos oss i Hammarmyra på feitetirsdagen. Sauhodene ble flådd, kløyvd og saltet ned om
høsten og før de skulle spises ble de vannet ut og kokt. Måltidet kunne være noe
makabert, da vi ikke hadde flere sauer enn at det lot seg gjøre å kjenne den igjen etter at
hodet var kommet på tallerkenen. Hvis det også i tillegg hadde tilhørt individer jeg
hadde hatt et nært følelsesmessig forhold til, var det ikke så greit og begynne å spise. En
dame fra Trondheim som så dette måltidet for første gang, ble bleik og holdt på å
besvime. Når ferskt kjøtt var tilgjengelig ble det kokt sodd, men det lignet lite på den
Innherredsodden vi kjenner i dag. Etter min mening var den vi hadde langt mer
velsmakende. Ikke lenger tilbake enn i 1950 åra kunne eldre folk være direkte fiendtlig
innstilt til det de oppfattet som grønnsaker. Farfar var positivt innstilt til alt som vokste
på jorda og spiste dette enten han likte det eller ikke.
Det var uer som var søndags og vertskapsmaten i det ”Gamle Bispøyan” og nysalta ur er
vikelig en delikatesse. Spesielt skolten (hodet) var ettertraktet. Der var gaffelen og
”Jomfru Marias gullstol” og andre bein som også hadde spesielle navn. Da far, Sigurd
Olderø (f.1892), var liten gutt samlet han på de to hvite beinbitene (sanseorganer ?)
inne i hodet, og til slutt hadde han en anselig mengde av dem. Så seint som i 1929, i
mine svigerforeldres bryllup på Titran, var nysalta uer bryllupsmiddagen. Jeg vil anta at
matskikkene var noenlunde likedan i Bispøyan. Det var vel ikke bare smaken som
gjorde uer så ettertraktet. Den var på den tid svært vanskelig å fange og ikke alle fiskere
mestret denne kunsten. Helt fram til min barndom ble det kastet (fiske med snøre) med
en angel egnet med sild. Med hamp og bomullsnører på de dybder ueren står på var det
svært vanskelig å kjenne at man hadde noe på kroken. Omkring 1945 gikk man over til
snik og da steg også fangstene. Skulle det være fin middag i min barndom ble det
servert laks, men den var jo bare tilgjengelig om sommeren. I min konfirmasjon i 1948
var laks og laksesuppe middagsmaten.
Mor gikk på besøk med barselsgrøt når det var kommet småfolk i et hus på Olderøya,
eller om det var enda lenger bort. Jeg kan huske at det ble brukt båt, og erindringen
derom er enda ganske klar. Kan se for meg da mesteparten av ”rømmgrautfeita” rant
ned i metterommet på gammelfæringen. Grautkommen på 5 – 6 liter som er i ”Mosikos”
ble anskaffet for å frakte denne maten. Det var rømmegrøt kokt på risengryn som ble
brukt, men en tid under 2.verdenskrig ble den kokt på hirsegryn, som det ble tildelt litt
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av en gang i blandt ved at merker ble klipt av rasjoneringskortet for brødmel.
Hirsegrynsgrøten var litt gul av farge, men ellers mente folk at den var like god, ja enda
bedre enn risengrynsgrøt. At vaffeljernet ble smurt med fisketran når man steikte
”rognkak” eller vafler av krisemel, samt å bruke hvalspekk i stedet for flesk til fisk m.m.
var så velsmakende at det kom de til å gjøre for ettertiden også, men med bedre tider
forandret også smaken seg. Skikken med å gå med barselsmat ble holdt i hevd så lenge
det ble født barn i Bispøyan, men med tiden ble det brukt bløtkake eller fyrstekake o.l.
til dette.
Min oldemor Johanna ”reiv løng” (sanket lyng) i store mengder når det var fritt for snø
om vinteren til bruk gjennom heile året. Dette ble brukt når hun kokte ”færskfesk”. Fra
de var ganske små måtte hennes barn være med på dette arbeidet. Dette brendselet var
meget ildsterkt og brandt fort opp og spesielt om sommeren var dette lettvint. Og så
sparte en på brendselstorva som dessuten var besværlig å fyre med i en åpen gruve. De
som ikke skaffet husstanden nok torv, slik at kvinnfolka måtte spare på den, ble direkte
sett ned på.
Min bestemor gikk lens for brendsel høsten 1909 da hun, enten var høygravid eller
hadde en nyfødt. Bestefar var som vanlig borte på arbeid og hennes to eldste barn, Arne,
som så vidt var fyldt 10 år og Gunvor (min mor) på vel åtte, rodde i ”tænstilla” en drøy
halv-mil til Lille-Langøya, for å hente torv. Arne hadde da i to år sydd
herrebenklær,som oftest av besværlig vadmel, og ble vel sett på som større enn han var,
men det var vel nøden som tvang Bestemor til å ta denne avgjørelsen. Det er heller ikke
utenkelig at hensynet til hennes manns renommè kan være en del av årsaken. Bare å ro
denne lange vegen var jo en prestasjon i seg selv for to små barn, og steintorva lå
dessuten øverst oppe på denne holmen. Mor erindret at de sleit hardt og at de var veldig
redde for at det skulle bli vind. Når de på heimvegen var kommet så langt som til
Lamøyval`n mellom Lamøya og Monsøya, begynte de å føle seg ovenpå. Og da de traff
en mann i robåt som spurte hvor de hadde vært, svarte de, svært stolte der de satt i
framrommet med hver sin åre; ”på tørvhauan”. De ble heller ”flate” da mannen spurte
dem hvor de hadde torva. Så det var vel ikke så mye de hadde med i båten.
.
Den eneste historien jeg har fra vårfisket, med utror fra Bispøyan, er hva Arthur
Henriksø forteller. Som tiåring, i 1929, fikk han være med sin far til grunnen Gapet
utenfor Titran, på fiske etter skrei. Han fikk plass langt framme på bakken på M/k
”Mjølner”, en kutter på omkring 48 fot, og greide og fiske 5 stk. på ”einhaka” (1 angel
egnet med sild). Etter dette ble han veldig sjøsyk, og hans far la han på en køye i kahytta
med et teppe over hode, som var et godt råd mot sjøverk. Etter dette fikk de branntilløp i
maskinrommet og motoren ble satt ut av funksjon, slik at de måtte sette seil, og på den
måten ta seg heim til Bispøyan. I dag ville en såpass dramatisk hendelse blitt behørig
omtalt i Dagsrevyen på TV. Fisken ble solgt til bestefar Langdahl, og for Arthurs del ble
det kr. 4.50 Dette ble innsatt i Kvenvær Sparebank og brukt til å kjøpe julegaver for.
Det er vanskelig å anskueliggjøre verdien av dette beløpet, men når de fleste øyværinger
10 år senere fikk omkring kr. 2.- per dag på nødsarbeid, kan det vel si oss noe.
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Fiskeredskapen for de øvrige ombord var snøre og angler egnet med sild. Her ble den
kalt ”tvihaka” og er det samme som Petter Dass ”synger” om i Nordlands Trompet (x).
Det var maskinisten på båten, Arthurs bror Gjert Henriksø som denne dagen hadde den
høyeste individuelle fangst med drøye 90 stk. fisk på sitt snøre.
(x)

Vårfisket, hvor det ble fisket etter skrei med snøre og tvihaka, hadde lange tradisjoner i dette området. Det
lengste dette kunne vare, var fra først i februar til mitten av april. Det var svært fysisk slitsomt p.g.a. lange
arbeidsdager, slitsomme rotørner og lite søvn mens det stod på. Det måtte bl.a. også skaffes agn til denne
fiskeredskapen og da bruktes det agnsildsgarn. Etter at en kom heim til sin egen stø skulle fisken flekkes og saltes.
Var det frost og fisken speiket, ble dette ekstra slitsomt. Ofte hendte det de måtte legge fisken i sjøen for å få den
tint. I spinkle farkoster og langt fra land kunne de også på denne årstiden bli overasket av sterk vind. Over en lang
periode var drukning p.g.a. kullseiling under dette sesong-fisket, det et stort antall av mannfolk i Bispøyan døde av.
Farfar Johan Bænksa var svært arbeissom, men også han sa; at de beste minner fra denne tiden hadde han fra
landligge når det var uvær. Vasking, og siden tørking av klippfisken varte en drøy måned før den ble fraktet til
Kristiansund og solgt. Denne byen har antakelig vært viktig for folk her lenge før man begynte å tørke saltfisk på
berg. - - (« Den 12. mars ska Tjeln værra på kvart eit skag, å skreia på kvart eit me. Der ho itj e kommi no, dit
kjæm`a itj heiller det åre»)

Typisk for tiden er hvordan besetningen på båten var sammensatt. Den bestod av hans
mors brødre, Idar, Johannes og Peder Hegerberg. Sistnevnte var skipper på båten. Hans
far Lars Gjertsen og som nevnt, hans eldre bror Gjert. Farens bror Rasmus Gjertsen og
dennes to sønner Lars og Olaf samt filleonkelen Fredrik Lamøy og søskenbarnet John
Fredriksen. Dette var svært uheldig ved forlis og nå tildags unngår man å ha folk i nær
familie på samme båt. Med dette mannskapet hadde båten dagsfangster på opptil 900
stk. skrei. Verdien av en slik må bli på omkring kr. 800.-. Etter denne fisketuren
begynte Arthur med linefiske et sted der det var ingen dønning. Han og den drøyt to år
eldre Paul Monsø, dreiv på Monsøysvaet og solgte fisken til Johan Pettersen på Spælen.
En dag fikk de ei stor kveite på lina og han beretter om hendelsen slik: ”Vi hadde
verken hytj eller klæpp med oss, og i prosessen med å få den over ripa og inn i båten,
brakk angelen. Den var død for vi så den synke mot bunnen med den hvite buken opp.
Etter vår beskrivelse anslo erfarne fiskere den til minst 50 kg. Dette var en så stor
skuffelse at den plaget meg i mange år etterpå.”
I et kommende kapitel, Krig og fred, omtales fiskegrunnen Gammelklakken utenfor
Veiholmen. Sammen med nyss nevnte Gapet, som ligger omtrent på midten av en tenkt
linje mellom Titran og Veiholmen, er disse to de eneste slike jeg har hendelser fra.
Mennesker fra området Hitra – Smøla – Frøya har gjennom århundrene antakelig klart å
oppdage alle slike steder, men de som fisket her har nok aldri hatt den fulle kjennskap
til alt. Dette p.g.a. at den naturlige konkuranse tilsa at man forsøkte å ha de beste
plassene for seg selv. Etter at båtene, tett før 1950 fikk ekkolodd, trodde man mange
ganger at det ble funnet nye grunner, men det var så godt som aldri tilfelle. Nygrunn
utenfor Bispøyan er vel den eneste av slike som fortsatt beholder det nye navnet. Julian
Thorsø visste imidlertid at det rette navnet var Bårdsgrunn med Bårdsberget utenfor, og
hadde kjent ”mea” på disse fra han var guttonge. (kilde: Ole Monsø)
Hvis det var for mange som fisket på samme stedet ble fangstene ganske snart dårlige,
så det var om å gjøre og holde det hemmelig så langt råd var. Dette er for så vidt tilfelle
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enda. Folk som er oppvokst på øyene er ikke uten videre villige til å dele kunnskapen
med hyttefolket, og de igjen forsøker vel og unngå å gi opplysninger til tyskere og
svensker. William Thorsø, kjenner en plass som bare folk fra Torsøya hadde ”mea” på.
Trengte de middagsmat i en snarvending, var det bare å ro dit. Brukte de denne med
måte var fisken sikret, men fra dette stedet fangstet man ikke for å selge.
Har man høyeste punktet på Blåskykkøya, hvor den gamle hytta stod, mot Lønshausen
og Kalsskjæret inntil Tosøyflauje, er man i hvertfall i nærheten av Blåflua, som sammen
med Ørklakkan lenger ute var stedene Olderøyfolket, med søkknot, fisktet sei til
vinterforsyning. Allmenn kjente steder var f.eks. Gullstø og Olderøystø utenfor Oddan
samt skreigrunnene Pøyta og Torspøyta og mange – mange flere. Blandt mannfolk fra
Bispøyan er jeg den som så absolutt har minst å gi til dette, og jeg tror at blir det ikke
behandlet på en vitenskapelig måte ganske snart vil kunnskapen om det være tapt for
alltid. Med moderne apparater er bratte fjellsider på dypt vann lett å oppdage, men det
er ikke selvsagt at man finner uer der. Fiskerne var desidert mest redd for at ”mean på
ursbergan” skulle komme på avveie, uer var jo en ettertraktet fisk. Blålånghølen i
Frøyfjorden og forskjellige råser (grøfter/daler) trenger man vel ikke gammel kunnskap
for å nyttiggjøre seg, det er nok med moderne instrumenter. Skulle man ha hyse til
fiskmat var Otterholmsråsa god å ty til, og det var nok med bare ett overettsmerke for å
finne slike. Lengden på dem ble bestemt ut fra omgivelsene. Fjøsråsa ligger på Skallan
nordøst for Talerøya, og man er der når stedet hvor fjøsa stod på Olderøya før 1850 er
midt i skaret mellom Snutvalen og Bannhaugen. At mean er så romslige tyder på at råsa
er ganske brei.
Anton Gjertsen fra Henriksøya og Hans Snøsøy fra Snåsøya dreiv fiske sammen i
mange år og brukte Hans`s Brubakkbåt med 6 hk Marna bensinmotor. Disse båtene som
vanligvis hadde Sabb oppfyringsmotor var det mange av, og bare på Olderøya var det
tre stykker av dem. En gang Anton og Hans var på vei mot land etter å ha fisket på
grunnene utenfor skjæra, kom de ut for en flokk staurhenning (spekkhoggere) som i stor
fart kom mot båten, den ene etter den andre, og under en meter fra babord side la de
ned ryggfinnen og smatt under båten med minst mulig klaring. Etter å ha gjort en vid
sirkel bak båten kom de igjen, og det samme gjentok seg gang etter gang. I førstningen
trodde begge at deres siste time var kommet. Dyrene, da spesielt de største, utførte
kunststykket med stor pressisjon, og selv om noen av de minste var mer vinglete, så
slappet karene etter hvert mer av. Begge var imidlertid glade da de kom inn på grunt
vann i Oddbukta og rovdyrene sluttet med leiken. Anton mente at staurene
(ryggfinnene) skar gjennon vannet i minst 20 knops fart.
Det er bare i Ravnkloa jeg har sett fangst bli solgt over dekk til private. Når det, f.eks.
ble håvet fra et steng var det vanlig at folk kom inntil i båt og ba om litt sild. Som oftest
fikk de da ei godt fylt bøtte, nok til flere sildemiddager. Dette vil jeg tru var skikk og
bruk og jeg har selv vært med både på å ”tigge” etter, og gi bort. En høst var det stort
sildefiske på Faksvågsvadet og nærliggene farvann, og snurperne gjorde gode fangster.
En øyværing kjørte da bort til et fartøy, som holdt på å håve inn fangst, og spurte om
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”eit mål sild” (måltid). Mannskapet bestemte seg vel for å få noe morro ut av dette. De
svingte ut lossebommen, og lot den sprellende silda strømme ned i den litt spinkle åpne
19-fotingen. Det var imidlertid mer sild i håven enn de hadde beregnet og båten var godt
lastet da den lett sjokkerte mannen kjørte bort i den.
En mann som er nevnt flere steder i heftet, Johan Æsnesbu på Titran, gjorde denne
skikken med å gi bort sild til ei god ”attåtnæring”. Under storsildsesongene kunne det
være så mange drivgarnsbåter der at man kunne gå ”tørrskodd” fra Stabben og over til
Været. Johan fòr da fra fartøy til fartøy og bad om litt sild, og når han så hadde forsynt
seg etter god folkeskikk, tok han noen ekstra idet han sa: ”Å så va d en fir-fæm åt
hærjensvine (storeter) hanj Krestian”. Silda han ervervet på denne måten ble saltet i
tønner og solgt. Mange mente at Johan Æsnesbu tjente like mye på dette under
sesongen, som snittet av mannskapslåttene på driverne. Hans sønn Kristian gikk det
heller skralt med og han var i en mannsalder ”byslark” i Trondheim og ble kalt ”Fæmå-trædve” (35)
Fortellinger om livet på Hvalstasjonen på Hestnes har jeg lite av. Det var få øyværinger
som hadde arbeid der. Har bare hørt om fire mann som var der en ”stakken” stund. En
hadde arbeid på land, mens en matros og to fyrbøtere var ombord på hvalbåter. Også på
dette stedet ble det praktisert noe lignende. Antakelig var det like etter at anlegget ble
opprettet, for i min tid var det ikke mulig å få gratis hvalkjøtt der. Da en mann kom dit
og bad om kjøtt, bestemte karene på flenseplanet seg for å ha det litt artig. De begynte
først med en ytterst liten bit og spurte om det var nok til middagsmat, og mannen svarte:
”D e mytti å få, men d e lite te måls”. Så ble det skjært ut en litt større bit, og mannen
svarte det samme. Tilslutt ble det tatt ut et stort stykke med kjøtt og spekk fra
kjempedyret og lempet opp i bakskotten på færingen hans. Slike båter hadde liten
bæreevne bak og den var temmelig ”attsætt” da mannen, overveldet av velstanden,
rodde bort. På denne tiden skulle også en fattig og kjøttsugen mann ha blitt påspandert
middagsmat i messa på Hvalstasjonen. Han ble ikke direkte provosert til å spise, men
sterkt oppfordret til det. Mannen inntok så mye av ”benløse fugler” at han døde av
overspisingen. Dette skjedde på turen heim. Man kan ha morro av så mye. Vanlig folk
tok ikke til å spise hvalkjøtt før omkring 1930, da det før den tid bare ble brukt til
revmat.
For de som er interessert skal det være lett å få korrekte opplysninger om Hestnes
Hvalstasjon, som i sin tid var en stor arbeidsplass. Den primære produksjonen var vel
hvalolje, men to motorbåter gikk også med konsumkjøtt til Trondheim. Det ble også
drevet ganske stort både med griser og pelsdyr. Det var tre fangstbåter stasjonert der.
Disse var utrangert for drift Sørishavet og hadde et heller tvilsomt omdømme når det
gjaldt teknisk standard. Da Charles (Kalle) Jenssen var matros ombord i hvalbåten
”Torlyn” (senere - Finnhval 3) var han utsatt for en heller nifs opplevelse som skjedde i
sterk sjøgang. Mens han var på utkik løsnet øverste feste til tønna i toppen på den drøyt
30 m høge masta, og den ramlet framover samtidig som den la seg over på siden.
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Heldigvis ble den hengende i ett av stagene, og Kalle greide å få tak i jernleideren, som
var en forlengelse av vevlingen, og kom seg på dette viset ned på dekk.

Skolen i Bispøyan.

Solbakken skole på Olderøya våren 1944 Dette er 1. klasse - 1.-2.-3. skoleår. 1.rekke f.venstre: Jenny Kjønvik
(g.Schei) Ann-Bjørg Olderø (g.Strøm) 3 ½ år og fra mærmeste nabohus til skolestua – lærerinnen Ovedie, Fredrik,
Bjørn 2 år, Oddvar Tømmervik, Ingrid Hegerberg. 2. rekke f.venstre: Solveig Helsø (g.Hegge), Svein Olderø, Ole
Hagen, Bjarne Monsø. Ole Henriksø, som ble holdt borte fra skolen noen uker p.g.a. stridigheter (skolestreik) om
innkvartering, er ikke med på bildet.

Min farfar Johan Bænka`s mor, Johanna, var streng og ga lusinger titt og ofte, og alle
hennes barn kunne lese da de som åtteåringer begynte på omgangsskolen, så nær som
farfar. Det hjalp ikke hvor mange ørefiker han fikk. ”Ho slo no sånn å d støgg”, sa han
om sin mor. Han lærte å lese på skolen, men ikke å skrive. At han skreiv navnet sitt var
mer en grafisk prestasjon. På skolen vanket det også lusinger, da man på den tid ikke
bare så på dette som en refselse, men som en viktig del av det pedagogiske tilbud.
Farfar fortalte at det for det meste ble holdt skole på Burøya og Monsøya hvor det var
store hus. Han mente at elevene stort sett satt og leste i kor fra katekismus og forklaring
og at hjemmeleksene bestod i å lære utenat fra disse bøkene, samt å pugge salmevers. I
huset på Burøya stod det i en tid en tønne hvor det ble oppbevart brennevin inne i
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undervisningsrommet og har husket det luktet godt fra denne. Først i 1884 da farfar var
21 år ble det bygd skolestue på Burøya. Må her få bemerke at Lovise Thorsø (f.1927)
startet som 7-åring i 1934 skolegangen på ei øy utafor Frøya, hvor skolekretsen enda
ikke hadde eget skolehus.
Far begynte på skolen på Burøya åtte år gammel. Det meste av skoleåret på ca. åtte
uker, losjerte barna fra Olderøya hos folk i den gamle Burøygården hvor alle husa på
øya stod. I dag er det kun et feriehus der, som for øvrig står på grunnmuren etter
“Losjelokalet” Ungene til Hanna og Johan Bænksa bodde hos Tora og Eleseus Burø.
Tidlig høst og om våren rodde ungene selv til og fra skolen. Båten lå som oftest i
Leirvika, så de gikk først over Olderøya, så med båt over Burøysundet og siste etappe
ble tilbakelagt til fots. Det hendte også at de rodde nord for Olderøya, og slik var det
første høsten far gikk på skole. Han og søskenbarnet Tora, som var ett år eldre, benyttet
denne veien en dag da austavinden blåste ganske friskt og det var så vidt de sleit seg
forbi Hundholmen. Kommet dit fikk de etter hvert heile svaet åpent og skavlen ble stor.
Vinden stod på skrå mot Olderøylandet og de greide ikke å mestre færingen, som la seg
med sia mot vinden. De trodde båten ville bli knust mot land og at de kom til å dø. I
fortvilelsen satte seg tett sammen på framtilja og bad til Gud om at han måtte ta deres
sjeler opp til Himmelen. Når den grove sjøen traff landet langs Sjenkberga, slo den
tilbake som “springhester” fra den steile stranda og holdt båten bort fra land. De rak på
sida til de kom på høyde med Svinhusstøa, og da kom det folk ut og fikk dem på land.
Tora Olderø fortalte at far var heller en rampete gutt på skolen, snar til å finne på noe
”gærnskap”. Det var også hun som husket en hendelse da far var to år, og er den som
går lengst tilbake i tid i historier om han. De to gikk hand i hand fra huset under
Bannhaugen, hvor de da bodde begge to og til huset Johan Bænksa holdt på å bygge,
inntil de stod fast med føttene i møkkadynga og begynte å gråte. Selv sa han at fra
skoletiden på Burøya hadde han bare gode minner. Tora og Eleseus var selv unge og var
med på leik og leven. Under vårfisket var det foruten en 6 – 7 unger av begge kjønn,
også et seksringslag og et halvfjerdemingslag, til sammen 7 mann som losjerte hos
ekteparet. Alle lå i flatseng på et stort loft. Far delte dyne med Peder Edø, som ble los i
M.R.F. og kom bort på sjøen mens han var på tjeneste i dette rederiet. Da Peder og far
var i 13-14 års alderen var Knut Grønvik, en gutt omkrig 20 år, heller hardhent mot
dem. En gang fikk imidlertid Peder et tak på Knuts hode, og det var så smertefullt at han
måtte bare holde seg i ro, ellers klemte Peder til grepet. Far tok en storkale,
(Gammeltida på Hitra. Side 73) som stod på loftet, vippet underbuksa av Knut og drog
kalen over blanke messingen hans. For hver gang resulterte dette i et smertehyl. Broren
til den ”misshandlede” ble sint og ba dem holde opp, men da sa far. ”Ti stillj du din
toljhause (tordensky) ellers ska æ komma å kala ræva di å”. Alle, så nær som brødene
fra Grønnvika, lo godt av dette, og latteren til Tårrberr fra Klubbneset hørtes over alle
de andres. Folk sa at Landnotbasen Torberg Klubbnes hadde en røst som bar like langt
som ”Titterkua”. (tåkeluren på Slettringen fyr)
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Om natten brukte de ei stor trebøtte til å tisse i. Denne var strategisk plassert like ved
trappenedgangen slik at de kunne finne den i mørket. En kvell hadde en mann, i
vanvare, tatt med bøtta for brenselstorv. Denne var gissen og lite egnet for dette, og til
tross for flittig bruk i løpet av natten var den tom da Tora, som den første, stod opp.
Urinen fra vel et dusin mennesker hadde i stedet rent ned loftstrappa og utover
ganggulvet i 1. etg.
Far fortalte også at han losjerte noen dager i et annet hus på Burøya. Der lå det en mann
til sengs med prostatabesvær og døde av denne smertefulle sykdommen mens han var
der.(x) Et barnebarn av mannen, en ung pike, hadde lært seg å bruke kateter, som var
mannens eneste måte å få late vannet på. Når han trengte hjelp kunne de høre han rope:
” Lisabett – Lisabett kom å pomp (lense båt) mæ”. Kurt Hagen Werner fortalte at da
hans mor, Nikoline Hagen, og hennes tvillingssøster gikk første året på skolen, måtte de
ta den gjevnaldrende Johannes Hegerberg (f.1896) i midt mellom seg i senga fordi han
fraus sånn om natta. Han hadde bare ei skjorte på som dessuten var for kort. Nå var
skjortene side i den tid, så hvis den rakk så vidt ned til knærne, kunne skjorta bli
oppfattet som for kort. Selv fortalte Johannes til sønnen Martin, at i losjiet der han
bodde mens han gikk på skolen på Burøya, slapp ei kone et stykke skråtobakk ned i
kaffekoppen hans da han spiste kveldsmat. Selv om han forstod at det var tobakk i
koppen hans, vågde han ikke annet enn drikke den opp. Dette resulterte i at han lå stort
sett heile natta utenfor huset og spydde og hadde store magesmerter. Johannes mente at
magen hans aldri ble helt god etter dette. Mange barn hadde stor respekt og redsel for
voksne på den tid, noe som gjorde dem svært forsakte.
(x) E. H. Børøy skriver i Øya og folket bind 1 at Nils Burø døde av lungebetendelse i 1908, 85 år
gammel. Dette var året etter at far gikk ut av skolen på Burøya.

En av fars skolekammerater var 14 år da han ble heftig forelsket, og som brukelig var i
sånne høve, bestemte gutten seg for ”å gå på utpågong”. Slikt måtte jo skje nattes tider,
og han greide alene å sette en seksring ut av et naust. Bare å få denne store båten på
sjøen var jo en prestasjon i seg sjøl. Så rodde han i sydvest ganske sterk vind til
Skanken for å komme opp på loftet til handelsmannen Rasmus Jenssen`s søster
Karoline, som på denne tiden var husbestyrerinne for sin bror. Men gutten kom ikke inn
til den, relativt sett, betydelig eldre damen, og måtte ro tilbake til Burøygården med
uforrettet sak. Karoline var det meste av livet jordmor i Finnmark hvor hun gjorde en
stor innsats. Hun kom tilbake til Monsøya da Finnmark, p.g.a. tyskernes brente jords
taktikk, ble tvangsevakuert i 1944
Også min mor Gunvor Langdahl kunne fortelle om dramatikk når de rodde heim hver
dag. Det var langt å ro for små mennesker fra Burøygården, forbi Kalvhauet og videre
til sjøhusa i Hammarmyra. Selv vi som bruker båt som går med drøye 20 knop,
registrerer at det er en distanse. En dag med lett bris forsøkte hennes 10-11 år gamle
bror Arne å slå en ettøring i stavnseilsmasta for å få bedre bør, med det resultat at han
falt i sjøen. Etter at han var blitt berget ombord igjen rodde han som besatt for å holde
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varmen. Så vidt jeg vet omkom ingen barn på sjøen i Bispøyan under båtturene til og fra
skolen, men jeg vil tippe det var nære på mange ganger.

Grunnen til at skolen ble flyttet til Olderøya i 1927 var p.g.a. utskifting på Burøya
omkring 1920 Fram til da stod all bebyggelse i nærheten av skolestua. Etter at husa ble
flyttet ut ble det langt å gå for mange barn i ulenna på den veiløse øya. Men at det var
vanlig å legge skolebarna i samme seng som husets folk var også noe mange
øyværinger misslikte. Da tante Ruth Berg Eliassen f.Langdahl begynte på skolen i 1920
eller 21 lå hun i samme seng som Elias E. Burø`s ugifte søster Margrethe (f.1858), som
da var omkring 60 år. Ruth erindrer at dette var godt og trygt for ei lite jente. Det viste
seg at på denne tiden hadde Margrethe lagt framskreden lungetuberkulose og døde av
denne sykdommen sist på 1920-tallet.
Det ble også anlagt vei på Olderøya omtrent samtidig med at Solbakken skole ble bygd.
Det var en del uenighet og motstand til dette, og det var vel først og fremt p.g.a. bestefar
Nils Langdahl at prosjektet ble presset igjennom. Dette skjedde ikke uten at det oppstod
bitterhet, og en følge av dette var at flere vennskap ble oppløst. I annleggsperioden var
det bl.a. gå sakte aksjoner m.m. På et møte angående traseen til veien, var det en mann
som påstod at den ble bygd for at Johan Bænksa skulle få kjørevei for hesten. Som alltid
når han ble fortørnet reiste farfar seg og gikk ut og samtidig sa han:”Hanj Johan Bænksa
e såpass at`n bøgge sæ vei sjøl hanj”. Sannheten er også at meste av veien på vår
eiendom er bygd av farfar uten noe vederlag.
Barna på Olderøya hadde en stor fordel framfor de som var fra de andre øyene ved at
skolen var på deres øy. Det var ikke så greit for et barn med heimlengsel å kunne lære
lekser i et rom som oftest var overfylt av folk. På Olderøya var det bare hos Eline og
Ingvald at ei stue ble brukt til oppholdsrom. For øvrig var kjøkkenet det rommet hvor
alt foregikk, og det var bare i skumringstimen det var ro. Ellers var det som oftest en
hektisk virksomhet i av alt fra matstell og annet husarbeid til garnbøting og politiske
diskusjoner. Selv om de som tok imot skolebarn gjorde det så godt de kunne ut fra sine
forutsetninger, ville nok folk av i dag reagert på forholdene, men det blir galt når man
ser på hendinger, som er fra en tilbakelagt tid, med dagens øyne. Innstillingen til barns
oppvekst har endret seg radikalt på disse åra, det aller meste i positiv retning. Ole Hagen
husker hvor vanskelig, for ikke å si umulig, det var å lære salmevers. Han var innlosjert
hos Tora og Tobias på Kråkhaugen, hvor det foruten skolebarn, var omkring 12 stk. i
huset og alle oppholdt seg i det lille kjøkkenet. Han er i dag full av beundring for hvor
godt de egentlig mestret situasjonen.
I Hammarmyra lå de innkvarterte skolebarna på Farfars værelse. Dette ble praktisert til
han var langt over åtti år. Loftet over Sørstua var da et rom, og i min tid var det bare
gutter som sov der. Før den tid, da Helga og Gustav Jenssen med barn bodde i huset, for
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ikke å si mens familien Langdahl hadde tilhold der etter brannen i 1929 og det var mye
folk, vil jeg tro at jenter også var på dette rommet. På Burøya i min fars barndom var det
en selvfølge at jenter og gutter, barn og voksne lå på samme rom. Det var store huslyder
på Oldrøya før og under 2.verdenskrig, så det kan ikke ha vært så mye bedre der heller.
Denne trangboddheten måtte folk godta.
Skolebøkene fra ca. 1927 fram til 1950, som er tiden jeg konsentrerer meg om i det
som følger, var en mindre utgave og hadde et lavere pensum, enn de som bruktes på
byskoler og bare med halvparten så mange dager med skole i året. Det var
religionsfaget, som hadde til oppgave å indoktrinere, det dreide seg om. Norskfaget ble
det satset minst på. Pedagogikken var jo heller ikke så effektiv som i dag, så selv med
en mild form for dysleksi, stilte man svakt. Heimlengsel og redsel for læreren var også
noe som satte ned læreevnen hos mange. Barn som nærmest kollapset på denne
folkeskolen, har senere i livet gjort det svært godt både i skole og jobb-sammenheng.
At man ikke forstod alle ord i riksmålsbøkene var jo også svært negativt. En normert
nynorsk hadde vel passet oss langt bedre vil jeg tro. ”Dette er mitt blod som gis for eder
og utgys for eder osv.”, slik stod det skrevet i Luthers lille Katekismus. Dette var under
krigen, og jeg oppfattet det slik at både Gis og Ytgys var forrædere. Som alltid så var
det også her de flinke som fikk mest ut av skolegangen, men alle som gikk ut av
folkeskolen i Bispøyan kunne regne, skrive og lese så de greide seg. Det er ikke alltid
tilfelle i 1997 da mange stiller totalt uten lærdom etter den 9-årige skolen. Når dette er
sagt om skolen, så kunne den på et eller annet vis ikke bare være dårlig. Elevene må ha
fått utdelt ”verktøyet” som gjorde det mulig for dem å ta i mot lærdom senere. Jeg vet
om mange som har gjort det godt i livet og absolutt ingen som har gjort det dårlig. Det
gjaldt vel for oss som for alle andre, at det er livets skole som gir det sunneste vettet.
Dette er mine vurderinger, som jeg vil tru at det i hvert fall berører virkeligheten. Ole
Hagen (f.1935) var vanerøyker det siste året han gikk på skolen. Når en time var over sa
som oftest læreren; ”Ja Ole, nå må vi ut og få oss en røyk”. Denne læreren var da også
temmelig liberal til det meste.
Redselen for læreren var så absolutt ikke grunnløs. Selv om pryl på baken ikke
forekom, kunne straffemetodene være psysisk og fysisk svært brutale, sett med 21.århundres øyne, også etter at skolen var flyttet til Olderøya. Det var som oftest bestemte
elever det gikk ut over. Skammekroken ble ansett for en mild reaksjon, men lugging,
klyping i ørene og ørefiker samt oppristing etter skuldrene, var noe ungene gruet svært
for. Bernhard Olderø, som bodde tett ved, var den eneste voksne som kunne ta affære
når han syntes det gikk for vidt. Noen eksempler, blandt mange, følger nedenfor: Paul
Monsø (f. Ca.1916) stammet ganske betydelig som guttunge. Han måtte stå oppe på
torvkassen (brendsel) ved ovnen med en feiekost i den ene handa og støvbrettet i den
andre, til han brøt sammen. Jeg vil tro skolegangen hadde stor skyld i hans talevansker.
Senere i livet sluttet han å stamme. Dagfinn Thorsø (f.1920) fikk øret kraftig revet opp
ved flippen, uten at det ble noen reaksjon av betydning. Kanskje Bernhard sa læreren
noen ”Pauli-ord”. Torbjørn Snåsøy (f.1928) måtte stå i en ubehagelig stilling ved
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katetret, til han besvimte. Han ble så dynket med vann for å komme til sans og samling
igjen. Torbjørn gikk da i 1. klasse i den tredelte skolen. Jeg har selv sett at Arvid Meek,
(f.1932) etter å ha vært uskikkelig, bli slått med ei myk seljegrein over skuldre og rygg,
slik at han fikk flere blå valker. Lærerne som gjorde dette var stort sett godt likt av de
fleste i skolekretsen, og de som foretok seg slikt var vel også i sin fulle rett, da legemlig
avstraffele i folkeskolen først ble forbudt ved lov 16.07.1936 En bråstopp etter denne
dato var nok vanskelig for mange lærere. Kåre Langdahl gikk de to første skoleåra på
Olderøya, og ”lå bort” hos Margit og Peder Olderø. Dette var omkring 1950 og nå var
det ikke snakk om korporlig refselse, men Peder måtte likevel et par ganger avsted for å
snakke lærerinnen til rette p.g.a. uvettig behandling av Kåre.
Det går ikke å skrive noe om skolen i Bispøyan uten å nevne læreren Mads Breida. Selv
om han foretok seg mye av det som er nevnt ovenfor, så var han både anerkjent og på en
måte avholdt av så og si alle øyværinger. De var overbeviste om at han var den beste
læreren i Kvenvær Herred. Både på slutteksamen og i konfirmasjonsforberedelsene
hadde hans elever de beste resultatene, men det gjaldt ikke for alle. Han konsentrerte
seg mest om de flinkeste, noe som var i samsvar med folks tenkemåte. Når noen ikke
kunne leksene sine ”på rams” kunne han tilsynelatende få et raserianfall. Han slo ingen,
men utover det var alt tillatt. En av hans spesialiteter var slik: Med et fast grep om
hakepartiet vendte han vedkommende synders ansikt mot seg og sa: ” Se på meg. Hva
tenker du på din hedning. Komme på skolen hver dag og ikke kan leksene dine. Se på
meg din hedning.” For riktig å understreke alvoret kunne han lugge i håret like ved øret.
Noen bitterhet hos hans elever over denne form for pedagogikk har ikke jeg erfart.
Det ble fortalt at Breida kom til Bispøyan direkte fra lærerskolen og hadde fast bopæl
der tilsammen i bortimot 20 år. På 1930-tallet kjøpte han småbruket Aunhaugen på
Olderøya og bodde der sammen med sin familie noen år. Han var vel den eneste læreren
som ble regnet som en øyværing av folket der ute. Han ble gift mens skolen enda var på
Burøya. Selv om Breida trivdes og hadde sine sosiale nettverk her og var ivrig i mangt
og mye vedrørende disse øyene, bl.a. I.O.G.T.`s losje Bispeheimen, så må det ha vært et
sjokk for henne som kom fra mer sentrale strøk i innlandet. Min mor fortalte at Berte
Breida var svært forelsket i sin mann og p.g.a. det holdt ut i kummerlige forhold i den
gamle skolestua på Burøya.
Det ble sagt at flere kvinner i ”Det gamle Bispøyan”, så at noen var gravide før
vedkommende selv forstod det. Det gikk ikke å skjule slikt på den tid. Mor kunne mye
av revyer m.m. som gikk for seg i Losjelokalet på Burøya, og kunne ramse opp dette
ved forskjellige anledninger. Slik kan jeg huske noen linjer fra noe som ble skrevet for
en losjesammenkomst på denne tiden, flere mnd. før Tulla (Bergliot) ble født og lenge
før dette ble synlig på hennes mor. Foruten å være en dristig påstand var det som følger
nedenfor også en agitasjon for å få skolen til Olderøya.
- skal det lille skolstukammer bli fullt av gråt og jammer, og skal Berte blive tvungen til å bo på Lillehammer hun og
ungen.
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I 1927 flyttet Breida m/fam. inn i ei ny halvferdig skolestue på Olderøya, og slik stod
huset i ca. 25 år etterpå. Han ga stedet navnet Solbakken skole, noe skolen het så lenge
undervisning ble holdt der. Selv om han var noe anderledes, ble han regnet som en
”ådreikar”, som hadde egen robåt, røkte Tiedemanns rød mixture, gikk i gålan og satt
sjømming. Med stor møye skaffet han seg selv brendselstorv fra Feøya. Skulle han
hente torv tok han seg en dag fri og det var det ingen som sa noe om. Eneforsørger på en
lærerlønning gav vel ikke noen stor velstand, men øyværingene så på sin nøysomhet
som en stor og verdifull dyd, og kunne ikke forstå at en mann som tjente tre -fire ganger
så mye som dem, ble nødt til å borge på butikken. ”Du skal få det igjen Langdahl, når
jeg får Fylkes og alderstillegget mitt”, sa Breida. Og det fikk han også.
Da Norge ble hærtatt tok det til å gå galt for ham. Hans hustru forlot han, og da gikk det
meste på skjeve. Dette var vel den første skilsmissen i Bispøyan og hun som brøt opp
fikk all skylda. På tiden da Quisling-regjeringen gikk til aksjon mot lærerne rotet han
seg også inn i et NS-medlemskap. Dette var vel et forsøk på å få ekteskapet på fote
igjen. At Breida var blitt nazist var det ingen som trodde på. Høsten 1942 solgte han
båten og det meste av sitt innbo til naboer og flyttet fra Olderøya.
I 1949 var lærerposten på Solbakken skole ledig. Breida søkte og ble enstemmig
annsatt. Da han kom Bispøyan igjen ble han mottat som en som vendte tilbake til
faderhuset. Han var nå gift på nytt, og folk gledet seg til å få en ordentlig skolemester
og en lærerfrue. Da det viste seg at han nye hustru fortsatt skulle bo Trondheim fikk
mange betenkeligheter. At han hadde blitt mildere med årene og oppførte seg ovenfor
elevene på en helt annen måte enn før, ble også av enkelte oppfattet som negativt. Uten
en kvinne til å holde orden skled det fullstendig ut for ham. En ikke helt rein
underbukse kunne sees gjennom to store hull i buksebaken. Han kokte maten sin på en
primus som sotet noe forferdelig. Tilslutt var heile mannen en veritabel sotklump som
satte merker etter seg der han hadde sittet.
Da det igjen var avstemning om fast ansettelse var det bare to som ville ha han som
lærer, nemlig Nils Thorsø og hans sønn Petter. Sistnevnte var i sin tid blitt ettertrykkelig
både lugget og kløpet i ørene av Breida. Nils appelerte til sine sambygdningers
anstendighet og sa at denne avgjørelsen kom de til å skamme seg over. Grunnen til
oppsigelsen ble oppgitt å være nasjonal holdning under krigen, men dette var bare et
påskudd. I folks tankegang på denne tiden var det forventet at læreren skulle være
skolekretsens kulturelle leder. Det minste de forlangte var at han skulle kle på seg som
folk. Nils Thorsø fikk rett, de ble ikke særlig stolte av sin besluttning, og dessuten
oppdaget de raskt at det var et særdeles dårlig bytte av lærer. Snart forstod folk også at
mannen ikke var blitt behandlet slik det sømmer seg, og at det kunne ha vært løst på en
helt annen måte. Mange øyværinger, blandt dem min mor, bar på en skyldfølelse over
dette.
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Fremste rekke f. v. Benny Gjertsen g. Strømmem, Ruth Langdahl, Sogneprest Ole Bugge, Hilma Hagen,
Oline Bremvåg.
2. rekke f. v.Ukjent, Aldis Moen, Agnes Kristiansen Nordkalven, Ingrid E. Flatval, Margrethe Olderø
3. rekke f. v. Birger Langdahl, Klara Båtvik, ukjent, Ruth Skaaren, Borghild Hagen, Einar Olsen
Bakerste rekke f.v. Jomar Rognvik, Gunnar Buholm, Håkon Dahl, Ukjent. John Ottervik.
”Der vester mellom skjær og bå...”

183

Bildet er sannsynligvis tatt våren 1908, og er av begge klasser på Burø Skole, fra 1. til
7. skoleår. Nedenfor litt omtale av dem vi kjenner navnet på.
Bakerste rekke fra venstre:
Hanna Kvalvåg d. spanska (tvillingsøster av Nikoline helt til høyre i rekken. Deres far,
Hans, ”bleiv” (omkom) under vårfisket etter skrei sammen tre mann av sitt mannskap.)
Ingunn Olderø d. spanska. - Ukj. - Ida Haugø f. 1894. Sykesøster d.
skarlagensfeber i 1931 (søster av Tora Olderø og Anna Meek) - Magda Olderø g.
Faksvåg. 14 barn. En sønn og mannen kom bort på sjøen. Hennes yngste barn var da en
uke gammel. - Astrid Løw g. Edø. - Nikoline Kvalvåg fra Tjønnøya, g. Hagen.
(Pleiemor til Kurt Hagen Werner)
Mellomste rekke fra venstre:
Arne Langdahl f. 1899 – d. 1985 - Anton Burø f. januar 1900 d. 1942 - Johan
Henriksø. Hans mor var den siste i Bispøyan som var spedalsk. - Anne (uttalt Ane)
Burøy g. Ås - Gustav Jenssen (Ble gift med Helga, nr. 3 i fremste rekke). - Johannes
Hegerberg. Fisker og emisær. Han ble nær 101 år gammel - Ukj. - Ukj. - Ukj. Hans Snåsøy.
Fremste rekke:
Ellen Henriksø - Hanna Burøy. - Helga Olderø g. Jenssen. - Ragna Kvalvåg. (Helt
til høyre i bakerste rekke hennes søster Nikoline. Ragna var mesteparten av sitt voksne
liv hushjelp hos byggmester Sjøhaug i Tr.heim.) – Ukj. - Ukj. - Lærerinnen Anna
Faksvåg. - Jenny Løw. - Anna Burø g. Furuvik. - Ukj. - Jensine Monsø. I drøyt 30 år
bestyrte hun telegrafstasjonen på Lamøya. - Andrea Henriksø g. Rognan.
Uten å ha undersøkt nærmere i skoleprotokoller fra skoleårene 1906 - 07 – 08 – 09, kan
jeg likevel med så ”nogen lunde” sikkerhet si at August og Johannes Olderø samt
Ingvald Johansen (sønn av Johan Haueia) mangler på bildet.
Det er tre ganger så mange piker som gutter på bildet. Hva årsaken til det kan være er
ikke så lett å forstå, men kjønnsfordelingen var neppe slik i skolekretsen. Dette var
sikkert en høytydelig affære, så mødrene kunne synes at deres barn hadde for simple
klær til å bli avfotografert. Årsak til det igjen kan være dårlig økomomi p.g.a. skrale
fangster med garnsild høsten før og at landnotbasen Johan Haueia ikke hadde vært så
heldig, eller at klippfisken ennå ikke er levert. Mor fortalte at selv om skoleguttene av
hennes årgang hadde bra nok klær til kirkebruk, så kunne en tarvelig lue eller mangel på
hodeplagg være nok til at det ikke ble noen kirkegang for dem. Det kan være tenkelig at
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man også vurderte på samme måte i nevnte sammenheng. At noen rett og slett ikke
maktet utlegget for bildet og fotograferingen i kroner og øre, er også noe som må tas
med.
? Usikker.
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Både før og etter 1950-tallet var det tildels svært unge piker som holdt skole på
Olderøya. Noen var studenter, men mange hadde mindre utdannelse enn det. Disse
gjorde en meget god innsats og det var allment vedtatt av øyværingene, at det aldri
hadde vært så god undervisning på folkeskolen som da.
Etter folkeskolen var det konfirmasjonsforberedelsene som gjenstod. Og det var ingen
spøk med pugging av bibelhistorie, forklaring og ikke minst alle salmeversene. Spesielt
i gamle dager var dette en skjærsild for mange. Det er nevnt før i dette dokumentet at
oldefar Bænk (f.1831) hadde store problemer med dette. Har aldri hørt om at noen
vegret seg mot konfirmasjon.Slik ser det ut til å ha vært fra de helt gamle dager og til
lenge etter 1950 Så langt tilbake som før 1850 har jeg fortellinger om at min slekt
”jekk fer presten” på Dolm og losjerte på Kongensneset, som var husmannsplass under
prestegården. Det var antakelig tradisjon at alle fra Bispøyan gjorde det slik. Min far,
Sigurd Olderø, (f.1892 konfirmert i Dolmkjerka 07.07.1907) bodde hos sin mors-slekt
på Hjertøya og rodde over til sør-vest enden av Dolmøya og gikk så til Dolm kirke. Min
mor, Gunvor Langdahl (f.1901) ble konfirmert i Kvenvær kirke på Stein, men hun lå
bort på Kongensneset og gikk forberedelsene på Dolm. Slik ble det vel praktisert i
mange år, men øyværingene i tante Ruth`s kull fra 1928, som det er bilde av på side
177, ”lå for presten” i Helsøysundet. Onkel Gustav Jenssen hørte til de første som ble
kofirmert i den nye Kvenværs-kjerka (ca.1910). På Kongensneset lå guttene på låven og
pikene på buret. (Stabburet). Folket der hadde uvanlig nære forbindelser med prestene

og deres familier, og ble sett på som litt finere en vanlige folk til langt ut på 1900-tallet.
”Der vester mellom skjær og bå...”

187
Vinter i øde skjærgård.

Krig og fred m.m.
I likhet med den amerikanske borgerkrigen blir vi aldri helt ferdig med 2. verdenskrig og den vil alltid interessere
noen, derfor skriver jeg ned hva jeg har erfart og hørt om Bispøyan m.m. i denne tiden.

Det demrer svakt for meg at Margit, tante Ruth, Farfar og jeg selv stod utenfor husa i
Hammarmyra en kveld. Det må ha vært våren 1939 da jeg var fem år gammel. Over oss
var himmelhvelvingen dyp rød og farfar mente det betydde at en stor krig, et blodbad
som han ordla seg, var nær forestående. Første gang han opplevde dette var foran den
tysk-franske krig da han var en liten gutt, men også foran 1. verdenskrig hadde det
skjedd tilnærmet det samme. Jeg har hørt fortalt at fenomenet skyldes, alle tre ganger,
vulkansk støv i atmosfæren etter utbrudd av Hekla på Island. Jeg kan også erindre at jeg
ba aftenbønn for barna i Polen og for onkel Arthur Henriksø og onkel John Berg
Eliassen som seilte på to av Den Norske Amerikalinjens båter mellom Norge og U.S.A.
Sist i mars 1940 solgte far to okser, Storm og Morris, til en omreisende krøtterhandler.
Slakta ble fraktet med M/K “Oddvar”, en båt på ca. 34 fot og med en 10 hk Scandia
Lysekil som Anton Johansen leide, til Monsøya. Bestefar Langdahl og jeg var med da vi
skulle reise til byen. På denne turen, hvor vi bodde hos tante Ida og onkel Arne
Langdahl i Stadsingeniør Dahls gate, var jeg til tannlege for første gang, på kino for
første gang og kjørte i bil for første gang. Vi reiste til byen med S/S “Hitra” og vi hadde
lugar på 1. plass sammen med Leif Hagen (f.1918), som nå er min søster Margit’s
samboer. Nå skulle han reise i utenriksfart til sjøs igjen. Han fikk hyre ganske
omgående på en båt som skulle til England med en last takspon. Men på turen dit, i
aprildagene 1940, ble de angrepet av tyske fly og senket med bomber i nærheten av
Tarva. Leif likte ikke å fortelle om dette, og var det ikke for at han og jeg på dette
tidspunkt var så godt som i familie med hverandre, så hadde vel også dette krigsforliset
blitt glemt.
Heimturen med en av Fosen Aktie Dampskipsselskap’s dampbåter startet fra Fosenkaia
8. april om kvelden og båten var så vidt “Hitterfast” da tyske flåtestyrker gikk inn
Trondheims-fjorden 9. april 1940. Far, som allerede kvelden 8. april forstod at Tyskland
kom til å intervenere, var svært lettet da han tok imot oss på Monsøykaia tidlig morgen
9. april. Jeg husker også at bestefar, farfar og far kom ut fra stua i Langdahlshusa etter å
ha hørt Quislings tale i radio. Bestefar fnysende på sin spesielle måte og svært oppbrakt,
spyttet han etter torvbøtta og bommet som vanlig. At en todekkers flymaskin med
norske farger på haleroret fløy lavt over Olderøya på vei sørover, samt at vi satt i
bakken ovenfor Navarhaugen og så lysningen og røyken av Kristiansund som brant etter
å ha blitt bombet av Luftwaffe, erindres også forbløffende klart.
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Brannene i Kristiansund var enda ikke slukket da Hans Strømmen fra Helsøysundet, i
sin vel 60 fot store kutter “Hersleb”, reiste dit for å få tak i mel, og blant andre var far
med. Folk hadde bare vage anelser om hva krig egentlig var, men mor var i hvert fall
engstelig. Sørstua i Hammarmyra var da i bruk som klasserom og læreren Reiersøl
bodde hos oss. For å trøste mor sa han; “Strømmen har så god fart at han kjører fra
dem”. Herslebs fart var vel omkring 7 knop og selv mor forstod at det ikke var så mye å
stille opp med ovenfor krigsskip.
Skytterlagene i Strømfjorden og på Bispøyan bevæpnet seg med sine ”kragere” da det
gikk rykter om at en tysk ubåt var blitt observert i Hernesfjorden sør på Hitra. Det viste
seg imidlertid at undervannsbåten tilhørte Kngl. Norske Marine og var der for å unngå
tyske fly og krigsskip. Om det formelle s.s. armbind m.m. var iorden vet vi ikke, men
jeg vil tro at de som var tilsluttet Det frivillige skyttervesen visste alt om sine rettigheter
i krig. Magnar Burø var på denne tiden formann i Bispøyan Skytterlag, og han var en
meget ”oppegående” person. Det ble også vurdert å sette ut bevæpnet vakt ved den
offentlige installasjonen værvarslingsmasta på Storhaugen (x), Lamøya. Det var vel litt
disputt om dette i Skytterlaget og ikke alle var enige i denne ”krigføringen”. Bl.a. nektet
Konrad Edø å låne bort geværet sitt. Det skulle mer til enn et overfall på fedrelandet før
den gamle skytterveteranen betrodde ”krageren” sin til andre. Omtrent samtidig stod det
å lese i Trondheimsavisa Dagsposten at Nils Langdahl (min bestefar) på Hitra hadde
senket en tysk undervannsbåt. Krig skaper rykter.
(x) Eldre mennesker på Henriksøya kalte denne haugen for Nonsvalen. Det var vel fordi sola stod der ved
”nonstileit”. På Henriksøya var det dessuten en haug som ble kalt Middagsvalen.

Min svigerfar Kristan Ulriksen og hans bror Håkon fikk mobiliseringsordre og møtte
opp på Hammervika. De vernepliktige som var innkalt oppholdt seg i et ungdomshus
der i noen dager og ble så dimitert p.g.a. at båten som skulle hente dem ble bombet av
tyske fly. Kristians datter, Liv Solheim (f.1932), husker både angsten hun følte da faren
reiste og den overveldende gleden da ham kom hjem igjen. Min ektefelle Minda Edna,
som er født 26.januar 1941, er oppkalt etter to unge piker fra nærmeste familie. På kort
tid like før krigen døde tre jenter i 15-årsalderen av akutt sykdom i den lille grenda
Fillingsneset på Frøya, blandt dem hennes søskenbarn Minda. Edna Wahl var
salongpike ombord i hurtigruten D/s ”Dronning Maud” (x). Skipet lå ved kai i
Gratangen og var merket med røde kors da det ble bombet i brann 1. mai 1940. Den ene
foten til Edna ble sittende fast på dekk. En matros prøvde å berge henne ved å hogge av
henne foten. P.g.a. heten fikk han det ikke til, og hun omkom i flammene. Ni av
besettningen og ti sanitetssoldater mistet livet ved angrepet på dette hospitalskipet.
(x) Det er de senere år framkommet forsiktige hentydninger i media om at dette skipet, tidlig i krigen i Norge, hadde
befordret stridende alliert militært personell, og at det heller ikke var malt hvitt slik Genferkonvensjonene krevde.

Av de fra Kvenvær Herred som ble innkalt eller mobilisert i 1940, kjenner jeg bare til
brødrene Johansen og Petter Thorsø, samt Peder Burø og Sverre Skjelvik. Jeg vil tro det
var flere. Både Petter og Johansen var på fiske i Lofoten da de fikk innkallelse. M/k
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”Erling” (22 hk Volda) fra Tømmervika, M/k ”Wichmann” (16 hk Wichmann) fra
Lamøya, M/k ”Signal” (10 hk Wichmann) fra Monsøya og M/k ”Brødrene” (20 hk
Brunvold) fra Furuvika avbrøt fisket i Lofoten og reiste heim disse dramatiske
aprildagene. På denne turen såg de både Engelske og tyske fly og krigsskip. De var vel
også vitner til direkte kamphandlinger, og følte de fikk krigen tett innpå seg. Båtene
holdt sammen, så det var vel ”Signal” som bestemte farten. På turen sørover ble en
”par-tre” stykker av dem religiøse, og en av dem holdt også fast ved det resten av livet.
Nord-Trøndelag Infanteriregiment nr. 13 på Steinkjersannan ble, så vidt jeg vet,
demobilisert uten at mannskapene ble krigsfanger. Regimentet var bare ut for en
episode der tyskerne åpnet ild og da sprang en fanejunker (x), sterkt fortørnet, ut på
veien framfor fienden og ropte; “Sjer de itj at di sjøt på folk”. De tyske soldatene hadde
vel sans for uniformer, og luedistinksjonene til øverste underoffisersgrad i Den Norske
Hær før krigen var både omfattende og imponerende, og de stoppet skytingen.
(x) Hvilken grad denne mannen egentlig hadde er noe usikkert. Jeg har ikke greid å bringe på det rene om det var
en sersjant, en fanejunker eller en løytnant. I skildringen av episoden, hvor det også var elementer av humor, var
denne personen en fanejunker.

Umiddelbart etter å ha blitt dimittert tok mange av soldatene fra dette regimentet,
sammen med andre fra Stjørdal og omegn, antakelig drøyt over 1000 mann(x), frivillig
arbeid hos tyskerne på Værnes flyplass mens det ennå var kamper andre steder i landet.
Noen av disse arbeiderne var også tyskerne behjelpelige med å laste opp bomber på
flyene som angreip Ingstadkleiva Fort, eller bedre kjent som Hegra Festning, i luftlinje
ca. 10 km fra Værnes. Dette var totalt uforståelig for tyske myndigheter, og de mistolket
stemningen i folket. De trodde naturligvis at slike handlinger måtte være ideologisk
motivert. Etter at arbeidet var utført kom Reichkommisar Josef Terboven eneste ærend
fra Oslo til Stjørdal og takket dem for jobben. At det var lite penger blant folk hadde
nok sitt og si, men det forteller på ingen måte alt, og dette fenomenet har jeg aldri fått en
fornuftig forklaring på. De aller-aller fleste som gjorde dette var verken nazister eller
kriminelle, og jeg tror noe av årsaken kan være, at i tiden før 2. verdenskrig var
arbeiderbevegelsen sterkt antimilitaristisk. Den første forsvarsministeren i en
Arbeiderpartiregjering sa i sin tiltredelseserklæring; “Vår oppgave er å gjøre forsvaret
ubrukelig”. Folk oppfattet ganske enkelt ikke hva krig var.
(x) Reise – på sporet av seks tusen år. Av Thorbjørn Foss, Midt Norge Forlsag 1994 hentyder at det var bortimot
2000 nordmenn som deltok. - Google –Nic: 2vk.- Norge. 25.04.1940 Værnes flyplass var forlenget og forsterket av
3000 frivillige anleggsarbeidere.

Det er blitt hevdet fra flere hold at daværende ordfører i Trondheim (Ivar Sjånes), i
aprilsdagene 1940, gikk ut i pressen og oppfordret folk til ta arbeid på Værnes. Etter
krigen ble dette dysset ned og han ble siden fylkesmann i Sør-Trøndelag (Da var navnet
Skjånes, men det skal være den samme person). Denne mannen tilhørte Det Norske
Arbeiderparti. Akkurat på denne tiden er det vel også tenkelig at ”Ikke angrepspakten”
mellom Sovjet og Nazi-Tyskland kan ha spilt en rolle for enkelte kommunister og
nazister. I en artikkel i Adresseavisen, for øvrig det eneste jeg har lest om dette, ble det
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påstått at det var dødsstraff for det de gjorde, men ingen ble tiltalt for det etter krigens
slutt. Det må tilføyes at mange av dem etter hvert ble patrioter og kom bort i illegal
virksomhet og noen ble også henrettet av okkupasjonsmakten. Personell fra I.R.13 som
var med på kamphandlinger i Finnmark, og som hadde fått tid til å omstille seg på krig,
gjorde og en ypperlig og heroisk innsats. På Steinkjersandan står en bauta over syv falne
fra dette regimentet.
En fører av et tysk bombefly, stasjonert på Værnes i april og mai 1940, ble tatt til fange
av Engelskmenne etter å ha krasjet et sted i Nord-Norge, og satt som krigsfange fra juni
dette året til lenge etter krigens slutt. Noen og nitti år gammel fortalte denne mannen til
norsk media at han var med på å bombe, bl.a. Steinkjer, Namsos og Bodø. Som barn
hadde han blitt sendt til Norge etter 1.verdenskrig p.g.a. vanskelige levevilkår i
Tyskland, og hadde oppholdt seg i sistnevnte by noen somre. Derfor slapp han
bombelasten sin i sjøen utenfor denne byen. Han fortalte også at når et fly, under
landing, kom utenfor den primitive stripa på Værnes flyplass, strømmet folk som bodde
like ved og hjalp til med å få det dyttet på rett plass igjen. En mann som bodde på
Værnesmoen på denne tiden vedgikk, etter at det ovenfor ble publisert, at slikt hende
både titt og ofte.
Kom skal du høre en vise om da vi var i Narvik og kjempa og slåss .Ja kom det en tysker, ja to eller tre,så lada vi
børsa og meia dem ned

Forbudte patriotiske krigsviser hadde som oftest et svært periferisk forhold til krigen.
Tidlig i krigen ble strofene ovenfor sunget med entusiasme av ungdommer i Bispøyan.
Narvik stod jo for seier, men polakkene og fremmedlegionærene som sloss der, hadde
nok ikke et så overfladisk forhold til hendelsene. Kngl. Norske Marines jager “Sleipner”
var en av de få operative båter som kom over til England før Norge kapitulerte. Ifølge
”Marinen i krig” ble denne båten, som var stasjonert på Møre og Trøndelagskysten før
og etter 9. april 1940, bare på en dag angrepet av fly to ganger og unngikk 20 bomber
som ble sluppet mot den. Tidlig i krigen verserte det i Bispøyan en del fantastiske
historier om denne. Hvor mye folket der trodde på disse vet jeg ikke, men jeg vil ikke
utelukke at noen tok dem for god fisk og de ble bl.a. fortalt på butikken på Olderøya av
voksne folk. I den alder jeg var i så slukte jeg dem naturligvis rå, og fraus på ryggen av
patriotisme og nasjonal stolthet. Den fortellingen som nå følger er kanskje satt noe på
spissen, men det ble i hvert fall oppfattet slik av meg. Sleipner hadde vært ute på havet
og herjet noe bestialsk med de tyske krigsskipene, men var så uheldig å bli skadet i
baugen. Med det norske splittflagget blafrende fra gaffelen gikk den baklengs tilbake til
England, tett forfulgt av den desimerte tyske marine, som den naturligvis kjørte ifra.
Sleipner ville snart bli reparert, og da ville den sammen med den Engelske marine, snart
gjøre kål på de resterende tyske krigsskipene. Fortelleren var storsinnet nok til å omtale
Royal Navy som en likeverdig partner for den.
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Fredssommeren 1945 så jeg “Sleipner” ligge ved kai på Brattøra sammen med jageren
“Arendal” og en Engelsk destroyer. Den virket noe puslete, da den var langt mindre enn
de to andre, spinkel og bulkete. Jeg gikk inn på fordekket, som lå i høyde med kaia, på
utsiden av manntauet, og stod der en stund, men jeg var egentlig skuffet over synet.
Denne lille jageren, som var bygd for de norske fjorder, opererte som eskorteskip for
konvoier langs Storbritannis østkyst inntil kommandoen ble strøket tidlig i 1944. Den
hadde da betydelig større besetning enn den var beregnet for, og mange av disse utviklet
lungetuberkulose og andre sykdommer som en direkte følge av tjenesten. (x) En mann
fra Dolmsundet stod ombord det meste av denne tiden og kom heim med knekt helse.
(x) Når det gjelder sykdom ombord i Sleipner, har jeg opplysningene, ad omveier, fra en mannskapet som var med
fartøyet under 2.verdenskrig. Så vidt jeg kan bedømme er Kngl. Norske Marine, enda omkring år 2000, lite villig til å
gi opplysninger om slikt.

Isak Gjertsen fra Henriksøya var 15 år da han reiste til sjøs i 1939. Så ung som han var
måtte han ha tillatelse fra flere offentlige instanser, blant dem Fylkesmannen i SørTrøndelag. Den viktigste grunnen til at hans far ga ham lov var at han fikk hyre på
passasjerbåten Stavangerfjord, hvor John Berg Eliassen var kvartermester. John drog
selv til sjøs da han var så vidt 15 år i 1923, et par-tre dager etter at han ble konfirmert,
så han visste nok hvor skoen trykket for en førstereisgutt. Utenom at hjemlengselen
kunne være vond og sjøsjuken plagsom, har jeg aldri hørt onkel John si noe negativt om
sin første tid til sjøs.
Ettervinteren 1940 hadde Stavangerfjord vært til overhaling ved Akers Mek. Værksted i
Oslo, og 9. april lå den ved kai og avgang til U.S.A. var berammet til 15. april.
Avreisedato var flere ganger blitt utsatt, og i ettertid regnet man med at dette var
planlagt, da kapteinen om bord, Kjeld Stub Irgens, ble sjøfartsminister i
Quislingregjeringen. Etter krigen ble han dømt til en lang fengselsstraff for
landsforræderi. Isak og John hadde jobbet om bord i denne tiden, men bodde på land.
Slik hadde det seg at de var i Oslo da flyalarmen gikk panikkdagen 10. april, da de
fleste av innbyggerne ble evakuert ut av byen. Isak ble, sammen med mange andre, av
norsk politi jaget ned i Universitetsbibliotekets kjeller på Drammensveien. Onkel John
havnet, mer eller mindre av fri vilje, på en buss og kjørt langt ut på landet. Etter å ha
gått i mange timer kom han først seint på kvelden, temmelig slukkøret tilbake til sitt
bosted.
P.g.a. krisene krigen skapte meldte begge seg til frivillig innsats på Ullevål sykehus,
hvor de fikk mat, men ingen lønn. De arbeidet aldri sammen der, og begge fikk jobber
som ikke var særlig ettertraktede. Jeg mener å huske at onkel John sa at han var med på
å legge tyske soldater i kister. Disse hadde mistet livet ved trefninger med norske
styrker i nærheten av hovedstaden. De fleste døde hadde et kulehull i hodet. Norske
soldater var mer jegere enn militære, og i mangel på lovlig ammunisjon brukte
skarpskytterne sin egen som var beregnet på jakt. Blyspissen gjorde disse prosjektilene
panserbrytende når de traff de tyske stålhjelmene. Isak ble også satt i arbeid på likhuset.
Han var da så vidt fylt 16 år.
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Etter at tyske militære hadde tatt vare på dødsmerket og identiteten fastslått, var han
med på å legge omkomne fra den tyske krysseren «Blûcher» (X) i kister. Dette
krigsskipet ble senket med kanonild fra Oscarsborg, samt med torpedoer fra dette
fortets torpedobatteri tidlig morgen 9. april, da den forsøkte å forsere befestningene.
Mange av disse tyskerne omkom i flammer fra brennende olje. Selv om de hadde brukt
hansker under arbeidet, tok det bortimot et år før han greide å spise mat bare med
hendene. Før det brukte han kniv og gaffel eller skje på absolutt all føde. En gang de
holdt på å stelle liket av en norsk løytnant, som var falt i kamp, stod plutselig dennes
kone og datter i rommet. Disse to sin sorg og smerte gjorde et sterkt og uutslettelig
inntrykk på unggutten, og som det 60 år etterpå ikke bare var lett å snakke om. En tid
etterpå ble han forflyttet fra likhuset og fikk ansvaret for all blending på
sykehusområdet.
(X) ”Blûcher” : Offisielt deplasement: 10000 tonn – I realiteten var den over 13000 tonn - Kampklart var den antatt
og være over 18000 tonn - Lengde 206 m ----- Moses, Aron og Josva er 3 - 28 cm Kruppkanoner mod. 1889 på
Oscarsborg festning. 9. apr. 1940 var det bare nok personell til en kanon. Disse ble fordelt til to, Moses og antakelig
Aron. På kort hold (1800 m) ble det avfyrt 2 skudd, som begge var treff. Samtidig åpnet batteriene på landsiden,
Kopås og Husvik, også ild. Etterpå ble ”Blûcher” rammet av 2 torpedoer fra torpedobatteriet på Nordre Kaholmen.
Omkring 1000 mann omkom da den tunge krysseren gikk ned. Dette vil jeg tro er, den til nå, mest korrekte
framstilling av hendelsen.

Mange av de kommunale husene i Oslo, s.s. kinoer og teatre m.m., ble beslaglagt av
okkupantene, og ledige kommunale ansatte overtok de frivilliges arbeid på sykehuset.
Da krigen var slutt i Sør-Norge, besluttet Isak og John og ta seg fram til Trøndelag
hurtigst mulig. De var begge helt blakke, men fikk låne penger på Sosialen i Oslo. Dette
ble betalt tilbake hos Herredskassereren i Kvenvær kommune, Peder Hegerberg på
Monsøya. Av Johns søster, som arbeidet på et sykehus, fikk de 1.hjelpsutstyr og
bandasjer, noe det ble mye bruk for til såre føtter. Isak gikk til en bruktforretning og
kjøpte et par pluggasko, tunge og solide, som holdt for heile turen. Etter å ha skaffet seg
passerseddel for å komme ut av byen, tok de toget til Lillestrøm. Derfra og til
Trondheim var all togtrafikk innstilt p.g.a. krigshandlingene som nyss var avsluttet. På
Lillestrøm kom de i kontakt med fire studenter fra Trondheim, samt et kjærestepar fra
Åndalsnes, og de besluttet og holde sammen på turen nordover.
På kartet så ikke distansen så forskrekkelig lang ut, men etter og ha begynt å gå,
opplevdes nok avstanden mer besværlig. De hadde til sammen tre sykler som ble brukt
til å trille bagasje. Isak bar en pappeske på brystet og en på ryggen med et tau over
skuldrene, hvor han hadde proviant m.m. De overnattet i uthus s.s. låver og lignende. På
veien de gikk hadde det flere steder vært trefninger mellom norske og tyske styrker.
Gudbrandsdalen var sterkt merket etter kampene mellom engelskmennene og tyskerne
og dalen var nærmest folketom. Alle butikkene de passerte var plyndret og det var
umulig å skaffe mat, og en god stund før Dombås var all deres proviant oppbrukt. Da
fikk imidlertid alle, så nær som Isak og mannen fra Åndalsnes, skyss med en tysk
lastebil. På lasteplanet hadde denne bilen norske soldater som var tatt til fange, og nå
skulle dimitteres. En stund etterpå syklet også mannen fra Isak, og med en eske foran og
en bak trasket han alene, sulten, sliten og sårføtt den siste drøye mila fram til Dombås.
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På Dombås hadde studentene snakket med en tysk offiser som ga en soldat ordre om å
hente mat til dem, og sa : ”Dere skal Wehrmachts gjester være!” De ble forundret over
at soldaten inntok grunnstilling da han ble snakket til av en overordnet. Der spiste de
seg alle mette på blodpølse og tysk soldaterstomp. Det var i området på Dovre at
nordmennene hadde sin eneste seier i Sør-Norge da de nedkjempet de tyske
fallskjermjegerne der. I ei hytte på Oppdal, hvor engelske soldater hadde hatt tilhold,
fant de blant mye annet utstyr også en militær ransel, som Isak fikk til å ha tingene sine
i. Å bli kvitt pappeskene var en stor lettelse. Mellom Oppdal og Berkåk gikk de, som
ofte før på turen, mye på jernbanelinja. Etter et forgjeves forsøk på å få være med et
tysk militærtog til Trondheim, la de nå turen ned over Meldalen og tok korteste veien til
byen. De måtte bryte seg inn gjennom et vindu i onkel Johns barndomshjem, Ladeveien
10 på Lilleby, da ingen var kommet tilbake fra evakueringa enda. Dagen etter forsøkte
de å skaffe seg noe mat, og tok så engelskkutteren Østråt, som nå var blitt rutebåt p.g.a.
at D/S Yrjar var senket av tyske fly og D/S Fosen beslaglagt av Den tyske marine, ut til
Hitra. Jeg oppfattet det slik, at mellom onkel John og Isak Gjertsen var det en blanding
mellom kameratskap og et far til sønn forhold, og så lenge onkel John levde hadde de
jevnlig kontakt. Hvis John syntes det var forlenge mellom hver gang Isak besøkte dem,
kunne han lufte sin indignasjon ved å si det omtrent slik: ” Æ huske når vi va på landlov
i New York. Du va aldri lenger enn en meter fra meg og fløtta æ mæ et skritt så gjorde
du det såmma, men det e forsjel på det no. ”
Omkring st. Hans tider 1940 kom en damphvalbåt med det tyske orlogsflagg vaiende fra
gaffelen mot Olderøya og forsøkte først å ankre nedenfor Navarhaugen. Nysgjerrigheten
var nok større enn engstelsen, da en betydelig del av Olderøyfolket samlet seg i
skråningen øst for Øyskagstuva. Anton Johansen kom kjørende på M/K Oddvar, som
hadde stått på lunnan i fjæra nedenfor naustet i Hammarmyra og blitt bunnstoffet, kjørte
rett foran baugen på hvalbåten som da hadde gitt opp å ankre, da den hadde havnet i
djuprenna langs Øyskaget og ikke fikk bunnkontakt. Antons modige opptreden
imponerte meg sterkt, livredd som jeg var. Båten gikk deretter nordover og ankret på
Kalvbukta. Tante Karen, Margit og jeg stod på loftsgangen i Storhuset og så at en livbåt
ble rodd i land og at årene ble lagt inn framover istedenfor bakover slik vi brukte. De
tyske gastene, i blåkrager og flagrende luebånd, samt et befal i skjermlue var ute etter å
kjøpe egg, noe de gjorde hos Ane og Bernhard. For å få tak i andre fornødenheter til mat
var de innom butikken.
Onkel John, som da bodde i huset til bestefar sammen med sin familie, hadde vært
kvartermester ombord i “Stavangerfjord”, snakket med befalspersonen på engelsk. Før
krigen hadde denne vært kvartermester på en av Tyske Amerikalinjens passasjerbåter og
fortalte at han nå hadde den laveste offisersgrad i “Krigsmarine” og var sjef på denne
armerte hvalbåten som ble brukt til kystvakthold.
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Bestefar, som av religiøse grunner ville vise at han ikke bar nag til tyske soldater,
plukket gullregn og ga han. Tyskeren som antakelig la helt andre holdninger i det når
han som militærperson ble gitt blomster, da dette visstnok betydde takk for befrielse,
gikk til stadighet og luktet ned i buketten på veien ned til sjøen. Påfølgende natt ble
båten torpedert av britiske motortorpedobåter ytterst i Ramsøyfjorden og ni maltrakterte
sjølik dreiv inn til skjæra sør og vest for Edøya. Dette gjorde et sterkt inntrykk på
mange, blant andre Ane, som mente at marinegasten som hadde kjøpt egg av henne ikke
kunne være over seksten år. De døde tyskerne, som alle hadde redningsvester på, ble
samlet ved et skjær utenfor Edøygården, dette er siden blitt kalt Tyskerskjæret.
Neste gang det kom tyskere på øya var i 1943, da den tyske militærlegen på Titran, som
i folks omdømme var både flinkere faglig sett og mer menneskelig enn de norske og
som brukte mye av sin tid på sivile, kom på sykebesøk til bestefar. Det samme år om
sommeren hørte vi en underlig dur fra havet som vokste i styrke, og to puljer med
amerikanske flygende festninger på til sammen 22 fly, fløy forholdsvis høyt over
Olderøya, på vei til Trondheim for å bombe ubåtbunkeren Dora.
Tidlig en morgen noen dager før det, våknet Oddny Meek og syntes hun så en torvstakk
på sjøen nedenfor Navarhaugen, men som ved nærmere ettersyn viste seg å være
Nordenfjeldske Dampskibsselskap’s hurtigrutebåt “Sigurd Jarl” som var beslaglagt av
okkupantene. Ragnvald Tangen (f.1922) fra Stjørdal, som da var tvangsutskrevet
sjømann, var mannskap ombord og fortalte at båten gikk langs kysten som kino og
teaterbåt for tyskerne. Tredje og siste gang det var tyskere på øya var dagen etter at de
allierte gjorde invasjon på kontinentet ved å gå i land på kysten av Normandie, og det
var disse som fortalte oss det. Ludvig Meek var kokk ombord i en større agentbåt som
hette “Frøy” hvor
Konrad, hans bror,
var skipper. Båten
ble benyttet av
tyskerne på Titran.
“Frøy” la ved denne
anledning
til
nedenfor
Navarhaugen,
og
noen tyske soldater
som var med gikk i
land, blant andre en
fra Hamburg som snakket norsk. Han fortalte at hele hans familie var utslettet av alliert
bombing, så nær som ei søster, men hun hadde fått kuttet av begge beina ovenfor
knærne.
D/s ”Yrjar” etter at hun ble restaurert og forlengt. Ble senket av bomber i 1940 Lå nedsunket i 5 år.
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I 1943 var mor og jeg med M/K Brødrene til Trondheim. Vi hadde med en kasse ulovlig
slaktet sauekjøtt som tante Ruth skulle ha. Torgeir Thoresen, som gjennom heile sitt
yrkesaktive liv har reist på fraktebåter, de fleste år som skipper, var nå med sin far på
sildefiske, og dette var hans første tur som mannskap. Han stod for øvrig til rors i ett
strekk fra Olderøya og til byen. Utenfor Agdenes ble vi bordet av en tysk vaktbåt, og
folk fra denne gikk over båten og kontrollerte pass og papirer. Arvid og Liv Meek var
også med og jeg tror dette var Arvids første tur til Trondheim.
Reiser fra Bispøyan til Trondheim kunne være en besværlig affære, da spesielt under 2.
verdenskrig, og tok opp til ett døgn en vei. I Olaf T. Engvig’s bok “Gamle Dampen” er
de fleste båter som trafikkerte Trondheimsfjorden mellom 1850 - 1975 tatt med. Jeg vil
her nevne noen som ikke er oppført, og som gikk i rute en kortere eller lengre tid. M/K
“Østråt”, en sortmalt engelskkutter, med en ensylindret 80 hk Bolinder, gikk en periode
i 1940. “Gerd Sandan” var en større spisskøyte med en dobbelsylindret motor. Lengden
var kanskje opp mot 100 fot og farten ca. 8 knop. Den var hyppig plaget av
maskinskade, og i en slik rak den i land ved Flakk hvor den etter noen minutter sank.
Ingen mennesker mistet livet ved dette forliset. Magnar Burø fortalte om en tur til byen
med denne båten. Tobias Olderø hadde sprukket magesekk og sykekurven stod på
bordet i den primitive overfylte salongen da motoren stoppet. Det var “landvindsråkk”
som stod ut Byfjorden, og båten la seg halvveis med siden mot de krappe strømskavlene
og rullet noe aldeles forferdelig. Da syntes jeg synd på Tobias, sa Magnar. Dette var
enkle ord som en måtte være øyværing for å forstå betydningen av. Når Tobias, som var
en kunstner til å se det komiske i enhver situasjon, fortalte om dette kunne man få
inntrykk av at den nesten ett døgn lange reisen bare var moro.
Så seintsom under D/s Hitra
2.verdenskrig var det ennå
dampskipsanløp
på
Smågesjøen og her var det
ikke kai. Fosen Aktie
Dampskibselskab hadde på
denne tiden leid inn landets
eldste rutebåt, D/s ”Fjalir”.
Den var meget ubekvem for
pasasjerene og den manglet
bl.a. elektrisk lys. En ung
pike fra Småg gikk seg på
sjøen fra denne båten mens den var i fart og berget livet ved at hun fløt på kofferten sin.
Dette skjedde i mørke om vinteren, tett før stopp på Smågesjøen. Årsaken til ulykken
var at portene ble åpnet for tidlig og lenge før ekspedisjons-båten hadde lagt intil
skipssiden. Fillan var det siste dampskipsanløpet på Sør-Frøyaruta som fikk kai. Selv
om Telegrafverket hadde hovedstasjonen for både Frøya og Hitra på dette stedet, samt
at også distrikslegen bodde her, så anså vel folk fra vestsida av Hitra dette som en døsig
og tilbakestående plass.
”Der vester mellom skjær og bå...”

196

Nekolay Dahl’s motorbåt “Fisk” trafikkerte Sør-Frøya-ruta over ganske lang tid fra
1943 og utover. Utenom disse var det en båt som lignet mye på “Gerd Sandan”, men
denne husker jeg ikke navnet på. Den mest primitive av dem alle vil jeg tru var
“Kjalken”, en gammel fiskebåt av stål med dampmaskin. Det var kledd med uhøvlede
gråmalte bord mellom rekka og galgedekket og med en gissen dør i framkant på begge
sider. Selv om dekksoverbygget var påfallende smalt på sånne båter, ble det allikevel en
kummerlig plass for passasjerene. I plysjtrekket på sofaene i 1.plass røkesalong om bord
i D/s ”Hitra” sa folk at lus og kakerlakker trivdes godt og at det var tyskerne som kom
med dem. Jeg har aldri sett omtalt i litteratur at okkupantene var spesielt befengt med
slikt. Lusete ble vel de fleste en og annen gang under 2. verdenskrig. Det hendte også
oss i Hammarmyra noen ganger, og en av grunnene kan være at mor kjøpte opp ullfiller
for Arne Fabriker. Det var vanskelig å bli kvitt utøyet, og så skulle det holdes hemmelig
for man så jo på det som ei skam.
Lusemidler som Sabadillafrø m.m. var ikke å oppdrive, så det ble brukt lampeolje. Jeg
erindrer at det mange ganger var en svak eim av petroleum i klasserommet på
Solbakken skole. Hans Snåsø fant som rak noe som ble kalt minesaks. I denne
innretningen var det kvikksølv, noe han fikk en rivende avsetning på. Kvikksølvet ble
blandet i fett (antakelig talg fra sautarmer) og ble til en grålig salve. Kan tydelig
erindre at jeg foretrakk lusene framfor og bli innsmurt i dette svineriet. Den personlige
hygienen på denne tiden var , av lett forståelige grunner, ikke helt på 2000-nivå. Jeg vil
her nevne, at en god stund etter 1950 levde det mennesker i Bispøyan som trodde at de
fleste voksne individer, da fortrinnsvis menn, hadde et ”lusbol” i ryggen. Hvis man
svettet sterkt kunne noen av disse lusene komme ut. Da gjaldt det å ta knekken på dem
omgående, slik at de ikke fikk formere seg. Jeg har selv hørt en kvinne si omtrent slik:
”Nei lusete har vi aldri .vært, men det hender naturligvis at kallen har noen svettluser i
ny å ne.”. Å ha lopper derimot, som det i hvert fall var flust av hos oss i Hammarmyra,
ble ansett som akseptabelt, selv om disse beit mye verre enn lusa. Disse forsvant ikke
helt før folk fikk råd til å bytte ut halm-madrassene i sengene med noe bedre.
Når det gjaldt å holde huset reint, s.s. innbo m.m. var, etter min mening , standarden
betydelig bedre enn omkring år 2000 Husa ble minst ”rundt-vasket” et par ganger i året.
D.v.s. at innventar, tak og vegger ble nitidig rengjort, og de fleste skrubbet det som var
trehvitt med grønnsåpe og skurekost. Kvinnfolka satte sin ære i at alt var reint.
Reingjøringa kunne etter de eldres mening mange ganger direkte ta overhånd. Bestemor
til bl.a. Arnfinn Helsø, Ellen Thorsø samt hennes søstre i Svankilen var
foregangskvinner i hygiene i tidsperioden etter 1.verdenskrig. Elias H. Burøy fra
Bispøyan, var i egenskap av representant for Kvenvær Jordstyre, blitt tilkalt av far til
disse kvinnene for å ordne med noen dokumenter. Mannen var nå sengeliggende, men
det manglet intet på forstanden. Under samtalen med Elias spyttet mannen mørkebrun
skråtobakksaus utover det snøhvite dynetrekket. Elias framkastet da forslag om at han i
stedet kunne benytte spyttebakken som stod lett tilgjengelig ved siden av sengen. Men
da utbrøt mannen bestyrtet, at det kunne han da ikke gjøre. Døtrene var så inderlig glade
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i å vaske og han ville derfor ikke skuffe dem. Jeg hørte selv Elias fortelle dette og han
ble av øyværingene betraktet som svært nøktern og saklig. Jeg vil tro at de fleste eldre
mannfolk i denne tidsperioden, blandt dem bestefar Nils Langdahl, syntes at all denne
vaskinga var unødvendig, men en så sterk demonstrasjon som fortalt ovenfor, var vel
heller uvanlig. Det var på denne tiden Minda`s bestefar, Lars Gautvik på Titran, spikret
mattene fast til gulvet fordi han syntes husets kvinner overdreiv gulvvasking og
reingjøring.
Et årvist gjøremål om høsten var ”å kok heimkokasåp”. Dette har nok folk i Bispøyan
holdt på med i lange tider, og det ble vel heller mer av det under 2.verdenskrig da bl.a.
vaskepulver og grønnsåpe ikke var å oppdrive. Såpekoking foregikk omtrent slik hos
oss. Ei jerngryte på 25-30 l med litt vann i, ble satt ned i det ekstra eldrommet på den
store ved/torv komfyren. Der ble det fyrt bare når noe spesielt skulle foregå s.s. koking
av vasketøy m.m. Talg fra sauer og andre dyrs tarmer ble brukt til dette. Renske talg fra
tarmer i slaktetida var noe jeg måtte være med på, selv om jeg syntes det var ufyselig.
Etter noe koking smeltet talgen og da ble det tilsatt kaustik-soda. Gryta ble så satt til
kjøling og såpa la seg øverst i et 6-7 cm`s lag. Denne grå-beige såpa ble brukt til
gulvvask og til vask av klær på vaskebrett gjennom heile året. Det ble sagt at B-såpa,
som var i handelen på rasjoneringskort, under krigen, ble laga av fettet på russike
krigsfanger som tyskerne kokte. Etter en tid skiftet denne såpa farge fra ubestemmelig
grå til å bli grønnaktig, antakelig for å gjøre den noe mer delikat. Da ble det sagt at nå
tok de ikke engang uniformene av fangene før de kokte dem. Tyske uniformer var som
oftest grønne, og det var vel det folk forbandt med dette. Denne makabre vitsen ble tatt
alvorlig av mange barn, og selv om mine foreldre bedyrte at dette var bare tull, forlangte
jeg ”heim-koka-såp” når jeg var nødt til å vaske hendene. Ennå i dag vet man egentlig
ikke hvor fettet til B-såpa stammet fra. Da Blenda og andre vaskemidler bl.a. grønnsåpe
kom i handelen igjen, sluttet vi å lage såpe.
Både før og under 2.verdenskrig brukte så godt som alle mannfolk i det området jeg
beretter fra strikkede underklær. Som oftest var skjorte og underbukse av naturfarget
hvit ull, men det var også varianter i grått, blått og til og med i rødt. Om sommeren gikk
man over til langarmede ”Makko” bomullsundertøy, men mange brukte hjemmelaget av
ull heile året. På denne tiden ble det fisket fra åpne robåter og selv om folk holdt
balansen nærmest uansett hvordan disse farkostene oppførte seg, var det ikke alltid så
enkelt å få strålen over ripa når en ”slo lens”. Når man dessuten frøs og ble ”blålåppen”
på hendene vinters tid, lot det seg ikke gjøre uten at noen dråper havnet i underboksa til
både unge og eldre. Når så disse underbenklærne ble vasket i ”heimkokasåp” noen
ganger, fikk de etter hvert en nyanse av noe ubestemmelig brunt der foran. Først ganske
svakt, men hvis boksa var stoppet og lappet i baken og på knærne, eller på annen måte
viste tegn til å være aldersstegen, kunne et relativt stort område være temmelig
misfarget. Men dette ble ansett som normalt, og de hang frimodige på tørkesnora
sammen med annen vask, og uten noen som helst form for diskresjon. Herreunderklærne var så godt som alltid strikket på strikkemaskin. I Bispøyan var det Pauline
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Olderø (f.31.12.1900) som hadde dette som attåtnæring. Etter krigen og utover på 1950tallet gikk sånne klær mer og mer av mote. Det jeg minnes best for min egen del var at
dette ubehagelige undertøyet bestandig plaget meg med kløe.
Bestemor Langdahl fikk en livstruende betennelse i hodet noen år før krigen og måtte
øyeblikkelig på sykehus. Hun tålte ikke den kraftige ristingen de store ensylindrede
motorene frambrakte og derfor ble sykekurven satt ombord i onkel Gustav Jenssen’s 30
fot lange motorbåt “Kalle”, som så ble slept til Trondheim av M/K “Mjølner” som
hadde en 30 hk Grei innsatt. Da bestefar Langdahl ble syk tidlig vinter 1944, måtte han
først kjøres med M/K “Wichmann” til Melandsjø og videre med S/S “Frøya”, hvor
sykekurven stod blant levende dyr og annet gods på turen videre til Trondheim. Han
døde på st. Elisabeth’s Hospital kort tid etterpå. Disse eksemplene på syketransport fra
Bispøyan er ikke enestående, men jeg vil heller tru at andre kunne være betydelig mer
dramatiske.
Det eneste jeg har hørt om syketransporter på 1800-tallet er hva som er oppgitt i et
referat til et slekstreff i 1991 Her blir det fortalt om en liten gutt som døde av tarmslyng
i en færing på veg fra Ottervika (nå Otervik) til lege i Kristiansund. Han var en bror av
Johan Bernt Ottervik Monsø (f.1863-d.1952) Denne gutten hette Johan (f.1859) og
Bernt Monsø var oppkalt etter han. Bare på Olderøya var det mange barn som døde i
denne tidsperioden, men ingen ble så vidt jeg vet, transportert til lege eller sykehus.
Også alle øyværinger som døde i ”Spanska” avled heime i sine senger. Jeg har hørt
fortalt at til langt ut på 1900-tallet var blindtarmbetennelse en dødelig sykdom i dette
området. Ble noen syk og fikk smerter ble det drøyet i lengste laget med å hente lege.
Når så tarmen sprakk forsvant smertene, og dette ble oppfattet som bedring. Etter kort
tid oppstod bukhinnebetendelse og de fikk feber, men selv om da pasienten ble sendt til
sykehus var utgangen som oftest døden.
Våren 1949 var jeg med på en syketransport til Kristiansund. Bjarne Olderø ble akutt
dårlig og måtte til sykehus. Hjalmar Monsø med M/K Signal (33 fot – 10 hk Wichmann)
kjørte han dit. På turen heim møtte vi to galeaser søkklastet med saltfisk. I den lette
nordøstlige brisen, hvor den obligatoriske vimpelen i fortoppen hang nesten rett ned,
hadde de alle seil oppe. Den ene av båtene passerte vi tett oppunder og det var et mektig
og imponerende syn. Hvor mange seil som var satt, fra jageren ytterst på baugspryden
til mesanen akterut, kan jeg ikke gjøre rede for. Det var nok en av de siste gangene slike
seilbåter, lastet med saltet skrei til klippfisk, var på vei mot Kristiansund.
Det beste reisetilbudet til de ytre distrikter så som Bispøyan med flere, tidsperioden tatt
i betraktning, var en tid etter krigen, da Fosen Aktie Dampskibsselskab’s dampbåter var
enerådende. Når disse båtene ikke var overfylte av folk var de “relativt luksuriøse” og
man kunne også få lugar med oppredd køye, men en måtte være tålmodig da de brukte
lang tid. Jeg har litt andre assosiasjoner når det gjelder lukta på disse dampbåtene enn
det Olaf T. Engvig gir uttrykk for i boka si. Den spesielle eimen av damp var bare en
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beskjeden del av odøren ombord på Gamle-Dampen. Det mest framtredende var fjøslukt
blandet med gammel urinlukt fra toalettene, da spesielt fra de på 2. klasse. For øvrig
synes jeg han gir et meget korrekt bilde av båtreisene og trafikantene.
«Gamle-Dampen» lot aldri en sjanse til å tute gå fra seg. Møre og Romsdals
Fylkesbåtars kjenningssignal var et langt og to korte støt i dampfløyta. Når mørebåten
kom fra Grefsnesvågen og skulle anløpe Olderøya ble den brukt på såpass lang avstand
at vi bare så en lang hvit røyk og når den første av to små hvite dotter ble sett, nådde
lyden oss. Båtene til Fosen Aktie Dampskibselskab ga fra seg et langt støt i fløya foran
sine stoppesteder. De fleste passasjerer gruet seg for denne skarpe og høye lyden, og
skvatt til når bråket begynte. Når vi var på besøk hos tante Karen i Sandgata 75, stod
jeg det meste av tiden nede ved kanalen der hvor robåtene til losene lå. Ble aldri lei av å
se på den utgående og inngående båttrafikken. Signalet for å få Skansenbrua til å åpne
elveløpet var seks lange støt. Under krigen gikk så og si alle rutebåtene ut samtidig, og
alle tutet. Erindrer at Fosen, Frosta, og Innherredsbåtene samt «Staværingen», lå og
ventet på tur, men også at noen fraktebåter og motorbåter fra de ytre distrikter benyttet
denne anledningen til å smette under brua. Sistnevnte hadde gammeldagse tåkelurer og
de to siste støtene bar som oftest preg av at lungene til han som blåste i luren, var
overanstrengte.
I 1907 eller 08 reiste min far fra Edøysundet til Svellingen med trebåten D/s ”Smølen”.
Han skulle besøke sin moster som bodde på Inderøya, Rottingen. De hadde sittet og
ventet en drøy stund i færingen på at rutebåten skulle komme. Han var i bare
konfirmasjonsdressen, og var derfor frossen da han gikk inn i salongen/lugaren. Der
stod det en kahyttsovn med en pøs med kull ved siden av. Han hadde aldri brukt dette
brenslet før, og gjorde som ved torvfyring, fylte ovnen helt full. Så gikk han og la seg
på en benk og sovnet. Etter en stund våknet han av at det var forferdelig varmt og den
runde ovnen var helt rødglødende.
Mørebåtene som gikk i rute mellom Kristiansund og Frøya var også innom Bispøyan,
og de hadde det svært travelt, og hadde en lei tendens til å gjøre skade på kaianleggene
de anløp. Mens Fosenbåtene nærmest kontinuerlig ble bygd om og modernisert, var
Fylkesbåtane i Møre og Romsdal omtrent slik de så ut da de kom fra verkstedet for 50
til 80 år siden. I min tid var det, i motsetning til det som var brukelig før, Trondheim
den byen man reiste til. Minda, hennes bror Rolf og deres mor Karen Ulriksen, reiste
med Møre og Romsdal Fylkesbåtar’s S/S “Gange Rolv”, som var en såkalt brønnbåt.
På tur mellom Titran og Avløs rullet den, på grunn av sjøgang, over på siden hvor den
ble liggende såpass lenge at besetningen begynte med forberedelser til å forlate den.
Imidlertid reiste den seg sakte på rett kjøl igjen. En av offiserene om bord svor på at det
var siste gangen han var med denne holken.
Før 2.verdenskrig hadde antakelig bare én eneste flyvemaskin passert over Bispøyan.
Det skjedde etterjulsvinteren 1938. I aprilsdagene i 1940 fløy, som før nevnt, en norsk
todekker over øyene. Dette var alt øyværingene hadde hatt av befatning med fly. Da det
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utover sommeren dette året ble en ganske intens trafikk av tyske krigsfly, virket dette
meget skremmende på en del mennesker. Spesielt kunne jagerflyene holde lav høyde,
og for meg var de mange ganger en redselsopplevelse. En gang stod jeg ved nordre nova
på Storhuset og så et fly, ganske langt unna, i retning Hestnesfjellet. Flyet stupte
nedover, og en kort stund etterpå hørte jeg et dumpt drønn som gjorde meg redd, og jeg
sprang inn på kjøkkenet. Dette tror jeg var den tyske flygemaskinen som slapp bomber
mot Hestnes Hvalstasjon i april 1940. Folk mente at flygeren hadde forvekslet en stor
såkalt raserbåt som lå der, med et norsk marinefartøy.
Torvtakning var vel ukjent for okkupasjonsmakten. At noen gravde et stort hull høyt
oppe i terrenget, virket for dem meget mistenkelig, og noe som måtte undersøkes
nærmere. En taker og en triller ble utsatt for dette, og panikken hos dem ble såpass stor
at sistnevnte hvelvet trillebåra og gjemte seg under den. Ikke alle hadde ”fått med seg”
at det var noe i det hele tatt som hette flyvemaskin og fløy i luften. Slik var det med en
mann fra ei lita øy nord for Burøya. For ham var noe slikt så absolutt et ”uidentifisert
flygende objekt” som holdt et forferdelig leven. Så han et, ble båten tverrsnudd, og med
alle tegn på desperasjon fossrodde han mot nærmeste strand. Denne oppførselen påkalte
naturligvis de tyske pilotenes oppmerksomhet, og han hadde mange fortellinger om
hvor innpåslitne flyene hadde oppført seg mot ham. Etter hvert som han oppdaget at de
var harmløse for ham, ble redselen noe mindre, men enda i 1943 kan han ikke ha forstått
at det var mennesker om bord i dem. Denne selvopplevde historien, som jeg kan datere
til at Astri-Tove Rød var spedbarn, vil jeg tro understøtter min påstand. På veien til
butikken på Olderøya hadde han sett tre fly, og fortalte noe oppskaket følgende: Det
første var ikke større enn en 3-stykkers mort, det andre var som en stor Svartbak, men
det siste var forferdelig stort, og i det han strekte ut begge hendene sa han: ” Æ e sekker
på at vængen (flertall) på de va så stor”. Uttalelsen er ikke så ille som den kan høres ut
til. Dette har jeg selv erfart under faget flykjenning på Flyvåpnets våpentekniske skole.
Vet man ikke avstanden er det umulig å bedømme objektets størelse eller omvendt.
Høsten 1940 var M/K “Oddvar” med Anton Johansen, Bjarne Olderø, Magnar Olderø
og Otto Strøm på sildefiske i Stjørna. En søndagsmorgen mens drivgarnsbåtene lå i
havn i Høybakken, ble de beskutt av et tysk fly. En mann ble drept omgående mens han
stod og barberte seg. M/K Oddvar lå der hvor de fleste prosjektiler slo ned og ble
rammet av flere, og et hadde stoppet i en kvist i dekksplanken like over hodet på den
14-årige ”skårongen” Otto Strøm og skrenset videre bortover bakken på båten. Paul
Monsø og Alfred Thorsø ombord i M/B Vårliv, en ca. 27 fots båt med en 5-9 hk Sabb,
ble rammet av flere prosjektiler i lugaren forut. Paul hadde tre kulehull i den ene handa
og en mitraljøseprosjektil stod fast i skuldra. Alfred ble rammet av et som først hadde
gått gjennom noen kokekar og siden gikk gjennom låret hans. Bare tredje-mann på
båten, Johan S. Thorsø, kom uskadet fra hendelsen. Like etter at beskytningen var over,
landet en tysk flybåt og tok de sårede med til Trondheim. Dette ble av fiskerne oppfattet
som en represalie for at de brukte for mye lys om natten, mens tyskerne derimot
forsøkte å få dem til å tro at det var et Britisk fly som skjøt. Det er også mulig at
besetningen på et redningsfly ikke kjente til hva operative kampfly foretok seg.
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Det satte seg stivkrampe i sårene til Alfred Thorsø, og 1. oktober døde han fra sin hustru
og fire mindreårige barn. I en fiskarheim var forsørgeren borte og sorgen kommet
isteden. Omtrent på samme tid omkom Eilif Hanssen fra nærmeste nabohus,
”Gammelstua”. Båten han var om bord i forsvant sporløst på Nordkysten av Skottland.
Moren nektet å godta at han var død og ventet resten av livet på at han skulle komme
heim igjen. s. 62, 149 Eilifs foreldre Eline og Hans hadde fra før mistet to sønner. 15. juli
1918 druknet 10 år gamle Jens og den 4. juli 1919 døde 12 år gamle Petter av difteri.
Huset lengst sør på Torsøya hette Systua. Videre Oppistua, - Nistua, - Gammelstua og
Bakkan. Gammelstua, som stod helt ned mot flomålet, var det eldste huset i Bispøyan.
Antakelig bygd en gang på 1700-tallet. Det ble, som en følge av norske myndigheters
fraflyttingspolitikk, nedrevet og ødelagt omkring 1960. Betingelsen for å få
fraflyttingsbidrag, var at husene man flyttet fra, ble ødelagt. Enker med små barn var
ikke ukjent på denne øya. I 1928 mistet Johanna Thorsø mannen sin, Sten Thorsø. Det
yngste av hennes fem små barn, Stenfrid, var enda ikke født. En stund etter 1940 døde
sønnen Johan, noen og tjue år gammel, av tubertla. (Dette er Johan S. Thorsø som var
om bord i ”Vårliv”) Torsøya var også forholdsvis sterkt rammet av tuberkulosen som
herjet dette området i 1920 og 1930-åra. Våren 1955 kom sønnen Sverre bort under en
kantringsulykke i forbindelse med utsetting av laksnotvarp. Petter Thorsø, opprinnelig
fra Systua, greide så vidt å svømme i land. Petter fortalte meg at han også ved tre andre
anledninger i forbindelse ved utøvingen av sitt yrke som fisker, hadde vært like nær
døden, nærmest bare mirakler berget han.
Oppistua kneiste høyt og fritt oppe på en knaus på Torsøya, og var synlig lang vei. Det
er lett å se en symbolikk i dette, og enken med barna, som greide seg der gjennom de
harde trettiåra. Da barnebarn av Johanna, på 1990-tallet, ville sette opp et fritidshus på
tuftene etter Oppistua, ble de nektet dette av øvrigheten. Nest yngste sønn av Ragna og
Hans-Petter Thorsø i Nistua, Hansemann, døde av tæring høsten 1946. Skjønt han bare
ble 22 år, var han en kjent spillemann på Hitra og Frøya og enda lenger bort.
Hansemanns fire år yngre bror, William, forteller at da de så motorbåten ”Forsøk”, i
rusket vær komme utover, forstod folket på Torsøya at Hansemann var død. Det var
brødrene Albert og Anton Monsø fra telegrafstasjonen på Lamøya som eide denne
båten, slik at det var lett å anta at det var ”telefonbud”. Hansemann var vel den siste
ungdommen i Bispøyan som døde av lungetuberkolose, men lenge etterpå var det
mange som fikk et forkortet liv p.g.a. denne sykdommen.
Alfred Thorsø fra Bakkan, har jeg fortalt om på side 194. Ikke slik å forstå at
innbyggerne av Bispøyan var lite hjelpsomme, de var vel heller det motsatte, men i et
samfunn med svært små forskjeller i eksistensgrunnlaget mellom topp og bunn, ble det
stilt store krav til å greie seg selv for en slik familie. Denne innstillingen satt også sterkt
i de som ble rammet. Det var krig og sosiale støtteordninger var ikke ”oppfunnet” enda.
Så sorgen over mann og far var nok ikke det eneste som tynget menneskene på Bakkan.
Side 195 avs. 2
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Lovise Thorsø forteller at mens hennes mor, Ingeborg, og yngste bror, Ingar, var hos
slektninger på Skipneset i Strømfjorden, fikk Torsøya besøk av tyske soldater. De kom
antakelig fra vakthytta i Helsøysundet eller Titran rett over på andra siden av
Frøyfjorden, hvor tyskerne hadde befestninger. Det var fem stykker i tenårene som
oppholdt seg i kjøkkenet i hennes barndomshjem ”Bakkan”, da det med ett stod menn i
uniform utenfor. Noen av dem som var i kjøkkenet ble skremt og overveiet å rømme
opp på loftet i 2. etg. De tyske soldatene oppførte seg imidlertid meget pent og ville
kjøpe melk. For en liter skummetmelk fikk Lovise kr. 5.-, noe som var meget sjenerøst
og ca. 25 ganger normal pris. Tyskerne var ute etter å kjøpe laks og Lovises eldste bror
Håkon viste dem vei til Nils Thorsø (Løw) i ”Systua”, som dreiv laksnot. Nils som
hadde både radio og våpen oppbevart i huset sitt, ble svært elskverdig ovenfor soldatene
og de fikk kjøpe så mye laks de ville ha. For ham var det om og gjøre å få dem bort fra
øya fortest mulig. Om Nils Thorsø var en spesiell tysker-hater vet jeg ikke, men det ble
sagt at han skulle ha uttalt omtrent følgende: ”Det er ikke nok å drepe tyskere en gang,
de burde bli drept to ganger”. Svein Olderø 6 år og med lange strømper. Han fjernet mandlene dagen før.

Sommeren 1940 var jeg i Trondheim og fikk fjernet mandlene, og opplevde da flyalarm.
Mor og jeg bodde hos tante Ida og onkel Petter Langdahl på Ugla, og hadde nettopp gått
av Gråkallbanen da sirenene tok til å hyle. Vi kunne se flyet høyt over oss og en
luftvernkanon like ved veien vi sprang på mot huset, smalt noe aldeles forferdelig.
Vi var med Arne Thorsø på M/K Wichmann utover til Bispøyan. Han dreiv da
småkvalfangst og hadde vært i byen med kjøtt. Utenom han var disse med: hans bror
Johan Thorsø, stebroren Frits Helsø og svogeren Sverre Halvorsen. Båten hadde samme
mannskap som da de denne sesongen traff seks Engelskmenn, i en litt større geitbåt, på
Griphølen. Den ble tatt med på slep til Lamøya der de fikk stell og mat og ny proviant.
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På Lamøya ble det igangsatt innsamling av strikka ullklær, s.s. gensere, votter og
strømper. Folk på denne øya greide seg vel relativt bra økonomisk, men de ga heller
ikke av sin overflod. Båten skulle så slepes til en posisjon nord for Halten. Da de fikk
jag på en minke, (vågehval) ble slepinga avsluttet noen kvartmil før møtestedet. Været
var fint og folka om bord i geitbåten hadde både radiosender og
navigasjonsinstrumenter. Arnfinn Helsø, som da var godt over 7 år, og var ned i lugaren
og så alle seks, husker dette godt, samt språkvanskene som oppstod. At beer var det
samme som øl, noe Engelskmennene var svært opptatt av å få tak i, var stort sett det
karene på ”Wichmann” lærte av språket. Det Arnfinn ikke kan gjøre rede for er om
mennene var opp i husa til Julian Thorsø, og hvilke klær de hadde på. Hans far, Frits
Helsø, antok at disse folka hadde drevet etterretningsvirksomhet.
Henry Jenssen (f.1923) forteller at sesongen 1945 dreiv de vårfisket etter skrei fra
Veiholmen med den 32 fots lange motorbåten ”Kalle” fra Klubbneset på
Helgebostadøya. Besetningen bestod, foruten han selv, av hans far Gustav og hans
søskenbarn fra Henriksøya, Birger og Bernt Jenssen samt Paul Monsø. En dag de fisket
med tvihaka fra grunnen Gammelklakken, som ligger nordvest av Veiholmen, kom en
tysk ubåt opp til overflaten på havet et godt stykke ut for fiskebåtene. Etter en stund
dykket den igjen og umiddelbart etterpå kom noen engelske fly og slapp 16 stk.
dypvannsbomber i en ring omkring stedet der ubåten forsvant. Sjokket fra
undervannsdetonasjonene var svært merkbare også på Gammelklakken, og mange av
fiskerne ble skremt. Folkene om bord i M/k ”Erling” fra Tømmervika og M/k
”Brødrene” fra Furuvika brøt umiddelbart av fisket og kjørte heim til Hitra. Henry`s
bror, Kalle, var ombord i Josef Helgebostads småhvalfangerbåt ”Porka”. De hadde
nettop fått ”fast fesk” i en vågehval, og iakttok det hele fra havet enda lenger ut..
Fiskerne fra Veiholmen, som for det meste dreiv fra robåter, rodde utover og fant en
mengde uer som var kommet til overflaten, og som det på den tiden ble betalt godt
for.”Kalle”kjørte også utover dit, men fikk bare tak i en halv kasse uer, og en del lange
og brosme. Etter en stund dannet det seg ei ”feitlynn” eller en tynn oljefilm på vannet
der angrepet skjedde. Den tyske ubåten så de ikke mer til, men om den var senket av
bombeangrepet hadde fiskerne ikke noen formening om. Redningsskøyta kom utover
fordi det ble oppfattet som om båtene dreiv og plukket opp mennesker, men ingen
norske kom fysisk tilskade i denne episoden. Det var flere karer fra Bispøyan på
Gammelklakken denne dagen, blant dem Idar Hegerberg fra Olderøya.
I Bispøyan verserte det også en annen fortelling om allierte fly som hadde bombet med
skarpe bomber i nærheten av fiskebåter på en skreibredd, men der ble det ikke nevnt
noen undervannsbåt, Om dette er en annen versjon av episoden på Gammelklakken vet
vi ikke. Det ble fortalt at da Nils Thorsø lyttet på en Norsk sending fra B.B.C. tett
etterpå, skulle millitære myndigheter ha beklaget dette, og ha sagt at flyene måtte kvitte
seg med de bombene som ikke ble brukt mot fienden. Da var vanlig og ikke la bombene
eksplodere. Det kunne kanskje la seg gjøre, på seriøst vis, å få klarhet i dette. Hvis noen
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legger på seg det betydelige arbeidet vil jeg tro at resultatet vil gå i favør av det
øyenvitnet forteller i avsnittet ovenfor.
Våren 1945 dreiv det inn tyske sjølik. Harry Burø (f.1942) erindrer at det var tyskere i
kjøkkenet deres i huset som stod i den gamle Burøygården. Minnet om dette har bitt seg
fast p.g.a. at han fikk sjokolade og drops av soldatene. Det var vel første gang i sitt liv
han smakte slikt. I ettertid ble det sagt at disse var på Burøya for å hente døde tyskere.
Mannen som var med og påviste et sjølik på Flatnessa sør på Burøya, forteller at
soldatene bl.a. tok ut mynter fra lommene på den døde og at disse ble liggende igjen på
stedet. Det er lite trolig at de ligger der nå, da tyske og norske mynter på denne tiden
hadde en meget dårlig legering. Det ble også gjort likfunn sør for Edøya, og her ble det
snakket om at det ene var liket av en ubåtsjef. I 1945 ble mange tyske ubåter senket i
området sør eller nord for Frøya når de etter endt tokt i Atlanteren skulle inn til Dora i
Trondheim, eller når de skulle ut igjen.
I løpet av krigen og årene etter var det mange drivminer som detonerte i og rundt
Bispøyan. Noen ble uskadeliggjort av minører, mens andre gikk av når de traff land i
skavl eller dønning. Da ei mine ble sprengt sør for Talerøyskjæra gikk ei vindusrute i
stykker på Solbakken skole. Dette var nok det nærmeste Olderøya kom krigsskade.
Øyene ut for Frøya var derimot mer utsatt under krigen, bl.a. hadde båtene fra Shetland
anløp der. Mange Frøyværiger måtte søke sikkerhet på andre siden av havet, blandt den
familier med barn. Også på andre siden av Hitra var det kontakt med båter og folk fra
England.
Litteratur: Se side 166 i Vågsværkrøniken - 1. bind av Johan G. Foss.

Ettervinteren 1945 hørte vi voldsom og langvarig flydur flere netter etter hverandre, og
over alt på øyene lå det aluminiums bånd som var sluppet ut fra flyene for å villede tysk
radar. Før det igjen, nærmere bestemt 14. november 1944 kl.1200 satt Ludvig Meek og
jeg oppe på Mellomsheia og så at befestningene på Titran ble bombet, samtidig som det
fløy fly over oss som vi trodde hadde norske kjenningsmerker, men der var vel heller
sirklene til R.A.F. Kanonene på Titran var da flyttet til Skarsøya i Aure, og det var
radarstasjonen flyene var ute etter, men det ble gjort små matrielle skader. En eldre
tysker døde, ”etter sigende”, av hjerteattakk under angrepet, og redningsskøyteskipperen Karl Berg ble rammet av en granatsplint i foten.
Det var ganske mange russiske krigsfanger på Titran, og i løpet av krigen døde tre av
dem. Det er å anta at forlite mat og elendig innkvartering, samt dårlig bekledning og at
spesielt skotøyet, eller mangel på slikt, var påkjenninger ikke alle tålte. De som døde ble
begravet inne på festningsområdet ved at de ble lagt på slette berget og overbredslet
med jord. I 1947 ble likene tatt opp og begravd på Titran kirkegård. Dette ble utført av
det frilynte ungdomslaget på stedet som også reiste en gravstein over de tre
uidentifiserte russerne. Innhogget på steinen står det skrevet at de falt i kampen mot
nazismen. Etter krigen ble alle russike graver samlet til sentrale russiske
krigsgravsteder, men p.g.a. at ungdommene på Titran. hadde ordnet dette, ble
forflyttning videre av disse ikke foretatt.
”Der vester mellom skjær og bå...”

205

Harald Gautvik så aldri at russiske fanger bli mishandlet og har heller ikke hørt om det,
men naturligvis utelukker han det ikke. Det var en stor overvekt av eldre menn blandt de
tyske soldatene, det var bare på radarstasjonene det var yngre folk. Vaktene var, stort
sett, heller ikke så nøye på om fangene fikk matpakker fra titterværingene, de snudde da
seg som oftest bort, slik at overlevering kunne foregå bak deres rygg. En gang kvakk
han til da han så vakten, som gikk foran noen russere som bar stokker, ta geværet fra
skulderen og stille det på tvers foran seg. Men dette var bare et utslag av tysk
grundighet og orden. Tyskeren syntes fangene gikk for fort, da turen skulle ta ”eine
stunde”, hverken mer eller mindre. Ludvig Meek fra Olderøya, var med en båt som var
beslaglagt av okkupantene og hadde base på Stabben. Han så en gang en eldre tysker
forgjeves forsøke å få en russer, en spinkel gutt, til å bære noe tungt. Tyskeren ble sint
og russeren begynte å gråte. ”Ser du ikke at det er tungt for gutten” sa Meek, men
tyskeren mente det var latskap. Utgangen på dissensen mellom Meek og tyskeren
husker jeg rett og slett ikke.
Det var også tyske befestninger på Halten. Disse ble angrepet av alierte fly 15. oktober
og 13. desember 1944. I det første åtaket ble en brakke som tilhørte Statens Havnevesen
og benyttet av arbeiderne på moloen, beskutt. Fem mennesker mistet livet, blandt dem
morfar til Snefrid Monsø, samt en ung pike, hvis navn og datoer er skrevet ned i den
våte sementen og bevart for ettertiden. Mange ble også såret denne dagen. Det har, ca.
på 1990-tallet, blitt hentydet i Adressavisen at dette var en hevnaksjon p.g.a. at engelske
flygere var blitt arrestert der. Harald Støen på Sistranda, som er innflytter fra Halten og
øyenvitne til hendingene, sier at denne påstanden er meningsløs. Tidlig i krigen førsøkte
noen Engelske flysoldater, antakelig en crew på en flymaskin, å komme seg tilbake til
England, men utenfor Halten fikk båten deres motorstopp og de så ikke annen råd enn å
overgi seg til tyskerne. En av tyskerne på Halten var gift med en engelsk dame og det
viste seg at hun hadde vært nærmeste nabo til en av flygerne. Krigsfangene )x(, som
siden ble sendt til krigsfangeleirer i Tyskland, fikk meget god behandling. Bl.a. fikk de
ligge i senger mens et tilsvarende antall tyskere måtte ligge på gulvet. Hvis det var
norsk besetning på denne båten så var jo disse henfallen til dødsstraff, men det ser ut til
at dette ble ordnet i minnelighet.
(x) Slike hadde, iflg. Genferkonvensjonene utstrakte rettigheter. Må ikke forveksles med fanger i tukthus- og
konsentrasjonsleirer. Nevner dette fordi media , etter min mening har begynt å rote med begrepene.

.
Mens min svigerfar Kristian Ulriksen var på sildefiske på Uthaug, så han en russisk
fange bli skutt, antakelig p.g.a. av en ubetydelig forseelse, eller at en nordmenn har
forsøkt å gi han mat.. I motsettning til Titran var det, ifølge media, Org. Todt, egentlig
en ubevepnet arbeidstjeneste, som hadde kommandoen over fangene på Ørlandet, og
hadde ansvaret for grusomhetene der, men selve vaktsoldatene kan ha vært fra en tysk
våpengren. Jeg vil tro det er forholdsvis enkelt å få mer korrekt informasjon om den
tyske fangebehandlingen på Ørlandet. I de underjordiske gangene på Austråt er det bl.a.
et krigsmuseum.
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Etterjulsvinteren 1945 holdt tyskerne på å legge et jernbanespor i Sandgata mot Skansen
stasjon og arbeidet ble utført av russiske krigsfanger. Det var svært kaldt og kulden
kjentes spesielt godt langs kanalen i Trondheim. Mange husmødre i denne gata, blandt
dem tante Karen Rød, tok da fra sine knappe rasjoner og kokte suppe til fangene og de
tyske vaktene. Så langt ut i krigen levde vel ikke menige soldater i overflod, men det
må likevel ha vært store variasjoner i behandlingen av russiske krigsfanger. Tante Karen
var på denne tiden den eneste jeg vet om som virkelig hatet okkupantene, dypt og
inderlig, men et par hutrende menige soldater har vel vakt andre følelser hos henne.
Da en av mine barn studerte geografi grunnfag, og befattet seg med statistikk over
livsvilkår i Norge fra 1930 til 1940, ble han svært overrasket ved å oppdage at SørFrøya og Kvenvær var blant de kommuner i landet med den laveste
gjennomsnittsinntekt gjennom hele denne perioden. Jeg har hørt sagt at på samme tid
var Norge et av de fattigste land i Vest-Europa. (Påstanden i siste setning er antakelig
politiker og medieskapt.) Kurt Hagen Werner på Tjønnøya besøkte ofte sin far, Olav
Hagen, som dreiv handelen på Risøya (x). Han forteller at det var en betydelig bedre
“velstand” i Sør-Kvenværet enn i Bispøyan. Grunnen til dette var kortere vei til
fiskeplassene, og at handelsmennene der var mer villige til å kjøpe fisk. Her er et
eksempel på hvor vanskelig det kunne være for fiskere å få solgt fangsten sin. Omkring
1930 fikk Martin Kvitøya og fostersønnen Arne Halvorsen ei stor kveite utenfor
Bussøya. For å få noen til å kjøpe den måtte de ro den lange og utsatte veien til Titran.
Hadde de fått solgt den i Bispøyan kunne de ha spart seg mye slit. s. 111
(X) Olav Hagen sa at da firma Hagen & Skaseth dreiv handelen i Risøysundet hadde de den sørste omsettningen
av alle handelsstedene på Hitra. Årsak til det var bl.a. stor kredittvillighet til fiskebåtene som måtte passere sundet
både på sør- og nordtur. Jeg har ikke kontrollert om ovenforstående påstand er riktig.

På denne tiden var det nok de færreste øyværinger som fikk dekket sine primærbehov,
slik vi definerer begrepet omkring år 2000. Da krigen kom med rasjonering, steig
levestandarden på grunn av at folk fikk penger mellom hendene og mange fikk da for
første gang på lange tider så mye til overs at de kunne kjøpe møbler. Dette var
sammenfallende med at jødenes beslaglagte innbo ble solgt på auksjon, og i flere
tilfeller fant man eiernes navn på tingene. Da de fleste hadde små bruk, samt at det var
fisk i sjøen gjorde at ingen direkte sultet i Bispøyan. De som var verst stillet var nok
dem som ikke hadde husdyr og jord.
Under 2. verdenskrig var nærmest alt rasjonert, og spesielt nærings og nytelsesmidler
var det liten tildeling av. De siste krigsåra var det stor mangel på slikt, det hjalp ikke om
en hadde rasjoneringsmerker. Det som ble savnet sterkest var nok tobakken. Innbarkede
”skråkailla” ble direkte syke av mangel på nikotin. Først og fremt ble de krakilske, men
noen fikk også synsevnen nedsatt og man ble kvalm og svimmel. Det var på markedet
forskjellige erstatninger og slikt som einerbær og bakparten av pissmaur ble også prøvd.
Heimavlede tobakksblader var nok det som ga noe lindring både for de som tygget og
de som røykte, men det var en illeluktende røyk av dem. Julaften i 1943 kom Lars
Gjertsen, ”skråkallj” fra Henriksøya, far til Athur Henriksø og Isak Gjertsen som er
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omtalt før i dette kapitlet, til Olderøya og ga Johan Olsa, Johan Arn, Bernhard og far en
bit skråtobakk hver. En meget uselvisk handling. Lars var en religiøs mann, og for han
var vel dette kristendom i praksis.
Som før nevnt var Bernhard Olderø storforbruker av ”Langaards skrå”, og en kvartrull
ble fortært forholdsvis fort. Han kjøpte også den nesten helt sorte røyketobakken
”Tiedemanns karva bla” som var i lyseblå esker på 50 g. Begge disse sortene hadde den
høyeste nikotinkonsentrasjon som var i handelen. Når Bernhard ikke fikk regelmessig
tilførsel av denne giften, reagerte kroppen hans med direkte sykdom s.s. beskrevet
ovenfor. Det er mulig flere hadde det like ille, men Bernhard var jo vår nære nabo og en
onkel far stod meget nær, og bl.a. fordi far selv var nesten like hardt rammet av
abstinenser, hadde vi i Hammarmyra stor medlidenhet med Bernhard, så nær som
Farfar. Han mente at hadde broren stelt seg så dumt, var det nærmest ”passeli åt`n”.
Farfar hadde tidlig bestemt seg for ikke å bruke tobakk. Den største grunnen til
beslutningen var at hans far Bænk, gikk rundt og siklet mørkebrun skråtobakksaus.
Det var bestefar Langdahl som på denne tiden hadde ansvaret for fordelingen av tobakk
til kundene på landhandelen. Selv brukte han røyketobakk i pipe og sigaretter ved å
inhalere, og av den grunn ikke kunne nyttiggjøre seg tørket skrå til røyking, noe som må
ha virket beroligene på skråkallene. I sin ytterste nød av tobakstrang blandet Bestefar
slik sterk tobakk sammen med tobakkserstatningen ”Mahuni” og klarte, med stor møye,
å presse denne røyken forbi bronkiene og ned i lungene, slik at han fikk den stimulansen
han var ute etter. Folk fikk mistanke om at Bestefar tilgodeså seg selv med mer enn det
som rettelig tilkom han (x), og da Bernhard spurte om dette var tilfelle, bekjente
Bestefar omgående sin brøde, dette på tross av at han var redd at hans nære kristne
trosfelle skulle bli rasende. Bernhard reagerte imidlertid slik en kristen skal gjøre og
tilgav, men for ettertiden ville han ta tobakken fra Karolina på Spælen. Hun var hans
medarbeider i Kinamisjonsforeningen hvor han i en årrekke var formann.
Misjonssambandet er, enda drøye 60 år etter disse hendingene, temmelig konservative
hva kvinner angår, men på tross av dette var vel hun den egentlige sjefen. Antakelig
mye p.g.a. sin økonomiske stilling og store giverglede til misjonen. Når det gjaldt bruk
av tobakk var det en teologisk uenighet mellom de to, og Karolina sa uten omsvøp, at å
ligge under for nikotin var det samme som å ligge under for opium, noe de begge gjorde
hva de kunne for å befri kineserne fra.
(X) Dette var ingen strafferettslig forseelse. Det var langt flere rasjoneringskort-merker enn det var tilgang på
tobakk.

Hans fostersønn John Halvorsen var med første gangen Bernhard skulle handle tobakk
på Spælen. Karolina manglet fullstendig det bestefar Langdahl var i besittelse av,
nemlig medlidenhet. Ei eske med vanlig lett tobakk ble delt på midten med kniv, og
disse 25 g pluss noe sigaretter var alt han oppnådde. Temmelig slukkøret begav de seg
på heimturen og Bernhard tok fram tobakkspipa si, i omfang som et krutthorn, og
begynte å røyke, og for en stakket stund henga han seg til nytelsen, men snart var det
slutt og pipa ble stappa på nytt. Da var det ikke mer igjen av de tjuefem grammene han
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hadde fått, og før de nådde nauset på Olderøya var også andre omgang utrøkt. Etter
denne opplevelsen ble han igjen kunde til landhandelen på Olderøya. Johan Arn ble
mektig forbannet på Bestefar p.g.a. det samme, men også han foretrakk å være kunde
hos ham. Jeg tror at denne fordelingen ble ordnet i minnelighet, og var på siden av
vanlig rasjonering.
Sensommeren 1943 var jeg med mor til Jernvareforretingen Fr. Mellbye & Co A/s, en
detail – en gros, i Prinsens gate. Jeg stod ute i butikken og ventet mens hun var inne på
kontoret. Etter en stund kommer en smørblid eldre herre ut av kontordøren, antakelig
innehaveren, med en kvartrull skåtobakk i Langaads blå innpakning i den ene hånden,
og tok ned fra hyllen en brannbil av tre som jeg fikk. Om det var smøring eller bare en
vennskapelig handling vet jeg ikke, men Mellbye hadde bl.a. spiker som det var stor
mangel på. Det var nok ikke meningen at jeg skulle vite det, og jeg måtte love og ikke
si noe om det til far. Det var den eneste gangen hun ba meg om noe slikt. Selv om jeg
bare var 9 år forstod jeg godt at man måtte holde tett. Hadde det kommet far for øre
hadde det nok blitt stor oppvask i Hammarmyra. Et slikt svik hadde han vel sett på som
værre enn ekteskapelig utroskap.
Det var kaffeerstatningen ”Kornelius” som de fleste av mors kunder foretrakk. Den
bestod bl.a. av brent erter. Tegningen utenpå pakken var et blidt fjes med
blankskjermlue. Jeg vil tro at fraværet av kaffe ikke betydde så mye for de fleste
øyværinger. Det var vanlig at man kokte på ”gruggen” (gruten) flere ganger. For å få
pen brunfarge på skvipet ble det ispedd Sikori og skinn av tørrfisk (klareskinn). På
Olderøya var det vel bare i husstanden til Ane og Bernhard man var nøye på kaffen. Det
var ikke slik at Ane og datteren Borghild konsumerte så store kvanta, men den de drakk
måtte det smake kaffe av. Ragny Jenssen forteller at i hennes barndomshjem hadde
moren og faren (Anes bror) egen kaffekanne med spesielt sterk kaffe.
Peder Hegerberg var sjef for Kvenvær Forsyningsnemnd under hele 2. verdenskrig. I
den forbindelse påtalte han ovenfor noen gårdbrukere i Helsøysund at de leverte slakt
direkte til tyskerne på Titran og Kvenvær. I de første år av krigen var det en tysk
vaktstyrke i Helsøysund som var innkvartert i Ungdomshuset og hadde et utkikkspunkt
med vakthytte på en av haugene opp og øst for Skjellvika. Det gikk ikke lang tid før de
fikk besøk av Gestapo hos Forsyningsnemnda på Monsøya, og de opptrådte, da spesielt
en nordmann, meget arrogant. Det siste de sa før de gikk var: Han måtte ikke tro at det
var deres svakhet som gjorde at de ikke tok han med. I den tid måtte man være forsiktig
med hva en sa også til naboer og kjente og Peder var nok heldig når det ikke ble noe
mer enn en advarsel. Isak Hegerberg forteller at hans far Peder spredte illegale skrifter
over mange år og sier det slik: ”Når det gjelder distribusjon av illegale aviser så skjedde
dette over lang tid, hvordan den foregikk vet jeg ikke, men de gikk i hvert fall unna. Det
hele jeg hadde med dette å gjøre var å skrive på maskin, da jeg var snarere til dette enn
min far. Det ble holdt hemmelig og det var aldri noe snakk om dette arbeidet.”
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Under krigen måtte alle landets postkontorer ha et bilde av Quisling hengende på
veggen. Ingrid J. Hegerberg f. Jenssen, som da var poståpner på Monsøy, fortalte at
bildet aldri fikk henge i fred. Det ble skrevet på, øynene stukket ut og til slutt reiv Lars
Furuvik fra Burøya det ned fra veggen og symbolsk tørka seg bak med det. Ingrid fikk
da omgående, gjennom Postmesteren i Trondheim, anskaffet et nytt. Noen dager etter
fikk hun besøk av Lensmannsbetjent Ratje, som hadde med seg et anonymt brev,
skrevet av en fra Bispøyan til N.S. i Trondheim, om at det var ugreie med Quisling
bildet på Monsøy. Ingrid kjente straks igjen håndskrifta og på den måte identifiserte hun
brevskriveren. Vedkommende trodde nok at hvis Ingrid ble avsatt fikk han overta som
poståpner. Ratje, som ble en kjent motstandsmann på Hitra, hengte opp et nytt bilde og
brente det som Postmesteren hadde skaffet til veie og som allerede hadde fått øynene
stukket ut, og skreiv til N.S.-kontoret at alt på Monsøy Postkontor var reglementert og i
orden. Bildet ble etter dette satt på en plass hvor ingen uvedkommende kunne nå det. En
kunne havne i fengsel for mindre enn dette.
Hat var bare et diffust begrep for øyværingene, og de befant seg i den stikk motsatte
enden i skalaen av den ekstreme utgaven vi hører om. Jeg ser på å hate som enda mer
skammelig enn løgn, misunnelse og tyveri. Dette mener jeg å ha fått med meg fra
kulturen i Bispøyan. Selv om en ikke akkurat elsket sine fiender så betydde nok
skriftens ord mer for dem enn de selv forstod. Med bakgrunn i dette hadde de også et
annet syn på okkupasjonssoldatene enn det som var rådende de fleste andre steder i
fedrelandet. At de ikke hadde tyske militære tett innpå seg kan vel også forklare noe.
Selv om det ble utvist stor forsvarsvilje i aprilsdagene i 1940, mener jeg likevel at de
fleste Olderøyfolk og andre øyværinger hadde, i sammenligning med steder lenger sør
på kysten, et relativt avslappet forhold til det å være hærtatt. Dette vil jeg tro det kunne
være likedan andre steder også. Jeg kom en gang i snakk med en nordlending som kom
fra et sted hvor det under krigen var en liten vaktstyrke og en lyttestasjon. Han var høyst
overrasket og indignert over hvor ufordragelige de tyske turistene var. Han hadde ventet
at de var mer lik soldatene han husket fra krigen, som hjalp folk med slottonna og gikk
på bønnemøter. Denne ytterst lille del av okkupasjonshistorien er nok tapt for bestandig,
da mange eldre mennesker enda 60 år etterpå ser på slik omgang med fienden som
jevngodt med landssvik. I Kvenvær Kommune var det under krigen bare to personer
som var innmeldt i Nasjonal Samling, partiet som Vidkun Quisling var øverste sjef for.

Et blaff av patriotisme i fredsrusen i maidagene 1945, resulterte i at en pike fra
Olderøya, som hadde et barn med en tysk soldat, ble snauklipt. Olderøyfolk tok avstand
fra dette, og det vil jeg tro at de aller fleste av de øvrige øyværingene også gjorde. Det
er bestandig noen som beholder fatningen og tenker klart uansett hvor opphisset
stemningen kan være. William Thorsø, som var på Monsøykaia denne dagen, kan
fortelle at da han fikk høre hva som hadde skjedd, ble han rystet og fortvilet. Isak
Gjertsen, kjødelig bror av onkel Arthur Henriksø, ble så oppbrakt over det som skjedde,
og ga uttrykk for det på en slik måte, at han regelrett holdt på å få juling. Hadde det ikke
vært for at Magnar Olderø tok hans parti er det ikke helt usannsynlig heller. I disse
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dagene hadde en pike fra Trondheim, i samme situasjon som hun som var blitt klipt,
datteren til en ungdomskamerat av hans far Lars Gjertsen, søkt tilflukt i hans hjem.
Ingrid J. Hegerberg fortalte at da hennes mor, Ida Jenssen f. Hestnes, fikk høre hva
piken var blitt utsatt for, ble hun sterkt fortørnet. Ida, som etter mine foreldres mening,
var det nærmeste en kom en kvinnesakskvinne i Bispøyan, var også en markant og dypt
respektert personlighet i ”Det gamle Bispøyan”. Nå gikk den myndige damen ned til
sjøen og sa hva hun mente til de tilstedeværende og feiet egenhendig opp håret. Denne
handlingen kan vanskelig tolkes på annen måte enn at hun forsøkte å mildne
fornedrelsen hennes unge medsøster hadde lidt.
Ole Henriksø, som var 10 år da dette hente, husker at han var inne på butikken på
”Skanken”. Erindringen om da han, for første gang, hørte at sin far svor stykt, har bitt
seg fast i hukommelsen. Ole ble voksen før han igjen hørte sin far banne, men da i det
stille. Jens Henriksø ble fryktelig sint, og mange med ham og de ble enige om å gå ut og
forsøke å hjelpe piken, derfor ble de øyenvitner til dramaet i Lamøyvalen. Ole mener, at
selv om det bare var tre stykker som utførte selve ”udåden”, var det flere på land som
var med på dette. Det jeg husker fra denne dagen er at jeg leste fri presse for første gang
og at det lå en stabel av ”Steintorvsekker” på kaia. Dampbåtene som trafikkerte Frøya
og Hitra det siste krigsåret ble fyrt med brenselstorv og bjørkeved og folk hadde
leveringsplikt på dette.
Til de piker som stadig med tyskerne gå rvil jeg sige et alvorligt ord. Husk du er norsk og det navnet du fårer
foræder mot Norge din mor.

At kvinner hadde forhold til en oppukasjons-makts soldater, var i Bispøyan som over
alt ellers i verden, det folk reagerte mest på. Under krigen het det seg at nazistene skulle
sendes til Bjørnøya og tyskertøsene snauklippes, og i fredsrusen så vel enkelte på dette
som en slags plikt. Norges virkelig store skamm på dette område begynner først på
regjerings og-embedsmannsnivå, som overlagt brøt norsk lov og systematisk trakaserte
dem bl.a. med landsforvisning. Alle kategorier ble tatt under en kam, det være seg
”gudsord fra landet” som regelrett ble forført, seriøse kjærlighets forhold og horer. Det
var nok de sistnevnte som greide seg best, da de bare tok over de Engelske soldatene
som stod i landet til ut på 1946 Tysk militært personell hadde ikke tilgang på
prevensjonsmidler i Norge. Dette fordi nazistenes rasepolitikk anså norske kvinner som
såpass gode ariere at avkom mellom dem og tyske soldater var svært ønskelig.
Reaksjonene på Olderøya var, som før nevnt, enstemmig fordømmende på det som
hadde skjedd. Det rådet en slags patriotisme for ens egen øy og et motsetningsforhold
mellom Sør og Nordøyan. En mann fra Olderøya sa noe slikt som; Håret veks vel ut
igjen, men at de skulle gjøre noe slikt med ei i fra øya hans, så han nærmest på som en
personlig fornærmelse. Han mente de heller skulle ha klippet en gift kvinne fra
naboøya, hvis eneste forseelse skulle ha vært at hun ved et par anledninger hadde vært
litt for smørblid ovenfor tyske soldater. Mor og min søster Margit var svært fortørnet og
luftet sin forarelse i sterke ordelag. Selv forstod jeg ikke så mye av det heile, da jeg gikk
en gang i måneden og ble snauklipt av August Olderø uten å ta noen skade av det.
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Ca. 1944 måtte de i Norge som hadde ulltepper avstå slike til den Tyske krigsmakt. I
Bispøyan ble disse levert på Hovde hvor så Lensmannen i Hitra og Kvenvær kom og
hentet dem. Elias H. Burøy var der som representant for øyværingene. Det var ordentlig
sørvest ruskevær denne dagen og meget strabasiøst å ro mellom øyene, men noen
etternølere møtte opp denne dagen også. Dette var så langt ut i krigen at alt var blitt
meget strengt, og våget man å mukke kunne det bli sett på som sabotasje, med de
konsekvenser det ville medføre. Motorbåten til Lensmannen hadde et vakkert hvitmalt
skrog, men både båt og motor var i en elendig forfatning. Umiddelbart etter at den
hadde lagt fra kai stoppet motoren, og båten dreiv nedpå Jæktskjæra og totalforliste.
Elias H. Burøy og Arne Helgebostad klarte og komme dit med en robåt og reddet
lensmannen Asmundvaag og skipperen på båten Fjeldberg, som begge hadde vært i
vannet før de kom opp på skjæret. Folk slapp å levere flere tepper etter dette, og selv
om det var surt å bli fratatt hardt tiltrengte sengklær, var det likevel en trøst at disse ikke
kom i tyskernes hender.
Kvenvær Herred måtte levere 2 stk. hester til ”Vernmakt”. Disse ble uttatt sent på våren
1945, og vår store vallak og en hingst som tilhørte Samuel Helgebostad i Tømmervika
skulle sendes sist i mai 1945, men krigen sluttet jo før den tid. På dette tidspunkt fikk
man ikke godtgjørelse for verken ulltepper eller hester. Det var imidlertid ikke det som
tynget oss i Hammarmyra mest. At hesten vår skulle sendes i krigen var forferdelig. Det
var Lensmannen i Hitra og Kvenvær, Johan Olsen Asmundvaag, som sammen med en
veterinær kom heim til oss. Det ble fortalt at Asmundvaag virket brydd over oppdraget,
og han sa til far, som var svært tafatt. ”Ja, du forlanger vel kontant oppgjør for hesten”.
Fjeldberg var som før skysskaren, og nå hadde han en Colin Archer lystseiler, bortimot
30 fot lang og med en 7 hk Wichmann motor. Denne var vel den siste som ble sett på
som Lensmannsbåten her ute. Den ble siden påbygd bakke og høye rekker og det som
før var et vakkert skrog ble nå det motsatte. Den ble til slutt satt i land på Hestnes hvor
den stod og forfalt.
De første radioer i Kvenvær Herred var brukt ombord i de litt større fiskebåtene. Og i
Bispøyan var det M/k ”Wichmann” og Johan Pettersen på Hovde som hadde de første.
Tobisas Olderø fortalte at radioene de hadde ombord først på 1930-tallet var heller
lunefulle. En virket best når August Olderø hadde den på fanget, men hvis en annen av
mannskapet bare rørte litt på seg, skurret den noe aldeles forferdelig. Tidlig under
okkupasjonen måtte folk levere inn sine radioer så de ikke fikk høre nyhetene fra BBC`s
Norske sendinger.
Før krigen var det få av disse i Bispøyan, og på Olderøya var det fire stykker. Bestefar
Langdahl hadde en Norsk Folkemottaker, Bernhard Olderø hadde en Telefunken,
læreren Breida hadde en, og Johan Olsa hadde fått en av Radiogavefondet. Alle betalte
lisens slik at alle apparatene ble innlevert da radioene ble beslaglagt. Uten at en unndro
seg lisens eller hadde flere på den samme, var det svært risikabelt å ikke levere dem inn.
I ettertid vet vi at kontrollen på dette var svært dårlig, og dette rotet gjorde også at svært
få fikk apparatene sine tilbake etter krigen. (x) I Bispøyan var det noen som beholdt
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radioene under krigen, blant dem familien Stensø på Edøya og vi rodde dit i
fredsdagene for å høre, og jeg kan huske almen munterhet i den overfylte stua da Lars
Hagen, en ivrig høyremann og motstander av Arbeiderpartiet, kom for å høre
Statsminister Johan Nygaardsvold tale.
(X) En mann fra Vuddudalen som var fange hos tyskerne, og var på en arbeidskommando på Værnes i
1943,forteller at han var med på å pakke radioer som var beslaglagt i 1941 Disse ble videre- forsendt til Tyskland.
Se side 73 småsk.

Johan Pettersen og Julian Thorsø på Lamøya, Nils Thorsø og onkel Gustav Jenssen på
Klubbneset hadde også radioer, men informasjonsnytten av disse var heller dårlig da det
var svært vanskelig å få tak i batterier. Karen Helgebostad, som tidlig i krigen ble gift
med en tysk marinemann, Heins Fischer, og med ham har sønnen Kjell, hadde lov å ha
radio. Ekteskapet ble noen år etter krigen oppløst, og hun ble siden gift med mitt
søskenbarn Helge Jenssen på Grefsnesvågen. Da Helgebostad hadde eget
elektrisitetsverk og ikke var avhengig av batterier, og familien dessuten gjorde sitt
ytterste for å spre illegale nyheter i naboskapet, var derfra vi fikk vite nytt fra London.
Morten Helgebostad, av naturen nokså frittalende, var svært uforsiktig i sin
nyhetsformidling. Det er mulig han hadde en slags skyldfølelse, og så på dette som en
plikt, men når mann tenker på hva han risikerte så er det svært imponerende.
Skytterlagets Krag-Jørgensen geværer ble ikke innlevert, og disse stod på kjøkkenet til
Petra og Magnar Burø til ettersyn og vedlikehold, da de plutselig så tyskere utenfor.
Huset hadde to utganger, og våpnene ble i hui og hast brakt ut av den ene og overfladisk
tildekket, mens soldatene kom inn den andre. Det var dødsstraff for å oppbevare våpen,
men likevel ble bestefars trefotede katt, Aris, mett av dage, avlivet av Anton Monsø
med haglgevær i 1944. I slutten av krigen da Rinnanbanden hadde sine negative
kontakter på Frøya ble Johan Petersen kontaktet av en av agentene, Rolf Rinnan, og
lovte å stille lagerplass til disposisjon for krigsmateriell samt å ordne med befraktere for
videre befordring. Presten Storvik kom undervær med falskneriet og greide å rømme til
Sverige i april 1945, samt å underrette Johan Pettersen om forholdet. Denne satt fram til
kapitulasjonen og ventet på å bli arrestert. Dette fortalte hans kone, Karoline, til min
mor mens jeg hørte på fredssommeren. Hun mente at hennes mann, på noen uker, var
blitt hvit i håret. 206 - 2
Høsten 1955 etter at jeg var ferdig med min militærtjeneste fikk jeg ved en tilfeldighet
vite at far var blitt kontaktet av Johan Pettersen i 1945, som nok hadde stor tillit til sin
gamle befrakter, og mot sin “rådsdreng” og fortrolige Arne Helgebostad’s vitende, ville
han ha far med på å arrangere og hjelpe til med å ta i mot materiellet, og hvordan videre
befordring skulle arrangeres. Far fikk også vite at de var oppdaget av Gestapo, men
hadde ikke vært noe særlig nervøs da han mente at Johan Pettersen ville holde tett. Han
kunne jo ikke tenke seg til hvilke metoder de brukte for å få folk til å snakke, men han
var svært lettet da freden kom. Hans reaksjon var imidlertid svært forbausende, han
skjemtes enda ti år etter at tyskerne kapitulerte og jeg fikk ikke lov å fortelle det videre,
og den samme reaksjonen tror jeg også de andre impliserte hadde. I lojalitet til min fars
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ønske har jeg holdt tett i over 40 år, men nå informerer jeg mine etterkommere på
denne måten.
Øyværingene var nærmest oppdelt i to grupper under 1.verdenskrig 1914 – 1918 Den
ene var tyskvennlig, mens den andre og største gruppen holdt med England. Som før
nevnt (s.25-avs.2) var dette årsak til heftige diskusjoner. Tidlig under okkupasjonen satt
noe av dette igjen hos enkelte. Og det var også noen få som ytret seg positivt om
nyordningen på et såpass offentlig sted som butikken på Olderøya. Og det var ikke så
rart. Mange husket utpanting og tvangsauksjoner, men nå hadde de så mye penger at de
kunne nedbetale gjeld. Gjeldsrenter var et mareritt for mange. Men etter
unntakstilstanden (x) i oktober 1942, var alle øyværinger samstemt i fordømmelsen av
Quisling-regjeringen og de tyske okkupasjonsmyndighetene.
(x) 6.okt. 1942 ble alle jødiske menn over 16 år i Trondheim arrestert. 8. okt. ble ti prominente trondhjemmere,
blandt dem redaktøren i Adresseavisen, teatersjefen ved Trøndelag Teater og banksjefen i Forretningsbanken
skutt. Fordi det var utført spionasje og sabotasje mot Den tyske krigsmakt i Trøndelag, var disse uttatt til ”sonoffer”.
Slik stod det å lese i den offentlige kunngjøringen fra okkupantene. På gissellisten som var utarbeidet på forhånd
stod navnene på folk som hadde markert seg med kritikk av nyordningen, og det var egentlig en annen i
Forretningsbanken som skulle skytes. Denne mannen, som var bror av folkeskolelæreren i Bispøyan, Mads
Breida, klarte å rømme før han ble arrestert. I stedet for han ble da banksjef Birk henrettet. (Slik ble det i hvertfall
fortalt i Bispøyan.) Den offentlige versjonen sier at de ble skutt to-og-to i Falstadskogen, men en stund etter krigen
ble det hevdet i avisene at de ble henrettet i to puljer i et steinbrudd ved Trolla. Det ble også vist et bilde, tatt av
tyskerne, av fem menn som stod oppstilt foran eksekusjons-pelotongen, mens de andre fem står like ved og venter
på tur. Dette var sagt å være de ti fra Trondheim. Omkring 10. okt. 1942 ble 23 eller 24 unge trønderske menn skutt
på Falstad, (Majavatn-affæren) bundet sammen to-og-to.

Johan Pettersen på Hovde (Spælen) tjente gode penger på handel med Tyskland under
1.verdenskrig. Det gikk i saltsild, sildolje, og ikke å forglemme levra i Brugda som ble
Hellebrand når den gikk over til tran og gikk rett til krigsindustrien. Det var denne
handelen som la grunnlaget for både Hovde Sildolje & Kraftfòrfabrik og Hovde
Preserving. Noen mente at denne tyskvennligheten hang igjen hos ham også først i
2.verdenskrig. Ihvertfall ga han uttrykk for dette da noen ungdommer fra Edøya var på
butikken hans. En av edøyguttene ble så indignert at han sa følgende: ”Æ skoil ha ønska
d komm eit Ængelsk fly å bomba heile graksefabrikken din. Da konj du ha sette der
med grakseballj`n (= herm. fiskeboller fra Hovde Preserving) din da, din graksekallj.”
At han spilte tyskvennlig ved denne anledningen var nok for å terge patriotiske
ungdommer. Johan elsket å komme med forsiktige hentydninger som kunne sette folk i
harnisk. Den som kanskje ble mest utsatt for dette var hans svigerinne Johanna, som
hørte til hans huslyd. Det var hun som var kokke og lagde middagsmaten, og hun satte
sin ære i å servere varm mat. Det kunne han, ganske ofte, få noe morsomt ut av, og
hadde mange varianter bare over dette temaet. Et av dem var å si: ”Maten blir så
forferdelig varm når du fyrer med kull og steintorv. Du må bruke ”måssatørv” (bare
egnet til å holde glo i komfyren). Slike hentydninger var nok til å få en som hadde stått
foran grytene ved en glovarm komfyr, til å gå fra konseptene. Far fortalte at når dette
var oppnådd sendte han skadefro øyekast til sine arbeidsfolk som satt rundt bordet.
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Våren 1945, da folk forstod at krigen nærmet seg slutten innbilte de seg titt og ofte, at
de så Engelske båter og agenter m.m. ute i skjæra, og ryktene gikk. Jeg var 11 år på
denne tiden og hadde redsel for å bli evakuert p.g.a. at min far ventet Alliert invasjon i
dette området.(Viser til side 206 om negative agenter.). Et optisk fenomen med flere farger lys
vest i havet, ble av noen karer oppfattet som at engelskmennene hadde rullet ut et
kjempestort Norsk flagg på himmelen. Dette fortalte de i butikken på Skanken og ble
fornærmet da ikke alle trodde på det.
Jeg kan trygt si at 2.verdenskrig var en vond tid for stor-familien Anna og Nils
Langdahl. De var alle såkalte gode nordmenn og noen var også svært innbitte
«jøssinger» og hatet og avskydde alt som hadde med Nasjonal Samling å gjøre, men
også et par stykker av familien hadde siden tidlig på 1930-tallet vært medlemmer av
dette partiet. Et søskenbarn av bestemor Langdahl, som var nærmest en venn av de to
som nyss er nevnt, Rikard Stokbak, ble arrestert og døde i fengslet p.g.a. mishandling.
Han var anklaget for å ha forsøkt å skjule verdier for noen jøder. I hans begravelse var
det sikkerhets-politi tilstede, og det var forbud mot å åpne kisten. Brødre var så å si ikke
på talefot under krigen, og i farens begravelse i 1944 var det bare av hensyn til sin mor
at han som var «jøssing» satt ved samme bord som sin bror. Man antok at Arthur
Henriksø var i Alliert tjeneste som sjømann i den norske handelsflåten. og ingen visste
om han levde. Dessuten var det også mange naturlige dødsfall i den nære slekt. Det er
vel slik i de fleste familier at det er noe en ikke vil skal komme videre til utenforstående.
Slik var det også på min fars side. Jeg vil likevel påstå at dette var et særtrekk ved Anna
og Nils Langdahls etterkommere. Det ble ansett som akseptabelt med hemmeligholdelse
av problematiske fakta om den nære slekt, selv om det gikk ut over moralske normer.
Og alle, barn og voksne, inkludert meg selv, var lojale mot dette unevnelige.
Ettermiddagen 7. mai 1945 kom Lars Gautvik (Minda’s bestefar) og to sønner til
Olderøya fra Aure i motorskøyta “Haakon” og kunne fortelle at krigen var over. Samme
kveld, ga den av Quislingregjeringen avsatte sogneprest Edvin Rein, ordre om at alle
kirkene i Hitra Prestegjeld skulle ringe med sine klokker. Omtrent på samme tid ble en
norsk minesveiper, på vei over Nordsjøen, torpedert og et par timer senere sank et
handelsskip på østkysten av Skottland, etter å ha blitt truffet av torpedoer fra en tysk ubåt. Så samtidig med at folk på Olderøya hørte klokkeklangen fra kirka på Stein, døde
norske sjøfolk i krigen som fremdeles eksisterte. Vi vet ikke helt hva som lå til grunn
for at begivenhetene ble tatt på forskudd her ute (x), for i resten av landet ble slikt, stort
sett, foretatt den 8. mai. Det var vel en del forvirring om tidspunktet på flere plan, og
selv om fiendtlighetene skulle opphøre kl. 0001 9. mai, ble det slutt på alle
krigshandlinger omkring kl. 1100 8. mai. Den siste i Norge som ble henrettet av
okkupasjonsmakten ble skutt ved daggry 8. mai 1945.
(X) Årsaken kan være at det i BBC norske sendinger 7. mai, ble opplest en melding fra Biskop
Berggrav til alle landets prester, om at denne dagen skulle kirkeklokkene kime fra kl.1500 til 1600 norsk
sommertid.
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Like etter denne datoen kom et brev adressert til Nils Langdahl, som da var død. Det var
fra onkel Arthur, som jeg kalte han, og lettelsen og gleden var stor over at han levde.
Arthur var sønn av Anna f. Hegerberg og Lars Gjertsen, som var en god kamerat av
bestefar, og kom som 11-åring til Olderøya for å trille ut gjødsla etter to kyr og en tre
fire sauer, samt griser og fjærkre. Dette var et arbeid som en voksen mann ville brukt
minst ei uke på for å greie. Har en satt et barn til så tungt og langvarig arbeide i dag er
man blitt gjenstand for straffeforføyninger, men i den tid ble det bare skrytt av hvor
dyktig gutten var. Arthur, som hadde bodd hos dem når han gikk på folkeskolen, var
hos bestefar og bestemor til han som nittenåring reiste til sjøs i 1938. Grunnen til at han
ble der så lenge var, ifølge min mor, rett og slett at det ble et godt gjensidig forhold og
bestefar og bestemor elsket han som sin egen sønn. ”Æ va så gla i denj guten!” sa
bestemor bestandig når hun snakket om han.

Nedenfor gjengir jeg ordrett hva som stod om Arthur Henriksø i avisa Hitra-nytt i serien ”Våre
krigsseilere” av Asbjørn Strand. Det er å anta at han også har skrevet om Eilif Hansen fra Torsøya og
Olaf Gjertsen fra Henriksøya. I så fall er avisene arkivert hos lokalavisa Hitra – Frøya på Sandstad.
I dag: Arthur Henriksø, født 30.01.1919

Da Amerikalinjens S/S Bergensfjord avgikk Oslo den 5. april 1940 og la ut på sin reise
til U.S.A. via Bergen, la man merke til uvanlig mange tyske lastebåter langs
norskekysten. Grunnen til dette forsto vi først den 9. april, sier Arthur Henrikso fra
Kvenvær, som var blant mannskapet på Bergensfjord da denne forlot Bergen søndag
morgen 7. april som et av de siste norske skip som unngikk beslagleggelse og vårt lands
okkupasjon. Turen over havet til New York forløp heldig, og der ble sjømannen noe
senere overført til M/S Oslofjord i opplag. Ryktene fortalte at skipet skulle laste inn
norske hvalfangere som skulle til Nord-Norge og slåss mot tyskerne. Dette ble ikke noe
av, og da svensk S/S Signeborg skulle til Petsamo med forsyninger til Sverige, mønstret
Henrikso og en kamerat, i stedet på svensken. Lasten bestod av flymaskiner og flybensin i fat. Farlig last i ei krigstid! Han forteller: Vi to norske skulle gå av i Petsamo og
ta oss over til Norge for å jage ut tyskerne. Men slik gikk det ikke. Da vi var like nord
for Jan Mayen måtte Norge gi opp kampen da de allierte forlot Nord-Norge. De fleste
mønstret av i Petsamo, men vi to norske ble med tilbake til U.S.A. Der planla vi å finne
en båt som skulle til England, for der ville vi verve oss i den engelske marine. Høvet lot
vente på seg inntil noen kjente kunne fortelle oss at Det norske flyvåpen ville bli
reorganisert i ”Lille Norge” i Toronto, Canada. Vi kastet ”mynt og krone” og denne
tilfeldighet gjorde at det ble gjennom flyvåpnet jeg fikk gjøre min militære innsats
resten av krigen – istedenfor i den engelske marine. USA var ennå nøytral og verving til
krigstjeneste måtte foregå hemmelig. Det ble derfor satt opp ”turistbusser” for
handelsflåten, til Niagara Falls, og derfra tok vi oss over grensa til Canada.
”Turistreisen” fortsatte til Toronto hvor vi ble innkvartert om bord på S/S Iris, et av
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B.D.S. kystruteskip som hadde unnsluppet tyskerne og kommet seg over til Amerika.
De fleste av oss var sjømenn, og nå ble vi fordelt mellom hærens og marinens flyvåpen.
Fartstid og sjømannsbok spilte ikke lenger noen rolle. Min nordnorske skipskamerat og
jeg havnet i hærens flyvåpen. Utvelgelsen til de to våpengrener lot til å foregå etter det
gamle systemet: ”Ein på dæ” og ”Ein på mæ”.
Vi møter han atter i Toronto, og nå på øya Center Island i en treningsleir hvor han og
skipskameraten fikk sin første treningsøkt i Hærens flyvåpen, noe kameraten nødig
kunne akseptere. Det var jo ”marinefly” han helst ville betjene, men for Henrikso spilte
det ingen rolle. I mai 1941 ble første jagerving opprettet og alle som var ferdigtrenet
meldte seg som frivillige til å reise ”overseas to Europe” som man sa. I slutten av juni
1941 dro Henrikso sammen med hovedstyrken av jagervingen til England med
troppetransportskipet Andis. På overfarten fikk de inn Oslo på radioen, hvor quislingene
fortalte at skipet var blitt senket sør for Island! Men de nådde land i god behold og ble
sendt til flyplassen Catric i Yorkshire –331 skvadronen var på plass. Den ble utstyrt
med gamle hurrikanes fra Polske skvadroner som hadde fått nyere og bedre fly. I
ventetiden fikk de stasjon sammen med den norske 332 skvadron og fikk forskjellige
oppdrag. Da D-dagen kom og overfarten til Frankrike tok til, ble de norske styrkene
sendt over i to grupper, slik at den norske vingen ikke skulle bli utslettet om en
katastrofe inntraff. Men de kom alle heldige over og deltok i den enorme og blodige
frigjøringskampen som varte til maidagene 1945. Etter gjennombruddet i Normandie,
dro de norske flystyrkene til Lille, Brussel, Bergen Up Zoom, Eidenhoven og tilslutt til
den hollandsk/tyske grensebyen Twente. De utholdt harde strabaser, uvær med ufyselig
regn, teltliv i søle, mangel på varmt vann. De slo leir på en stor bondegård hvor de
verste fiender var veps, likfluer og dysenteri. De ble også angrepet av ”Doodlebugs” –
det tyske fryktede dødsvåpen: V 1 bomben. Julaften 1944 var vi kommet til Vonstrecht i
Holland og feiret norsk jul med god mat og juletre. En rar følelse, fortalte Henrikso. Vi
gikk rundt juletreet utstyrt med stålhjelmer, gassmasker og våpen , og sang: Fred på
jord! Vi ble så sendt tilbake til England til videre trening med tanke på gjenerobring av
Norge med makt. Dette ble heldigvis ikke nødvendig, men kom først med skip tilbake
til Oslo 18. mai. Vi hadde alle sikkert en romantisk drøm om hedersfylt hjemkomst med
hornorkester, sang, hurrarop m.m. Alt dette uteble for skuffede krigere! Vi kom nok
uanmeldt til en nær folketom kai, men sikkert like velkommen for det – vi som
overlevde. Likevel var det med en underlig følelse vi atter satte foten på norsk efjord
etter fem harde krigsår. Blodets bånd er sterke – så sterke at de holder dagen i dag for
Arthur Henrikso som byttet ut ø med o, stiftet heim og familie og fikk Canada som nytt
heimland, men sjømannen og krigsmannen fra Kvenvær bærer enda Norge i sitt hjerte!

Her vil jeg tilføye at Arthur tjenestegjorde som flymekaniker, det meste av tiden på det
legendariske jagerflyet fra 2. verdenskrig, Spitfire, og hadde korporals grad da han kom
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til Norge i 1945. Da jeg avtjente min verneplikt i Flyvåpnet – 1954 – 55, tilsvarte dette
vingsersjant. For å ha samme kommando i Luftforsvaret i dag får man tre stjerner på
skulderklaffen, d.v.s. offisersgraden kaptein. Under krigen ble han gift med en engelsk
dame, Lorna, og hadde i dette ekteskapet barna Annette og Paul (Pål). Forholdet til
Langdahlsfamilien vedble å være svært godt og han besøkte, sammen med sin kone og
sine barn, bestemor og Olderøya ved en hver anledning. I 1955 emigrerte Arthur, som
da hadde løytnants grad i Flyvåpnet, til Canada. I et senere ekteskap, etter at han kom
dit, har han datteren Karen, som da hun var seks år besøkte oss en sommer på Olderøya
sammen med sin far.
Litteratur: Edvard Omholt-Jensen, Ole Reistad – The Spirit of Little Norway”. Ateneum forlag.
Helge Mære, “Spitfire” Universitetsforlaget.

Av de som var til sjøs da landet ble overfalt, kom som nevnt Arthur Henriksø heim i
Flyvåpnets uniform. Eilif Hanssen ble borte under torpedering i 1941 og Olaf Gjertsen,
som seilte ombord i handelsskip under heile krigen, det meste av tiden i konvoifart på
Nord-Atlanteren, kom ikke heim før i 1946. Olaf ble bl.a. dekorert med krigskorset
m/sverd for sin innsats under den 2. verdenskrig. Denne medalje tildeles personer som
under krig, på særlig fremragende måte, har utmerket seg ved personlig tapperhet. Den
rangerer først av alle norske dekorasjoner og ordener (X). Ruth Strøm sier at hennes
bror fortalte svært lite om sine krigsopplevelser. Olaf hadde fått et arr etter en skade
mens han var til sjøs under krigen, og familien visste også at han hadde vært innlagt på
sykehus i England, men han nevnte aldri noe om dette. I ”godt lag” med sin fetter
Arthur Henriksø fortalte imidlertid Olaf at han hadde vært med på å bli torpedert hele
tre ganger, men berettet lite eller ingenting om selve krigsforlisene. Han ville heller
snakke om de lyse sidene ved krigsårene, og en vakker pike fra Liverpool som hadde
vært hans kjæreste hørte også til disse minnene. Av sine naboer og sambygdinger ble
Olaf Gjertsen vurdert til å være en mann som beholdt roen og fatningen i enhver
situasjon.
(x) Dette er fortalt til meg av en persom og bekreftet av en annen. Slik er vanlig prosedyre når noe jeg
har «hørt» er blitt lagt inn i heftet, men som oftest bemerker jeg det hvis det er oppfattet som usikkert
eller galt. I de listene som har vært lilgjengelige for meg, over folk som er tildelt denne medaljen, er ikke
Olaf`s navn oppført.

Om dødsstraffen, som ble praktisert igjen etter freden, var det muligens delte meninger
om på Olderøya. Jeg har aldri hørt noen si de var for, men jeg erindrer flere som var
imot. Far og mor tilhørte denne kategori. Her inntok Farfar en klar prinsipiell holdning,
og var på linje med Scharffenberg, som gikk sterkt ut mot denne i artikler, blant annet i
venstreavisen Nidaros. Farfar, som lenge før århundreskiftet var motstander av
dødsstraff fortalte, ikke uten stolthet, at da Maren Gjektvik som den siste på Hitra, ble
halshugget på Bruholmen ved Dolm i 1849, møtte ingen fra Olderøya opp på
retterstedet, og i de dager vil jeg tru at dette må ha vært en markant demonstrasjon.
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Hendinger fra 1940, som etter at de ble kjent i 1945, opptok Olderøyfolk sterkt og som
det ble snakket mye om, var gulltransporten fra Frøya til Tromsø. De fleste kjente til
både skipperen og mannskapet på M/K ”Stølvåg” (40 hk Wichmann), som sammen M/B
”Alfhild”, begge fra Nord-Frøya, var de to fiskebåtene som fraktet Norges Bank’s 50
tonn tunge gullbeholdning nordover. Snurperen M/K ”Kåre” fra Titran, en kutter på 69
fot med en 1 cyl. 40 kh Wichmann, hadde flere fra Olderøya vært mannskap på, blant
dem Peder Olderø. Eierne brukte båten til å frakte krigsmateriell og allierte soldater før
Norge kapitulerte. I frykt for represalier fra tyskerne samlet så godt som heile Nåvikfamilien seg, til sammen 23 personer, om bord i Kåre og drog fra Norge til New
Foundland i Nord-Amerika, en ferd over havet som tok drøye to måneder.
Det som er skrevet ovenfor om ”gullskøytene” var versjonen slik den ble fortalt på
Olderøya. I Asbjørn Øksendal`s bok står det at et parti ble sendt med krysseren
”Galathea” direkte fra Åndalsnes til London. Et annet parti gikk fra Molde til Tromsø
med krysseren ”Glasgow” og videre med samme skip til England. Et tredje parti av
gullet gikk ad mange omveier fra Molde og ble omlastet fra fem fiskebåter til ”Stølvåg”
og ”Alfhild” i en våg på Inntian, og at de 18 tonn med gull disse båtene kom med ble
lastet over til krysseren ”Enterprise” i Tromsø. En lokalhistoriker i Tromsø sier
imidlertid at i følge fartøysjefen på den lette krysseren ”Emerald”, komandørkaptein
Bredsdorf`s frigitte krigsdagbok, var det dette skipet som i slutten av mai 1940 førte de
siste 18 tonn gull fra Sandnessundet ved Tromsø til England. I tidsskrifter like etter
2.verdenskrig ble det fortalt at HMS ”Devonshire”, som gikk fra Tromsø 7. juni 1940
førte konge, kronprins, regjering og Norges Bank`s gullbeholdning over til England.
Men ”Devonshire” hadde trolig ikke gull ombord. Min ringe erfaring er at journalister
sjelden får fram den absolutt hele og fulle sannhet. Det er også blitt påstått at de som
sitter inne med fakta har til nå utvist svært liten vilje til å rette opp slike feil. Nevner
dette for å anskueliggjøre hvor vanskelig det kan være å få det helt korrekt, så jeg vil tro
at historikerne har mye ugjort på dette feltet.

Litteratur:
Øksendal Asbjørn, Gulltransporten. Forlagt av H. Aschehaug & Co (W. Nygaard). Oslo 1974
Møller Arvid, Novikfolket. Forlagt av H. Aschehaug & Co (W. Nygaard). Oslo 1982
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22. kapittel.

”Dutte” var kjælenavnet mitt da jeg var liten. ”Itj å kåmma bortin Dutte, hanj ha bassja
sæ ut”. Dette sa tante Karen ofte for å erte meg. Det skulle være noe jeg sa i en pinlig
situasjon. Orkanen natten til 6. mars 1938 ble kalt ”marsinatta” av folk. Dette var dagen
før jeg fylte fire år, og jeg kan noe utydelig huske uværet. Denne natten hadde huslyden
i Hammarmyra, p.g.a. engstelse for naturkreftene, søkt med i det vi nå kaller Butikkstua.
Da ei rute ble sugd ut vinduskista, skulle jeg ha sagt: ”Nolavinj i natt far”. Vindusruta
ble siden funnet igjen like heil på ekra nedenfor. Denne natten var det også ekstrem
storflo og ”gronjstøyt” (X). Det ble påstått at grunnbråttene gikk ned til 15 favner (30 m)
og sjøene gikk opp til øverste ringen på Sletringen fyr som er 30 m over vanlig
vannstand. Det som imidlertid er helt sikkert er at bølgene hadde nådd opp til det
høyeste på Stor-Versøya. Jeg har en gang opplevd at sjøen, antakelig i en kombinasjon
av spring- og stormflo, har gått inn over deler av gulvet i ”brøgga” våres. Dette var
omkring fullmåne og jevndøgnsstormer i september, en måned som normalt har høy
vannstand. Folk sa at floa i 1938 var hakke høyere. (Side 60 )
(X) ”Gronjstøyt” (På bokmål må det bli grunnstøt = meget dypt grunnbrott.) Ordet brukes av fiskere og andre fra
dette området enda omkring år 2000 Når det fløt opp svamp i store mengder etter ”storbår” sa man at det hadde
vært ”gronjstøyt”. Svampene bruktes til bl.a. å vaske vindusglass med. Tavla på Solbakken skole ble også tøtket
med rak-svamp.

Den første ordentlige bevisste erindring fra min barndom er da husa på Navarhaugen ble
bygget i 1938. Det var Tobias Olderø som fant på navnet, men det ble ikke benyttet i
daglig tale av folket på Olderøya mens familien Meek bodde der. Vi sa “opp ten Meek”,
og hadde jeg tatt ordet i min munn ville jeg blitt snakket til rette av mine foreldre. Da
Anne Ørndal, Kristians Olderø’s kone, tok huset i bruk, kalte hun seg selv
Navarhaugkjærringa, men først da huset var revet ned og bare grunnmuren stod igjen,
ble navnet tatt allment i bruk. I Arbeidermagasinet, et ukeblad som forlengst er gått til
opphør, var det en tegneserie som hette Jens von Bustenskjold, og der omtaltes
Navarhaugen.
I min barndom i Hammarmyra hadde vi hest, kyr, kviger, okser, kalver, sauer, lam, vær,
griser, hane, høner, kjuklinger, katt og grønnlandshunden Bamse som levde til han var
16 år. Vi hadde kunavn så som Staslin, Løkkros, Rølin og Litago. Toril Aasen f.
Eliassen døpte ei for Peggy, men det var et unntak. Ei som hette Barmankua hadde far
kjøpt av sin fetter Erling Sveen på Barman Gård. Sella og Arne Thorsø bodde noen år i
Langdahlshuset på Olderøya. Da Synnøve Thorsø var omkring 3 år kalte hun denne for
Armbåndskua, og etter det var dette navnet på kua. Oksene hadde navn som Storm,
Morris, Ole Lukkøye og Kong Ring. Det siste var navnet på den første båten onkel
Arthur Henriksø var ombord på, etter at han reiste til sjøs i 1938 Av sauene var det bare
noen få framtredende som hadde navn. Da jeg var liten hette ledersauen “Lisjadin”
(Lille Adine). Hesten hette bare “Hesten”, men før det var det på gården ei dølamærr
som hette “Sjærna”. I Myra hos Bernhard Olderø hette katta bestandig “Ola”. Når den
gamle gikk bort kom det en ny som overtok navnet. Slik var også hos Karen og Johan
Arnt, men der hette de “Aron”.
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Nede i Boden i Hammarmyra er det oppbevart et par store kuhorn med jernmuttere
ytterst på hornspissene. Ved den ene mutteren er det igjen noe av tauet som var festet
der. Dette korte tauet ble så festet til kjøret (kjettingen) når Svendborg, som kua hette,
stod i band på grønt gras. Denne kua var født omtrent samtidig med meg og var
”heimakua” til mor. Hun fikk henne som kvige av bestefar og bestemor Langdahl da
hun flyttet opp i Hammarmyra. Svendborg lignet på sin mor, gammelkua til bestemor,
og hadde hvitt hode, hvit buk og hvite sokker ovenfor kløvene. Resten av kroppen var
glinsende sort. Til å være av den gamle kurasen var hun påfallende stor, men omtrent
bare det halve av vekten til ei vanlig ku av nåværende rødt og kvitt fe. Svendborg var
svært dominerende ovenfor både folk og fe. Her kommer jeg, av veien! En
sommermorgen ble hun bundet til et opptørket færingsvrak nede ved naustet, da det var
vanskelig å få pålen hun var tjoret til ned i den grunne jorda. Da det ble for kjedelig for
henne å stå der, drog hun båten etter kjettingen som var festet ytterst på høyre hornspiss,
opp sjøveien helt til fjøset. På gården til Ane og Bernhard hadde Svendborg ei helt sort
søster som hette Prima, samt ei hos Tora og Tobias. Kyrne etter gammelkua til bestemor
Langdahl var ”døgdi”, d.v.s. at det var høyt fettinnhold i melka. Kanskje opp imot 10 %,
og ble oppfattet som gode dyr, og sett på som tilnærmet husstandsmedlemmer. Borghild
Olderø (tante til Ann-Bjørg Strøm) kunne bli blank i øynene når hun fortalte om Prima.
Det vanligste var at kyrne beitet på Øya (utmarka) og ble satt inn i sommerfjøset om
natta. Den gamle kurasen var svært nøysom og melket litt av lyng og starrgras.
Lederkua gikk fremt og bestemte hvor de skulle gå og når de skulle svømme over
Kalvval`n for å beite på Kalven. Om kvelden svømte kyrne tilbake til Olderøya, og
møtte opp ved Sommerfjøset presis til tida de skulle melkes. Ole Monsø (f.1937)
forteller at i de første årene etter at hans besteforeldre, Pauline og Bernt, kjøpte
småbruket på Monsøya, hadde de melkekyr på Stor-Brandtsøya om somrene. Kyrne ble
fraktet over Monsøy-svaet med båt. Melking foregikk morgen og kveld, så det ble mye
roing mellom øyene og selv sommers tid det kan blåse ganske friskt her. Ei vik lengst
sør på Burøya heter Melkstaden og det er fremdeles grønt gras der. Folka i Burøygården
lengst øst på øya, må ha rodd hele Burøysundet fram og tilbake, to ganger daglig mens
kyrne hadde beite på sørenden av øya. Dette, vil jeg tro, ble praktisert flere steder i
Bispøyan på den tiden.
I min tidligste barndom var den gamle saurasen enda vanlig hos oss. De gikk ute det
meste av året og ble tatt inn i saufjøset om natta i vintermånedene. Vi hadde også en
utvalgt skokk på noen få dyr som ble kalt ”utgangera” og disse ble bare tatt hånd om
ved ekstremt dårlige verforhold om vinteren. Lamminga skjedde som oftest i fri luft.
Det var veldig spennende å leite opp lamsauer, og er blant de gode minnene fra
barndommen. Sauene hadde en tendens til å oppsøke vanskelig terreng og stikke seg
bort når de skulle føde, og kråke og ravn kunne angripe de nyfødte lammene, men
utenom det var vanskene minimale. Vi hadde en gang et værlam som var blind på ett
øye etter å ha overlevd et kråkeangrep som nyfødt. Etter hvert ble det blandet
Sjeviotsau, Spælsau og Dala-sau inn i besetningen, og da måtte lammingen overvåkes
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på en helt annen måte. Farfar fortalte at i gamle dager var ikke sauene i hus i det hele
tatt. Ble det mye snø fant de føden i fjæra.
1.

kråke.. D legg en sau i dalan dau – i dalan dau. 2. kråke.. En feit i aue – en feit i aue.

Jeg syntes så tydelig fuglene sang denne regla når de flokket seg over et kadaver eller ei
lamming. Det første ”uføglan” (kråke og ravn) begynte å hakke på hos døde og
halvdøde sauer var øynene. Som mange andre barn syntes jeg sauene hadde trekk av
menneskene som eide dem. En dame forteller at hennes foreldre hadde like mange sauer
som antall barn, og de hadde en hver. Sauen hennes lignet på henne og sauene til hennes
søsken lignet på dem. Etter omtrent de samme kriterier tok jeg ut dyra til nabonen med
stor sikkerhet under sauesankingen på Talerøya. Mine foreldre oppfordret meg
innstendig om ikke å fortelle til noen at jeg hadde denne ”sjette sansen”, som imidlertid
forsvant i 9 – 10-årsalderen. At en sau eller to med lam ble rodd ut til skjær og små
holmer for å være der en kort stund, eller til graset var oppspist, var noe mange
øyværinger brukte fra vår til høst. Dette foregikk fram til omkring 1950 Sauene ble
vant til dette, og når båten la til lands, hoppet de ombord uten videre ”dikkedarier”, klar
til å ta et nytt grasbevokst skjær i bruk. Denne formen beiting ble brukt av
”strandsittere”, og de få sauene de hadde fungerte vel også som kjæledyr.
Enda i min fars barndom var det vanlig at såkalte finner streifet omkrig i båter.
Bispøyan hadde besøk av disse flere ganger i året, både vinter og sommer. De reiste
ikke i store følger som taterne. Oftest var det en enslig “kallj” eller små familiegrupper
og de hadde ikke de sosiale baksidene som andre omstreifere. Det er antatt at disse var
av sameslekt, og de dreiv stort sett med å doktorere mennesker og dyr. Selv om taterne
på den tid ble tillagt overnaturlige evner, så var ikke det noe mot den respekt på dette
område man hadde ovenfor “finnkallene”. Jeg vil anta at folk hadde minst like mye
kroppslige plager som nå. Da det heller ikke var så vanlig å oppsøke lege for det som
feilte, hadde nok disse et ganske bra utkomme. Da jeg var liten gutt hadde en slik
“Runkallj” opphold på Edøya noen dager, og det var ganske mange som oppsøkte han.
Slitet og de store belastningene som kroppen ble utsatt for gjennom år gjorde at de fleste
på denne tiden fikk større eller mindre skjelettskader, og gikta invalidiserte mange. En
som oppsøkte mannen fortalte at “kalljen” la en stor slirekniv på det vonde stedet mens
han snakket halvhøyt på et uforståelig språk. I min barndom trodde de fleste ikke på
dette, men er en syk og har smerter forsøker man alle utveier for å bli kvitt dem.
Se side 16 avs. 2

På forsommeren var det i min barndom, vanlig at “Taterfølger” var innom Bispøyan. En
seksring eller en halvfjereming var lastet til langt opp på ripbordet av en storfamilie.
Disse var svært lite velkomne, og kunne være en sann plage for de som ble utsatt for
dem. Hos en familie på Tosøya, hvor de fikk bo på låven noen dager, stjal de først
saltfisktønna tom, og siden brukte de den til do. Far var konsekvent her, ingen tatere
fikk overnatte, og slik gjorde de andre på Olderøya også. Rundt år 2000 er vi opptatt av
overgrepene mot denne minoriteten, men det er mulig det heller kan karakteriseres som
en bitter medisin mot et sosialt problem.
”Der vester mellom skjær og bå...”

222

Stor-Nils og Stor-Nils-Marja fra Kristiansundsdistriktet, var også av taterslekt, men de
var hederlige og så ærlige det går an å være for mennesker som lever av å selge. Denne
velstående familien var meget velkomne på Olderøya og ble tatt imot som nære venner
av mange, blant dem bestefar Nils Langdahl. Det var en selvfølge at dette ekteparet lå i
seng i heimene. Ellers var det vanlig at folk med slik bakgrunn fikk låne låven. Det ble
også fortalt hisorier om disse folka, som da Stor-Nils og hans bror som også var en
kraftkar, gikk oppover Kaibakken i Kristiansund røkende på hver sin sigar. En
framvekstring av en gutt sa da han passerte dem; «D lokte storkar (riking), men e ser
ingen». Stor-Nils stanser da opp og sier: «Er ikke dette store karer da gutten min». Slike
”Reisende”, som de selv kalte seg, var hvis de var seriøse, blikkenslagere, urmakere og
kjeleflikkere. De var utrolige flinke og fingernemme også i annet fint håndverk, og her i
området var det bare slike som kunne kunsten å fortinne en kobberkjel. Omkring 1950
var det etterkommere av Stor-Nils og Stor-Nils-Marja, med etternavnet Kanestrøm, som
kom hit om sommeren. Nå reiste de rundt og bodde i fine motorbåter, og de ble sett på
som gode håndverkere og bra mennesker. En tater som hette Landmark var krøtter og
hesthandler samt hesteskjærer og opererte her i distriktet, og ble betraktet som en holden
mann. Han skulle ha vært en flinthard forretningsmann og en mester i å prute og
akkordere. Slike som han snakket et slags riksmål ispedd svenske ord og gloser: ”Jag
setter ikke kniven i hestens taske under to-sjuttifem”.
Dette skal ha hendt i Hernes-området så sent som omkring 1890. En mann som var
slåttakar på denne gården, som er stedet for historien, var svært innpåsliten med slibrige
ord mot tausa (hushjelpen) i huset, en ung pike av finne eller taterslekt. Dette kan vel
kategoriseres til det vi nå oppfatter som retorisk trakassering av rasistisk og
seksuellbetont karakter. Selv om mannen ble tilsnakket av husbonden flere ganger, og
selv om den munnrappe piken bet fra seg så godt at hun tildels satte mannen i
forlegenhet og fikk applaus fra de øvrige onnafolkene, fortsatte likevel trakasseringen.
Til slutt «gannet» hun på plageånden og sa at han skulle få både «sjuttu og skåkk». Og
en kveld etter at de hadde spist grøten fikk mannen sterke magesmerter og ble sittende
på dass til langt ut på natten. Enda var folk overtroiske og godtok at hun, p.g.a.
rasetilhørlighet, hadde overnaturlige evner. Dette gjaldt spesielt for finner, men også for
tatere. Der hvor seletøyet ligger inn mot kroppen på hesten blir det et belegg av svette
m.m., og husbonden hadde sett at piken skrapet av dette og siden blandet i grøten til
slåttakaren. (Side 16 avs 2)
Dette fortalte han først mange år etterpå da kvinnen forlengst var godt etablert og gift
med en hitterrværing. «Sjuttu og skokk» var noe tatere truet med. De kunne også bruke
det i den motsatte hensikt og si at slikt ikke skulle vederfares verken mennesker eller
dyr. «Ganne» derimot var forbeholdt dem som var av finneætt. Mannen som fortalte
meg denne historien sa at piken «gannet», men han omtalte også «sjuttu og skått». Jeg
vil tro at både finner og tatere ble inngiftet i dette området, men jeg har ingen skriftlige
eller vitenskapelige holdepunkter for å hevde dette. Etterkommere etter slike «blanede
ekteskap» skal ha greid seg ekstra godt på flere felt i samfunnet på Hitra. Jeg tror at
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hemmelighold av slike ekteskap med fastboende kan skyldes folkelige fordommer som
oppfattet det til og være skam å ha slike aner. Det er ikke så alt for lenge siden slike
holdninger gikk ut av tiden. s. 16 avs. 2
Til jeg var 12 – 13 år var min barndom uten musikk, filmstjerner og sportsidoler, men
jeg hadde mange forbilder blant karene i Bispøyan og Tryggve Thorsø (f.1917) var
desidert den gjeveste. Ikke brukte han tobakk og dessuten var han ”losjemann” (
tilsluttet I.O.G.T.), og bare det betydde mye for meg som var oppflasket med
avholdssak. Ingen andre hadde slik stil over ”blanksjærmhuva” og ingen andre hadde så
stor sleng i benklærne som han. Når bestefar Nils Langdahl skulle sy bukser til Tryggve
ble det bestandig en disputt mellom dem om vidden på ”bokslåra”, men skredderen
måtte, halvt fornærmet og oppgitt, bestandig gi seg. Tryggve Thorsø hadde en kropp
som en idealisert gresk statue og var den absolutte atlet. Desuten var han gruelig sterk ,
da spesielt i nevene, noe som mer eller mindre, også kjennetegnet alle hans fem brødre.
Da han skulle kjøpe et anker fra kondemnerte ”Gryta”, og det oppstod en viss
”akkedering”, tok han det i den ene armen og strakte den vurderende ut noen ganger og
sa: ”Nei det her tror jeg ikke holder 90 kg”. Og han kunne fortelle så ”nerleppa” hang
ned på brystet på en guttunge. Som da han klatret opp og stod oppreist øverst oppe på
Slettringen fyr eller hang etter tåspissene, med hode ned i korset på tårntoppen til Hegra
kirke. Og naturligvis måtte han hempe seg opp etter hendene i lynavlederen for å
komme dit.
Det jeg forteller nedenfor er et minne fra Skanken da jeg var åtte år, og som nok kan
være sterkt farget av min barndoms beundring av en jeg så på som et ordentlig
mannfolk. Jeg vil også tru at de vel seksti årene som har gått siden det hendte, ikke har
bidratt til å gjøre episoden mindre dramatisk. Forøvrig har det heller ikke vært mulig å
få dette kryssjekket. Hendingen er derimot riktig tidfestet til 1942, og på den tiden
kunne rutebåtene være flere timer forsinket.
Det var bestandig mye folk som møtte opp i god tid på Monsøykaia når ”Dampen”
hadde anløp. Denne solfylte dagen var det to omreisende karer der. De hadde som
profesjon bytting av lommeur m.m. Hvis de øynet inntekt av et veddemål kunne de
være svært pågående. En av dem var Tater-Kalle, en ualminnelig velbygd fyr, som
hadde rykte på seg for å være snar til å dra kniv. Nå ville han få istand veddemål om
hvem som var best i ryggtak av han og Tryggve Thorsø. Tryggve, som så absott ”ikke
satte sitt lys under en sjeppe” godtok det, men onkel Anton Burø, som var bestyrer av
”Kredssykekassen” greip da inn ved å si: ”Tryggve ditt svake punkt er ryggen og noen
legeregninger etter en slik dyst vil jeg ikke refundere”. Kalle hadde en forholdsvis stor
og gedigen skråtobakkseske av massivt sølv. Denne skulle han og Tryggve holde
mellom pekefingeren og langemann. Den som greide å vri dåsen ut av hendene på
motparten skulle få kr, 5.00 innsamlet fra tilskuerne. Ingen av de to slapp taket, men
Tryggve som vel hadde gummistøvler og fikk bedre fotfeste på betongen drog tateren av
sted så det slo gnister av hæljern og ”skobespar”. Etter noe ”akkedering” ble det erklært
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uavgjort mellom dem, men Tater-Kalle ville ha en godtgjørelse p.g.a. at tobakksdåsen
var blitt deformert, og så vidt jeg husker fikk han det.
Jeg kan også huske at på en fin sommerdag tett etter 1945 kom den ca. 70 fot lange M/k
”Elida Hanssen” leden fra Frøya og rundet Hundholmen på vei sørover. På dekk danset
kvinnfolk i sommerkjoler og karer i «mansjett-skjorte-ermene» (bare skjorte og slips) til
tonene av en sjømannsvals. For meg som stod på land hørtes trekkspillmusikken litt
staccato p.g.a. de tunge stempelslagene fra den store en-cylindrene to-takteren. Båten
tilhørte Asbjørn Kjerringvåg på Dolmøya, og nå kjørte han vel for et ungdomslag eller
lignene. Båter fra Fast-Frøya og fra alle de store fiskeværene i denne øyregionen, samt
fra Knarrlagsundet, Dolmøya og fra ytre side av Hitra forøvrig, benyttet leden på
innersiden av Bispøyan, både på sør –og nordtur. Dette gjorde at det kunne til tider være
stor trafikk på Faksvågsvadet. Når det stundet mot helg omkring slåttonnstider de første
somrene etter freden, var båter med feststemte mennesker på vei sørover til et sted
lenger inn i fjordene, et ganske vanlig syn for oss. Jeg vil tro at slike utflukter, som dette
ble kalt, var på sitt høyeste på denne tiden. Det var kanskje et utslag av en ganske sterk
følelse av frihet de fleste norske hadde i årene etter 2.verdenskrig. Til langt ut på 1950tallet var det vanlig at foreninger o.l. arangerte slike båtturer. I motsettning til mange av
mine jevnaldrende fra dette området, har jeg selv aldri vært med på dette..
Den første av slike turer fra Bispøyan gikk ut til Slettringen fyr, og ble omtrendt ”tatt på
sparket” av losje ”Bispeheimen”, og det var far med den vel 40 fots store ”Gryta” som
kjørte den forholdsvis korte turen utover. Siden ble det mer planlegging og turene gikk
da alltid til nordmørsfjordene sørøst og sør for Hitra. Kristiansund var vel den eneste
byen som ble oppsøkt av øyværingene på dette viset. Jeg vet om at setrer, hvor de fikk
kjøpe rømmegrøt og annet seterkost, ganske ofte var målet for turen, som kunne ta opp
til to-tre døgn. Hver enkelt, både kvinner og menn, fikk da sove der det passet seg best,
og det var vel i tørrhøyet kan jeg tenke meg. Det ble sagt at ekteskap, i hvert fall, ble
framskyndet som et resultat av slike utflukter.
En gang på 1920-tallet var målet for turen Gjelaklakken, hvor spesielt et høyt stup var
en severdighet. Far, som aldeles ikke var redd for høyder, fortalte at han måtte legge seg
ned på magen å åle framover for å titte ned. Helt ute på kanten av stupet var en
steinhylle dratt litt utover avgrunnen. Johan Langholmen (en nevø av Teodor som er
omtalt flere ganger i dokumentet) gikk ut på denne og stod og så nedover mens han
spiste på en brødskalk. Han ble nok imponert ever høyden, for han utbrøt: ”Høkt å kar.”
Så såg han seg forundret rundt på folk som skreik og holdt på å besvime av hans
”kunststykke”. Denne Johan var svak av helse og ikke egnet til noe arbeid, og var vel
litt utsatt for det vi nå kaller mobbing. Han døde tidlig av tæring.
Jeg vil påstå at i Bispøyan ble ingen diskriminert på grunn av sin opprinnelse, og
øyværingene var svært gjestfrie og forekommende mot fremmede. De såkalte
krigsbarna er de fleste steder i landet vårt blitt mobbet p.g.a. sitt opphav. I dette området
derimot ble ikke slikt praktisert, og de jeg kjenner til har gjort det svært godt i livet. Det
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kunne nok være forskjell på øyværingene når det gjaldt levestandard, men den var svært
liten. Nøysomhet ble sett på som en dyd og ble praktisert av alle med respekt for seg
selv, og den var en framherskende del av måten menneskene her tenkte og følte på.
Høyere inntekt enn de andre ga ikke automatisk større aktelse, men at man ble religiøs
eller var storsinnet og hjelpsom kunne føre til det. Veritable klasseskiller eksisterte ikke.
Da jeg var liten var det ganske vanlig med hushjelper. Disse jentene ble kalt tauser, og
det var definitivt intet som minnet om herskap og tjenere. Så vidt jeg kan bedømme, ut i
fra det jeg har hørt, rådet de samme holdninger også på 1800-tallet.
Lenger inn i Strømfjorden kan det kanskje ha vært annerledes i forskjellige
sammenhenger. Folk på Strøm protesterte da navnet ble forsøkt forandret til Straum.
Man må vel ha lov til å anta at sistnevnte navn ikke har vært i bruk på noen
generasjoner. Dette stedet er vel en av Hitra`s ”brede bygder”, og har hatt en relativ
velstand og p.g.a. dette muligens også et eget sosiolekt. Så lenge det bodde folk i
Bispøyan ble navnene Straum og Straumfjorden brukt. Jeg har hørt øyværinger, som har
bodd i Trondheim i en mannsalder, også benytte disse navnene. Side 230 siste avs. 3
Mellom gårdsfolket i Håvika i Strømfjorden og deres husmannsplasser skal det også ha
vært skiller, i hvertfall når det gjelder nattefrieri og ekteskap. Og selv da en odelsgutt fra
gården Gryta ville opp på loftet til en pike fra Håvika ble han skutt på med haglegevær
av hennes far.”Hadde jeg ikke sprunget så fort ville jeg ikke overlevd”, sa gutten da han
fortalelte om hendingen. Skyting med hagle, ladet med grovsalt, skal ha vært en effektiv
og akseptert måte å bli kvitt ”natteløping” på.
Møringen Peder og Magnus Gryta var svogre og bodde i samme hus. De ble ”holdt
hardt i ørene” av henholdsvis ektefelle og søster når det gjaldt bruk av penger. Det ble
også sagt at hun ga dem forlite mat. Om dette er lokalhistorie eller sladder får leseren
selv avgjøre. Men ved forskjellige anledninger skjeiet karene ut. Når de kom til
butikken på Olderøya kjøpte de en stor vørterkake som ble brekt på midten. Så forsynte
de seg meg sirup fra bøtta nederst på disken, og ga seg ikke før alt var spist opp. Fra
tiden da kryssord ble inntrodusert jeg har hørt en fortelling om denne Peder. Da som nå
var det premier ved loddtrekning blandt dem med rett løsning. Han må nok ha
missforstått litt, for han kom dit han hadde kjøpt ukebladet og sa: ”E ska ha pænga me
d e Ulrik Grefsnes!” --- ”Jeg løste gåten!”
Forskjellen mellom by og land var, enda i min barndom og ungdom, påtakelig. På
Olderøya var det nye snakk om byslarken. Årsaken kan være at mens de var i
Trondheim var tilholdsstedet Ravnkloa. Det var i nærheten av Kanalen at folk som var
kommet galt ut i samfunnet, så som alkoholikere og småkriminelle, hadde sine
tilholdssteder. Allikevel lå det her, etter min mening, en ubevisst fremhevelse av seg
selv. Dårlig behandling kunne en bli utsatt for av byfolk, da det i den tid var lett å se
hvor en kom fra. Og var det ikke nok, så kunne de jo lukte seg til det. De fleste bønder
omga seg med en odør av hest og fjøs. Lå en i en trang båt over tid, f.eks. på sildefiske,
luktet man for byfolk en blanding av dieselolje, sild og uvaskede klær. Spesielt var
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trikkekonduktørene rask til en oppførsel, som må karakteriseres å være diskriminerende.
Jeg har selv iakttatt dette ved en par-tre anledninger. En gutt fra området, som nå
omtales som Svartlamon, var hos oss i Hammarmyra i noen somre, og han hadde som
skjellsord; “Din Frøyværing eller din Frosting”.
En mann fra Helsøysundet, på tur med sporvogn mellom Ila og Lademoen i 1930 åra,
simulerte stor, men behersket redsel for å kollidere med en møtende trikk. Denne
mannen dreiv som skipper på havfiskebåter og styrmann på hvalbåter, og såg så absolutt
ikke ut for å være verken en tufs eller en tulling. At han var fra de ytre distrikter var
derimot lett å se. Konduktøren tok seg tid til å forklare at vognen gikk på skinner og at
han ikke hadde noe å frykte. To litt finere damer satte seg på hver sin side av mannen på
den langsgående benken. De greide å ”overtale” han til å bli med til sitt
bestemmelsessted, i stedet for å gå av på nærmeste holdeplass. I grove trekk bedømmer
jeg denne historien til å være helt sann. Overdrivelsen var mulig ikke så voldsom når
det fortaltes at en del Trondhjemmere, på denne tiden, mente at nedsatt intelligens var
en generell defekt for folk bosatt utenfor byens grenser. Om byfolk oppførte seg
temmelig dumt også i Bispøyan ble de ikke mistrodd for å spøke.
Mange øyværinger, kanskje de fleste, hadde flere navn utenom det offentlige.
Eksempel: Elias Hanssen Burøy. Han ble kalt både Elias Hansa og Litl-Elias. Hans
onkel på samme øya ble kalt Gammel-Elias. Videre, Elias Eikvågen, eller bare Eikvåg.
Han bodde i Eikvågen sør på Burøya. Man henvendte seg til han med bare Elias. Selv
underskreiv han, E. H. Burøy. Alle disse navna var i bruk og ingen av dem var utnavn
eller på annet vis negativt ladet. I min tid la man ikke ondskapsfulle navn på noen i
Bispøyan. Det var nok mer brukelig før, og i gamle dager skulle det ikke store avviket
til før en ble sett på som annerledes og kvalifisert for et navn som henviste til det.
Det var bare fire personer på Olderøya som ble tiltalt med etternavn, nemlig Langdahl,
Breida, Strøm og Meek. Sistnevnte tror jeg det var ei gammel kjerring, en nær slektning
av ham, som kalte han Svart-Meek. Sikkert på grunn av hans sorte og intense skjeggrot.
Dette ble aldri brukt som utnavn, men kunne bli nevnt i spøk når han var tilstede, og han
brukte det ofte om seg selv. Fru Breida var den eneste kvinne i Bispøyan som ble titulert
slik, så det ga vel en viss status å være gift med læreren. Arthur Henriksø forteller at da
han begynte å bo hos fam. Langdahl, oppfordret min mor ham til og si Langdahl om
bestefar. Mor var nok den av Nils Langdahls barn som så mest ”opp” til sin far, men jeg
tviler på at tiltale på etternavn bare hadde med respekt og ærefrykt å gjøre. Det ser
heller ut til at det gjaldt folk som kom fra andre steder og bosatte seg her.
Også i min tid var det mest vanlig og bare bruke forbokstaven i navnet en ble oppkalt
etter. Eks. Bjarne etter Bernt. På 1930-tallet var Anna og Anton mest utbredt som navn i
Bispøyan. Alle barna til mine besteforeldre Hanna Karoline og Johan Martin, fikk
norske fornavn, Sigurd, Ingund og Helga. Dette var ingen tilfeldighet, da min farmor på
denne tiden var svært nasjonalistisk. På samme tid ble I og J oppfattet som like
bokstaver. Min fars kusine Ida Bergliot var oppkalt etter sine besteforeldre på morsiden,
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Johanna og Bengt (Bænk). Fars søster Ingund Charlotte var oppkalt etter to bestemødre,
nemlig Johanna og Canelia. Her følger et par strofer fra et barnerim som sikkert er laget
av Hanna Bænksa eller Olina Haugø.
Sigurd Bernhard med dusk i lue og Ida Bergliot skal bli hans frue.

Mine søskenbarn på morssiden oppholdt seg i Langdahlshuset det meste av
skoleferiene, og Oddny Meek og Molla Langdahl var som “Tuppen og Lillemor” år
etter år. Finn Langdahl, Arvid Meek og jeg var ofte over på andre siden av
Faksvågsvaet, ved Svaholmen, og “påtta mort” med bambustrøer, småseien kokte langs
båtsidene og luften var fylt av skrikende terner. Finn satt med trøene på hammeltofta og
vi to andre med hver vår åre på framtofta, alt mens Arvid slo blødmer og vitser “non
stop”. Det er trolig fangsten ikke ble så stor, muligens ikke mer enn at det ble til
kveldsmat for bestefar Langdahl som satt klar på trappa ved Ishuset med kasserollen,
når vi kom heim i skumringen.
I 1946 begynte antakelig den første ordentlige fraflytting fra øyene. Folketallet her holdt
seg stabilt ved at enkelpersoner søkte seg bort, men nå forsvant hele familier og det
føltes som et sjokk for de fleste gjenværende. Jens Henriksø fra Henriksøya kjøpte en
gårdsbruk ved fjellet Fonna og flyttet med hele sin huslyd, og “Meekene” på
Navarhaugen drog til Nord-Møre med M/K ”Burøy” en solblank sommerdag dette året.
Det jeg husker fra denne dagen, er at Magnar Burø og Torbjørn Snåsøy var med å bære
innbo ned til Øyskaget, og Anna Meek’s bakstetrau fullt av hennes brune glinsende
brød, samt tomheten inne i meg da båten forsvant bak Talerøyklubben. Lekekameratene
i oppveksten var mine tremenninger Arvid og Idar Meek, henholdsvis to år eldre og
ditto yngre enn meg. Såpass nær slekt oppfattes også som familie når man omgås
hverandre. Farfar var Anna Meek’s onkel, og selv om han ikke viste det så mye, var han
nok oppriktig glad i henne. Ikke minst på grunn av at da hans datter Ingund lå syk i
“Spanska”, langt fra heimen og stridde med døden, la Anna, som da var sytten år, seg
ved siden av henne i sengen for å berolige henne. Dette til tross for at Ingund hadde en
farlig og smittsom sykdom.
I Det Bestes store verdenatlas, trykt i 1974, side 175, omtales en fjerde rasegruppe med
særlig primitive trekk, og som er i ferd med å dø ut. Om Australnegrene sies det at de
leder tanken hen på de forhistoriske Neandertal-mennesker. Sett i forhold til
tidsepokene vil jeg påstå at i min barndom var øyværingene kommet lenger i så måte
enn hva tilfellet var med Reader`s Digest 30 år senere. Misjonsforeningene påvirket nok
folks tenkemønster. Det var ikke bare de såkalte omvendte som var interessert i bl.a.
slik humanitær virksomhet, og alle ga med glede penger til dette formål. Mor og far var
ikke religiøse, men Kinamisjonen stod deres hjerter nær. Fester hvor en misjonær holdt
tale, samlet bestandig mye folk. Lenge før jeg ble konfirmert hadde jeg forståelsen av at
kinesernes kultur må mange måter var mer utviklet enn vår egen. Denne oppfatningen
deltes også av mine jevnaldrende. 16-2
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Omreisende emisærer som holdt oppbyggelige møter kunne være i Bispøyan i mange
dager. Disse ble vel av de fleste øyvæinger sett på med en viss skepsis, men vanlige folk
brydde seg lite med hva som skjedde på disse møtene som bare ble oppsøkt av religiøse
og ”halv-religiøse” mennesker. Jeg har selv aldri hørt noen komme med negative
uttalelser om slike predikanter, så de ble så absolutt tolerert av alle, og ”omvendte” og
”frelste” hadde høy status i dette øysamfunnet. På 1920 og 30-tallet, da mange
øyværinger ikke levde så langt i fra sultegrensen, ble det vel snakket om at emisærer la
seg til hos ”troende” og satt på stua og spiste godt, mens barna i familien var på
kjøkkenet og spiste en dårligere kost, som de fikk dessuten ikke fikk nok av heller.
Noen reagerte kraftig på slik utnyttelse i Guds navn og kalte sånne personer for
mørkemenn og snyltere.
Johannes Hegerberg (f.1896) fra Olderøya reiste deler av året rundt i Trøndelag som
emisær for Indremisjonen og ble sett på som en vekkelsesprediant. Hans store problem
var all godmaten han fikk servert, noe magen tålte dårlig. De han bodde hos gjorde sitt
beste til hans forpleidning, men Johannes var glad når han kom heim og fikk spise den
husmannskosten han var vant til. Håper med dette å ha fått belyst saken fra to sider. Slik
jeg minnes Johannes Hegerberg som nabo, var at denne sterkt religiøse mannen var snar
til å si noe morsomt og han var godt likt av alle.
De fleste guttene fra Bispøyan som var unge i 1940-åra dro tilsjøs. Satset man på å
komme bort fra trange kår for å komme seg fram i livet, hadde vel de fleste intet annet
valg, men jeg vil påstå at den vektigste grunnen var romantikken rundt sjømannsyrket.
Rederne var høyt aktede og norske sjøfolk ble oppfattet som verdens beste. Kurt Hagen
Werner fra Tjønnøya, Toralf Hanssen fra Snåsøya, Tobias Hagen fra Edøya og Anton
Thoresen fra Olderøya var de første, og reiste ut allerede i 1945 Det er beretningen om
sistnevntes opplevelser de første dagene av hans tid til sjøs som nå følger: På
forsommeren dette året var Anton med Olderøy Notlag på sildefiske, bl.a. i
Vinjefjorden, men fangstene uteble, og han sluttet og begynte som byssegutt ombord i
Nekolay Dahls M/s ”Fisk”. Båten var da leid ut til Fosen Aktie Dampskibsselskab for
bl.a. å trafikkere Sør-Frøya ruta.
Seint på høsten dette året ble han av Hyrekontoret i Trondheim, sammen med 12 -14
andre, på Nortraship`s regning, sendt med en av ”Bergenskes” hurtigruter til Bergen.
Videre derfra med S/s ”Astria” til Newcastle og så med tog til London. Her ble han
innkvartert på Sarpburgh Hotell, og ble der utstyrt med nødvendige klær,
rasjoneringskort m.m. Rimelig snart fikk han hyre på en Panamaregistrert båt, M/T
”Norvinn” på 10 000 tonn, tilhørende rederiet Johan Rasmussen & Co, Sandefjord. Han
ble så sendt til Southampton med en lapp i lomma hvor det han måtte spørre om var
skrevet ned på Engelsk. I Southampton ble han og en polakk tatt imot av skipsmegleren
og skipets kaptein. Det var kveld da de kom ombord i båten og mannskapet, en herlig
blanding av flere nasjonaliteter bl.a. portugisere, spanjoler, argentinere m.m., satt og
spilte poker. Dette var uventet og uvant og det føltes så ubehagelig at han og en gutt fra
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Trondheim overveide å stjele giggen som lå ved skipssiden og ro iland, men da de
fryktet for å bli beskutt lot de det være.
De fleste av offiserene ombord var nordmenn, men maskinsjefen var fra Sveits og
telegrafisten fra Estland samt flere menn fra Aust-Europeiske land som nå var bak
Jernteppet og derfor ikke kunne vende tilbake til heimstedene sine. Det tok ikke lang tid
før den 17-årige dekksgutten var fortrolig med alle nasjonene og han stod ombord i
denne båten i tre år. Tilsammen var han seks år i dette rederiet, og gikk gradene videre
til jungmann, lettmatros og matros. Fredsjula var de på tur mellom Aruba og Curacao.
Julaften stoppet tankeren og lå stille med alle dekkslys tent, noe de som hadde seilt ute
under krigen syntes var stor stas. Mange norske krigsseilere kom ikke heim til Norge før
i 1946-47. Folk som var ombord i Panamaregistrerte båter tjente bedre enn andre norske
sjøfolk, og de ble ikke avkrevd inntektsskatt. Da han mønstret av etter seks år kom
Kvenvær Herredskasse med et kjempestort skattekrav, men ved å gå ombord på en
Norskregistrert båt fikk han hele skatten slettet. Anton Thoresen har 45 års fartstid, de
fleste av dem som styrmann og kaptein.
Før 2.verdenskrig var noen få fra dette området på hvalfangt på, bl.a., Sør-Georgia, men
i årene etter 1945 var det ganske mange fra Bispøyan og omegn som var med
hvalfangstekspedisjoner til Sør-Ishavet, de fleste som matroser ombord i fangstbåter.
Dette var svært harde jobber med isete vevlinger og høy sjø. Når båten la seg over på
siden smatt man rundt og entret på innsiden av vantet. Når den så kom igjen fortsatte
man klatringen på utsiden. Min fetter Helge Jenssen (f.1928), fortalte at en gang la båten
seg over på siden av sjøgang og ble værende slik en stund. Han måtte gå ut på skottet
(veggen) for å åpne lugardøra. Det var som å åpne ei luke i dørken. (gulvet) Før de drog
sørover til feltet var fabrikkskipet (F/f=flytende fabrikk) innom New Zealand og tok inn
mengder av feite merino-saueslakt. Dette ble servert til middags eller til kvelds både titt
og ofte. Helge tåler knapt lukten av sauekjøtt, og opplevde dette som en belastning. Han
snakket lite om hvordan han fikk frostskadene som plaget han resten av livet, mens jeg
flere ganger har hørt han gremmes over saukjøttet i Sydisen. Ingar Thorsø (sønn av
Alfred som ble drept av tyskerne i 1940) er den yngste øyværingen som har vært med på
dette. Som 16-17 åring var han sesongen 1954-55 ombord i et hvalkokeri.
I min barndom var det ikke noen Lucia-feiring i Norge. Denne skikken kom fra Sverige
og begynte å ta om seg her i landet etter 1945. Lussi ble ikke oppfattet som en kristen
martyr og helgen på Olderøya, men som ei ond heks, enda verre enn både Lisbet Nypan
og Gurru Konna. Selv om man forholdt seg til ”Æljnakkan” (Almanakken) i mange
henseender, trodde de fleste her, enda da jeg var liten gutt, at det ikke var natten til
vintersolverv som var årets lengste. Natten til 13. desember eller ”Lussi langnatt” varte
mye lengre enn noen annen natt, mente de. Da kunne det skje mye overnaturlig både
utenfor husa og i fjøset, bl.a. kunne væren begynne å snakke, men det er gått i
glemmeboken hva denne sa. Jeg minnes også det ble fortalt at forskjellig skrømt og
lignende var ute denne natten. Det var mange rim og regler knyttet til dette.
Førjulstiden var ekstra spartansk i en fra før nøysom tilværelse. Å ta jula på forskudd
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ble nærmest sett på som ei skam. Det samme mente man om å ”gå i gålan” 1. juledag.
Et annet avvik fra Almanakken var at Kyndelsmesse, 2. februar, ble holdt for å være
midtvinters, og ikke 12. januar som det stod i denne.
Bispøyan hadde mange foreninger og lag i min barndom, så som Sanitetsforening,
Skytterlag, Leselag, Telefon-lag, Fiskarlag, I.O.G.T. losjen Bispeheimen, Avholdslag,
Frilynt Ungdomslag, Indre Sjømannsmisjon, Ytre Sjømannsmisjon, Det Norske
Misjonsselskap eller gammelmisjonen som den ble kalt, Kinamisjonen, Indremisjonen,
Finnemisjonen og barneforeningen “Midnattssol” som bestefar Langdahl startet i 1944
for å samle inn penger til trengende samebarn, samt at Kristelig Folkeparti hadde en
religiøs forening. Alle disse hadde fester i jula og andre ganger i året. Det var også
årvisst at folkeskolen arrangerte fest i jula og juletreet den siste gangen en slik ble holdt
i Skolestua var ei furu, vokst på Olderøya og gitt av Margit Olderø.
Den desidert største juletrefesten ble arrangert av I.O.G.T. barnelosjen Bispeheimens
Von 2. juledag i Losjelokalet på Burøya, og da kunne det være omkring to hundre
mennesker der. Fra den ytterste bosettingen, Tosøya, kom en søkklastet fyring med folk,
og med en 9 - 10 mann ved årene. Det måtte være vindstyrker på godt over liten kuling
før folk oppga dette. Jeg vil anta at den største delen av de midler som ble innsamlet i
Bispøyan gikk til ”hedningene på misjonsmarkene”. Det kunne være opp til tre hele
ringer rundt treet, som foruten vanlig juletrepynt også hadde levende lys. I den innerste
gikk barna og holdt hverandre i hendene, og i den midterste ringen gikk de som var mer
“satt”, så som litt eldre mennesker og de som ledet festen m.m. Den ytterste ringen, som
også var den største var bemannet med de øvrige kategorier av øyværinger. Selv om det
ble holdt ”Redningslagsfester” i Tømmervika m.m. så er det likevel ganske forunderlig
at det foreningskåte Bispøyan, et typisk fiskermiljø, ikke hadde egen forening av Norsk
Selskab til Skibbrudnes Redning.
Sjøfolk som hadde mønstret av tett før jul, mens båten deres var i Norsk havn, var det
som oftest noen av på juletrefesten 2.juledag. Likedan piker som hadde fri fra
”husposten” i byen eller noen som holdt på med sin utdannelse. Det var så å si uten
unntak sjømannsskole og sykepleierske-skole, og det var alltid noen heime på
julepermisjon fra Forsvaret. Guttene fra Bispøyan var som oftest i Marinens eller
Kystartilleriets uniformer. Jeg gikk i dress på julefest, men hadde det kommet “de
militære myndigheter” for øre, hadde jeg fått ”kakebu”. At ei jente og en gutt holdt
sammen på en slik fest kunne være den første måte og bekjentgjøre at de kom til å holde
sammen resten av livet. Utenom gangen rundt juletreet, var underholdningen temmelig
laber, men på de fleste slike sammenkomster fikk en spise så mye en ville av gjærbakst,
når matbilletten var betalt.
I romjula (x) var det fester hver eneste kvell, men ut på nyttåret ble de helst lagt til en
lørdags- eller søndagskveld. Jeg er temmelig sikker på at det var jul i Bispøyan til 13.dag nyttår. Om dette var en gammel tradisjon, eller av nyere dato p.g.a. alle lag og
foreninger skulle ha fest, vet jeg naturligvis ikke, men 13. januar eller ”tjuandan-jul” ble
”Der vester mellom skjær og bå...”

231

det i min barndom bestandig holdt en juletrefest og den var det litt ekstra stas med, for
etter denne dato var jula definitivt over. Unntaksvis var det vel møter og lignende som
hadde gang om juletreet etter denne dato også, men da vil jeg tro at julestemningen var
sterkt redusert.
(X) Dagene mellom 2. juledag og nyttårsaften ble også kalt mellom-jula.

For å latterliggjøre ”misjonskvinnene” er det i forskjellig litteratur fra denne tiden, gitt
inntrykk av at disse strikket ullplagg til bruk for de sorte hedningene under det hete
ekvator. Nei, inntekten av denne strikkingen gikk til misjonering av de nyss nevnte
mennesker. Slik var det at ”Gammelmisjonen`s” kvinneforening (Det Norske
Misjonsselskap) hvert år hadde auksjon med andakt tidlig ettermiddag på en yrkesdag ut
på nyttåret. Det ble da solgt forskjellig damene hadde laget gjennom det forgagne år.
Det var fortrinnsvis ting av ull spunnet på rokk, s.s. håssa (strømper), læsta (sokker),
votter og sjøvotter, alt sammen båtte (strikket) for hånd og tøvd på tøvfjøl. Til bortimot
1950 var ”flamma-håssaband”, vevd i gamle mønster av ulltrå i mange farger, også en
gangbar artikkel. Farfar Johan Bænksa brukte slike all sin dag. Dette var noe folk
trengte i hverdagen og det var mange som møtte opp. Det var tradisjon at Martin
Kjønvik var auksjonarius. Som for det meste i Bispøyan hadde også denne mannen flere
ikke-negativ-ladede navn, s.s. Martin Haujen, Martin Kuvika eller bare Kuvik. Han var
religøs og en aktet øyværing som aldri tok et banneord i sin munn. En gang ble et par
strømpebånd frembudt, og Martin åpnet med å si:”Gi bud, fæmti øre fer banna.”
Ferbanna (forbanna) var klart oppfattet som bannsakap, så dette var det nærmeste noen
hadde hørt han si et slikt ord, og guttene begynte å by. ”Sæksti øre ferbanna – fæm å
søtti øre ferbanna - - - ei kron å fæm å tyve øre ferbanna” Det ble latter, stemningen
steg, og prisen på ”håssabanna” nådde uanede høyder. Martin ble oppglødd av
salgssuccèsen og gjentok ”ferbanna” gang etter gang, men så kom en av de andre
religiøse og hvisket han noe i øret og så ble det klubbet og budene avsluttet. I et drøyt
kvart sekel etterpå hadde øyværingene glede av å fortelle om denne tildragelsen, som
utspant seg i Bedehuset på Spælen.
Ellers i året var det også fester til inntekt for ett ellet annet veldedig, men sjelden bare
”blott til lyst”. Leselaget og Losje Bispeheimen, samt et frilynt ungdomslag, som
eksisterte noen år på 1940-tallet, hadde lokale revyer. Jeg antar at disse er tatt vare på av
noen. Forfatterne av disse som jeg husker er Ingrid J. Hegerberg, Ludvig Østreim jun.
og Elias H. Burøy. Bestemor Anna Langdahl har i sin tid skrevet både prologer og annet
til ”Søstrenes Aften” i Losjelokalet. Onkel Petter August Langdahl og onkel Anton
Burø samt læreren Mads Breida har også bidradd med forskjellig. Da Anton pure ung,
ved organisert stemmegivning av øyværings-ungdommene, ble valgt inn i Kvenvær
Herredsstyre, skreiv onkel Petter i forbindelse med dette ei vise, hvor det bl.a. stod:
”…..han skal tømme spyttebakker og bære ut all den skitt de andre snakker”. Som 7-8
åring så jeg min første spillefilm, Gjest Bårdsen, i Losjelokalet på Burøya. I en periode
ble det vist filmer der av et omreisende privat selskap som hadde eget strømaggregat.
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Gjengir her noen strofer fra en vise, framført på en Leselagsfest under 2.verdenskrig.
Alle mannlige øyværinger som nyst hadde fått seg kjæreste fikk et eget vers, og sangen
begynte slik.
”Det hender så my og det går slikt et ry, hele Øyan av rykter består.
Og til gitarens klang vil jeg synge en sang.
Refr: Hei busserullan suderullan lei.
”Han Ludvik har funnet sitt livs ideal, ho e lita, men likevel go osv.”

Berit Thorsø og Ludvig Østreim levde sammen i ekteskap ”til døden skilte dem ad”
Hvis noen var på ”utpågång”, hendte det ofte at noen, helst pur unge gutter, foretok seg
noe med båten deres. Denne Ludvik fant igjen robåten sin flytende i fabrikkbrønnen på
Spælen. Båtene kunne også bli satt opp på en haug eller i møkkadynga under et fjøs. De
fleste som fikk eget vers på denne festen ble siden gift. Den som hadde slått opp med
kjæresten og fått tak i en annen fikk også sitt vers.
” Da han kom til kammersets dør var det noen der fra før. osv.”

Og her er vel Bispøyans versjon av ”Handelsbetjenten på Samvirkelaget....(Prøysen)”
Sverre Jenssen fra Henriksøya fikk flere vers.
”Sverre handelsbetjent er en svermerisk kar en sjarmør ut av farligste sort.
Og småpian sei at`n Sverre er grei. Refr.”

Selv om det var streng rasjonering på sukker, var det likevel noen øyværinger som
greide ”å svi av en skvett” heimebrent. Salg av sukker uten kort, ble sett på som en
alvorlig forseelse av Lensmannen. Likevel ble det antydet i visa at slikt forekom.
”Når a Ingrid e opp (Opp i privetboligen)
sellen Sverre sukker uten kort...osv.”

(Ingrid Jenssen, siden gift Hegerberg, dreiv på denne tiden landhandelen med fiskekjøp,
D/s eksp. og poståpneri på Skanken.) Da dette ble sunget reiste Sverre Jenssen seg opp
og avbrøt ved og si at han aldri hadde gjort dette og aldri kom til å gjøre det heller. Jeg
vil tro at denne visa i sin helhet er blitt tatt vare på av noen.
Kalj`n min e go, hanj e daufeskar no,når`n ror ut så e feskbåten heim.
Å fårn sæ en pilt, så slakten en så stilt.Refr.

Dette siste verset hentyder at noen, for å få bedre pris, saltet ned fisk for å selge den på
det sorte markedet. Det var mindre lønnsomt å levere levendefisk til maksimalpris.
Dette er det eneste jeg har hørt om slik handel i Bispøyan. ”Svarthandel” og
”tjuvslaktng” (slakt som ikke ble oppgitt til myndighetene) ble sett på som skammelig.
På festen det nyst er blitt fortalt om må det ha vært underholdning av god kvalitet, men
på de fleste fester var det de som hadde fått i seg litt i meste laget av brennevin, som var
den største underholdningen både for barn og voksne. Det skulle alkoholpromiller langt
over det en vanlig restaurant ville ha tolerert for ikke å komme inn på slike fester i
Bispøyan. Folk med ”en liten kjenning” kunne det være både på misjonsfester og
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avholdsfester. Å være direkte beruset på slike fester, og det hendte også iblant, ble sett
på som upassende, men om de ikke akkurat var ønsket, ble dette godtatt. Øyværingene
hadde en medfødt toleranse til det meste, og om noen beklaget seg og var moralsk
forarget, så vil jeg tro at det var påtatt hos de fleste. Det ble ikke noe fres verken på
auksjon eller nummersalg (loddsalg) uten at det var noen ”promiller” med i spillet.
Det er min klare oppfatning, at mange av disse såkalte fulle folka, direkte så på det som
en plikt, eller kanskje heller en lyst, til å underholde og spille litt teater. Mye var , etter
min mening, av relativt høy kvalitet, og det var lite som tydet på at hjernen var sløvet av
alkohol. Naturligvis kan jeg ha undervurderet disse mennenes evne til improvisasjon,
men jeg frir meg heller ikke helt fra tanken om at noe av dette til og med må ha vært
regigert på forhånd. Det eneste jeg kan huske ordrett gjengitt, er hva en mann, viss sønn
skulle gifte seg på Veiholmen, sa: ”Det ska værra bryillop på Haugjegla å dains på
Storbåan, å vi ska kjør me Brattværshesten te kjerka”. (x) Jeg vil påstå, at i Bispøyan
var følgende opplest og vedtatt. Hadde en person noen drammer innabords, kunne han si
nesten hva som helst uten å skjemme seg ut. Skammen fikk den som ble fornærmet over
morroa.
(x) Haugjegla = fyrtårn på en utsatt holme. – Storbåan og Brattværshesten er to fall.

I gamle dager skulle det ha vært en øyværing som var så beruset og utåndingen hans så
mettet av etanoldamp, at den tok fyr da han skulle tenne tobakkspipa. Når slikt skjedde
var det ikke mulig å slokke på annen måte enn å tisse på vedkommende, og da
fortrinnsvis av en kvinne. Denne påstanden var det mange som godtok enda i min
ungdom. At derimot en rap av et overstadig beruset individ kan antennes er kanskje
tenkelig. Brennevin ble stort sett oppfattet kun som et rusmiddel av de aller fleste, enten
de var avholdsfolk eller ikke. Denne siste påstanden, vil jeg tro, er temmelig nær
virkeligheten.
Folket i Bispøyan fordelte seg på en forunderlig måte inn i sørøyværinga og
nordøyværinga. Til førstnevnte gruppe hørte Tjønnøya, Snåsøya, Purkøya, Burøya,
Olderøya og spesielt Edøya som lå lengst sør og på mange vis soknet mer til
Helsøysundet, bl.a. med postadressen. Monsøya, Henriksøya og Lamøya var
kjerneområdet i Nordøyan. Folket på Torsøya var vel mer nøytrale til det hele.
Da skolen ble flyttet fra Burøya til Olderøya var det alvorlige planer om å skille
Nordøyan ut som egen skolekrets, og så seint som i 1946 var det to folketellingskretser,
en for nord og en for sør. Til daglig merket man ikke dette, men f.eks. på en fest i
I.O.G.T.`s forsamlingshus på Burøya, når brennevinet tok til å virke, kunne det oppstå
knuffinger mellom en fra Sørøyan og en fra Nordøyan. Og da ble sørøyværing og
nordøyværing skjellsord, men direkte slagsmål ble det aldri p.g.a. dette. Ble det derimot
slossing på ungdomshuset i Helsøysundet var så godt som alltid øyværingene på samme
parti. På det nyss nevnte festlokalet var slossing regelen og ikke unntaket på hver eneste
dansetilstelning fra huset ble bygd og til langt ut på 1950-tallet. En eller to menn, som
reagerte med aggresjon på inntak av brennevin med høy fuselkonsentrasjon, ble
krakkilske og startet det hele. Men det var under meklingsfasen, når noen grep inn for å
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roe gemyttene, at det virkelig kunne ta av. Knock-out, blåveis og blodige neser forekom
ofte, mens direkte skader var sjeldne, og ”dagen der på” var som regel alt glemt.
Kvinner kunne være årsaken, men de deltok aldri i selve handgemenget. De aller fleste
av dem rørte ikke alkohol i det heletatt og de øvrige var mer forsiktig med inntak av
rusmidlet enn menn. Utenom at noen modige, selv under kampens hete, forsøkte å ta
hånd om en av sine nærmeste, var det svake kjønn`s bidrag til det hele stort sett bare hyl
og hvin. Det var maskuliniteten og ridderligheten som rådde i dette sceneriet, og her var
kvinner virkelig de svake. Jeg har aldri hørt at noen av dem ble forulempet på dette
”lokalet”.
Man må heller ikke underslå at det bare var et fåtall som bråkte, og at unge og gamle
danset og hadde det gøy til festen ebbet ut av seg selv en gang ut på morgenkvisten. En
sjelden gang eller så var det politi tilstede, og da var det rolig. Lensmennene i Hitra og
Kvenvær må sies å ha vært direkte avholdt av folket i disse to kommunene og ble
primært sett på som noen man henvendte seg til når en hadde problemer. Øvrigheten var
vel der for å påse at festen sluttet til den foreskrevne tid samt å se etter om noen kunne
bedrive heimebrenning o.l. Til vanlig var det arrangøren selv som måtte sørge for den
nødvendige roen, og den var et vidt begrep. Noen gutter som hadde de fysiske
forutsettningene, men som av prinsipp aldri deltok i festbråk. Disse hadde også et mer
kultivert forhold til drikkevarer enn det som var vanlig for menn her ute på denne tiden,
og ble sett på som virkelig staute karer.
At kvinner og menn satt på hver sin side i forsamlingshus var brukelig helt fram til
bortimot 1950. Noen mennesker ble direkte moralsk forarget hvis det hendte at en
kvinne satt sammen med mannfolka under gudstjenesten i kirka på Stein. Det ser ut for
meg som om kvinnfolka alltid hadde den siden som vendte mot havet. I Losjelokalet på
Burøya og i Bedehuset på Lamøya, hvor talerstolen var i sør enden av lokalene, var de
benket på høyre side av mennene. I kirka derimot, hvor prekestolen var i nord enden,
var kvinnesiden på venstre side av mennenes. I forsamlingshusene i Bispøyan begynte
folk å ta plass fra de bakerste benkene først. Omreisende predikanter, så som emissærer,
avholdstalere og en sjelden gang presten eller en misjonær, satt alltid på fremste benk.
Der satt også de øyværingene som var med på å lede samværet.
Når Johannes Olderø (omtalt i forbindelse med Olderøy Notlag – onkel til Kari Burø)
ikke var opptatt på kjøkkenet, satt han også der. I hvit kokkejakke og med en like
høytydelig mine som de øvrige på første benk. Johannes ledet matlaging og servering på
de aller fleste sammenkomster i en årrekke. Han var da, utenom jakken, også iført en
lue med skjerm, alt i hvitt, og såg virkelig stilig ut. For meg var det meste av
stemningen borte hvis han ikke deltok på festen. Familien til Johannes hadde ord på seg
for å være spesielt gjestfrie. Vil så absolutt ikke gi han et dårlig ettermæle, men jeg
finner ikke en mer dekkende formulering, enn å si at han var ekstrem på dette område. I
de siste årene han bodde på Olderøya var det å ha gjester hans alt oppslukene interesse
og lidenskap. Johannes Olderø må sies å ha vært en spesiell personlighet i Bispøyan.
Jeg mener å ha mitt på dett tørre når jeg påstår at han, i sin tid og på sitt vis og over lang
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tid, hadde en finger med i det meste av det som kan karakteriseres som kulturaktiviteter.
Fred være med hans minne!
Ole Monsø (f.1937) var omkring 10 år gammel da han rodde til Tjønnøya for å hente
Nikoline Hagen som skulle reise med rutebåten. Hun var, sammen med sin mor den
drøyt 80-årige Lydia Kvalvåg, en av de to som på denne tiden bodde på øya. Dette var
en søndags formiddag og Lydia satt foran radioen og hørte på høymessen. Hun var
ikledd en pen kjole, og som i kirken var hodet tildekket med det sorte tørkleet med
frynser som alle kvinner over en viss alder brukte. Det som fanget Oles oppmerksomhet
mest var at hun reiste seg og stod når folket i kirken det ble kringkastet fra, gjorde det.
Dette er det han, som et fjernt minne, husker. Vi kan vel også anta at Lydia også deltok i
salmesangen og fulgte med i liturgien forøvrig. Selv om Ole sikkert fikk hjelp av
Nikoline til å ro mellom Tjønnøya og Skanken, var dette likevel en drøy affære for en
liten gutt, men der og da ble dette sett på som helt normalt.
Farfar feiret som oftest julen hos sin datter Helga og hennes familie på Klubbneset så
lenge han var såpass. Mens bestefar Nils Langdahl enda levde var vi andre fra
Hammarmyra nede hos dem julekvelden. Det lengste jeg kan huske bakover, når det
gjelder dette, er til julen 1939. Da gikk det opp for meg at far var utkledd til julenisse.
Tante Ruth Eliassen og hennes døtre, Randi og Annemor bodde da på Olderøya. Ruth’s
mann, John Berg Eliassen, som var en av kvartermestrene på Den Norske
Amerikalinjens passasjerskip ”Stavangerfjord”, samt fam. Arne Langdahl kom utover
for å feire julen sammen med ”storfamilien” der.
Onkel Arthur Henriksø, som nå var sjømann, var også heime på Olderøya i høytiden.
Han hadde seilt på Hamburg i over ett år, hvor båten hans lå annen hver uke fra mandag
til lørdag. Arthur hadde ved en rekke anledninger vært vitne til trakassering og
mishandling av jøder. Noe han opplevde som vondt, var at mange ikke trodde det han
fortalte. Finn Langdahl forteller at det var mye snø på Olderøya, og den ga god
julestemning. Smaksopplevelsen av de hermetiske pærene onkel John hadde med i fra
Amerika er imidlertid det som sterkest har festet seg i Finns minne. Slikt var enda ikke
handelsvare i Norge. Denne siste turen fra U.S.A. var ”Stavangerfjord” blitt bordet av et
Engelsk marinefartøy og kontrollert. Utover høsten 1939 ble nøytral handelstonnasje
senket i økende mengde av de tyske ubåtene. Vissheten om dette preget nok
julefeiringen til denne familien dette året.
Julegaven min fra onkel John Berg Eliassen var et dobbeltløpet haglegevær som ved
mekanikk frambrakte lyden av ett skudd. Det som er igjen av dette ”våpnet” ligger på
mørkeloftet, Storhuset, Hammarmyra. Fra onkel Arthur Henriksø fikk jeg en
bermudarigget lystseiler med jernkjøl og ror. Til da hadde jeg bare hatt trestykker mer
eller mindre tilsmidd i den ene enden. For guttungene i Bispøyan var det å ”sægl båta”
den mest brukte leiken, og fine båter ga høy status i kameratflokken. Den lille dammen
på noen få kvadratmeter, som nå nesten er helt igjengrodd, rommet for meg både Titran,
”Der vester mellom skjær og bå...”

236

Trondhjem, Rotterdam og Amerika, så med lekebåter og vatn hadde fantasien nærmest
ingen grenser.
Denne lystseileren, som jeg hadde mye glede av, fikk heller et vanærende endeligt, da
den til slutt ble et tysk fly. Etter å ha blitt flittig brukt over tid, brakk roret. Farfar, som
må sies å ha vært totalt blottet for snekkerferdigheter, brukte en navar til å bore ut
rorstammen og spikke til et nytt ror. En navar er ikke akkurat noe presisjonsverktøy, og
da den kom noe på avveie fikk båten en kraftig lekkasje og ble ubrukelig. Torbjørn
Snåsø losjerte hos oss mens han var på skolen. Han hadde et selvlaget sjøfly med
pongtonger og propell med fire venger, og påmalte norske kjenningsmerker. Det siste
jeg husker om båten er at den ble omgjort til en flyvemaskin med vinger og litt til. Dette
var ikke helt vellykket, og mulig av den grunn ble det tegnet jernkors på den, og
naturligvis skutt ned ved enhver luftkamp. Etter at fetter Helge Jenssen ble for stor til å
dra båter og lage motorlyd med munnen, overtok jeg fra han en godt brukt båt av
krysser type, ca. 35 cm lang. Denne båten ble i sin tur overtatt av en annen når jeg
vokste fra den. Tretten år gammel fikk jeg seilbåten som nå står i Storhuset. Den er laget
av båtbyggeren Leif Strøm fra Brattåa ved Laksåvika på Inn-Hitra. Som betaling for det
fikk han et par beksømsko. Denne båten var en meget god seiler, men nå var fantasien
rundt dette borte og med det ble også gleden med å seile båt fraværende.
Folk i Bispøyan har til alle tider vært fiskere med behov for å orientere seg, og de satte
derfor navn på alt som stakk seg ut i terrenget og langs stranda, så som hauger, klover,
steiner med et spesielt utseende, figurer i fjellet, små ubetydelige viker langs stranda og
alle skjær både over og under vann. Nesten alt dette er glemt. Jeg vil anta at kanskje så
mye som 90% av navn knyttet til stranda rundt Olderøya er gått i glemmeboken. De få
som er igjen må vi derfor forsøke å ta vare på, ellers er de også snart borte. Side 219 avs. 2
Navnet på Sebrisjæret i Olderøysundet står på de fleste kart. Av navn som ikke står på
kartet er det Mannskanken, foten som avtegner seg i fjellet like ved det eneste skjæret
(navnet glemt) langs Sjenkberga og Grashålet like nord for denne. Øyskaget og
Øyskagstuva samt Blinnbukkhålet og Kvitsteinen Nord i hund, like ved fam. Paulens
hytte, som er lettest å huske. Kvitsteinen lå opprinnelig på land, men da et brudefølge
fra Edøya, i første halvdel av 1800-tallet, på vei heim fra Dolmkirka, tok fast der for å
hvile før den siste etappen, ble steinen av noen feststemte karer rullet ned i flomålet der
den ligger i dag.
Da de første sjøkart ble tegnet, var de ikke så nøye med navn. Når folk forsøkte å gjøre
dem oppmerksom på feil, fikk de omtrent det samme svaret som kjerringa ga sin
skinndøde mann, som var erklært død av legen, da han ville opp av kista; “Ligg rolig.
Doktoren forstår det vel bedre enn du”. Farfar brukte andre navn på flere holmer enn de
som står på kartet. Et eksempel på dette er Kalvøy som var det “offentlige” navnet og
det som hyttefolket bruker. Det rette navnet er Kalven med Kalvhaue lenger nord og
smale eidet mellom dem er Kalvhalsen. Kalven er skilt fra Olderøya med en grunn val,
Kalvvalen. Opprinnelsen til navnet er lett å forstå, da dette er kalven til Olderøya. På de
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nye sjøkartene over området, som nyst er kommet i handel, er det aller meste av dette
rettet opp og Kalven har fått sitt rette navn tilbake.
Jeg er også kritisk til at Tjønnøya er blitt til Tjernøy selv om navnet står på kart fra
1870-åra. Så vidt jeg kjenner til er tjern ikke brukt i noen av dialektene på
Trøndelagskysten. Noen navn på holmene syd for Olderøya er nok forbyttet, men
Steinrenningen, Langskottet og Vinholmen klinger fint likevel. Stedet inne på Hitra som
på vår dialekt ble omtalt med flertallsordene Ørin eller Øren, det sistnevnte stod også på
kartet, er blitt forandret til Skummfossøra. Navneforandreren har tydeligvis trodd at
Øren var en riksmålsformulering. Helgebostadøya ble bare kalt for ”Hælbusta”
(Helgebostad) og Hælbustagårn. Jeg mener å huske at Elias E. Burø (f.1869) kalte øya
Hælbustøyn. Eldre folk på Burøya, i min barndom, hadde en litt annen måte å snakke på
enn andre øyværinger.
Døyvskjæret, som markerer skillet mellom Faksvågsvaet og Døyva, har fått navnet
Langskottet på de nye kartene. Fordi Døyvskjæret ligger forholdsvis langt fra de
nærmeste holmene er skottet blitt forvekslet med et skudd, og at det litt runde skjæret er
skutt langt avsted. Det egentlige Langskottet ligger imidlertid blandt holmene i
Olderøyskjæra sør for øya og er et langt og temmelig smalt grasbevokst skjær og helt
tett inntil det, i sørøst enden, et lite skjær. Navnet henspeiler til at det er ”påskotte”
(påbygd) med dette lille skjæret. Steinrenningen er egentlig den lille holmen som på
nordsiden har markante striper i det omtrent helt rette berget. Som om det er murt opp
av stein. Navnet Vinholmen står også på galt sted. På Burøya har Melkstaden fått
navnet Skreddervika. Skreddervika ligger ca. 200 – 250 m lenger nord i Burøysundet.
På gamle kart står det Tosø. Navnet Tosøya blir enda i dag brukt når vi ordlegger oss på
øyværingsdialekt. Offetlig ble navnet Tosøen benyttet til langt ut på 1800-tallet. Det var
vel en prest eller en annen øvrighetsperson som har forandret det til Thorsø. Vi vet ikke
hva navnene Snåsøy og Tosøy betyr. Tjønnøya har byttet navn til Tjernøya. Det er Kurt
Hagen Werner (f.1923 – d.2000) som er opphavet til navneforandringen. Fra 1985 stod
det Tjørnøy på postkassen hans på Grefsneset. Etter et par år ble det til Tjernøy, og nå
står dette navnet på kartet. På gamle kart har denne øya navnet Tjernø, men på sjøkart
fra 1920 – 30 står det Tjønnø. Selv om tjern har vært rettskrivning, er det etter min
mening i hvet fall et fremedord i Bispøyan.
Stort sett er navnet på oter, ”åtter” i dette området. En gang i andre halvdel av 1900tallet ble navnet på ”Åttervika” forandret fra Otervik til Ottervik på kartet. Nå heter
dette stedet igjen Otervik. Ordføreren i Trondheim omkring år 2010 heter Ottervik. Det
har vært flere fra samme slekt og med samme etternavn som har vært ordførere, bl.a. i
Kvenvær Herred. Furuvik. – Selv om det nå er kommet opp en del trær, er det
fremdeles forholdsvis lett å se furene i landskapet. Man må helt ut til Veiskiftholmen,
som ligger sør for Stor-Veiskiftet, for å se dette klart. På dialekt har stedet navnet
Furvika. Kan det være mulig at disse stripene/furene er årsaken til det?
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Bustvika har, så vidt jeg vet, fremdeles dette navnet. Allerede på 1950-tallet ble det
hevdet at det folkelige navnet på stedet, Bussvika var mer korrekt. Buss var navnet på
en båttype i middelalderen som ble brukt til personsbefordring og lett varetransport.
Katolske munker skal ha hatt tilhold på ytre Sør-Frøya, i området omkrig Kvisten.
Derfra gikk en vei/sti til Bussvika (Bustvika) hvor slike båter la til når noen skulle ha
kontakt med munkene. Om det finnes bevis for at det kan være noe virkelighet i dette,
vet jeg ikke. Det kan like godt være et utslag av dårlig oversikt, og da blir det få
alternativer og lett å komme med påstander. Eksempler på dette kan bl.a. være navn
som Torsøya m.m.
Lisbet på Veien bodde på Veidholmen. På denne tiden ble stedet omtalt
som Veien også i dokumenter. Nå heter dette Nord-Mørske fiskeværet Veiholmen. Det
samme navnet som ble brukt av folk i dette området. Det var vel kanskje i sin tid om å
gjøre for møringene å få navna til å klaffe mer på landsmål og da var det lett å tro at
stedet har fått navnet av veiding (jakt), derav Veidholmen. Dette navnet var det korrekte
på den tid da jeg brukte det i mine skriverier. Det kan vel ha blitt oppdaget at det var
gale teorier omkring dette med veiding, og at det har vært foranledningen for
navneforandringen. Jeg vet ikke.
Side 47 små skrift

Maren Jektvik satt i Lensmannsarresten i Stadsvik på Dolmøya mens hun ventet på å bli
halshogd. Over en periode var dette stedet tilhold for Lensmannen i Hitra og Frøya.
Folk i området har bestandig kalt det for Stakkvika, og det ser nå ut til at dette er det
rette navnet på stedet. Barmanfjorden heter nå Barmfjorden. Det er gården Barman som
har fått navn av fjorden og ikke omvent. Barm skal henspeile på stendene langs denne
fjorden. Jeg synes det er gledelig at stedene har fått igjen sine opprinnelige folkelige
navn. Med unntak av menneskene på Strøm er slike forandringer blitt tatt til
etterrettning uten ”å kny” i dette området. Side 230 avs. 3 Slik kan det også sees ut for
resten av Norge. Har Språkrådet kommet på noe, det være seg tellemåte m.m., er det
blitt tatt til i bruk så å si uten videre. Vi må godta at talespråket, av ulike grunner
forandrer seg, og bl.a. måke og tjern m.m. er nå kommet inn i dagligtalen til mange
trøndere. Eksempel: I Steinkjer, også kaldt nordtrøndernes hovedstad, er det lenge
siden en gate fikk navnet Måkevegen.
Feriefolket har en tendens til å ta i bruk egne stedsnavn s.s. Paradisbukten m.m. Øyene
har også før forandret navn så det er vel noe en må leve med. Eksempler på dette er
Tallerøy som er etter en ungkar ved navn Tarald, som bygde hus der på slutten av 1700
tallet. Store-Vedø, som bruktes på dokumenter så seint som i 1930 åra er nå bare omtalt
som Henriksøy. Navnet skal være etter Henrik Helkand og etterkommere av ham, skal
etter det jeg har hørt, enda ha tilknytning til Bispøyan. Det folkelige navnet på LilleVedø, Jens-Jakobsøya, er nå det som brukes. Den østligste av Veiskiftene, øya som
ligger nærmest Helgebostadøya, går nå under navnet Hans-Veiskifte. At Dagfinn
Kjønvik, som jeg anser som bindeleddet mellom ”Det Gamle Bispøyan” og ”Ferie
folket”, bruker det, vil gjøre sitt til at navnet fester seg. Hvilket farfar brukte husker jeg
ikke. Jeg antar at også i gamle dager har navna på skjær og holmer m.m. forandret seg.
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Det kunne også være forskjell på navna øyene imellom. Nordøyværingene kunne ha et
navn på stedet, mens folk fra Sørøyan brukte et annet på det samme. Eksempel: På
Henriksøya hette haugen Nonsvalen. På Lamøya – Storhaugen. Forøvrig i området ble
den kalt Lamøyhaugen.
Bordkak-Hans, et utnavn han fikk p.g.a. en episode i et bryllup, flyttet derfra tidlig på
1900-tallet. Det er tufter etter våningshus, fjøs og en temmelig stor jordkjeller. Vest på
øya er det merker etter et båtskjul som har hatt en hvelvet båt til tak. Utenom dette har
det vært et naust med plass til en fyring og mitt søskenbarn Charles (Kalle) Jenssen kan
huske det har vært nevnt at Bordkak-Hans hadde en slik båt. Dette indikerer at han må
ha greid seg bra. Han og hans kone hadde bare et barn, Hansine, og hun ble gift med
Kristian fra Lamøya. Det var de som bygde huset på stedet Haugen. Det eies i dag av
Dagfinn Kjønvik. På gamle kart heter Torsøya Tosø, som er det navnet øyværingene
brukte. Jeg mener vi har en plikt på oss til, så godt som mulig, å ta vare på de stedsnavn
vi kjenner.
Jeg har inntrykk av at øyværingene, over tid, hadde uforholdsmessig mange
representanter i Kvenvær Herredsstyre. Fra Olderøya var Ingvald Olderø, Bernhard
Olderø og Nils Langdahl der samtidig. Konrad Edø er den som har vært der lengt
sammenhengene, og Elias H. Burøy er den eneste fra Bispøyan som har vært ordfører. I
min barndom var det meste av administrasjonen til gamle Kvenvær kommune samlet i
Bispøyan. Formannen i Norges Levendefisklag S/l, Julian Thorsø på Lamøya hadde
med registreringen av fiskebåter å gjøre, noe som var langt mer betydningsfylt enn det
kan høres ut til. Elias H. Burøy var formann i Kvenvær Jordstyre og denne
betydningsfulle etat hadde kontoret på Burøya. John Henriksø var Ligningssekretær og
hadde dessuten Folkeregistret. Peder Hegerberg, som også var klokker, hadde
Forsyningsnemnda, en etat som hadde stor prestisje i kriseårene under og etter
2.verdenskrig. Han var også Herredskasserer og en ledende religiøs, som hadde tyngde
til å kunne påvirke også i andre sammenhenger i det gamle samfunnet i Bispøyan og i
Kvenvær Herred for øvrig. Min onkel Anton Burø hadde Trygdekassen eller
Kredssykekassen som folk sa. Han hadde også vært herredskasserer noen år.
Peder Hegerberg og Anton Burø var de to som søkte da Trygdekassen trengte bestyrer.
Peder lå best an bl.a. fordi han forlangte mindre lønn, og dette var nok viktig i en av
Norges fattigste kommuner. I det forum som skulle ansette var også Johan Vikan, og
Anton var en fjern slektning av hans kone Grete. Selv om Peder da var en rolig og aktet
person, hadde han som øyværinger flest hatt en litt vilter ungdomstid, og en gang hadde
han gjort noe dumt. Dette satte nå Johan Vikan fram som mistillit mot ham og Peder
trakk øyeblikkelig tilbake sin søknad. Etter at tante Astrid døde, sa Anton opp stillingen.
Da det kom Johan Vikan for øre, ringte han ham opp og ga han en omgang kjeft, og sa
at hadde han vist dette skulle han ikke ha skjemt seg ut for å få han ansatt.
Anton Burø døde 42 år gammel omtrent på dagen ett år etter sin hustru. På dødsleiet
opprettet han Astrid og Anton Burø’s legat for tuberkuloselidende i Kvenvær Herred, og
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avkastningen av hans sparepenger skulle utbetales hver jul. Min mor Gunvor Langdahl
Olderø skulle, så lenge hun levde, være legatbestyrer, og etter hennes dager gikk dette
verv over til Bispøyan Sanitetsforening. Astrid og Anton Burø var begge rammet av
lungetuberkulose, men det var ikke denne sykdommen som var årsaken til deres død.
Etter 1. verdenskrig fikk Bispøyan egen telefonstasjon på Lamøya. Før det måtte folk ro
til Faksvåg når de skulle telefonere. Omtrent samtidig fikk også Helgebostad, som fra
før hadde egen folkeskole og hørte til Hitra herred, telefonstasjon. Ikke lenge etter ble
det reist en værvarslingsmast og et lite skur for oppbevaring av utstyr på Storhaugen på
Lamøya. Jeg vil anta at dette ble bekostet av det offentlige. På lys dag ble det heist opp
poser i forskjellige farger. Antallet og fargekombinasjonen varslet vindstyrken. Etter det
ble mørkt bruktes lanterner og jeg kan så vidt erindre røde lys der. Det var
telefonstasjonsholderne, søstrene Ovedia og Jensine Monsø, som mottok værvarslene og
hadde ansvaret for signalene. Masten falt ned under 2. verdenskrig og etter den ble det
ikke reist noen ny da man nå hadde værmelding gjennom radio. Det lille huset ble
flyttet ned fra haugen i 1955 og står nå ved siden av naustet til Finn Langdahl på
Olderøya.
Tante Ruth (f.1913) og bestemor Anna Langdahl (f.1876) var på Telegrafstasjonen på
Lamøya for å telefonere. I nesten 20 år måtte alle øyværinger dit når slikt skulle skje.
Bestemor hadde lett for å ordlegge seg bakvendt og i prat med Ovedia og Jensine
Monsø kom hun, som ofte ellers, i skade for å si Sirop og Sverre om Sivert og Sverre
Helgebostad. Ruth ble lovet 25 øre hvis hun holdt tett om hendelsen, noe hun avslo.
Selv om dette var et betydelig beløp for ei lita jente, ville hun heller ha gleden av å
fortelle det videre til resten av familien.
I 1930 åra ble det arbeidet med å få telefon til Sørøyan, d.v.s. Edøy, Burøy og Olderøy.
Min far, Sigurd Olderø, var formann for telefonlaget i noen år. Linjene fra Lamøya og
sørover ble finansiert gjennom fester, basarer og private bidrag. Etter det jeg kjenner til
mottok de ingen offentlig pengestøtte. At de greide dette i de harde trettiåra var en bragd
og et langt steg framover for øyene. Alt arbeid, s.s. stolpreising og strekking av streng
m.m., ble utført uten betaling av sørøyværingene, og et par år før 2.verdenskrig fikk
Nils Stensø på Edøya, Anton Burø på Burøya og Nils Langdahl på Olderøya innlagt
telefon. Disse hadde plikt til å varsle sine naboer når noen ville nå dem per telefon. Da
jeg var liten gikk jeg mang en gang med telefonbud til folk i ”Frammi gårn”. Omkring
1945 fikk de fleste i Sørøyan innlagt telefon. De siste var på Snåsøya og det var om lag i
1950. Nå var det opptil 4–5 abonnenter på samme linje og hver enkelt hadde et eget
signal. I Hammarmyra var det et kort – et langt – et kort. Poståpneriet på Monsøy samt
handelsmannen på Hovde fikk antakelig innlagt telefon omtrent samtidig med at
Bispøyan fikk egen telefonsentral. Jeg mener å huske at vi hadde telefonapparat på
veggen da linjene til Henriksøya ble bygd. Som de siste greide de fem familiene på
Torsøya å bygge telefonlinjer helt ut dit. Ennå hadde folk tro på at det var en framtid for
øyene og de stod på. Da Hitra og Frøya Kraftlag ble startet stod øyværingene i fremste
rekke for å kjøpe aksjer, og selv om stedet allerede da hadde et stempel som utkant fikk
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de, p.g.a. dette, i 1954 el-strøm til alle øyene så nær som Tosøya og Snåsøya. Den sist
nevnte øya fikk el-forsyning noen år etter ved at øyværingene arbeidet gratis på
anlegget dit.
Telefonlinjene var bygd av amatører og det ble satset på å få det så billig som mulig.
Dette gjorde at sambandet ofte var ute av drift p.g.a. at strengene hengte seg opp i
hverandre under sterk vind (Slyng på linja) eller de røk når de iset ned. Forbindelsene
kunne være dårlige og spesielt for rikssamtaler var det ofte nødvendig at betjeningen på
stasjonen formidlet det som ble sagt. Dette ble tøyd lenger enn nødvendig og Jensine
lyttet nærmest på alle samtaler av betydning og var godt orientert om alt som skjedde i
Bispøyan og omegn. Ble det fortalt noe som var morsomt deltok hun med latter. Hvis
hun var uenig med det som ble sagt eller mislikte samtalen på annet vis, kom hun som
oftest med en kommentar. Den siste ”telefonistinnen” var min bedre halvdel Minda.
Hun betjente stasjonen i vel et år før vi ble gift. I 1960 bygde Telegrafverket nye linjer
og telefonen ble automatisert. Nå fikk Øyværingene fin forbindelse, men da var
fraflyttingen alt kommet godt i gang. De gamle apparatene tok folkene fra
Telegrafverket og senket på dypt vann. Nylig så jeg i TV nøyaktig maken
telefonapparat, modell 1915, som stod på veggen i Hammarmyra, og nå var den verd
svært mye.

Bildet over er tatt omkring 1930 i hagen utenfor huset til Karen og Johan-Arnt. Dette huset var bygd med vinkel og i
en og en halv etg. Som det eneste på Olderøya var hele huset rødmalt. Ellers var det vanlig at bare vesterveggen
og/eller nordvest veggen hadde denne fargen. Huset ble ombygd i 1942 Her er det tydelig at det er fest eller
selskapeligheter på Olderøya. Bakerste rekke f.venstre: Johannes Olderø i kokkejakke, Julie Olderø, ukjent, Marie
Olderø og Anton Johansen. Foreste rekke f.venstre: Karen Olderø, Fru Breida (kona til læreren) og til slutt søstrene
Aslaug og Ingrid Olderø.
Til høyre andelsbrev i A/s Hitra og Frøya Kraftlag. 2 andeler til Johan B. Olderøy se side 116 avs 1 og 1 andel til
16-årige Svein. Hans ble innløst bl.a., ved at høyspentmastene på Olderøya ble kjørt ut med hest.
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På austre side av Helgebostadøya, på stedet Aune, står et hus med et tårnlignende
tilbygg. Dette er jakthytta etter en tysker som på dialekt ble kalt Liverkusen. Før 1914
var han en meget rik mann, men da 1.verdenskrig var over hadde han tapt det meste og
kom aldre mer tilbake til Hitra. Jeg vil tro at det vil være forholdsvis enkelt å skaffe seg
opplysninger om dette stedet og om tyskeren. Sommeren 1939 var jeg med far og mor
til Aune, da det var en stor auksjon over innbo m.m. Kan noe uryddig erindre at det stod
et stort naust nede i fjæra. I Storhuset er det to hyller fra denne hytta til Baron
Liverkusen. En som det blir oppbevart sikringer på, står på loftsgangen og den andre er i
Butikkstua. På Olderøya ble det fortalt at denne mannen leide store jaktområder på
Hitra. Det ble også hentydet at det var en del servilitet ute blant folk når det gjaldt dette,
men i Håvika og i Vikern fikk han ikke leie jaktmarker. Grunnen var at oppsetterne der
var irriterte på denne arrogante utlenningen. Tyskeren skulle ha ironisert over dette ved
å si: ”Den fattige Liverkusen kom til Baron Håvik og ba på sine knær.” Folket i Vikern
skulle han ha vært særdeles forbannet på. ”Nils Tømmervik, vov – vov – vov – hund –
hund – hund.” Liverkusen tålte heller ikke at noen oppholdt seg på hans jaktområder.
”Jakob Ørens skitne børn går omkring i skog og mark og gjør ugagn og svineri og jager
hjortedyr.”
Disse barna var fra det stedet som på nye kart heter Skummfossøra, og deres far, Jakob,
var sønn av han som først bosatte seg der. På vår dialekt ble stedet kalt Ørin eller Øren.
Navnet hentydet at det var et tørt og skrint sted. At det vokste store «einkarra»
(enerbusker) der, hadde også noe med navnet å gjøre. Familien fra Ørlandet som flyttet
til villmarken inne på Hitra, hadde de mye bry med disse vekstene den første tiden.
Klara Grong fortalte at hennes bestemor på morsiden, som var av den velstående slekten
Lund, hadde ”giftet seg under sin stand”. Sin morfar omtalte Klara som en spekulant.
Med det mente hun at han hadde vært med på en del transaksjoner som gikk galt, og
hvor hans svigerfar måtte ta den økonomiske støyten. Svigerfaren kjøpte da denne store
eiendommen av urørt natur, for å holde han bort fra slikt i framtiden. Klaras bestefar
hadde høy intelligens og var en opplyst mann, men dette var i mange tilfeller mer til
møye enn til nytte. Han hadde store planer for stedet, men det ble heller en stevsom og
kummerlig tilværelse der ute i ødemarken. Innflyttere som de var hadde de lite greie på
eksisterende stedsnavn, og av nødvendighet la de på egne navn. Skummfoss er et
resultat av dette og den mannlige del av familien tok dette til etternavn. Mary Helsø
f.Grong, som er oppvokst på Øren, har i midlertid aldri hørt dette med stedsnavnene bli
nevnt. s. 152 avs. 4
I min tid var det Klara og Ivar Grong som eide stedet. De var ikke bare gode kunder av
mor, det hersket også et varmt vennskap. Det var lenge før jeg forstod at folket på Øren
ikke var mine slektninger. Nikoline, mor til Klara, bodde hos oss i noen uker hver høst
over flere år, som gratis hjelp til bl.a. spinning av ullgarn på rokk og til å ta opp poteter.
Nikoline minnes jeg som ualminnelig snill og svært religiøs. Hun oppfattet radioen som
et blasfemisk medium. At dansemusikk og kristelige prekener kunne komme ut av
samme kasse kunne hun ikke akseptere. På Øren bodde hun sammen med sin bror Oluf,
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som var ungkar. Han var forholdsvis liten av vekst og levde all sin dag der inne i
villmarka.
Levebrødet var et lite småbruk, og han skaffet seg også inntekt ved tredreiing samt fra
marka bl.a. ved å finne perler i ferskvannsmuslinger. Oluf kunne, i sine velmaktsdager,
streife over store områder og hadde av egen erfaring kommet fram til en gangart som
indianerne i Amerika brukte. Dette ved å løpe noen skritt i avslappet tilstand, for
deretter å bevege seg i skrittgang like langt. Vekslingen mellom å gå og løpe kunne han
holde på med i mange timer. Dette fortalte Oluf til meg en gang han var på Olderøya.
Etter at det kom vei på innersiden av Hitra skulle også han benytte den, men da kom
markamannen til kort. Han ble sliten og fikk vont i beine og foretrakk klart å gå ved
siden av veien.
Grunnen til at de bodde på Øren var store planer om jordbruksland, og det ble bygd et
etter Hitramålestokk stort fjøs. Mens de ventet på at myndighetene skulle bygge vei inn
dit, slik det ble gjort mange steder under bureisingsperioden på tjue og trettitallet, dreiv
Ivar Grong frakting med en nokså skrøpelig og påfallende gammeldags båt som hette
”Gideon.” Kutteren hadde en lengde opp i mot 60 fot og framdriftsmaskinen var en 16
hk 2-takt Gideon glødehodemotor. Med denne båten reiste han helt opp til Finnmark
med last. For det meste helt alene. Han var da en mann på godt over 50 år. Det var en
del forlis i denne trafikken og en båt fra Hitra, ”Monitor”, med far og sønn Utsethø,
kom sporløst bort. Deres navn er hugget inn i en minnestein over omkomne på havet
som står ved Fillan Kirke.
Ivar Grongs yngre bror, Harald, ble involvert i stedet for å dyrke opp eiendommen og
kom så langt at han begynte å pløye maskinelt, men under flyttingen til Øren omkom
han i en ulykke. Båten hans strandet på Leksa under uvær. Butikken på Grefsnesvågen
lå nok mer laglig til for folket på Øren. Edv. G. Hagens svigersønn sa til meg en gang at
kundebehandling, slik den ble praktisert på 1960-tallet, ikke hørte med blant hans
svigerfars mange sterke sider. Om noe slikt var årsak til at Ivar og Klara Grong kjøpte
en stor del av sine dagligvarer på Olderøya har jeg aldri hørt noe om. Vennskap var nok
den primære grunn, men handleturen tilfredsstilte nok også noe av behovet for sosial
kontakt og en avveksling fra livet inne på myrene. Når folket på Øren skulle til butikken
gikk de først godt over ei halv mil i veiløst og til dels ulendt terreng for å komme ned til
Stømfjorden. Derfra rodde de i færing 7 – 8 km til Olderøya. Det var mer en
proviantering for lang tid, og båten var som oftest godt lastet med melsekker og annet
som var tungt. Varene ble båret på rygg og fraktet med kløvhest fra stranda ved Gryta
og fram til Øren. Når de kom for å handle var det en selvfølge at de fikk mat både en og
to ganger, og det hendte også at de overnattet og reiste heim først dagen etter.Folket på
Øren var blant mor sine beste kunder i den tiden det var lite penger blant folk. Ivar
Grong var en av de få her i området som greide seg relativt godt økonomisk i denne
perioden.
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I gamle dager tok folk brendsels torv der det passet seg og spurte ikke om var mitt eller
ditt, men da må man tilbake til tiden før 1850. Stein til laksenotvarp derimot ble så
lenge det var drevet med kilenot i Bispøyan, tatt hvor den var mest lettvint å få tak i, og
strandsonen er omformet på de fleste øyene p.g.a. dette. Så lenge det ble brukt tare til
krøtterfòr var det ingen som brydde seg med hvem som eide skjæra. ”Kutarra” vokste
bare der det var moderat dønning og ikke i smule farvann. Til lenge etter 1950 forsynte
både Kvenværinger og Frøyværinger seg med støypesand fra Sandvika på Torsøya. Her
må det ha vært uttak av betydelige mengder på 1900-tallet, og alt var gratis. Graving i
fjæra etter lineagn var også noe folk gjorde der det var best tilgang på fjæremark. Dette
var godtatte tradisjoner som eierne av stranda ikke tenkte noe mer over. Sommeren
1940 var onkel John Berg Eliassen med Olderøy notlag på sildefiske og om vinteren
1940-41 dreiv han småfiske sammen med Idar Hegerberg. Da de i god tro spadde etter
mark i ei fjære som tilhørte Edv.G.Hagen, ble de ”overfalt” av ham med kraftig
kjeftbruk. De ble så redde at de forlot bøtta med mark og rodde bort i høyt tempo.
Onkel John var virkelig flau over sin reaksjon, og unnskyldte seg med at mannen
”brølte som en båtsmann”. Det kan være trolig at Hagen brukte ord som sjømannen
John Berg Eliassen var vant til å adlyde. Den stillferdige Idar Hegerberg var overbevist
om at, for å være til de grader smålig, måtte mannen være klinkende gal. Hagen var så
definitivt ikke kjent for noen av disse karakteristikkene. At det derimot var en betydelig
forskjell i oppfatningen om hva som var rett og galt er tydelig. Rettere sagt en liten
kulturkollisjon.
Edv. G. Hagen var født inn i en familie som må sies å tilhøre overklassen i Trøndelag.
Hans far eide Storfosen Gods som var største gården i Sør-Trøndelag fylke. I sin
ungdom reiste Hagen i utenriksfart og var bl.a. noen år om bord i en fullrigger. Grunnen
til at han kjøpte Grefsnes med gårdsbruk, landhandel, dampskipsekspedisjon og
poståpneri, var etter sigende at han giftet seg med en av tjenestepikene på Godset, og
ble på en måte avsondret fra resten av sin familie. Han kom over stedet mens han var
styrmann i Fosen Aktie Dampskibsselskab. Det er mulig Hagen forsøkte, men han ble
aldri noen vanlig mann av det samfunnet han kom til. Av folket her ble han vel heller
sett på som en feilplassert aristokrat. Som en av de få i dette området ble hans kone
titulert som fru. Ingen av hustruene til de øvrige handelsmennene i denne kommunen
ble omtalt på dette viset. Fru Hagen ble oppfattet til å være svært så alminnelig, så
ærbødigheten må nok skyldes hennes mann. Noen irriterte seg over Hagen, blant dem
bestefar Nils Langdahl, mens andre igjen så på han med beundring. Min far, Sigurd
Olderø, må sies å tilhøre denne kategori. Når vi var på Grefsnesvågen ble far budt inn
på kontoret og jeg smaug etter med ørene på stilk. Nå var ikke far den mannen som
markerte uenighet så sterkt, men jeg hadde inntrykk av de var svært så enige om det de
snakket om. De var vel begge vokst opp i en tid hvor Bjørnson og Nansen var idealene,
men noen felles politisk ideologi kan jeg ikke tenke meg de hadde.
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Det var tydelig at Hagen, som snakket en form for riksmål, likte å fortelle og det jeg
hørte skreiv jeg ned straks jeg kom heim. Den historien som nå følger er det bare meg
mellom mannen som opplevde det og den som leser dette. - - Det nest nederste seilet på
midterste mast på en fullrigger ble kalt store-stompen, og var det siste som ble berget
under uvær. Hagen hadde vært med på å beslå dette seilet hele to ganger, men det var
ikke uvanlig at en kunne være hele livet på sjøen uten å ha opplevd dette. En gang da
båten Hagen var om bord i, lå og dreiv for sterk vind med alle seil beslått, kom ei skute
med bortimot full seilføring lensende for vinden. Farten var stor og den rullet fra side til
side slik at de nederste rånåkkene var i berøring med sjøen. Grunnen til at hun ble seilt
så rått antok man var at det meste av mannskapetvar forulykket ved at det hadde
kommet slag i et seil mens de hold på å berge det. At denne båten kom til å kappseise
var man overbevist om.
Andre gangen de berget store-stompen, som i areal var det største på skuta, var om
natten. Båten var tungt lastet og bølgene braut over båten til stadighet. Skipperen stod til
rors, styrmannen var på dekk og stakk etter på spillet, mens den øvrige besetning, s.s.
båtsmann, tømmermann, seilmaker samt byssepersonalet osv., var på råen. En kraftkar
av en halvblods, så vidt jeg husker, en mestis, gikk ut på selve seilet som var spendt ut
av den kraftige vinden, og tråkket. Hadde det ikke vært for denne karen hadde de neppe
berget det. Om det hadde vært 100 uvante menn, sa Hagen, og dette husker jeg godt, så
hadde de ikke greid dette. Mens de holdt på med dette forstummet kommandoropene fra
styrmannen, og noen måtte ned på dekk for å se etter han. Fordi fartøyet var så langt
nedlastet var det montert en planke noen tommer over skansekledningen. I denne
sprekken fant de mannen, langt framme mot baugen. Han var blitt tatt av en brottsjø og
kylt så hardt fast, at de måtte bruke makt for å få han ut. Disse fortellingene gjorde stort
inntrykk på meg og jeg kan enda se for meg det lille postkontoret ved siden av butikken
i den gamle brøgga som stod i omegnen av hva allmenningskaia i dag befinner seg. Noe
annet var det også som gjorde inntrykk på Grefsnes. Det var Hagens mange ualminnelig
vakre døtre. Norrøne skjønnheter, som om de var tatt direkte ut av sagaen.
Hagen doktererte også husdyr i omegnen. Han var bl.a. på Henriksøya et par dager og
kurerte ei ku som hadde melkefeber. Som mange av sin generasjon var han svært
interessert i skogreising og har plantet tusenvis av nåletrær på sin eiendom. Indirekte er
han nok også årsaken til at det er plantet furuskog på Kalvhauet. Øyværingene ble etter
hvert svært så ivrige til å plante furu, men selv den hardføre Pyreneiske bergfurua
vokste sakte. Det ble ikke fart i ”skogreisinga” før Sitkagrana kom. Den vokste så fort at
folk ble forbauset og naturligvig meget glade.
Noe som kan være morsomt å nevne er oppslaget på butikken på Innerbrygga, “Spytt
ikke på gulvet”. Dette skiltet var alle handelsmenn, etter Kommunal vedtekt, pliktig til å
ha på veggen, men det ble i min barndom, ikke respektert av alle, enda det stod en
spyttebakk i kroken som ble dannet av diskens vinkel. Mange følte seg like mye tråkka
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på av ikke å få spytte på gulvet, som noen gjør enda i 1997, av ikke å få røyke der de
vil. Utenom spyttebakken så er det pissepottene, som hang på rad og rekke under en
takbjelkene, jeg husker klarest. Finn Langdahl forteller at alle de døde fluene i
sirupsbøttene på enden av disken, har gjort et uutslettelig inntrykk. Mor fortalte at de
tok inn ost bare til jul. Et 10-kgs. Stykke brunost, den minste enhet som var i handelen,
og 2 stk. Gauda slipesteinsoster. Den ene av disse ble kjøpt av Anton Faksvågskaget,
(far til Borghild Jenssen) han hadde stor familie og var hennes beste kunde. Hvordan
ostesalget var på de to andre butikkene i Bispøyan vet jeg ikke. Ruller med fargeglad
voksduk, som ble solgt metervis, samt julefriser var også forholdsvis store artikeler i
julehandelen. I alle hus ble det anskaffet ny voksduk på kjøkkenbordet til jul. Når den
gamle og utslitte ble byttet ut på julaftens formiddag, og den stramme lukten fylte
rommet, var høytiden så definitivt begynt. Det var også, etter forholdene, et stort salg av
sixpence-luer på 1920 og 30-tallet. Utvalget bestod, foruten de helt vanlige, både av en
sommer utgave og vinterluer med innbrettede øreklaffer. Mor sydde luene selv av
tøyrester fra Arne Fabriker, noe hun fikk billig. På dette viset ble de solgt for en lav
pris, men snittet på luene hennes ble også fortrukket av de fleste. Blanksjermluene ble
imidlertid tatt inn fra Olaus B. Gulla i Kristiansund, og på butikken var det en
reklameplakat fra denne grossisten hvor det stod: ”Gulla klær, kler en hver, Dem især.”
I 1. etg. på denne brygga hadde de fiskekjøp og ved siden et tranbrenneri. Et hektoliters
tranmål, som er oppusset og står i Storhuset, Hammarmyra er fra dette.
Rett etter 2.verdenskrig flyttet mor butikken opp i Hammarmyra. Kombinasjonen
småbruk/ landhandel var ikke alltid så estetisk vellykket, men hun fant vel ”en nisje i
bransjen” og all mat vi spiste, utenom gårdsproduktene, ble ført på firmaets
husholdningskonto. Overskudd i form av penger ble aldri tatt ut. Det var mor som førte
regnskapene og det var far som var hennes ”regnemaskin”. Jeg har tatt vare på noen av
firma G. Langdahls regnskapsbøker. Det var vel ikke så store tall i dem og far lot
fingeren gli nedover kolonnene og summerte tall opp til fem siffer i hodet. Det var ikke
problemløst å drive en så liten landhandel. Mange grossister så det ikke bryet verd å ha
forretningsforbindelse med henne i det hele tatt. For å gi et inntrykk av landhandelens
størrelse, var inventaret s.s. butikkvekta, bismeren og innredningen oppgitt til en verdi
av kr. 180.- , da den gikk til opphør i 1968. I virkeligheten hadde dette vært uten verdi i
mange år.
Da de aller fleste hadde tresko til daglig bruk, var dette en stor artikkel i landhandelen
på Olderøya. Det var vel heller de færreste av kvinnfolka som brukte slike, mens det
omtrent var obligatorisk for barn og mannfolk. Man kippet dem av seg utenfor
inngangsdøren eller i gangen, og gikk inn på strømpelesten. Dette var før det kom
elektrisk lys, så på kveldstid kunne det by på vanskeligheter å finne sine egne når man
skulle heim etter å ha sittet ”sjømming” eller gått i ”gålan” på annet vis. Tresko slites
fort ut og må erstattes ganske ofte av trebunner som ble spikret fast på det gamle
overlæret. Derfor hadde mor alle nr. av trebunner, fra 24 til 48 Da denne skobruken
gikk over i sagaen hadde hun en kasse 1+1+1 m, eller 1 kubikkmeter med overskudds
trebunner på lager. Lampeglass til to størrelser flatbrennere, 6 – 8 – 10 og 15 linjers
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rundbrennere samt 14 og 20 linjers matadorglass var også noe hun måtte ha til en hver
tid. Det var lett å knuse lampeglass og det ble solgt mest av 10 linjers. Da det kom elkraft fra Aura i 1954 fikk hun et stort overskuddslager av denne artikkelen også. Folk
sluttet å koke såpe og det ble bråstopp i salget av Kaustikk soda. Også av denne varen
ble hun liggende inne med forholdsvis mye. Dette etsende stoffet var det heller ikke så
greit å bli kvitt. Også vanlig soda, som ble tatt inn i 50 kgs sekker, gikk ut av handelen
engang mellom 1947 og 1950 vil jeg tro.
Flere ganger i året, både sommer og vinter, fikk butikken på Olderøya besøk av såkalte
reisende som tok opp bestillinger av varer fra grossist til detaljist. Disse reiste rundt i
agentbåter og solgte til landhandlerne. J. L. Tiedemanns Tobaksfabrik og Conrad
Langaard A/s samt kolonialgrossisten J. P. Jægtvig`s eftef., den sistnevnte holdt til i
bryggerekken i Kjøpmannsgata. Trondheim. Disse reiste bestandig alene, mens f.eks.
Margarinfabrikken Mesna og såpefabrikkanten Lade Fabriker var sammen på en båt.
Utenom disse var det mange andre. Da jeg var liten, var jeg ofte med mor når hun
bestilte varer i Trondheim. Hos sko og lærhandelen på ”Den grønne brygge” i
Fjordgata, Th. Falkanger & Co A/S, ble hun som oftest ekspedert av reisende Falkanger.
En liten mann, hurtig i bevegelsene og rask til å banne. Når han kom sendte han først
med stor treffsikkerhet en brun stråle mot spyttebakken bortimot to meter unna, gikk så
ned på gulvet med høyre kne og kysset mor på hånden. På lagret hos kolonialgrossisten
A/S Chr. Johnsen brukte de enda, tett før 1950, å stå ved skrivepulten, av samme modell
som de såkalte ”skriveslavene” brukte.
På denne tiden ble mel, sukker, erter, kaffe m.m. veid opp på vekt for kunden. Ingen
slike varer var ferdigpakket. Man forlangte f.eks. ”ei mark kaffe”, som var ”et kvart
kilo”. Yngre folk brukte sistnevnte formulering. Dette var 0.25 kg – 250 g . ”Ei
trepælaflask parafin” var 1/1 fl. – ca. 0.7 l lysolje eller lampeolje. Det var like naturlig
for folk å si dette, som fot når gjaldt båter og alen for garn og annen fiskeredskap samt
for størrelsen på hus. Utenom salget over disk var mor, på provisjons basis, også
kommisjonær for A/S Arne Fabriker, (m/en k) Ytre-Arna ved Bergen. En bok som
omhandler denne fabrikkens hundreårs jubileum i 1946, står på bokhylla i Mosikos.
Folk kom til henne med ull og ullfiller, og for dette fikk de fra ullvarefabrikken, tøy,
garn, ulltepper og ullkarder. Det sist nevnte ble spunnet på rokk rundt om i heimene og
slikt garn ble brukt til bl.a. ull herreundertøy. På det meste, mens Møre og Romsdal
Fylkesbåtar enda hadde anløp på Olderøy, ble det sendt bortimot et par pakksekker i
måneden. Disse så ut som en kjempestor ball når de var fullpakket og kunne ha en
diameter på omkring 1.5 m. Varene til butikken kom som oftest i dyre trekasser og disse
ble returnert da det lønte seg. Da Olderøy smørsendingslag ble stiftet tett etter 1945, ble
smøret levert på butikken på Olderøya. På det meste var det bortimot 30 produsenter av
fjell og gårdssmør. Dette var den viktigste jordbruksinntektet i Bispøyan i drøyt over
tjue år. I dette lagets første tid var det vel 80 kyr og 8 hester på øyene. Far benyttet aldri
seg av å kunne reise gratis til alle MRF stoppesteder i Møre og Trøndelag, samt de
mellom Bergen og Trondheim. Om han sa opp selv, eller fikk sparken som ekspeditør
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vet jeg ikke, men det var en del rot. Det hendte at dampen gikk forbi Olderøya fordi den
ikke ble ekspedert. Det var jo ikke så bra når det passasjerer som skulle gå av der.
På 1930-tallet hadde Magnus Burø en okse som trekkdyr. Den var både sterk og villig
til å dra, men skulle ha vært noe sein i venninga. Det har ikke vært noen andre i
Bispøyan som har hatt et slikt trekkdyr før han. På en av øyene ble det også brukt ei ku
til dette. Den oppførte seg vel stort sett som en kjøreokse, men hadde vel betydelig
mindre styrke. Dette var ganske ukonvensjonelt, men på et bruk hvor alt foregikk med
handmakt var det vel en lettelse, selv om kua bare trakk lettere transport.
I tiden mellom 1945 og et stykke ut på 1950-tallet kan jeg minnes flere ganger
mennesker som med glede fortalte, at nå var vannbæringa over, de hadde fått innlagt
vann. På denne tiden var det vanlig at man først bygde huset, og etterpå begynte å se seg
om etter en laglig plass for vassbrønn. Økonomi hadde nok sitt å si for valget av
rekkefølgen, men den viktigste årsaken var nok at folk tenkte på denne måten. Far
fortalte at allerede mens han gikk på skolen på Burøya, hadde oppsitterne på denne øya
innlagt vann. At ei lita grend på ei lita øy hadde dette på slutten av 1800-tallet vil jeg tro
var ganske uvanlig. I Hammarmyra ble ikke vannbæringa over før i 1938. Selv om
vannet var av en svært dårlig kvalitet, så kan jeg huske at mor og far var svært fornøyde
med seg selv for at de hadde denne store brønnen som aldri tørket inn, selv på varmeste
sommeren. Det var vanlig på denne øya at brønnene for springvann ble tomme etter
noen tørke, men brønnen på ”Litlmyrbakkan” forsynte både gården til Ane og Bernhard
og folket på Navarhaugen samt bestefar og bestemor sin huslyd, når det var befov for
det.
Mor skulle på død og liv stappe i meg sur saupgrøt (kjernemelk av sur rømme) og
vassgrøt begge av heimavlet havremel. Når grøten var så tjukk at tvårra stod av seg sjøl
var den ferdig, og farfar Johan Bænksa elsket denne kosten. Når tallerkenen hadde stått
et minutt eller to på bordet, la det seg en mørkebrun hinne over grøten hvor det stakk
agn og klibuster opp av. Når en stakk hull på denne hinna med skeia kunne en ta
lompen etter “håret”, og på denne måte få i seg føden. Mulig av denne grunnen fikk jeg
nærmest spisevegring straks jeg kom til matbordet, og for å unngå å måtte spise utviklet
jeg en teknikk med å øye (brekke seg), slik at jeg slapp, og levde over lang tid
hovedsakelig av kumelk. Brød spiste jeg bare med appetitt hos bestemor og Anna Meek.
Selv om mor hadde et stort hjerte som spesielt omfattet hennes nære familie, samt de
som var assosierte medlemmer av denne, kunne hun nok også være svært bestemt
ovenfor disse. Jeg vil nok si at hun, på sin måte, var meget streng også mot meg.
Tobias Olderø var med M/k “Brødrene” på hvalfangst, og noen ganger i sesongen var
han heime i helgene. Da fikk alle husstander på øya hvalkjøtt etter behov, så om
søndagen var det benløse fugler til middag i alle hus. Dette gjentok seg flere ganger i
løpet av sesongen. Eierne av båten, brødrene Ludvig og Alfred Furuvik eller
”Furvikkarran”, som var det gjengse navnet på dem, var begge hyggelige og
hjelpsomme, og de har vel sett på det som smålighet hvis de har nektet å gi alle
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Olderøyfolk (ca. 50 personer) søndagsmiddag. Når M/k ”Brødrene” var på bytur var
den som oftest overfylt av gratispassjerer både på tur og retur Trondheim. De “opp ten
Meek”, som ikke hadde gård, fikk under krigen tildeling av næringsmidler som
husstander med dyr og jord ikke fikk, og ved en anledning fikk de sukret hermetisk
melk. Når en kokte disse boksene ble det til noe som lignet HaPå. En gang kom Arvid
og Liv Meek ned i Hammarmyra med en slik boks, like glade over å gi som jeg var for å
få.
Øyværingsdialekten, slik jeg husker den, har forandret seg mye. Det har ikke vært min
sterke side å legge merke til slikt, enn si analysere, men har likevel valgt å si noe om
det. Fram til et godt stykke ut på 1950-tallet så mente jeg og alle andre på Olderøya det
motsatte når vi sa; ”å ha beslutta”. Dette var, mildt sakt, en kilde til missforståelser når
det ble snakket med fremmede. Den eneste replikk fra omkring århundreskiftet jeg har
hørt er hva Bubbel-Johan sa da det manglet smør på bordet; ”Det e lite me smære te a
Anna Tosøyn i dag”. Farfar fortalte at i hans ungdom sa man øyn istedenfor øya. De sa
også sny, sjy og baout, noe som i min tid bare ble praktisert av Eleseus og Elias på
Burøya, som var noe yngre enn farfar. Han gikk over til å si snø, sjø og båt på
begynnelsen av 1900 tallet. Fram til omkring 1950 sa jeg og alle andre øyværinger, Suln
om Sula på Nord-Frøya.
Arne Monsø, f. ca. 1900, kom til heimstedet på besøk i 1960 åra etter ca. 40 år i U.S.A.
og folk nikket gjenkjennende når han snakket dialekten deres fra 1920 åra. Da Odd
Bergh, (f.1931), fra Olderøya kom til Olderøya etter ca. 25 år i Canada, opplevde jeg det
samme. Det var ikke det at han brukte andre ord som var det mest påtakelige, men heller
formuleringene. Jeg merket også at etter som innbyggertallet gikk dramatisk tilbake i
Bispøyan, tok folk der i bruk ord som ble brukt i media betydelig mer enn på tettstedet
Stjørdalshalsen som da hadde en tilnærmet Trondhjemsdialekt. Talespråket på Olderøya
i min barndom inneholdt mange ord og uttrykk med et visst pornografisk preg. Gåter
om dagligdagse gjøremål som jeg lærte som barn, og som var allment anerkjent, kunne
ha mye av dette i seg. ”Pekkstiv” ble anvendt i flere sammenhenger og var like vanlig å
si som ”segn mat” (vel bekommet). ”Hålj reit” var dialekt og som mest ble brukt av
eldre øyværinger, og var synonymt med helt i orden, eller andre ord som betydde det
samme. Ordet ligner nistenkelig mye på all rigth, og ble brukt her lenge før det ble
alment i resten av landet. Andre ord vedrørende båt og rigg hadde de også til felles med
Englenderne.
Da jeg som barn satt og pugget salmeverset ”Den store hvite flokk at se som tusind
bjerge full av sne” på nynorsk (Lærerinnen var utdannet ved Volda Lærarskule) og som
ble til ”Den store kvite flokk å sjå som tusen fjell med nysnø på”, sa farfar skarpt at jeg
fikk slutte med å spotte Gud. De fleste fra Bispøyan som holdt religiøse taler unnlot så
godt de formådde å bruke sin egen dialekt, noe som ikke alltid var så vellykket og det
kunne da nærme seg knoting. Det var bare på telefonlagsmøter og fiskerlagsmøter at det
ble snakket uhemmet øyværingsdialekt. Jeg mener at en majoritet av øyværingene som
tok ordet i forsamlinger også til hverdags hadde et eget sosiolekt. Generelt var det vel
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ingen som så på sitt eget språk som en verdi. Når den syttiårige landnotbasen, Jens
Flatval fra Helsøysundet, kjente sild på loddstrengen, reagerte han omtrent på samme
måte som en kavalerihest ville ha gjort på militærmusikk. Jeg var 17 år og hans
lettbåtroer, og fikk da ordrer i en gammel fiskerterminologi som ingen ungdom av i dag
ville ha forstått noe av. Svært gamle folk i min pure ungdom brukte dette også i
dagligtale, men denne måten å snakke på er gått ut av tiden for lenge siden. Jeg vil tro at
språket vi snakket var skreddersydd for båt og sjø, og kan huske hvor flaut det lydde for
meg når Trondhjemmere uttalte seg om slikt.
Dette kan være mye av grunnen til at farfars generasjon, selv om de overvurderte sterkt
deres boklige visdom, ikke anså verken skriver eller prest for å ha funnet opp kruttet,
noe som det enda hang litt igjen av også i min barndom. Det var nok ikke før presten
Rein kom til Dolm at dette mer kom bort. Han hadde trått sine barnesko på Frøya og
kunne møte allmuen på deres eget plan. Prestene på Hitra brukte som oftest
motorbåtskyss fra Dolmsundet til kirka på Stein. Prestskyssen, som disse karene ble
kalt, hadde ikke alltid den store sansen for kirkegang og det ble helst til at de tok noen
drammer ombord i båten mens de ventet. En gang kom de, p. g. a. for stor dosering av
det sterke, litt ut av kurs på veien tilbake fra kirka og båten gjorde et hopp da den gled
over ett undervannsskjær. På prestens spørsmål om hva det var fikk han til svar at de
hadde kjørt på en kval. Dette trodde han og funderte i det vide og brede; ”nei var det en
hval”. Da prestskyssen til Rein av samme grunn fikk motorstopp og måtte heise seil,
men maktet bare å få opp fokka, siterte han Terje Viken: ”Så heiste han fokken og hjem
han fòr…”. (For å unngå stopp og maskinfavari måtte slike «primitive» 2-taktere
overvåkes så å si kunturnierlig.)
En gang presten var på vei til kirka på Stein gikk han forbi huset til en mann som holdt
på å skrue huset sitt opp med donkrafter for å få plass til kjeller. Dette søndagsarbeidet
irriterte nok presten og han forsøkte å ironisere litt over de dårlige veiene på stedet. Skal
jeg gå på høyre side eller på venstre side av huset spurte han. Mannen som forstod
undertonen i spørsmålet svarte:” Vess De vente litt te vi ha fått skruva a litt meir opp så
kanj Di få oinner huse”.
Presten Holdt, som bodde på Hitras kapellansgård, Hammerstad, var nok blandt de
prestene som mest stakk seg ut fra de øvrige på denne tiden. Denne originale mannen
var på mange måter svært så folkelig og godt likt av en majoritet av folket i Bispøyan,
mens bestefar Langdahl og mange religiøse med han nærmest så på Holdt som en liten
”Antikrist”. Det verserte mange historier om denne presten. Tett før jul i 1939 var han i
et bryllup hvor han ble anmodet om å gi en mann nattverden. Mannen lå til sengs p.g.a.
påkjenninger under en kullseiling. Holdt, som hadde noen drammer innabords syntes
ikke noe særlig om det. ”Nei det tror jeg ikke er nødvendig,” sa han ”nei gi han heller en
dram. Skål da gamle Peder Furuvik”
Jeg selv har også et minne om denne presten. På reise ut til Hitra sommeren 1943
ombord i M/s ”Sigurd 1” ble båten, i blikk stille vær, liggende og vente p.g.a. at
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tyskerne hadde øvelser med båter i området ved Smælingen. Da et krigsfartøi, som
hadde en noe underlig affære i baugen, kom i mot oss, sier Holdt, som stod ved siden av
meg; ”Hva farsken er det den har der”. Jeg viste jo at denne personen var kapelanen til
Hitra, og ble meget forbauset over at han bannet. Hadde jeg brukt det samme ordet i
nærvær av min mor har jeg nok blitt utsatt for tilsnakk i en eller annen form. Holdt,
som jeg oppfattet som meget hyggelig, tok til å prate og i løpet av samtalen spurte han
om hvem som hadde døpt meg. ”D va dæ” sa jeg og fortalte samtidig at det skjedde i
kjerka på Stein sommeren 1934 Etter det ville han hilse på min mor,og jeg geleidet han
da inn i den overfylte damesalongen. Han tok mor i hånden, og høyt og tydelig på
presters vis sa han: ”Pastor Holdt. Svein Helge er en kjekk gutt. Jeg har døpt ham.
Husker det meget godt”.
Edvin Rein, ble som nevnt før i dette dokumentet, avsatt som sogneprest på Hitra og
kapellanen Holdt, som var tilsluttet N.S. tok over embetet. Holdt ble ansett for å ha gått
inn i partiet av bekvemmelighetsgrunner, men han slapp og stå til rette for det han hadde
gjort da han døde 8. mai 1945 Rein som ikke fikk lønn av det offentlige, fortsatte
likevel i gavnet som sogneprest og bodde på Dolm Prestegård. Det ble samlet inn
penger for å avlønne han. Til øyværing å være var Jens Henriksø en ivrig kirkegjenger
og i Bispøyan var det han som stod for dette. Jens hadde fått oppdraget av fru
Hognestad, kona til distriktslegen på Hitra. Dr. Hognestad ble siden, p.g.a. annen illegal
virksomhet, arrestert og utsatt for grov tortur i fengslet.
Rein var svært patriotisk og kritiserte ”nyordningen” skarpt både i prekener og i andre
sammenhenger og det var et under at han ikke ble arrestert. Ikke alle Hitterværinger
syntes dette var klokt og mente slik retorikk var unyttig under de rådende forhold, men
det var få eller ingen av dem som innrømmet dette da freden kom. Under en
gudstjeneste i kirka på Stein møtte to karer i hirduniformer opp, den ene hadde til og
med pistol i bandolæret. Selv om dette virket svært provoserende på folk, vil jeg tro det
var for å advare og ikke for å ta presten på fersk gjerning, og at slike egentlig holdt sin
hånd over han slik at han ikke ble tatt. Rein ble også oppringt og advart når det kunne
være fare for at nazister var tilstede i forsamlingene.
En arbeidskammerat av meg i Ovnshuset på Glava, var i ungdommen sterkt nasjonalistisk og var medlem av
Fedrelandslaget. (Grunnlagt i 1925 - Fridtjof Nansen var en av stifterne) Som 17- åring i 1941 – 42, ble han
frontkjemper på Finlands-fronten. Der ble han sterkt skadet i den ene leggen. P.g.a. dette kom han ikke i aktiv
krigstjeneste igjen, men opptrådte senere, rett som det var i full hirduniform i heimbygda og jaget, bl.a. sine
jevnaldrende naboer og andre bort fra ulovlige sammenkomster. Dette virket svært provoserende på folk og han ble
direkte hatet av mange. Under landsvikoppgjøret kom dette til i skjerpende rettning på dommen han fikk. Han var
heller tilbakeholden med å fortelle, men på lange nattskift ble han som de fleste andre mer meddelsom. Han ble
fanget av det som skjedde uten en sjanse til å bryte ut. Ovenfor meg hevdet han, at dette var positift for de som
forbrøt seg mot festforbudet, ved at det ble ordnet opp der og da, slik at det ikke kom okkupasjonsmyndighetene for
øre. Tyskerne var veldig redd for konspirasjon som kunne føre til streik og uro, og de slo hardt ned på alt som
kunne minne om dette. Selv om han nå var med i det politiske liv, bl.a. i heimkommunens Senterparti, ville det nok
være få som på 1970-tallet godtok en slik vurdering.

Utenfor et forsamlingshus i Dolmsundet, hvor det skulle holdes naziforedrag, stod Holdt
alene og ventet. Han var sikkert beordret til dette, og med trusler om represalier hvis
han ikke møtte opp, noe som var vanlig. Rein kom forbi og skulle ha sagt: ” Så De har
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stilt Dem i køen kapellan Holdt”. Det må sies om Edvin Rein at han var en mann som
hadde ordet i sin makt, enten det var bitende ironi eller humor. Ved en sammenkomst i
forbindelse med 50-års feiringen av Kvenvær kommune sa han følgende: ”Det er mye
hjort på Hitra, men det er bare en Rein”.
En som hadde vært vikarprest på Hitra rundt 1930, en forhenværende sjømannsprest,
fortalte om tjenesten. ”Det gikk ikke så bra”, sa han, ”Jeg kom til å tråkke dem på de
åndelige tærne”. En mann fra Sandstad, som var i ferd med å anskaffe seg ei ku, kom til
presten og lurte på om han som kristen kunne kjøpe den av en mann som ikke var
”frelst”, og som forøvrig også levde et ukristelig liv. ”Det tror jeg nok du kan”, sa
presten, ”men for sikkerhets skyld kan du jo koke melken de første fjorten dagene”. Det
er absolutt ikke utenkelig at det kunne eksistere beslektede holdninger blant religiøse
også i Bispøyan på den tiden, men neppe i min barndom.
Farfars tro var lite påvirket av vestlands-strømningene med opprinnelse hos
Haugianerne. Han ble konfirmert i Dolm kirke den 29 september i 1878, og jeg vil tro at
han, i alt vesentlig, holdt seg til det presten lærte ham under forberedelsene til dette.
Bernhard, hans bror, hadde muligens et mellomstandpunkt, mens bestefar Langdahl og
de fleste andre religiøse hadde sin rot i nevnte strømning, og noen var kanskje, etter min
vurdering per år 2005, farlig nær begrepet ”svermere”. Bestefar Langdahl var for meg
plagsomt religiøs, men jeg minnes det ikke som direkte skremmende. Dette er slik jeg
selv har analysert det, mange andre av min generasjon vil sikkert se anderledes på det.
I en alder av vel 70 år fornemmer jeg ingen uhygge vedrørende min egen død. Hvis jeg
blir enda eldre og mett av dage, kan det vel også tenkes at jeg direkte lengter etter den.
Som barn derimot, var døden det mest skremmende av alt. Vår ”nyfrelste” og sterkt
engasjerte lærerinne, forsøkte nærmest med alle midler å påvirke oss med sin tro. Jeg
husker hun leste på vers om noen ungdommer som hadde vært på ”syndens vei”, og var
omkommet i en bilulykke, for så å våkne opp i Helvete. Etter denne leksjonen forsøkte
jeg, så godt som råd, ”å halda meg på den rette sia”. Å stå i hvite klær og vifte med
palmegreiner i all evighet, fortonte seg skremmende kjedelig, men alternativet var jo så
forferdelig. Jeg hadde jo erfaring med å brenne meg på fingrene, men det ble jo
ingenting mot å pines i et brennende helvete til evig tid.
Øyværingene som holdt oppbyggelige taler var såpass kultiverte at de ikke nevnte dette
skrekkens sted med et ord, mens derimot ordet fortapelse ble flittig benyttet, og da
forsto en jo hva de mente. Mange barn, deriblant meg, kunne være vettskremte etter og
ha hørt dette, og slike taler var obligatorisk på en hver sammenkomst med et religiøst
tilsnitt. Jeg tror at for de fleste derimot, fløt sånne taler over hodet på dem og gjorde lite
inntrykk, og ble fort glemt. Vi fikk evigheten definert slik: En liten fugl kvesset nebbet
sitt på et stort fjell en gang hvert tusende år. – Når fjellet var nedslitt hadde et sekund av
evigheten gått. Noen få øyværinger var direkte ateister, men de oppførte seg stille og
hadde respekt for de troende. I noen tilfeller vet jeg at ikke engang deres aller nærmeste
hadde noen anelse om standpunktet.
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Mor husket fra sin barndoms kirkebesøk på Dolm, at mange av de gamle kjærringene,
blant dem hennes bestemor Beret-Anna Wilmann brukte, foruten forkle også ei kyse, og
ikke sort hodetørkle med frynser som de fleste andre kvinnfolk. I min barndom var det
sist omtalte hodeplagg obligatorisk for alle eldre damer. Det er mulig denne kysa er
modell for kvinnehodeplagget til Hitradrakten. Far, som var 9 år eldre enn mor, erindret
fra kirkebakken at noen gamle kaller brukte rød topplue også der. Slike hodeplagg ”gikk
ut av mote” på Olderøya lenge før århundreskiftet. Oldefar Andreas Wilmann skulle ha
vært den siste som til daglig brukte strikket rød lue av ull med dusk. Farfar hadde også
brukt dem, men ikke etter at han ble voksen. Fra han var ganske ung brukte Farfar en
spesiell rund hattetype, noe han bar med stil. En til hverdags og en nøyaktig maken til
penere bruk. Da han ikke lenger fikk tak sånne i Norge, kjøpte onkel John Berg Eliassen
slike hatter til ham i New York. Etter 2.verdenskrig måtte farfar gå over til vanlig hatt,
og da syntes jeg han ikke helt lignet seg sjøl lenger. Da jeg var liten gutt brukte noen av
mannfolkene i Bispøyan ”sixpence-luer”, men de aller fleste hadde ”blankskjerm-lue”,
både unge og gamle.
Blå cheviot-dress var stasklærne til mannfolk fra Frøya og Hitra og antakelig også for
folk fra de øvrige kyststrøkene i Trøndelag i en lang tidsperiode. Jakker og benklær av
annet stoff og farge var utenkelig for de aller-aller fleste. Man følte seg velkledd når
”blådressen” var tatt på. Disse mørkeblå klærne pluss ei blankskjermlue ble brukt når de
drog til kirka eller på fest. Tok man dampbåt til Trondheim var dette habitten
øyværingene brukte. Mange fra Ut-Frøya brukte bare en ny dongeri-pusseronk
(busserull) til reiseantrekk, men det forekom aldri at folk fra Bispøyan og nærmeste
omegn reiste til byen i arbeidsklær. Bestefar Langdahl sydde vel en del slike pen
dresser, men de fleste ble kjøpt i byene, da fortrinnsvis hos Jøde-Jacobsen på Søndre
gate i Trondheim. Det var svært viktig å få den rette blåfargen på dressen. Det ble sagt
at min far, Sigurd Olderø, som var farveblind, var dyktig til å ta ut den riktige nyansen,
og høvde det seg slik ville også noen ha ham med når de kjøpte ny dress. På den tiden
da byen het Trondhjem var det en finere herre-ekviperings-forretning som gav tilkjenne
at de helst ikke solgte klær til folk fra distriktene.
Likestillingskampen i min tid har avdekket hvor undertrykt kvinnene var i mange
samfunnslag, men dette var det lite eller ingenting av verken på Olderøya eller i
Bispøyan for øvrig. Bestefar Langdahl, tror jeg, hadde nok en annen kulturell bakgrunn
når det gjaldt dette, og ble av mange oppfattet som en liten “koneplager”. Kvinnene var
tillagt det økonomiske ansvaret, og ble ikke “båret på gullstol”, men fikk arbeide hardt
både i huset og på gården. I de fleste familier var det aldri noen tvil om at det var
kjerringa som var sjefen i huset, og det var også hun som for det meste hadde det siste
ordet i enhver sak. Den viktigste posten i lokalsamfunnet var kanskje å være formann i
Sanitetsforeningen, som naturligvis var ei kvinne. Denne foreningen, som ble støttet av
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alle øyværinger, gjorde en imponerende innsats i øysamfunnet. Bl.a. lønnet de en fast
ansatt, en såkalt ”Samaritt”, til pleie av syke og gamle.
Jeg mener at Bispøyan hadde mange markante og sterke kvinneskikkelser i den tid jeg
bodde der. Den som kanskje stakk seg mest ut var Elise Stensø (f.1891). Etter min
mening var hun betydelig mer frilynt enn noen andre av hennes generasjon. Ole Hagen
(f.1935), som er fra samme øya, sier ganske enkelt at hun var foran sin tid, bl.a. når det
gjaldt likestilling, for å bruke et ord Lise Steinsøya neppe hadde hørt uttalt.
Kvinnesakskvinner og likestillingsaktivister ville ha radikale endringer og dette var
kanskje deres største drivkraft, og ære være dem for det, mens for Lise var dette helt
naturlig. Hun brøt også mannsbarrierer, bl.a. ved å foreta seg noe som etter tradisjonen
tilkom mannfolk, og var rundt 1930 den eneste kvinne her som kjørte motorbåt. Som en
aktet person i lokalsamfundet vil jeg tro hun også påvirket sine medsøstre i mangt og
mye, men først omkring 20 år etterpå begynte neste kvinne å bruke motorbåt i
Bispøyan. Det var Solveig Helsø (f.1936) som bodde på Lamøyas nordvestre ende.
Den lokale bygdesladderen, i min mor- og fars ungdom, omtalte aldri at et kvinnfolk var
blitt mishandlet, men at det var flere menn som direkte korporlig og på annet vis var
blitt det, og det var tilfeller hvor mannen i huset var den siste som fikk forsyne seg fra
matfatet. Da mor besøkte Anna Meek i Kristiansund, visstnok den eneste gangen, og så
hvor godt de hadde “kommet seg til”, blant annet hadde de nettopp flyttet inn i nytt hus.
De hadde det naturligvis langt finere enn det var mulig og få til der ute i øyene før
elektrisiteten kom. De hadde til og med hvit telefon. Mor var oppriktig glad og stolt på
sin forhenværende nabos vegne, og berettet om det ved enhver anledning når hun stod
bak disken. Og Anna fikk all æren, Ludvig Meek ble ikke så mye som nevnt i denne
sammenhengen. Dette vil jeg tro var en typisk måte å reagere og vurdere på for folk i
dette øyriket, som siden er blitt et ferieparadis for så mange
Per Arne Løhr Meek (f.1944) har skrevet ”Slektsbok for slektene Meek – Olderø –
Løhr”, samt en bok hvor han bl.a. beretter om sin barndom på Nord-Møre. Dette var slik
”sterk kost” at jeg måtte legge fra meg boken mange ganger. Som tyskeronge først på
1950-tallet ble han grovt psykisk og fysisk mishandlet. Hadde han bodd på
Navarhaugen ville han ha hatt andre minner fra sin barndom. På Olderøya var han på lik
linje med sine jevnaldrende. Inga Burø var ”taus” hos oss på den tiden Per var liten, og
funderte på om han kom til å snakke tysk når han vokste til. Hun luftet også sine teorier
med hans bestefar. Denne anledning lot ikke Ludvig Meek gå fra seg og sa noe sånt
som: ”Å du veit Anna (hans kone) forstår no itjnå, mæn æ e no ein kløppar i tysk osv.”
Da han skulle ”ro sæ ilanj”,møtte han veggen, og Inga fortsatte å tro det han først hadde
fortalt og ble storlig forbauset da hun oppdaget at Per holdt på å lære seg norsk. Meek
spøkte jo ved denne anledning, men dette var en tung tid for heile hans familie og det
var vel også årsaken til at det tok så lang tid før Per ble døpt. Det var klokkeren i
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Kvenvær Kirke, Peder Hegerberg, som ga dem såpass mye oppbakking, slik at de greide
å møte opp i kirken.
Litteratur: Lebensborn 6210 - Av Per Arne Løhr Meek.
2001 Ibs forlag, Kristiansund.
Bildet under er tatt i hagen til ”Langdahl`s-husa” på Olderøya. Fra venste: Randi Marie Berg Eliassen (f.1936d.1999) og Svein Olderø (f.1934) Svein er kledd i en matrosdress som er kjøpt i New York og har Amerikanske
distinksjoner på venstre arm. Disse var vel fjernet da den ca. 18 mnd. gamle Per Arne Løhr Meek, som har tysk far,
ble døpt i den i Kvenvær Kirke den 1. september aa.e. (Hva nå det betyr.)
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Epilog.
Først på 1970-tallet var Isak Hegerberg pådriver for å få startet et strandplanlag i
Bispøyan. Han greide også å få samlet såpass mange grunneiere om prosjektet, slik at
det til slutt ble en realitet. Hensikten med det var å få til hyttebygging her ute. Motivet
var vel å få inntekt til folket og kunder til seg selv. Fraflyttingen gjorde at nedgang i
omsettningen allerede var merkbar i landhandelen på Skanken. Det må også tilføyes at
Isak utvilsomt var en stor øyværingspatriot som gjorde hva han kunne for å beholde
bosetting i Bispøyan. På dette tidspunktet var det en «byggeboom» og optimismen var
stor. Noen var skeptiske og reserverte seg, de erindret nok de dårlige tider før og etter
1930-tallet. Jeg vil påstå at det ikke bare dreide seg om penger, og at de som tok denne
besluttningen så absolutt ikke var flintharde forretningsfolk. Imidlertid likte de fleste
øyværinger folk som var begeistret for øyan, og at dette også spøkte litt, bevist eller
ubevist, i bakhodet på dem. Det dette først og fremst dreide seg om var fraflytting og
videre bosetting.
Mange av de som var med på å starte strandplanlaget, samt de av grunneierene som var
imot heile greia, var engstelige for at noen enkelte av de som anskaffet seg hytter her
ute, ikke skulle være så bra. Jeg kalkulerte også med at vi måtte dras med en del
“brudne kar”. Engstelsene har vist seg å være unødvendige, og de nye øyværingene har
skapt liv igjen til de fraflyttede øyene. Jeg har brakt i erfaring at mange er sterkt knyttet
til sine fritidshjem og noen feirer også jul og andre høytider der. Det er diktet sanger til
øyenes pris og etter en avdøds ønske ble asken av han drysset på sjøen mellom
Olderøya og Lamøya. Eksempel på hyldest til Bispøyan på neste side.
For mennesker som har vært fastboende i Bispøyan kan det være vemodig å se at alt,
både gammel og ny bebyggelse på øyene nå er fritidshus, men slik som «utviklingen»
har gått kunne det, etter min mening, sett værre ut. Øyene lever og folk har det godt her.
Det har ikke vært mulig å kunne gjort dette på en bedre måte. I Bispøyan, som i mange
andre fraflyttede steder i Norge, har søsken. søskenbarn, tremenninger, firemenninger
og familie for øvrig, samt gamle naboer, kontakt i sommerhalvåret og kjenner hverandre
godt. Arrangementer i regi av Ann-Bjørg Strøm & Co m/ektemenn, har hatt
oppsluttning av takkmemmelige mennesker både fra inn og utland. Tiden etter at øyene
ikke lenger har hatt fast bosetning, kommenterer jeg ikke på annet vis enn det som står i
siste avs. på denne siden.
S.E.&O.
Vil igjen få pressisere at beretningene stort sett er basert på hva jeg og andre husker, med de
begrensninger til å få det helt korrekt dette medfører. Håper likevel at Bispøyan og omegn blir noe ”mer”
etter å ha lest dette. S.E.& O.- salvo errore et omissione.(med forbehold om feil og utelatelser). Dette
stod under beløpet på hver eneste faktura Firma G. Langdahl på Olderøya fikk fra sine
forretningsforbindelser. I motsetning til meg, hadde de nesten aldri hadde feil. Så jeg finner det så
absolutt på sin plass at disse bokstavene avslutter mine skriverier.
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Sangen

til

Bispøyan.

Fra Lamøy og Kalven og utover leden
mot ytterste blankskurte skjær,
hvor Frøyfjorden løyer i midtsommerfreden,
ja, Bispøyan venter deg her.
Et mylder av øyer
med fugler som skøyer
og synger mot deg og din båt.
Nå kan vi fornemme
hvor vi hører hjemme;
på øyan i latter og gråt.
Refreng: Igjen – og igjen,
og atter og atter igjen.
Den årlige rute på øyan der ute
for deg og for meg og min venn.

Når Dagfinn med «-buen» sin jogger der ute
og gynger på bølgene blå,
da vet vi at fredag og folk er i rute
og helga vi ventet så på.
Og nå skal det fiskes
og grilles og diskes
og flagges på hytte og kai.
Det rør seg på øyan,
litt sent oppi køyan,
det blir som en syttende mai.
Refreng:

Så tar du din båt mellom holmer og viker
og ror mellom tare og tang
mens hele naturen er med og prediker
sin evige, eldgamle sang.
Og ærfuglmor suller
med sine små tuller
som dykker og piler i tur.
Men øverst i rammen
to havørn er sammen
og cirkler der oppe på lur.
Refreng:

Så går du i land om det enn synes øde,
da krysser du oterens sti.
Her lever den fritt, og finner sin føde,
men hvem går så stille forbi?
En hjort på sin vandring
som søker forandring,
den slekter vel også på oss
på jakt etter hinden
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som er mest i vinden,
for henne ville han slåss.
Refreng:

Se William trekker sitt garn der ved skaget
hvor ternene og holder til.
Så ror han seg hjem som i ungdommens dage
og salter sin sei og sin sild.
Mens gjessene gakker
der oppe og takker
for seg – for de vet hva de må.
Når høsten er inne
de har å forsvinne
og ploge seg fram i det blå.
Refreng:

Med Torsøy som vokteren ytterst der ute
og Sletringen steil i giv akt.
Kan selve Kong Vinter nå komme i rute
til øyan og vise sin makt.
Når sørvest med kuling
gir hytta de juling,
forlatt, det er den såmenn.
En drøm kan vel hende
er atter å vende
tilbake til øyan igjen.
Refreng:

Stig Remen.

Utskiftning på Olderø i Hitteren.
«Gården Olderøe Gaards No 43 i Hitterens Thinglag» var den første eiendommen i
Bispøyan hvor utskifning ble foretatt. Dette var i tidsrommet 1909 til 1912. På Burøya
og Monsøya ble dette gjort henholdsvis litt før og litt etter 1920. Utskiftning var det
også på Edøya, Torsøya og Lamøya, men her ble ingen pålagt å flytte ut. Den siste var
Henriksøya og der skjedde det omkring 1950 og to gårdsparter måtte flytte.
Den 9. september 1918 omkom Hans Eliassen Burø (Bestefar til bl.a. Ann-Bjørg Strøm.)
ved innløpet til Burøyvågen, da han i forbindelse med utflyttning fraktet materialer til
de nye gårdshusa som skulle oppføres i Eikvågen. S.s.131 Fjøset var da allerede bygd og
familien bodde i det. I 1919, året etter at han kom bort, ble våningshuset reist. Enka etter
han, Grete, greide i løpet av relativt få år å få oppført både stabbur og sommerfjøs, samt
ishus, naust og sjå nede ved sjøen. Hun er den eneste kvinnen i Bispøyan jeg har hørt
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om som har «bråtte nyland» og gravd drensgrøfter. Og ut på 1930-tallet var der et pent
småbruk med kyr, sauer og hest. Da hun var nærmere 90 år fikk Grete overrakt Norges
Vels medalje og diplom av ordføreren i Kvenvær, Martin Skaaren. Eikvågen var den
bosetningen i Bispøyan som lå lengst ut mot havet, men det så ut som den var langt inne
i landet. Lakseplassene, i første rekke Morrådden hvert fjerde år, ga rimelig gode
inntekter i de harde åra på 1920 og 30-tallet, og de ble sett på som velstandsfolk.
Omkring 1890 reiste Hans, som så mange andre fra dette området til USA for å tjene
penger. «Over der» ble han snytt for pengene for et drøyt års arbeid. P.g.a. det måtte vel
Grete vente noe lenger enn planlagt, men den 29. juni 1895 ble Hans Eliassen Burø og
Margrete Iversdatter Tungen viet i kirka på Dolm, begge 30 år gamle. Det ble innkjøpt
et reint norsk flagg til «brurabåten» da Grete ikke ville ha unionsflagget sildesalaten.
Fra side 257 følger «Forhandlingsprotukollen» vedr. utskiftningen på Olderøya. Det kan
se ut som om tørvland var tilnærmet likestilt med utmarksbeite, åker og eng. Brukene
skaffet, der og da, nok brendsel. Buskapen skaffet kjøtt og ikke minst ull, som ble
spunnet til garn på rokk og videre vevd til tøy på veven. De var også selvforsynt med
poteter, og jeg har hørt sagt at enda på begynnelsen av 1900-tallet ble det dyrket lin på
Olderøya og Burøya. På mørkeloftet i Hammarmyra stod det i min barndom, ei
«vibråk», et redskap som ble brukt til bearbeidelse av lin. Den ble ødelagt i 1949. Selv
om bomull hadde overtatt mer og mer for lin og hamp, er det ikke utenkelig at ved tiden
omkring 1910, at heimavlet lin også kan ha blitt brukt til tøy, samt til renningen i
ullstoffer.
I tiden etter utskiftningen var bl.a. farfar Johan Bænksa også så å si selvberget med mel
fra havre og bygg samt år om annet også fra hvete. Se s. 113 avs.2 Han la stor vekt på at
man nå slapp å dra på «bøgdafærer» til Innherred i små og spinkle farkoster, og med
last både på tur og retur. Jeg hadde inntrykk av at han syntes det var ydmykende.
Se side 27 nederst. Man greide seg her brukbart på et småbruk, men bare hvis de hadde
kraftige muskler og stor arbeislyst, og den absolutte forutsettning for at det ble
vellykket, var at man fant seg i å slite fra morgen til kveld. Utenom nydyrkningen, som
tok om seg på denne tiden, var det nok kvinnene som som utførte det meste på bruket.
Årsak er bl.a. at mannfolka dreiv fiske og var mye borte høst og vinter.
Å være strandsitter, inderst eller husmann betydde i utgangspunktet at de stilte litt
dårligere, men her var det på ingen måte noen standsforskjell. Fisk og sild var
handelsvarer og noe de hadde overflod av i husholdningene. Alle, så nær som
kjøpmennene på Skanken og Spælen, var jo fiskere og det var på sjøen folk tjente
pengene. De som p.g.a. av dyktighet og spesielle evner var blitt høvedsmenn og
notbaser, rangerte høyt bant vanlige folk i dette samfundet. Jeg har hørt at i kommuner
på kysten fra Møre til Nordland fylke omkring år 1900, var det mange ganger en
husmann som var den største skatteyteren.
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I perioden fra omkrnig 1890 til 1918 var det gode tider i fiskeriene og det kan være noe
av forklaringen på at mange øyværinger på denne tiden skrotet sine små boliger nær
sjøen, og bygde nye trønderlån-inspirerte med mange vinduer, og de var som oftest
plassert høyt opp i terrenget, men utskiftning var også årsak til at nye hus fikk lignende
plasseringer. For myndighetene var det om å gjøre å få plassert gårdshusene i sentrum
av dyrka jorda. For mennesker som bodde på ei øy kunne dette føre til besvæligheter
p.g.a. det ble lang vei til sjølendingen.
Husa uti Monsøygården nord på øya er nå de eldste i Bispøyan. Våningshuset er fra ca.
1870, og farfar Johan Bænksa (f.1863) har gått på omgangsskole her. Til å være i dette
området er dette, nærmest pittoreske gårdsanlegget rimelig intakt og opprinnelig, og til
nå i 2010 har det vært meget godt vedlikeholdt, men slikt er tidkrevende, arbeidssomt
og kostbart. Dette, samt at eierne snart har passert 70 år, lover ikke godt for stedet.
Sitkagrantrærne begynner også å bli gigantiske og rotskudd blir etter hvert en trussel
mot husa.
Etter å ha konferert med eierne forteller jeg hvor mange hus som stod her og var ibruk
til omkring 1950: Våninghus fra ca. 1870, eldhus, stabbur, tørvsjå, naust, sjå (x), fjøs,
frittstående potetkjeller m/tak, sommerfjøs og grishus. Tørvjåen, grishuset (xx) og
sommerfjøset er nå kondemnert og borte. Eierne omkring år 2000 er; Bjørg (f.1944),
Sverre (f.1941) og Bernt Monsø (f.1941).
(x) Sjå var sjøhus i 1 etg., brøgg var 2 etg. (xx) I et slikt grishus var det ikke ståhøyde for folk. Det var laftet av
tømmer og heller trang og kummerlig for en større gris. Det må også ha vært kalt for dyret vinterstid. Unenom dette
grishuset på Monsøya var det også 2 slike på Lamøya, men ingen på de andre øyene i min tid.

Her er husene omkring 1950, på gårds nr. 43 bruks nr. 4 (litr. D) på Olderøya.
Våningshus fra ca. 1878, stabbur, frittstående gammeldass, tørvhus, eldhus, frittstående
potetkjeller m/tak, sommerfjøs, sjå og naust. Eierne omkring år 2000 er Marianne
(.1945) og Terje Olderø (f.1942).

Utskrift av pantebok nr. 37 (1911 – 1912) for Fosen sorenskriverembete,
autorisert 29. mai 1911, fol. 391, dokument nr. 32.
Utskiftning paa Olderø i Hitteren.
Utdrag av Forhandlingsprotukollen forsaavidt angaar Utskiftning av Indmark, Utmark
og Torvland paa Gaarden Olderøe i Hitterens Thinglag.
Aar 1909 den 18d August blev, ifølge Forlangende fra Johan Bengtsen og Thore
Antonsen Olderø. Side 30 avs.1
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Utskiftningsrett sat paa Gaarden Olderø Gaards No 43 i Hitterens Thinglag. Retten blev
betjent av Utskiftningsformand Evjen med de opnævnte Utskiftningsmænd Johan
Johansen Vikan og Furer K. Sverkli.
Ifølge de fremlagte Rekvisitioner vil Forretningen komme til at omfatte eller berøre:
Litr.
«
«
«

A. G.No
B «
C «
D «

43 B.No 1, Skyld Mark 0.66 Eier Thore Antonsen
43 « 2,
«
« 0.66 « Bernhard Bengtsen
43 « 3
«
« 0.84 « Johan Bengtsen
43 « 4
«
« 0.84 « Magnus Ingebrigtsen
se side 123

Likesaa mødte Oluf Nilsen der oplyser at han bruker et Jordstykke under Thore
Antonsens bruk.- s.153 avs. 1
Videre angives som bruksberettige Husmænd: 1. Nils Langdahl, 2. Johan Pedersen
(Haugø), 3. Martin Berntsen samt Inderst Halvor Helgebostad.Lodderne og Skiftelinierne bleve derpaa avmærkede i Marken saaledes:
Litr. A. Gaards No 43 Bruks No 1 med Skyld Mark 0.66 tilhørende Thore Antonsen,
har, med Rettighed at have sine Huse staaende paa de gamle tomter, faaet sin Eiendom
samlet; støter i sydøst, vest og nordvest til søen; i nordøst og nord til Litr. D`s Eiendom,
hvor Skiftelinien fra + i bjerg ved søen mellom Johan Olsens og Johan Bengtsens
nuværende Bryggetomter, først gaar i nordøst 16 m til Mærkesten; videre i nordlig
Retning 25.5 m til Mærkesten; saa i vest-nordvestlig Retning 40 m til Mærkesten og 31
m til do,hvorfra Skiftelinien bøier i nordvestlig Retning 84 m til + i Bjerg, 59 m til do
og 211.5 m til Mærkesten, hvor Skiftelinien bøier i vest-sydvestlig Retning 56.5 m til +
i Bjerg, 79 m til do og 47 m til Mærkesten ved østre Ende av Aunkjønnen.i Bjerg,
Grændsen følger derpaa denne til en paa nordre Side av Kjønnens vestre Ende nedsat
Mærkesten. Fra denne gaar Skiftelinien i nordvestlig Retning 100 m til Mærkesten, 100
m til + i Bjerg, 70 m til do, 98 m til do, og 113 m til do, henvend 15 m op fra Søen.Litr. B. Gaards No 43 Bruks No 2 med Skyld Mark 0.66, tilhørende nye Tomter, faaet
sin Eiendom samlet, støter i syd til Søen; i vest til Litr. D`s Eiendom. Hvor Skiftelinien
fra + i Bjerg ved Søen, gaar i nordlig Retning 91 m til Mærkesten. 60 m til + i Bjerg. Og
60 m til do, hvor Skiftelinien bøier i nordvestlig Retning 100 m til + i Bjerg, 224 m til
do, 210 m til do,203 m til do, 91 m til do og 107 m til do ved Burøsundet.I nord støter nærværende Lod til Burøsundet, og i øst til Litr. C`s Lod eller Eiendom,
hvor Skiftelinien fra + i Bjerg ved Søen, gaar i nord-nordvestlig Retning 50 m til + i
Bjerg, 60 m til Mærkesten, 81.5 m til + i Bjerg og 74 m til do, hvor Skiftelinien bøier i
nordvestlig Retning til + i Bjerg, 35 m til do, 62.5 m til do.77 m til do, 104 m til do, 102
m til do, 54 m til Mærkesten, 73 m til + i Bjerg og143.5 m til en Stenvarde, hvorfra
Skiftelinien bøier i nord-nordøstlig Retning 69 m til + i Bjerg, 57 m til do, derpaa i
samme Retning over Kalvvalen 54 m til + i Bjerg, videre 115 m til do. 107 m til do, 46
m til do og 78 m til do ved Burøsundet.
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Litr. C. Gaards No 43 Bruks No 3 med Skyld Mark 0.84, tilhørende Johan Bengtsen,
har, med Forpliktelse til at flytte sine Huse til nye Tomter, faaet sin Eiendom samlet;
støter i vest til Litr. B`s Eiendom; i syd, øst og nord til Søen.
Litr. D. Gaards No 43 Gårds No 4 med Skyld Mark 0.84, tilhørende Magnus
Ingebrigtsen, har, med Rettighet til at have sine Huse staaende paa de gamle Tomter,
faaet sin Eiendom i en samlet Strækning, der i syd støter til Søen, i vest til Litr. A`s
Eiendom; i nord til Burøysundet og i øst til Litr. B`s Eiendom.Ved den nu gjennemførte Delingsplan vil følgende Huseflytninger blive paakrævede.
Omkostningene ved samme ere takserede saaledes:
Litr. B. Bernhard Bengtsens Huse:
Fjøsbygningen flyttes for
Stuebygningen
«
«
Ildhus
«
«
Potetseskjælder «
«
Bryggen
«
«
Sommerfjøs
«
«

Kr. 280.00
« 450.00
« 40.00
« 50.00
« 160.00
« 30.00

Litr. C. Johan Bengtsens Huse:
Stuebygningen flyttes for
Kr. 400.00
Fjøsbygningen «
« 250.00
Stabur
«
« 70.00
Ildhus
«
« 40.00
Bryggen
«
« 250.00
Sommerfjøs
«
« 30.00
Litr. A. Thore Anthonsens Sommerfjøs flyttes for
Tilsammen

Kr. 1010.00

« 1040.00
«
30.00
Kr. 2080.00

Dette Beløp utredes saaledes:
Av Litr. A. Thore Anthonsen Maksimumsbeløpet
«

«

«

«

100.00

Kr. 100.00
«
50.00

«

150.00

« C. Johan Bengtsen Maksimumsbeløpet
Tilskut over
do

Kr. 100.00
« 100.00

«

200.00

« D.

Kr. 100.00
« 100.00

«

200.00

« B. Bernhard Bengtsen
Tilskut over

do
do

Magnus Ingebrigtsen Masimumsbel.
Tilskut over
do
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Utredes av Statsmidler i Henhold til Landbrugsdepartementets
Skrivelse av 7de Oktober 1909
Tilsammen
Litr. A. Thore Anthonsen likviderer med sig selv
Betaler til Litr. C. Johan Bengtsen

Kr. 30.00
«
70.00
Kr. 100.00

Litr. B. Bernhard Bengtsen likviderer sig selv
Oppebærer av Litr. D. Magnus Ingebrigtsen
«
« Statsmidler

« 150.00
«
200.00
«
660.00
Kr. 1010.00

Litr. C. Johan Bengtsen likviderer sig selv
Oppebærer av Litr. A. Thore Anthonsen
do. av Statsmidler

Kr. 200.00
«
70.00
« 770.00
Kr. 1040.00

« 1430.00
Kr. 2080.00

Litr. D. Magnus Ingebrigtsen betaler til Bernhard Bengtsen Kr. 200.00

Thore
Anthonsen
og
Magnus
Ingebrigtsen
betaler
sine
ilignede
Utflytningsomkostninger med en Halvdel naar enten Stuebygningen eller
Fjøsbygningen er nedrevet og bortført fra Tomten, og den anden Halvdel naar det andet
av de nævnte Huse ere nedrevet og bortført.-

Flytningen av Gaardshusene skal være utført inden 3 – tre Aar fra Forretningens
Slutning og Flytning av Søhusene inden 5 – fem Aar fra Forretningens Slutning under
Tvang efter Loven.
Ved Bortførelsen fra Tomtene er den Flytningspliktige kun tilpliktet at bortføre hvad
han ønsker. Der må ikke skjæres ned i Undergrunden, selv om denne skulde være
gjennemtrængt av Gjødselvand.- Kjøring eller Transport av Huse og Materialier maa
ikke foregaa over andenmands Grund i Tiden fra 1ste Juni til 15de August.
Den Flytningspliktige ere berettiget til at benytte Tomtene saalænge Husene staa. Imod
den dyrkede Mark er med Pæle betegnet hvorlangt den Flytningspliktige kan benytte
indtil Flytningen er utført.- Den Flytningspliktige forbeholdes, saalænge Husene staa,
fornøden Ankomstvei. Saavel til Transport av Gjødsel og Avling, som under
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Bortførelsen av Husene. Den samme Vei bør altid benyttes og saavidt muligt saledes, at
mindst mulig Skade på Grundeierens mark forvoldes.
I avsavn for Tomtene saalænge staa (: Gaardshusene :) betaler Litr. B. Til Litr. D. Kr.
5.00 og Litr. C. Kr. 3.00 Disse beløpe ere under Eksekutionstvang forfaldne til
Utbetaling til hvert Aars St.Hans, Saalænge Husene staa.- Forsaavidt Gaardshusene ere
bortførte før 1ste Juni, bortfalder da Betalingen for dette sidste Aar. For midlertidig
Benyttelse av Søhustomtene betales intet.- Trærne i Bærhaven er Litr. B. Berettiget til
at borttage før 1ste Juni 1912

Husmændene Martin B. Hvidø og Johan Haugø overgaar, fra Forretningens
Ikrafttreden, baade med Rettigheter og Forpligtelser helt til Litr. A. Thore Anthonsen.-

Husmand Skrædder Nils Langdahl overgår både med Rettigheter og Forpligtelser fra
Forretningens Ikrafttræden, helt til Litr. C. Johan Bengtsen.

Inderst Halvor Martinussen Helgebostad overgaar helt, baade med Rettigheter og
Forpligtelser, fra Forretningens Ikrafttræden til Litr. B. Bernhard Bengtsen.

Strandsidder Johan Olsens Rættighet overgaar til Litr. A.- se side 126 - bilde

Kaarmand Bengt Olsen og Hustru ere for sin Levetid berettigede at have sine Huse
staaende på Johan Haugøens Plads.

Litr. B. Bernhard Bengtsen, der ikke har tjenlig Sølændingsplads paa egen Grund, ere
tillagt saadan ved Søen paa eller utenfor Litr. D`s Eiendom, og hvor han er berettiget til
at opføre fornødne Søhuse. Nævnte Stykke betegnes ved en Grændse, der fra + i Bjerg,
cirka 42 m østenfor grændsen nede ved Søen mellem Litr. A. og Litr. D., gaar i nordnordvestlig Retning 14 ½ m til + i Bjerg. saa i nord 11 m til do, videre i øst-nordøst 11
m til Mærkesten og derpaa i østlig Retning 9 m til + i Bjerg, hvorfra Grændsen i sydlig
Retning gaar nedover Fjæren.Vei for Litr. B. Fra Landingspladsen eller Søhustomtene til han naar egen Eiendom er
avmærket paa nordre og vestre Side med nedsatte Stene langs Bjerghaugen. Til Veien er
forbeholdt indtil 2 Meters bredde. Fornøden Adkomstvei mellem Lodeiernes Bosteder
indbyrdes forbeholdes overalt efter den Vei som Grundeieren almindelig selv benytter.For at avlede skadeligt Undergrundsvand fra den Litr. B. nu tildelte Indmark, blir i en
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Længde av 27 Meter at mineremed i nogen Bjergknauser saa Udløpet for Vandet senkes
4 Desimeter under eller lavere end det nuværende Utløp.
I Bekostningen ved dette Arbeide deltager Litr. A. med 1/10 Del, Litr. B. 4/10 Dele,
Litr.C. Med 3/10 Dele og Litr. D. med 2/10 Dele.- Dette Arbeide utføres saasnart Litr.
B. forlanger det.- Sistnævnte har at varsle Litr. A., Litr. C. og Litr. D. om når arbeidet
skal iværksættes.-

Gjærdeholdet fordeles saaledes:
1. I Skiftelinien mellem Litr. A. Thore Anthonsen og Litr. D. Magnus Ingebrigtsen,
gjærder Litr. A. fra Søen til fjerde Brækning paa Skiftelinien ved Hjørnet paa
Bernhard Bengtsens nuværende Uthustomt og videre derfra nordvestlig 60 m..Litr.D. Magnus Ingebrigtsen gjærder derpaa til den anbragte + i Bjerg midt for
Grinden paa Utmarksgjærdet i Kjørskaret.- Derfra gjærder Litr. A. Thore
Anthonsen til over Aunkjønnen, om Gjærder behøves, og videre fra Kjønnen
forbi tvende Mærkestene til tredie anbragte + i Bjerg, hvorefter Magnus
Ingebrigtsen gjærder mellem de tvende sidstnævte + i Bjerg 113 m og videre
nedover Fjæren saalangt Gjærde behøves.2. I Skiftelinien mellem Litr. D. Magnus Ingebrigtsen og Litr. B. Bernhard
Bengtsen, gjærder sistnævnte fra Søen og op til første nedsatte Mærkesten og
videre derfra 23 Meter. Litr. D. Magnus Ingebrigtsen gjærder derpaa til
Brækningen paa Skiftelinien og videre derfra til Utmarkgrændsen cirka 60
Meter; Hvorefter Litr. B. Bernhard Bengtsen gjærder forbi tvende + i Bjerg og
videre 50 Meter, en samlet Længde 315 Meter. Litr. D. Magnus Ingebrigtsen
gjærder derpaa derfra til Halvtyndvikvaagen saalangt der behøves.-

3. I Skiftelinien mellem Litr. B. Bernhard Bengtsen og Litr. C. Johan Bengtsen,
gjærder sistnævnte fra Søen til 48 m nær første Brækning paa Skiftelinien.
Hvorefter Litr. B. Gjærder de 48 m og videre fra Brækningen cirka 80 m til
Bjergsbraattet.- Litr. B. Gjærder videre i Forbindelse dermed forbi 3 + i Bjerg og
fra sidste 50 m en samlet Længde av 261 m.- Litr. C. Johan Bengtsen gjærder
derpaa til Brækningen paa Lervikhaugen, derpaa til og over Kalvvalen til tredie +
i Bjerg paa Kalven.- Litr. B. Gjærder saa derfra til sidste + i Bjerg i Linien cirka
124 m og videre derfra nedover Fjæren saalangt Gjærde behøves.Fordelingen av Gjærdet gjælder baade Istandsættelsen og Vedlikeholdelsen.Nødvendige Grinder og Led holdes av den hvem Gjærdepligten sammesteds er paalagt.Naar nogen ønsker Gjærde istandsat, har han mindst to Aar i forveien vitnesfast at
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tildsige Naboen derom, og pligter da baade denne og den som tilsiger, at sette Gjærdet i
lovlig Stand inden Utløbet av de tvende aar. Under Tvang efter Gjærdeloven.
Torvlandet blev delt saaledes:
Litr. A. Thore Anthonsen er tildelt alt Torvland i egen Ut Mark med Undtagelse av hvad
som efter det nedenanførte er tillagt Litr. Litr. B. og Litr. D.- Litr. A. er desuten tildelt i
Litr. D`s Mark paa Liahøyden:
a. En mindre Myr i et Skar cirka 260 m i nord for Aunkjønnen og cirka 150 m i nordøst
for Markgrændsen mellem Litr. A. og Litr. D.
b. En større Myrstrækning, der i vest og syd støter til Bjerghauge; i øst og nord til
Grundeierens Torvland og Mark, hvor Skiftelinien fra Mærkesten først gaar i nord 12
Meter til + i Bjerg, derpaa i nordvest 35 m til Mærkesten, og 34 Meter til do, hvorefter
Grændsen på nordvestre Kant følger Bjerghaugen og er desuten paa søndre Kant
betegnet med en Mærkesten.Litr. B. Bernhard Bengtsen er tildelt alt Torvland, som forefindes i egen Utmark med
Undtagelse av hvad som efter det nedenanførte er tildelt Litr. C.- Litr. B. er desuten
tildelt en Lod paa Litr. D`s Mark i øvre Rotmyr, støter i sydvest og nordøst til
Bjergehauge; i sydøst til Grundeierens Torvland, hvor Skiftelinien fra Mærkesten gaar i
sydvest 19½ m til do og 20 m til do. I nord støter Torvlodden til Litr. C`s Torvlod
sammesteds, hvor Skiftelinien fra Mærkesten, 20 m til do og 18 ½ m til do.- En mindre
Myr i et Skar i nord for nedre Rotmyr, ligger for den største Del paa egen Grund og for
en mindre Del paa Litr. D`s do. er i sin Helhed tildelt Litr. B.- Litr. B. er desuten tildelt
en mindre Torvmyr i Litr. A`s Mark, i vest for Johan Haugøens Plads.- Torvlodden
støter i nordøst og sydøst til Bjerghauge og videre i nordvest og syd til en med Mærker
betegnet Grændse.- Litr. B. er her berettiget til at skjære Brændtorv i 6 Aar fra
Forretningens Slutning.- Hvad som efter Utgangen av Aaret 1917 er igjen er
Grundeierens Eiendom.-

Litr. C. Johan Bengtsen er tildelt alt Torvland som forefindes i egen Mark.- Litr. C. Er
desuten tildelt:
1. Litr. D`s og for en mindre Del i Litr. B`s Mark i øvre Rotmyr en Torvlod, der i øst og
nord støter til Bjerghauge; i vest til do og Torvdamme og i syd til Litr. B`s Torvlod
sammesteds.2. En Torvlod paa Litr. B`s Mark i Lervikmyren, støter i nord og syd til Bjerghauge, i
øst til do og en Grændse der fra Mærkesten gaar i nord-nordvest 8 m til do og 21 m til
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do.- I vest støter Lodden til Grundeierens Torvlod hvor Skifelinien fra + i Bjerg gaar i
nordlig Retning 25 Meter til Mærkesten og 23 m til do.I Litr. B`s Mark paa Halvtyndvikskaget en Torvlod, støter i syd, øst og nord til
Bjerghauge; vest til Grundeierens Torvland, hvor Grændsen fra Mærkesten ved
Bjergbraattet gaar i nord 10 ½ m til + i Bjerg, derpaa i øst 19 m til Mærkesten.Litr. D. Magnus Ingebrigtsen er tildelt alt Torvland på egen Utmark med Undtagelse av
hvad der efter det ovenanførte er tildelt Litr. A., Litr. B. og Litr. C.- Litr. D. er desuten
tildelt et Myrstykke i Litr. A`s Mark paa Snutvardmyren. Stykket, der skal være solgt til
Oluf Nilsen er betegnet med Mærkestene i hvert Hjørne.Overalt hvor der er utlagt Torvland i andenmands Utmark, gjælder den Regel, at
Torvrettighedshaveren kun er berettiget til Brændtorven og maa ikke bortføre mere end
at der blir mindst 20 Centimeter Jord eller Muld igjen ovenpaa Grunden.
Torvrettighedshaveren er berettiget til fornøden Tørreplads og førnøden Ankomstvei
baade over andenmands Mark og over andenmands Torvland. Likesaa er Torveierne
berettiget til at avlede Vand, hvor dette for Torven eller optagelsen av samme er
nødvendigt.- Ifald ovenfor liggende Torveier er nødt til at avlede Vand over nedenfor
liggende Eiers Torvland og sidstnævnte efter 6 Dagers Varsel, er uvillig til at avlede
Vandet, skal førstnævnte være berettiget til at avlede Vandet ved en Grøft der kun maa
have høist nødvendig Bredde, og skal førstnævnte da være berettiget til at nyttiggjøre
sig den av Grøften faldende Torv.
Litr. A. er berettiget til, under Fremdrift av Torv, at benytte Veien gjennem Kjørskaret
til han straxt nedenfor Grinden naar ind paa egen Indmark.- Til Istandsættelse av Torvei
for Litr. B. og Litr. C. over Litr. B`s Mark, deltager Litr. A. og Litr. D. hver med to
Dages Arbeide, der skaffes efter 2 Dages forutgaaende Tilsigelse fra Litr. B. eller Litr.
C.-

Under Vandmangel og i tørre Aarstider forbeholdes Ret til at hente Vand til Husbruk fra
en Brønd, som nu er beliggende paa Litr. D`s Eiendom. Den fornødne Adkomstvei
lægges saaledes at mindst mulig Skade paa Avling forvoldes.Forretningen træder i Kraft og Skiftet tiltrædes under retslig Tvang saasnart al Avling er
indhøstet og det væsentligste av Haaen avbeitet førstkommende Høst.Ingen maa, fra i Dag av, foreta noget, som kan forringe Værdien paa de Jorddele eller
Lodder, som efter nærværende forretning skal tilfalde andre.
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Forsaavidt Litr. B. Bernard Bengtsen vil opføre nyt Nøst, istedet for det gamle paa den
nu for Litr. B. utlagte Tomt, har han at bygge i søndre Kant og saaledes, at Litr. D. faar
bygge et Nøst ved Siden av. Det forutsættes, at der kan bli Plads for 2 Nøst, hver med
en Bredde av 5.7 Meter.Da ingen paa Forespørgsel hadde mere at tilføie eller bemærke blev Forretningen
sluttet.-

Olderø den 17d Juni 1911
Kr. J. Evjen
K. Sverklie
Johan Vikan
Utskriften Bekræftes. Kr. J. Evjen

Tinglest ved ekstratinget 18. mars 1912
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Konto pro diverse.

Carles (Kalle) Jenssen og jeg på terrassen foran hans hjem på Klubbneset sommeren 2006 Han får være
representant for alle dem som har hjulpet meg med dette dokumentet. Jeg antar at en morsom historie om
øyværingene nettopp er blitt fortalt.

Henvisning til litteratur:
Bøkene nedenfor handler bl.a. mye om tidsepoken jeg forteller om!

Sleksbok for slektene Meek - Olderø - Løhr. Av Per Arne Løhr Meek.
Gammeltida på Hitra. - Frå arbeidslivet på kystgarden, utgitt av Fosen Historielag.
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Olav T. Engvig’s bok, - Gamle Dampen gir bl.a. et nokså korrekt bilde av reisemåten for
folk fra Bispøyan da jeg var liten.
Kystfolk ser tilbake. - Livet på Trøndelagskysten i mellomkrigstida.
Redaktør Dagfinn Slettan. Tiden Norsk Forlag.
I utkanten. - Av Atle Grimstad, utgitt av Fosen Historielag.
Hitra – Øya og folket. I – II av Maurits Fugelsøy
Norges Bebyggelse. Herredsbindet for Sør-Trøndelag. Nordre del.
Redaktører H. M. Fiskaa (Kvenvær side 224)
Norske båter bind IV Nordlandsbåter og båter fra Trøndelag, av Asbjørn Klepp.
Grøndahl & søn Forlag A/S.
Nordlandsbåten og Åfjordsbåten. Bind 1-2-3-4 av Gunnar Eldjarn og Jon Godal.
Båtstikka D/A Rissa 1990 – H. Falk Myckland. A/s Norsk Faglitteratur – G. Reinhart.
I forfedrenes farvann - Til havs og langs kysten og Stormhav - Uvær over utvær.
av Leo Oterhals. P. R. Consult, Molde
Etter 1950:
Kystsamfunn skifter ham – Med hitter- og frøyværinger inn i den moderne tid.
av Brynjulf Gjerdåker. - Historisk institutt Universitetet i Trondheim
og Stadsarkivet i Trondheim - Februar 1991

Olderøysundet, sett fra Sebriskjæret. At notgavlene ligger betøyd, viser at Olderøy Notlag er på sjøen. Sjøhuset
lengst til venstre i bildet er sjåen til Johan Art, som ble revet ned under 2.verdenskrig. I skyggen av Nausthaugen,
og bak dette sjøhuset, kan litt av nordenden på Karen og Johan Arnts røde hus med torvtak så vidt skimtes. Huset
mellom Skåttastøa og sjøhuset til Terje Olderø, er sjåen til Johan Olsa, som blåste på sjøen 6. mars 1938 Mellom
disse sjøhusa skimtes ”buret” (stabburet) til Eline og Ingvald, og det lille huset øverst til venstre er sommerfjøset
deres. At dørene i vesterveggen på Notbrøgga er åpne kan tyde på at Gammel-notbåten nyst er satt på sjøen. Eller
kanskje det skal være dans til kvelden. Det var ”det rett som det var” på lørdagskveldene når 1. etg. var tømt for
båter og bruk.
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Som nevnt innledningsvis ble navnet Bispøyan til da disse øyene ble unntatt fra det store statssalget av
eiendommer som ble foretatt i 1666. Tosøya hørte imidlertid til Ribergodset i 1667 De øvrige øyene og
Helgebostad ble dermed den eneste sammenhengende eiendommen bispestolen beholdt på Hitra og fikk etter
hvert navnet Bispøyan. Brukerne var som før leilenninger under Bispestolen i Nidaros. De andre eiendommene i
omegnen på samme tid tilhørte ikke Kirkegodset.
På neste side er Stor-Veiskifte medtatt med en innbygger. Martin Veiskifte ble nok sett på som øyværing, og slik er
det vel også trolig han såg på seg selv. Veiskiftene tilhørte Helgebostad, som igjen var en del Hitra Herred. Folket
i de to husa på Klubbneset ble også ansett å være tilnærmet øyværinger, men ikke de øvrige innbyggerne på
denne øya. Da øya Hitra ble oppdelt til fire kommuner og Kvenvær ble navnet på den ene, var Helgebostad tenkt å
tilhøre sistnevnte. Men en mann derfra, ved navn Sivert Anjersa, satte mye inn på å få tilhøre Hitra Herred. Han
var medlem av herredstyret og greide å få dette til, og skilte da lag med de andre øyene i Bispøyan. Øyværingene
m/flere så på dette som geografisk unaturlig, og litt av et svik. Hos enkelte i området ble det sittende igjen bitterhet
over dette, og så seint som i min barndom var det litt igjen av dette.

Bispøyan sommer 1938 - Ca. 285 fastboende.
EDØYA
1
2
3
4
5
6
7

41 innb. Røde prikker f. venstre.
Holmen - Kristianna og Rasmus Kvalvåg
Elisabeth og Kristoffer Hagen - Hilma, Solveig, Edel, Nelly og Ingebjørg, Judith, Nils
Laura og Sigurd Hagen - Leif, Hanna, Jorulf, Marie, Kristoffer, Arne, Lilly, Ellen, Ole
Lars Hagen - Nils, Tobias, Helge, - Stor-Anna (Svært liten av vekst)
Astrid og Konrad Edø - Nils, Anna, Klara, Jørgen -o- Karen og Anton Viken ?
Elise og Nils Stensø - Alf, Nora
Edøyskaget - Josefine og Teodor Langholm

BURØYA 34 innb. Røde prikker f. venstre.
1 Eikvågen - Grete (Margrethe) Burø - Hanna, Pauline, Elias H.
2 Tora og Eleseus Burø - Hans Kvalvåg - Signe og Ole Burø - Finn
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3
4
5
6

Aune - Anna og Lars Furuvik - Jonny, Johan, Nils
Grasskogmyra - Ragna og Elias E. Burø - Astrid og Anton Burø - Inga, Aslaug, Ruth, Peder
Myra - Eline og Magnus Burø - Elvida og Hans M. Burø - Magnus, Laila - Reidar Reidem
Gamle-Burøygården - Petra og Magnar Burø - Teodor Burø - Gjert

PURKØYA 4 innb.
Ingeborg og Iver Nilssen Burø - Olga, Signe
SNÅSØYA 7 innb.
Lina og Hans Snåsø - Ingeborg Snåsø - Karstein Vaslag - Marie, Toralf, Torbjørn
Tjønnøya 4 innb.
Nikoline og Olav Hagen - Kurt Hagen Werner - Lydia Kvalvåg
TORSØYA 37 innb. Røde prikker f. venstre.
1 Systua - Sofie og Nils Thorsø - Johansen, Petter, Nelly, Fridtjof, Alf, Anna Løw – Petter Løw
2 Oppistua - Johanna Thorsø - Johan, Edvin, Sverre, Stenfrid
3 Nistua - Ragna og Hans-Petter Thorsø - Trygve, Rolf, Kristoffer, Dagfinn, Hansemann, William – Dorthea Thorsø.
4 Gammelstua - Eline og Hans Thorsø (Moa) - Magnar, Ester, Alfhild, Eilif
5 Bakkan - Ingeborg og Alfred Thorsø - Håkon, Lovise, Peder, Ingar – Peder Thorsø – Sigurd Thorsø
MONSØYA 20 innb. Røde prikker f. venstre.
1 Klengertjønndalen - Ingeborg og Peder Hegerberg - Isak, Jensine, Aase, Ingrid
2 Gamle Monsøygården - Pauline og Bernt Monsø – Hansine og Hjalmar - Bjarne, Ole - Sofie og Jarle - Bjørg - Paul Monsø
3 Skanken - Ida og Rasmus Jenssen - Ingrid Jenssen
HENRIKSØYA 40 innb. Røde prikker f. venstre.
1 Naustskaget - Borghild og Jens Henriksø - Bernt, Birger, Sverre, Anny, Pauline, Ole
2 Anna og Peter Henriksø - Ellen, John
3 Marie og Ludvig Østreim sen. - Ludvig jun. Magnus - Elisabeth Henriksø
4 Gammelstua - Margrethe og Ingvald Strøm - Kåre, Otto, Ole, Ivar, Ragna (Tuppa), Arne, Alf
5 Lars Gjertsen - Gjert, Hanna, Anton, Johannes, Isak, Ingvar, Ellen
6 Haugen - Hanna og Rasmus Gjertsen - Olaf, Lars, Benny, Ruth
LAMØYA 37 innb. Røde prikker f. venstre.
1
Kristine Lamø - Margot, Anna, John Fredriksen - Sofie Langholm
2
Skaget - Albert, Ovedie, Anton, Jensine Monsø
3
Ellen og Julian Thorsø - Arne, Johan, Berit, Johannes – Sigrun og Frits Helsø – Aud, Einar, Arnfinn, Solveig, Ernst
4
Haugen - Mathea og Martin Kjønvik - Jakob, Anton
5
Bakkan - Elisabeth og Anton Kjønvik - Anna - Johannes, Jenny
6 Spælen - Karoline og Johan Pettersen - Molla, Astrid Hovde - Johanna Helgebostad – Arne Helgebostad.
STOR-VEISKIFTE 1 innb. Martin Veiskifte
OLDERØYA 58 innb. Røde prikker f. venstre.
1
Postmyra - Fredrikke og Peder Karlsen - Olav – Karlotte -- Søndre huset: Injbår Berhaujen – Arne Halvorsen.
2
Kråkhaugen - Margrethe Hegerberg - Johannes, Idar, Hanna
3
Nausthaugen - Tora og Tobias Olderø - Johan Olsa, Tore-Anna - Torgeir og Anton Thoresen - Petter Haugø,
Oskar Johansen, Ole Olderø
4
Karen og Johan Arnt Olderø - Johannes, August, Julie, Anton
5
Eline og Ingvald Olderø - Peder, Magnar, Ivar, Margrethe, Borghild, Aslaug, Ingrid, Magnus Bjerkeseth,
Gammel-Magnus
6
Solbakken skole - Berte og Mads Breida - Bergliot (Tulla), Jan
7
Stormyra - Ane og Bernhard Olderø - Borghild, Bjarne, Kristian, John Halvorsen, Odd Bergh
8
Navarhaugen - Anna og Ludvig Meek - Liv, Oddny, Arvid, Idar
9
Anna og Nils Langdahl - Karen - Arthur Henriksø
10 Hammarmyra - Gunvor og Sigurd Olderø - Margit, Svein - Johan Bænksa
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Psykiatriske pasienter i pleie hos private, låttakara, tauser og arbeidsfolk er ikke tatt med som fastboende og ikke
opptegnet på forige side. Denne sommeren kunne det ha vært be tydelig flere mennesker som oppholdt seg i
Bispøyan.

NB! -

Tjørnøya

– det rette navnet er Tjønnøya.
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Lamøya og Henriksøya i 1938
Huset i forgrunnen til høyre tilhørte Ludvig Østtreim sen. (f.1884) og står der enda i 2005. I 1938 holder de på å
bygge fjøset som blåste med under orkanen 1.nyttårsdag 1992. Dette var vel det største av slike hus i Bispøyan og
ruvet godt i landskapet. Bildet på neste side, samt det som følger nedenfor er fra det Ole Henriksø.
1

Middagsvalen. (Valen er ikke det samme som varde, men en rund høyde. Valen = Volen. Uttales m/tykk L)

2

Hanna på Haugen har lagt ut klær på bleikvolden. (Huset til Hanna og Rasmus Gjertsen f.ca1880 er til
venstre utenfor bildet. Rasmus, nevnt i forbindelse med et sjenkested for guldgravere i Alaska.)

3

Fjøset på Skage (Naustskaget) var et stabbur fra Aurgjeldet (Aure) som ble påbygd. Cornelius Jenssen
(f.1859) fikk det billig fordi den forrige eieren hadde hengt seg der. Dette ble holdt hemmelig, men Thea
Jenssen (f.1860) fortalte det til sitt eldste barnebarn, Thorbjørg (f.1919).

4

Stua på Skage. Huset ble kjøpt i Aure og flyttet til øya i slutten av 1890-åra samtidig som austerstua
påbygd. I 1946 ble det flyttet til Olderøya og er blitt litt mindre enn det var på Henriksøya.

5

Naustet og fiskehjeller. Det var dårlig med jord på Skage, da det hadde blitt tatt brendselstorv der. Det ble
fortalt at Borghild (f.1900) og Jens Henriksø (1883) førte jord med båt til stedet.

6

Dette er halvparten av huset til den gamle Store-Vedø gården som ble nedrevet i ca. 1940. Siste eier
Laurits Hanssen (f.1852). Denne mannen kan ha trått sine barnesko på Finnsøya. Huset ble oppført i 1.halvdel av 1700-tallet da øya igjen ble bosatt. Gjert Larssen (f.1842) og Johan Gundersen (f.1834) bodde i
hver si ende, men den ene halvpart ble siden (ca.1915) flyttet lenger opp - til venstre utenom bildet.

7

Her stod Gjert Larsens halvpart av huset.

8

Det gamle fjøset som tilhørte gården stod her.

9

Naustet til Lars Gjertsen. (f.1876 - Far til Arthur Henriksø og Isak Gjertsen. Disse to er det, i forbindelse
med 1.verdenskrig, skrevet om i hefet).

10 Sjåen til Lars Gjertsen som blåste på sjøen av en nord-vest storm kl. 1300 en vinterdag under
2.verdenskrig.
11 Naustet til Laurits.
12 Naustet til Rasmus på Haugen. Storhaugen på Lamøya. Denne ble av eldre mennesker på Henriksøya
kalt Nonsvalen. (Legg merke til stormvarselmasta.)
13 Til venstre for Gammelstua lå Storåkern. Her ble det hvert eneste år dyrket poteter helt fram til 1954. På
den en siden av åkeren var poteten bestandig skurvet, mens den var helt uten lyte på den andre siden.
14 På klakken til høyre for Gammelstua stod det to stabbur i Thea Jenssens barndom.
15 På Skag-siden, like til høyre for naustet til Lars Gjertsen var det merker etter murer langs stranda. Det var
flere slike oppmuringer på øyene, men hva de har vært brukt til vet vi ikke. Da steinen i disse passet godt
til laksnotvarp er vel de fleste slike gått tapt. Dette er trolig fra bosetting her i tiden før 1700-tallet. I første
halvdel av dette århundret ble Henriksøya befolket igjen. Henrich Helkand, som har gitt navn til øya bodde
på her eller på Monsøya i 1701
16 Sjåen til Fredrik Lamø på Lamøya. (Blåste på sjøen 1.nyttårsdag 1992)
17 Husa til Julian Thorsø på Lamøya.
18 Huset på Haugen, Lamøya. (Nåværende eier Dagfinn Kjønvik).
19 Dette er antakelig huset til Kristine og Fredrik Lamø. Det nye huset ble bygd ca. 1939 og står vel på den
samme plassen.
20 Huset til søsknene Jensine, Anton, Albert og Ovedie Monsø. I 1937 var telegrafstasjonen for Bispøyan
her.
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Denne velkledde piken fra Nausthaugen på Olderøya, er Magda Otelie Johansdatter f. 1894 (side 131 ) Hennes
biologiske far var Johan Berntsen fra Kvitøya. Han ble med tiden stadslos og var bror til «sorlygeren» (Side 140
Martin Kvitøya som bodde ved Berhaugen på Olderøya. Bildet er antakelig fra 1910 og tatt i forbindelse med
hennes konfirmasjon.
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7

Dette er M/b ”Martin”, båten til Idar Hegerberg. Lengde 23 fot – 4/5 hk. Sabb. En solskinnsdag ved stranda på
Olderøya, Etter påkledningen å dømme er de enten på vei til fest på Bedehuset på Lamøya eller til gudstjenestel i
kirka på Stein i Helsøysundet.

Av Martin Hegerberg.
Forord.

For noen år siden skrev jeg en historie om en gutt som levde på en fjellgård. Mine
barnebarn hjalp også til med tegninger og enkelte innspill. Så fikk jeg ideen om å la
gutten ta en tur til Bispøyan i 1950-åra. Lot han reise med ”Fosenbåten”, og oppleve
hva det kunne innebære. Tidspunktet for turen harmonerer nok ikke med det han
opplevde der ute. Seiarbeidet blir for eksempel på et for sent tidspunkt. Personer som er
nevnt er riktige når det gjelder Olderøya, men ellers er det oppdiktede navn stort sett.
Elias kan identifiseres som boende på Burøya, men det han sier er diktet. Men det han
sier kan ha vært sagt. Selv kom jeg til Olderøya som treåring i 1945 og dro derfra som
trettenåring i 1955. Alt det jeg opplevde i disse 10 årene, er det nok best å arkivere
mellom ørene eller hjemme det i sitt hjerte, eller grunne på det nå å da, for å feilsitere
”Skriften”. Jeg driver en del med slekts og historiegransking, og der er det mye å
oppleve. Det er ikke alltid at 2+2=4 i en hver sammenheng.
Martin Hegerberg
(sign.)
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Til Svein Olav på 10-årsdagen fra bestefar!

Slottonna var over og høyet i hus. Både det gode været, og at onkel Hans hjalp til,
gjorde at spesielt høyonna gikk som en røyk. Knut hadde stått og trampet høylass fra
morgen til kveld. Knut gikk att og fram på gårdsplassen. I dag kom det besøk til gårds.
Onkel Hans skulle ta med seg bestemor og bestefar i bilen sin. De fikk oftere besøk av
besteforeldrene nå etter at onkel Hans kjøpte bil. Det som var ekstra spennende for Knut
i dag, var at han hadde 10 års fødselsdag. Han kunne ikke legge skjul på at han var spent
på om de hadde gaver med seg. Etter bilkjøpet til onkel Hans, gikk Knut lenge og
spekulerte på hvorfor onkelen hadde så mange penger. Til slutt måtte han spørre.
Onkelen fortalte da at han, for en del år siden, hadde hyret seg til hvalfangst i
Sydishavet.
Han arbeidet på et hvalkokeri som foredlet hvalen fangstbåtene fanget. Det var hardt
arbeid, men de tjente godt, sa onkelen. Knut fikk også se bilder fra fangstlivet. Båtene
hadde en stor kanon i baugen og ei tønne i masta. Dit opp førte en taustige. Det var ikke
så enkelt når masta nesten krenget ned i bølgene på begge sider, sa onkelen. De største
hvalene kunne bli opp til 20 – 30 meter lange fortalte han. For å forstå hvor langt det
var, brukte Knuts far tommestokk og målte langs fjøsveggen. Tenk at et dyr var 12
meter lenger enn fjøset deres. Det måtte være farlig å gi seg i kast med. Onkelen hadde
også et bilde, der han stod på dekket sammen med en arbeidskamerat. Denne kameraten
var fra Hitra, fortalte onkelen, fra et sted som hette Bispøyan i Kvenvær kommune.
Tut – tut, lød det fra vegen, og der kom onkelens bil tilsyne i svingen. Bilen gjorde en
stor sving på gårdsplassen, for da fikk han bedre oversikt, hadde onkelen sagt. Da slapp
han også å rygge. Han hadde engang rygget på en av mors høner, som lå intetanende og
sparket i sanden. ”Der har vi jubelaint’n ja”, sa bestefar, og stakk sitt hvite hode ut av
bilen. Du får hjelpe bestemor du Knut, la han til, så vi får henne hel i hus. Foreldrene
kom også til, og snart var besteforeldrene trykt plassert i hver sin gyngestol med
bestemors dårlige føtter på en skammel, eller krakk, som onkel Hans pleide og si. ”Du
får hente gavene du Hans”, sa bestefar. Knut var svært spent på innholdet, og klarte så
vidt å holde seg i ro. Det var oljeklær fra besteforeldrene. De var gule og i hans egen
størrelse. Fra onkelen fikk han lange støvler. Sjøstøvler sa onkelen. Knut måtte takke og
klemme dem alle. ”Du får se nedi støvlene også”, sa onkelen. Knut trakk opp en blank
gjenstand med angler på. ”Dette er en svenskpilk”, sa onkel Hans, denne får du storfisk
på. Knut lurte på hva han skulle med en slik redskap, for ørreten i Stølsvannet var jo
ikke større enn ei sild.
Nå blir det mat og få, sa mor, kom og sett dere inntil. Knut ble varm innvendig, da han
så at mor hadde laget ei fin kaka til han. Knut 10 år stod det skrevet med kakaokrem.
Mor fikk seg en ekstra klem, og Knut kjente en varm tåre var på veg nedover kinnet.
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”Hm – hm”, kremtet onkel Hans. ”Får jeg ordet en stund før vi går løs på kaka. Jeg har
planlagt en tur til Vest-Hitra om 14 dager, for å besøke en kjenning. I den forbindelse
ønsker jeg meg en reisekamerat”. Mor og far så skremte på hverandre, mens onkelen
fortsatte: ” Ja Knut er jo trygg i min varetekt, og vi skal selvfølgelig reise med
rutegående transport. Og noen Amerika ferd er det jo ikke snakk om”, la han til. Knut så
på foreldrene, og satt som på nåler av spenning. ”Vi skjønner”, sa far, ”at Knut blir
veldig skuffet om vi sier nei og setter oss på bakbeina. Men du må love å være forsiktig
og ikke utsette gutten for farer. Du vet vi har respekt for sjøen og havet”, avsluttet far.
Det ble en jubelkveld uten like for Knut, og han lå lenge før han sovnet om kvelden.
Dagene gikk veldig sakte syntes Knut, og hele siste uka dreiv han og pakket ned det han
skulle ha med seg. Mor formante og sørget for at klærne ble lagt slik at han fant dem når
han trengte dem.
Tirsdags morgen kom onkelen for å hente Knut. Da stod alle pakkene oppstilt og merket
med navn og adresse. ”Vi blir nå borte bare en uke da”, sa onkel Hans, ”og vi skal verken
til Nordpolen eller Sydpolen”. Alt kom på plass i bilen, fem kolli i tallet. Avskjeden ble
tyngre enn Knut hadde trodd, både mor og far fikk klemmer og en ørliten nuss. De siste
formaninger fikk de med seg mens bilen allerede var i farten. Onkelen var veldig oppglødd
over turen, og det smittet også over på Knut, som spurte og grov om alt det onkelen hadde
vært med på.
De ankom Trondheim i god tid, for båten skulle ikke gå før sent om kvelden. Det lå flere
båter langs Fosenkaja, og på landgangen stod det tavler med ruter og avgangstider. De så
seg rundt på kaja, og så båter som kom og gikk langs kanalen. ”Se –se”, ropte Knut
plutselig, det er et hus som velter. Onkelen måtte le: ”Nei det er jernbanebrua som går til
værs. Den er hengslet, og et stort lodd er med og balanserer den i været når båtene passerer
under. Når båtene kommer blåser de i fløyta, og da går brua i været. Selvfølgelig må de
vente om et tog skal passere”. Knut fikk mye nytt å tenke på, og han fikk også ideer til ting
han skulle eksperimentere med når han kom heim. Båten de skulle ta hette ”Yrjar”, men
skulle jo ikke gå før klokken 23.00 om kvelden, så de gikk på jernbanekafeen for å spise
og ta en hvil. ”Her skal vi fotografere oss”, sa onkel. Han trakk Knut med seg inn i en liten
boks. Der betalte de i en liten sprekk, og fikk Knut til å se inn i et lite speil. Snart kom det
ut bilder på siden. ”Vi skal sende dem i et brev til foreldrene dine”, sa onkelen, ”men nå
rusler vi en tur opp til Torget før vi går om bord i båten”.
Knut skulle så absolutt vært på et vist sted, men han så jo ingen slike steder her i byen. Til
slutt måtte han spørre onkelen. ”Bare kom her du”, sa onkelen ”så skal vi oppsøke de
underjordiske”. Ei trapp førte dem under gata. Der stod det karer på rekke og rad, og ladet
vannet, som onkelen pleide å si. Du får stille deg opp på en ledig plass, sa onkel Hans, så
skal jeg veie meg imens. Knut var litt sjenert for å stå slik, når alle så på, men han var jo
nødt. Onkel Hans stilte seg på et brett, og en viser på veggen viste vekta hans. Etterpå kom
et kort sprettende fram fra vekte. Nå skal vi se, sa onkelen, hva som står skrevet om min
ideelle trivselsvekt. Onkelen leste mens alle hørte på: Du er jo så kjekk og ung, men
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kanskje du er litt for tung. Med søte saker vær forsiktig, så blir nok vekten deres snart helt
riktig. Alle lo, og Knut la merke til at onkelen så ned på magen sin. ”Nå tenker jeg vi
rusler nedover til båten”, sa onkel Hans, ”så går vi om bord og sikrer oss soveplass til
natta”.
Det var mye folk i gatene, og en mann kom og trakk onkel Hans i armen mens han
snøvlet fram: ”Ji mæ fæm krona te ein kopp kaffe diin boonkjyv”. En annen stod bak og
virket svært truende syntes Knut. Er du kaffetørst kan du bli med ned til Fosenkaja, sa
onkel Hans, der har jeg kaffe på termosen helt gratis, la han til. Begge mennene ble
rasende, og hadde ikke en uniformert politimann tilfeldigvis krysset gata, hadde de nok
angrepet onkelen. Utakk er verdens lønn, sa onkel Hans mens de økte farten nedover
Søndre gate. Om bord i båten fant de ei luke der det satt en mann i mørk dress med gule
striper på armen. Billetter stod det over luka. ”En voksen og et barn Trondheim –
Monsøy”, sa onkel Hans. ”Første eller annen plass”, sa mannen. ”Andre plass greier
seg”, sa onkel og la fram penger.
Det lukter fjøs her”, sa Knut da de fant salongen eller lugaren, som onkel sa. ”Ja på
andre plass er det fjøs ved siden av”, sa onkel Hans. ”Folk sender dyra til byen for og
slaktes, men vi tåler jo litt fjøslukt vi, la han til. Onkel Hans dro fram en vegg i benken,
som han festet med en stropp fra taket. ”Dette blir senga de gutt”, sa onkelen. Plutselig
gikk døra opp og en flokk skravlende ungdommer kom inn i lugaren. En av dem sang av
full hals: ”Ta nordlands netter i favn om du kan, som det vakreste du eier i verden”. ”Er
det opptatt her”, sa en, før han snublet i sine egne ben, og ble liggende så lang han var
med hodet under bordet. ”Ska du hels på kjæresten, sa en. ”Æ e itj kjæresten din nei, og
aller ska æ bli det heller, din skrytpave”, sa jenta. ”Ser dere ikke at det er barn tilstede”,
sa onkel Hans, ”eier dere ikke folkeskikk”. De hadde visst stor respekt for onkelens
morske fjes, for de stormet ut av døre med unnskyldninger og beklagelser. ”Fulle folk er
også folk”, sa onkel. ”De har bare midlertidig redusert forstand”, la han til.

Knut sovnet før båten la fra land. Det siste han hørte var skramling med kjettinger, og
folk som ropte til hverandre. Plutselig våkna Knut av ei fæl uling, og for opp i senga. Ta
det med ro , sa onkel Hans, det er bare båten som blåser for Brekstad. Klokka er bare
2.00 midt på natta. Vi anløper Storfosna også, men jeg skal vekke deg når vi kommer til
Fjellværøy på Hitra klokka 4.30 Da skal vi opp på dekk og se på livet. Knut våkna med
at onkelen rusket i køya hans. Nå må vi opp gutt, vi skal opp på dekk. Knut var så trøyt
at han knapt visste hvor han var, da onkelen løftet han ned på golvet. Her har du en
sjokoladebit, det vil kvikke deg opp, sa onkelen.
Morgenlufta var kjølig og det sto en bris imot da de sto ved rekke. På kaia så de en
stabel kasser med ei stroppe rundt. En mann sto og dirigerte, mens en annen satt og
holdt i to spaker. Knut så at krana svingte over rekka, og en mann på kaia festet
stroppen til en krok. Så heiste de opp og svingte bommen til den var midt over båten.
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Nå senker de lasten ned i rommet, sa onkel Hans. Bunnen i båten heter forresten dørken,
la han til. Tre passasjerer som skulle i land kom drassende med en stor koffert imellom
seg. Den ene hadde også ei eske med mange hull i. This side up, sto det på eska. ”Har
du me dæ kjokklengan Ivar”, ropte en fra kaia. ”Værra du trøgg Joanes, her ha d kakla i
heile natt”, svarte mannen med eska.
Fortøyningen til båten heter trossa, sa onkel Hans, men på småbåter heter det festa. Nå
ser du de drar inn trossa, og i enden er det et tynt tau med en knute i enden. Det tynne
tauet har de i ei hespe som de kaster opp på kaia. Så drar ekspeditøren trossa opp og trer
løkka over en påle. Knut stod og fulgte med alt som foregikk både på båten og med
landskapet de passerte. Han var ikke det minste trøtt lenger. Det stod navn malt på
bryggene der båten la til. Det var Tranvikan, Fillan, Ansnes, Vikan og Heggåsen. Nå tar
vi frokosten sa onkel Hans, før vi kommer til Melandsjøen. Mor hadde lagt mye godt i
nistepakken, og sjøluft fikk man matlyst av, hadde han hørt. Nei, se der, sa Knut, et hus
som ligner kaffekverna til mor. Det er Hitra kirke du ser, sa en mann ved siden av. Rett
over sundet her ser du også gamle Dolm kirke. Dolmsundet heter sundet mellom
Dolmøya og Fast-Hitra. De bryggene du ser der borte et gammelt handelssted. Hopsjøen
med tradisjon lang bakover i tid, avsluttet mannen.
På kaia stod en kasse med to sauer inni. ”Di her verpongan ska åt Kvennvære”, ropte en
mann. Så festa de stroppen til kroken og begynte og heise i været. Plutselig, til Knuts
store forskrekkelse gled kassen ut av stroppen, og kassen deiset i kaia. Kassen ble knust,
men værene var i live. De tumlet omkring og ble fanget av båtmannskapet, som dro dem
nedover trappene til fjøsrommet på båten. Knut var helt overveldet av alle inntrykkene,
og gledet seg allerede til han kom heim, og kunne fortelle foreldrene og vennene sine
om alle opplevelsene. Om fredagene går båten fra Melandsjø over til Flatval på Frøya,
sa onkel Hans. Han stod og leste i ei båtrute. Da de kom til Hestnes, lå det noen
merkelige båter til kai ved noen store bygninger. Det er en hvalstasjon her, sa en mann
ved siden av dem. Her tar de i land og foredler hvalen. Du skulle sett, sa mannen til
Knut, når de kommer inn fra havet med hvalene på slep. Fryktelig spennende, syntes
Knut.
På kaia stod det fullt av folk, og noen gutter kom i fullt firsprang opp landgangen. De
samlet seg foran ei luke der det stod bladsalg. Wilde Westen stod det, og bilde av menn
med pistoler. Helten var kaptein Miki og vennen Salasso. Jeg skal til Risøysund jeg, sa
mannen ved siden av Knut. Og du skal til Monsøy, ser jeg. Fra Risøysund går båten
over til Titran på Frøya, like ved Slettringen fyr, la han til. Der var det vist ei ulykke en
gang, sa onkel Hans. Ja, sa mannen, natten mellom 13. og 14. oktober i 1899 omkom
140 mennesker i et fryktelig uvær. Åtte av disse var Hitterværinger. Knut følte en
uhygge når han tenkte på de stakkars folkene som kjempet i bølgene. De hadde sikkert
barn og søsken heime også. Nei sjøen var nok ikke alltid like stille som i dag, skjønte
Knut.
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Øya til venstre her heter Helgebostadøya, sa mannen, og den lille til høyre der er Jens
Jakobsøya, eller Vedøen Lille, som det også står på gamle kart. Øyfolket slipper sauer
og tar brenntorv på disse øyene, la han til. Mannen var tydeligvis lokalkjent og pekte på
ei fyrlykt de passerte. Til høyre der har vi Henriksøya og framme til venstre Lamøya. På
Lamøya er det fabrikkanlegg for nedlegging av harmetikk. Det heter Hovde, og eieren
har både butikk, kai og til og med eget bedehus nær gården. Stedet ble, i likhet med
Monsøy anlagt rundt århundreskiftet, avsluttet mannen. Det var godt gjort å finne fram
mellom alle holmene og skjæra, syntes Knut. Plutselig blåste båten i fløyta, og svart
røyk steg opp av skorsteinen. Onkelen hadde samlet all bagasjen ved rekka, og Knut
skjønte at nå var de framme. Det var mye folk på kaia, og robåter lå fortøyd ved ei
trapp. En liten motorbåt med lang skorstein kom tøffende, og la seg til ved ei brygge. En
mann stod i porten på brygga, og heiste et tau ned i båten. Det er fiskemottak her, sa
onkel Hans, og det hvite huset i enden av kaia er et ishus, der de oppbevarer is til
frysing av fisken.
Straks landgangen var om bord kom ei stor veske. Postveske, sa onkel Hans, de sender
og tar i mot post her. Monsøy stod det med hvite bokstaver på et rødt skur på kaia. Hva
er det der oppe, sa Knut, og pekte på noen store A-formede bukker med streng i
mellom. Det er fiskehjeller, sa onkel Hans. De tar i mot store mengder sei som de sløyer
og flekker og henger på hjellene til tørk. Tørrfisken selges for det meste til utlandet.
Den går til eksport som det heter. Det står det om i geografiboka mi, sa Knut. Onkel
Hans spurte en mann på kaia om hvordan de skulle komme seg til Burøy. ”D legg en
færeng der borti støa, d e hass Elias Eikvågen, å hain e frå Burea. Du finj`n antakeli på
postkontore åt`n Isak”, sa mannen.
Knut og onkelen fulgte strømmen av folk bortover kaia, forbi et naust til de kom til ei
dør i brygga. Der gikk de opp ei trapp og kom inn på en butikk. Det var en lang disk
over hele lokalet, og en benk langs veggen der folk satte seg og skravlet og snakket om
ting som Knut forstod lite av. Det hang fiskeredskaper og tau på veggen, og hyllene og
disken var full av spennende ting. En mann stod ved disken og sa: ”Æ ska ha barkækstra
å ei hesp rustrå. Åsså må du fyl på 15 liter solar å 4 liter lampolje. Stronkan står nerri
brøgga. Æ kjæm å jær opp ætte hælja, når`n Hopen ha vårre her”. Knut forstod ingen
ting, men han fikk spørre onkelen, så han ikke dummet seg ut. ”E d ein lit`n
fræmmenkar her å ja!”, sa mannen bak disken. Han tok opp grå liten spisspose og fylte
den med drops, som han gav Knut. Det var en snill mann tenkte Knut, og takket slik
mor og far hadde lært han. Hva er Hopen?, spurte Knut forsiktig slik at flere hørte det.
”Hopen gut, d e lævanesfeskbåt`n d. Hain kjæm frå Smøla ein gång fer vækka, å samle
ti fyissjen åt kaillan. Så e kaillan oppi rorhuse å får betaleng. Fyissjen går dæm te byn
me, ja d ferstår sæ ja”.
”Va d di som skoill åt Burea”, sa en blid og trivelig kar. Ja, sa onkel, men vi har mye
bagasje med oss. ”D ska d bli ei rå me d sjø”, sa mannen, vi får bære fån omboil. Onkel
lempet varene og mannen stod i båten og tok i mot. ”Di må trø på tåfta når di går ombol,
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så di itj trø rævva i båt`n. Å gut`n, va d Knut du kailtes, du får sætt dæ atti skåt`n”, sa
mannen. Knut undret seg på hva skotten var, og mannen måte forklare: ”Her sjer du
framstamn og framskott, å da skjønne du sekkert at bakskott`n e atti der. D her e tåfta, å
her e kjeipen å åren. Så har vi teljan å øsskare. Atti skått`n har vi nuggelhåle. Her
frammi sjer du stammskon, der vi trer stammsegle nerri,å her i ripa. Da e d bære å leys
festa, å du Hans kain sætt dæ på hammeltåfta”. Knut hadde aldri lært så mye nytt på en
gang, og han beundret folkene her ute. ”Når vi kjæm roint nesse her nosom kalles fer
Skainnten, ska vi sætt opp stammsægle, å så får du Hans, som sett på hammeltåfta, styr
me åren. D kailles fer Lammevaln her no,” avsluttet han. Mannen satte opp en staur med
segl på framme i båten. Så trædde han et stag fra spissen av seilet til ei løkke på stauren.
Et tau nederst på seilet ble festet til tofta. Og plutselig var seilet oppe. Et vindpust
gjorde at båten la seg over og skjøt fart. Du verden så spennende syntes Knut, så mange
opplevelser på ett døgn.
Hålman her no, sa mannen, kaille vi fer Steinberholman. Te venstre sjer di Oddrea å
Kalven. Burea e rætt fram der di sjer et stort stort hus. D e Losjehuse, der vi heill fæsta
å bassara. D e feræst`n 4 øya me folk utom her å. Føst Porkøya, så Snåsea å Tjønnea å
Tosea ut mot Frøyfjoln. Ja d va mytti folk her uti øyan før, å da va skolen på Burea. No
e`n fløtta te Oddrea, å ongan legg bort annakvar vækka. D e forestn buttikk på Oddrea å.
Hain Langdal ha buttikken i ei brøgg nemme sjøn, men da a Gunvor vart jift me`n
Siggur fløtta dæm buttikken inni stua på gåln. Dæm tar i mot både smør å oill der. Ja æ
sett no bære å skravle æ, sa mannen. Men d e no slik, d e itj kvar dag d kjæm fræmmen
uti øyan. Ska di besøk nån di no da, eller ska de slå dåkk fer. Vi skal besøke en kar som
heter Nils, sa onkel Hans, vi var i lag på et hvalkokeri i Sydisen for noen år siden. ” Å
sei du d ja, ja d forstår sæ ja. Ja da ferstår æ kor di ska hænn ja. Vi får lægg attåt oppi
støa der da, å da e d bære å føl stin fram åt husa. Hva blir vi skyldig for skyssen og all
den interessante innformasjonen nå da, sa onkel Hans. ” E du styran du, sa mannen, vi
tar itj betaling fer å ta me oss folk, uti her, å vess så sjønt at di itj finn e`n Nils heim,
kain di bære kåmma ått åss. Di sjer skojen borti der. Deinn e mor mi som ha plainta.
Knut og onkel Hans kom seg i land med utstyret, og takket mannen hjertelig for hjelpa.
i ska vel ut å fesk, ropte mannen, Hainn bit måidden borti Buresoinne, ålik æns sørri
Edesvae, la han til. Plutselig ropte Knut : se, onkel, en hval bak båten til mannen der.
Mannen hvilte på årene og lo: Du må fortæl gut`n kor d e, sånn itj bli reid, ropte han.
Det er nok ingen hval, sa onkel Hans, det er ei nise som er oppe og puster, og den er helt
ufarlig, la han til. Dette skulle mor og far ha sett, tenkte Knut, og hva hadde
skolekammeratene sagt. Og ennå hadde han en uke igjen med opplevelser sammen med
onkel Hans.
-oo0oo”Sjer æ syner, eller e det dæ Hans”, sa en kar da de kom oppover til stua. Knut skjønte
at dette var Nils. ”Nei ska æ få sjå igjæ å, men kolles fain du fram gut” Onkel Hans tok
Nils i handa og de stod lenge og ristet hverandre. ”Har du me dæ ein Stakkail å, ja det e
no vel itj din vætta?” Nei sa onkel Hans, det er en som jeg er onkel til. Knut måtte hilse
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på Nils og fortelle hva han hette og at han var 10 år. ”Ja no ska di få færskfesk og
nypodedes”, sa Nils. ”Æ har to storvole måidda ståan ti sjøvatten. Å no ska vi snakk om
aill artiheita vi opplevd i lag ja”, la han til. ”Gut`n har vel løst te å ut å fesk, tænke æ”.
Jeg har en svenskpilk, sa Knut. ”Sei du d ja, ja da tenke æ du får slå dæ i lag me`n Elias
fer hain e på sjøn kvar dag, hain. Hain heill feresten på å samle opplysninga om
øyværingan fer tia, dæm ska vest ha te ei bygdabok fer Hitra”. Maten kom på bordet,
og Knut og onkelen åt av hjertens lyst. Fersk fisk, nypoteter og rabarbrasuppe det var
herrekost det. Onkel Hans og Nils snakket og lo. Knut forsto at de hadde vært noen
riktige villstyringer da de kamperte i lag. Knut la seg tidlig, for han hadde jo ikke sovet
siden de kom til Fjellværøya i halv femtia om morgenen. Han sovnet med det samme og
drømte om båter som seilte over sjø og hav til fremmede land.
Da han kom ned loftstrappa om morgenen, stod Elias i gangen og snakket med onkel
Hans. ”Har du løst te å værra me mæ på sjøn i dag gut, onkel`n din sa d va greitt vest du
vill sjøl. De e blækkstilla på sjøn å injen fare”, sa Elias. Knut ville mer enn gjerne, for
han visste at denne mannen kunne han spørre om alt mulig. Knut spiste frokost i stor
hast, mens onkelen smurte niste. Nils fylte ei flaske med melk som han satte i en liten
kasse med lokk. ”D herre kaille vi fer sjøskrin”, sa Nils. ”Her ska du ha mat`n å varan
din oppi”, la han til. Knut plasserte skrinet i metterommet på færingen, sammen med
skrinet til Elias. ”Du har sekkert løst te å lær dæ å ro”, sa Elias. ”Da ska du sætt dæ der
på tofta, å så har du ut åren slik som æ jær. Du ska itj løft dæm høkt opp i lufta nei, da
bli d bære plasking, å så bli d leggan så myitti vinj ti dæm når du ror i motvinj”. Knut så
på Elias og prøvde å etterligne. ”Æ sjer du itj røkk te, så du fer speinntak”, sa Elias. ”Da
tar vi øsskaret å sætt me spiss`n mot fjøla poin hammeltofta der, å så sætt du føt`n på
kvar sia tå haintake”.
Nå fikk Knut spenntak, men akkurat når han bøyde kroppen fram og skulle sette åren i
sjøen, landet han oppå årene til Elias. ”Vi lyt ro i takt gut”; sa Elias. ”Æ ska tæl æ no, å
så sjer du på åren min. Slik ja, d kjæm sæ ska du sjå. Du bli snart stor-roar teinte æ. Du
e lærmæm sjer æ”, la han til. ”D e vekti å dra på åren, så d bli længst muli tak når dæm
e i sjø`n, å slik kain en sett å ro ein heil dag ut`n å bli klar”, sa Elias. Knut syntes det var
veldig moro at han fikk gjøre gagn for seg, så han la hele sin styrke i åretakene. ”Når vi
ska sveng tar du ti mæst me dein ein åra, slik ja. Å ska du sveng skart, stryk vi ti ne dein
ainnera”. Elias demonstrerte og Knut prøvde etter beste evne å etterligne. ”Ska vi
attover, da hamle vi, da tæk du åren slik”, sa Elias. ”Ja æ viente da itj at du lære alt me
ein gong, men øvels jær mester seies det”. Hva er dette? spurte Knut. Han pekte på en
gjenstand som fløt i sjøen. ”D der e et rusdubbel d, d står rusa her atme lainne, å frå
buble som du sjer går d oppsta me kork på ne åt rusa på bott`n. Du sjer d e røit, blått å
kvitt. D betyr at d e hass Joanes Hegerberg d. Kvar feskar har sin farga på dubbla. Huse
du sjer rætt fram der no d e på Edea. Hain som bodd der, hain jekk i vei hain. Hain fain
ei min i frå krigen som`n skoill prøv å skruv soin, åsså æksplodert a, ja, ja slik kain d gå.
Hain va feræst`n en hent kar, hain bøgd snå sæggelbåta, som rætteli kopia tå storbåta”.
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Det kom en færing mot dem, og en mann ropte: ”Hainn vart stilla”. Og Elias svarte: ”Ja
hain vart spak ja, kolles e d på rusan?”. Mannen ropte tilbake: ”Hain e både små, å få,
men æ fekk to goillfloinnra å ein skarv på mellomgarne på deinn sist rusa, ferstår du.”
Mannen hadde en liten båt på slep, og den var full av huller. ”Feskbåt”, sa Elias. ”Dæm
tømm`n ti ein stor komme når dæm kjæm heim”, la han til. ”Der sjer du Flatøya no, åsså
Sauholmen no her te vængster. Vess du står opp me valen på Oddrea sjer du ferest`n
både Frøya og Smøla i gått ver”. Det var et eventyr av inntrykk syntes Knut, og han
sugde inn alt han så og hørte. ”Vi svenge roint her no å ror åt framsia på Oddrea. Du
sjer støttan der, ei stor å ei minner. D e der storbåtan må gå”, sa Elias. ”Øya der e
Taiddrea”, la han til. ”Der går d saue å der hække d ail slags føggel. Ja d e som e hav
me følggel når dæm lætte. Å føggelsjau e d mæsta heile døgne. Rætteli læven e d når
ørn kjæm fer å ta måsonga. Hain kjæm frå Tusna fleir gong om dan, åsså stup`n ne å tar
onga. Åsså bli`n jagga tå måsforeldra når`n e færdi. Ja, ja slik e natur`n,” sa Elias.
”Oppi bokta her sjer du d vi kaille utlægg. Her legg d to motorbåta. D e hass Arntsen å
hass Idar Hegerberg. Hain Idar e ferest`n te sjøs hain no. Hain plagast så makalaust tå
jekt, åsså truidd`n at varmar klima skoill værra hælbredanes. Hain flaug vest te Dakar i
Vest-Afrika fer å mønster på. Du sjer nå store komma borti her. Dæm e foil tå fesk,
moidde som vi sei. Ein gång i vækka kjæm d en brønnbåt i frå Smøla å tømme dæm. Ja
slik e d ja. Huse te vænster opp der d e hass Anton. Te høger har du hass Oskar. Hain e
feræsten kvaløsjøttar å hain. Du sjer dæm hell på å bøgge oppå skaje der, d e hass
Arntsen. Længer oppi hauan der sjer du husa has Joanes å hass Idar. Dasse å fjøse å stua
lenger neppå der. Dæm har ein tørvsjå oppi ainner fjæra, å et steinhus som d seies ha
vårre jeitfjøs eingång i tia. Ja d ha vårre myitti fleir hus å her før i tia, både sjøhus og
stua.”
Knut lot fantasien råde og så for seg alt det Elias fortalte. Dette var jo helt annerledes
enn den fjellgården han kom fra. ”Brøggan du sjer der no, hørre te gålan framover her.
Føst har du`n Tobbias ån Johan Arn. Så har vi borti stua som vi sei, at`n Engvaill.
Bortom fjøse dæres sjer du Skolstua, Skolen va, som æ sa i går, på Burea før. Gåil`n du
sjer oppå bakkan der, kailles fer Oppi-Myra på lokalt språk. Ane ån`n Bærnhart e elst
der. Æ tar no bære me namna på d gamlastan æ. Stua å romme hass Joanes Hegerberg
har feræsten ei histori fer sæ sjøl. Innpå Hitra. Attom Tonningen e d en plass som kalles
Monkdal`n. Dit kom d en ong ein Svenske vandran på 18-hoinnertale. Hain vart jift me
dåttra der. Ein tå ongan dæres kailtes Oluf, å hain vart jift me ei borti gål`n åt`n Johan
Arn. Hain Oluf va ein hent kar som bøgd opp romme å plass`n der`n Joanes bur no.
Hain Oluf ha feræsten ein sån, Anton, men han daua ong. Å så jekk gål`n i hainnel.
Hain Joanes kjøpt vest tå dåtra åt ein lærar, Bergliot Breida, i 1937. Med i hainel`n
fulgte koen Staselin, står d vest. Med ræt til at beite i udmarken for sine vinterfødde
kreature, ligeledes være forpliktede til at tage skolebørn i logi.
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Ja, ja san, vi skoil da fesk å vi. Mæn æ tængt vi ro roint Oddrea føst. Bærja her no kalles
fer Sjenkbærja, å der sjer du så vidt husa på Hællbusta. Te høger har du Stømfjol`n, å
videre Græfsnesse og Håilvitja. Rætt fram har du Lamea å videre Monsea, der du kom i
går. Her sjer du ei stor brøgg. D e Langdalsbrøgga. Her va d hainnel, men den e, som æ
sa i går, fløtta oppi gåil`n åt`n Siggur no. Huse ovom støa der e hennes Anna Langdal.
D e ei triveli dame d. Ho driv me barneforening fer ongan, å te injtekt fer Finnemisjon.
Dein litlj stua på haujen der e Meekstua, Navarhaugen kailles d. Men no ska vi prøv
pelken din tænkt æ, her i soinne atme Kalven, som vi sei”. Knut hadde snøret på ei
vinne og slapp pilken forsiktig utfor båtripa, slik han så Elias gjorde. ”No slæppe vi
snøre neppå botn, osså tar vi d opp en par meter”, sa Elias. ”Åsså jær du slik”, la han til.
Knut rykket opp og slapp tilbake og sitret av spenning. ”Æ ska tru om d e et seiflak
bortpå der”.Knut så også at det yrte av fugl, måser og terner. ”Sjer du Kjyvjon?” sa
Elias. ”Han stæl mat frå tenjna”. Plutselig rykket det i snøret ti Knut, så han deiset
neven in båtripa. ”Har du fesk gut” spurte Elias, ”du må bære haln innj”. Knut reiste seg
og begynte å hale inn snøret. ”Pass dæ så du itj dætt ut no”, sa Elias. ”Æ ska klæpp`n æ
når`n dokk opp”. Det var en stor fin torsk, og Knut var ikke lite stolt over å ha fått den
første fisken. Til og med, med svenskpilken sin. Det var så moro at han gjemte både tid
og sted.
De fikk ytterligere to fine torsker og en lyr. ”D e baillfesk d”, sa Elias. ”No tænke æ vi
ror heim. Å vest du har løst te å værra me i mårra, ska vi ro roint Hænreksea å Tosea, ja
vess d e sjøver da,” la han til. De trakk færingen opp i støa, og Elias slødde fisken før
de gikk opp til huset. Knut hørte latteren til onkel Hans, lenge før han nådde huset. Det
var tydelig at de to hadde mye å mimre om. ”Der kjæm sjøkar`n ja”, sa Nils. ”Fesk har
du å sjer æ”. Knut viste stolt fram fangsten, og onkelen sa : ”Du sjer guten slæktes på
mæ, d bli sjøkar sjer det ut fer”. Et kvinnfolk kom springende og ropende. ”Nei, kor du
fær å renjne me da,” sa Nils. ”D e telefonbu åt ein Hans, dæm sa hain va her. Det e æ
d”, sa onkel Hans. ”d e vel nån som e reddj fer litljkarn her, tænke æ.” ”Du får værra
me mæ da”, sa damen. ”Æ kalles forresten fer Karen Burøy æ”, la hun til. ”D e bære vi
som har telefon på øya.”
Knut hørte på da onkelen snakket, og det var ikke måte på hvor han la ut om turen
deres, og hvor vellykket den var. ”Æ ska hæls från Knut ja”, sa han. ”Å sei at`n har d
som plommen i ægge utpå her,” la han til. Damen i huset fortalte at det skulle være
basar på skolen på Olderøya om kvelden. ”Vess di har løst kain di no slå dokk me å
træff øyværinga”, sa hun. ”Dæm sæll rømgraut å forskjelli aina der, åsså bruke d å kåm
mytti onga som regel”, sa hun, og så på Knut. De fikk diskutere det med Nils, mente
onkel Hans. Da kvelden kom var det to fulle færinger som rodde over sundet til
Olderøya. De gikk tvers over øya etter myrer og berg. De voksne spøkte og lo, og to
unge var også opptatt med å terge hverandre. Knut holdt seg ved siden av onkelen. Der
følte han seg tryggest med så mange ukjente omkring seg. Det var mye folk samlet ved
skolen, også unge på Knut`s alder. De var nyfikne på han, forstod Knut, men var litt
beskedne til å begynne med.
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Øyværingene er kjent for å være åpne og utadvendte, så det tok ikke lang tid før de tok
Knut med på leken. De syntes han snakket litt rart, men de skjønte hva han sa, forstod
Knut, og det var nå det viktigste. Ei jente var til og med så frimodig at hun spurte om
Knut ville være kjæreste med henne. Knut visste verken ut eller inn hva han skulle
svare. Han ble bare stående og måpe. Jenta hoppet til og gav han et kyss midt på truten,
og sa: ”Toillbaill, æ e no sekker på at æ greie å reinn frå dæ ja”. Dette gikk på æren løs
for Knut, så han løp etter henne det forteste han hadde lært. Var det noe han han var
flink til, så var det å løpe. De andre heiet på jenta, som pilte opp bakken mot Myra.
Knut tok henne igjen og løp forbi henne, og dermed mente han å ha vunnet. Men jenta
ga ikke opp så lett, hun forlangte at de skulle kappløpe baklengs, og Knut la i veg.
Plutselig ble føttene revet bort under han, og han havnet på ryggen oppe i en søledam.
Og som barma lo av han, da han våt og arg reiste seg opp. Men Knut bet sinne i seg, og
lot tilsynelatende som ingen ting. Dermed var det som de andre barna fikk stor respekt
for han. Ja til og med jenta, som han gjerne skulle ha straffet, ble lei seg for det hun
hadde gjort. Nå ville alle ha han ved siden av seg på benken inn i skolestua. Først sang
de, mens en satt og trødde et orgel. Så var det en som leste og holdt tale. Alle satt rolige
og lyttet. Akkurat som i skolestua heime, tenkte Knut.
No bli det øksjon”, sa en kar. ”Å du Albært e vel øksjonarius som vanlig”, la han til. En
kar kom opp på podiet og annonserte auksjon på rømmegrøt. Han løftet en talerken
mens fingrene stakk langt ned i grøten, så Knut. ”Kom me bu”, sa mannen. ”Trædve
øre”, sa en. ”Fæm å trædve”, sa en annen. ”Føst, ainer å trei gång”, sa auksjonarius, og
deiset en kraftig arbeidsneve i katetret. Så leverte han grøten til den heldige og slikket
av fingrene sine, før han grep en ny tallerken på samme vis. Onkel Hans kjøpte to
tekakestykker til Knut. Auksjonen holdt fram og ble ganske livlig etter hvert. Veldig
spennende var det å se hvor mye grøt Albert fikk på fingrene, syntes Knut. Da det hele
var over, sang de igjen og en mann takket for det som var innkommet.
Da onkel Hans og Knut var på veg ut, kom jenta løpende med en lapp til Knut. Deretter
løp hun sin veg. Knut ble rød, men stakk lappen i lomma. Da de kom til Burøya gikk
Knut til sengs, mens onkelen og Nils satte seg til for å prate videre og se på sine bilder.
Knut tok fram lappen fra lomma si. På den stod det: Jeg liker deg veldig godt, vil du
skrive til meg. Kjærlig hilsen Åse Edø, 10 år, Monsøy. Knut så henne for seg. Jente,
tenkte han, det var noe nytt. Hvorfor fikk akkurat han den lappen. Dette fikk han sove
på. Han gjemte lappen i pengepungen sin for sikkerhets skyld. Knut drømte at han var
ute og fisket. Plutselig var det noe stort på kroken. Han halte og drog, men da det
dukket opp var fisken forvandlet til ei jente med to fletter og et smilende ansikt. Han
satte i et hyl og våknet. Dette var så nifst at han ble liggende lenge våken. Han sov dypt
da onkelen kom og vekket han.
”Ska du ha mat gut, så må du stå opp. Hain Elias sett nerri kjøkkene å vente på dæ”.
Knut spratt opp av senga og vasket søvnen ut av øynene. ”Æ ska smør på åt dæ æ”, sa
onkel Hans. ”Æ rækne me at viill ha ost på kakskiva di”. Onkelen visste han likte
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brunost med sukker på. Været var bra, sol og stille på sjøen. ”Vi tar me oss stamsægle
læll”, sa Elias. ”Ja æ hiv omboil styre å styrvoln å, d kain bli en liten bris utpå dan”.
Knut tok plass på baktofta, og la ausekaret slik han hadde lært, for å få godt spenntak.
”Da e vi klar da, men æ tænkt at no te å byinn me, kain du fertæl mæ kolles d e der du
kjæm i frå”, sa Elias. ”Æ e da lite intresert i innlainne æ å, om æ bur uti havgape her”, la
han til. Knut fortalte om heimen sin, landskapet omkring og hva folket dreiv med til
daglig. Elias syntes han var en god forteller, som hadde stor evne til å skildre ting av
betydning, selv om han bare var 10 år.
”Litl øya te vengster her no, kailles Kvitøya, eller Hvideøen, som d står ti gammel
paper. Faren å mora hass Joanes Hegerberg bodd her ei ti fer dæm fløtta åt gammelgåln
i Monsea. D en Peder, bror hass Joanes, som driv gåiln i Monsea no. Hain e både
hærredskasserar å klåkkar her i Kvenvær. Du sjer forest`n husa opp i dal`n der. D her
bratte berje her kailles Monsefjeille. Du sjer at her te vænstre e d myitti øya. D e
Brainnsea, Finnsea å yiterst Værsean. Dæm tar tørv ut på småøyan der. Du sjer
sæggelmærke der på sjære. Øya utfer der e Tosea, å da har du Frøyfjoln utom der. Vi
ska ro framme Monselainne no, å viar roint Hænreksea”. Knut ønsket han hadde hatt et
stort papir, så han kunne skrevet ned og tegnet det Elias fortalte. ”Her sjer du
gammelgåln” sa Elias. ”Her bodd ail i Monsea fram te 1924. Da fløtta Hegerbærgfolke
husa me løypstræng over hauan dit dæm står no. D vil sei at på 1890-taile sælt dæm
oinna ein bætta åt`n Jæns`n. D vart hainnels-stee der du kom i lainn me Fosenbåt`n.
Hain Isak vart jift me dåttera hass Jens`n. Ja d ferstår sæ ja.”
”Vi ska roint Hænreksea no, øya der frammom e Feøya å viar Jæns-Jakopsea. Der e d
både tørvlain å saubeit, ja slik e d ja. Du e en heil kar te å ro gut, du lært dæ snart denj
kunsten.” Knut likte å få skryt, men kjente at nå kunne det smakt med en bit mat. Som
om han var tankeleser sa Elias: ”Æ tænkt vi skoil eta når vi kjæm innpå Hænreksea her
no. Vi lægg oss neom Kjerkgåil`n tenjte æ. Vi går i lainn å sætt oss oppme Kjerkgåil`n”.
Det var et tårn i øvre enden av kirkegården, og et gjerde rundt det hele. ”Hain Joanes
Hegerbærg ha vårre her å slie sjer æ, dæm trøng d væil åt kua si, åsså har dæm vest en
par saukroka å. – Ja her e d mang som ha foinni kvila si. Her injni denj her gåil`n sjer
du, legg d to små søstre begråvvi. Dæm fekk itj lang tia på joila dæm nei,” sa Elias og
tørket en tåre bort fra øyekroken.
”Dæm va foræsten frå Burea.” Knut syntes det var høytydelig å gå her mellom gravene
og lese teksten på korsa og steinene. ”En liten engel til oss kom, smilte så og vendte
om”, leste han. ”Huse du sjer åvom her, å d romme du sjer te høger der, d e nybøgg d.
Dæm fløtta hit frå den ainner sia tå øya nyss. Denj ainner sia såg du frå kaia da du kom.
Ja d e myitti folk uti øyan her enjno. Men d snakkes en del om å del ut teskått fer å fløtt
folk inn på Fast-Hitra. Nåkka må dæm bail me heile ti dæm som styre. Nei her e d vi
trives, å her velj vi ha levebrøe å bo, ja d ferstår sæ ja.”
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En stor fugl kom rolig seilende over dem. ”Sjer du ørn gut, no færn å sjer ætti om d e
små lam utpå øyan her. D e råvføggel, å da må`n ha kjøtt, men heljdivis e d mæst
måsonga som får stå d te. Ja slik e d innjræta her i vaila”. – Tilbake i færingen rodde de
nå samme veg tilbake, men nå i retning Frøyfjorden. ”Hain e så bårstillj at æ trur vi fær
utom Tosea no, åsså sægle vi neover. Der sjer du Sainnsjæra. D hentj vi låg over der når
vi dreiv å feska. Vi ha ein hailvfjæremeng som vi la tak over metteromme på. Da slapp
vi å ro fram å tebakers mårra å kvellj. Ja slik joil vi ja , at vi joil.” – No så sjer du
Frøylainne, å da ska vi sætt på styre å ha opp stammsægle”, sa Elias.
Knut syntes det var veldige dønninger som vasket op over berga, seige lange rolige
bevegelser, som om heile havflata beveget seg. ”Her oppi fjæra e d fin puss-sand”, sa
Elias. ”Sjer du kor kvit hainn e, rekti som potetesmjøl en. – D legg en båt å feske å, sjer
æ, utpå der”. – Knut så også båten. Plutselig satte Knut i et rop, se båten går ned, de
drukner. Båten forsvant plutselig fra overflaten. ”Nei gut”, sa Elias, ”d e bære
dønnengan som jær d der, dæm dokke straks opp i jæn ska du sjå”. Og ganske riktig,
sakte kom båten opp igjen, og Knut pustet lettet ut. Enda en ting hadde han lært av
sjølivet. ”No ska du få hoill ti styrvåil`n”, sa Elias. ”Slik jær du når du ska sveng, æ ska
pass sægle æ, å kommander”. – Båten gled rolig av seg selv, men hver gang det kom litt
mer vind, la den seg over på sida og økte farten. Dette var moro, syntes Knut. Han følte
seg som en riktig seilskuteskipper. Nå skulle mor og far og de andre heime ha sett han.
– De så noen lykter her og der. ”Der sjer du sør enjan på Frøya å fyre på Slettringen”, sa
Elias. Knut fortalte at han hadde hørt om ulykka der ute. ”Ja d va ferfærdeli d gut kor
mang som vart ramma denj goingen”.”D e Stor-Værsea du sjer her no. Der tar Monsekarran tørv. Du sjer ein stakk oppå
haujen der. Her utpå sjæra skar vi tarra før, som vi frakta heim å tørka på bærja. Det vart
kumat om vintjern ja. Det va no mang eppisoda me denj gesjæf`n ja. Hain Idar ån
Joanes Hegerbærg va utpå sjæra her eingong, åsså rak færingen frå dæm. Da kastan Idar
sæ på sjøn å la te å sømm utover have ættin. Ein ainnan gång velta færingen feren
Joanes dan va foill lasta. Den gång`n kom d foilk te å fekk snuidd`n. Ja d va mang
situasjona utpå her ja, men som åftast jekk d gått.” – Knut satt og styrte etter
henvisninger fra Elias. Foran til venstre var det nå åpent hav mellom Frøya og
Veidholmen på Smøla. – ”No tenjte æ vi tar ne sægle”, sa Elias. ”Vi ska inj her no, åsså
ska vi innj Edesoinne”. Så var det å ta årene i bruk igjen, samtidig tok de fram nista.
Bak dem kom en motorbåt putrende. Den hadde ei bru framme på baugen, og mannen
som førte båten satt på taket av styrehuset. ”Hain ha vårre utå ætte størja”, sa Elias.
Hain har jevære leggan frampå brua me hapun ti. Når dæm sjøt harpun ti størja dræg`n
me sæ ei snor som da bli fæsta ti størja. Ja slik jær dæm ja”, la han til. – Knut hadde sett
bilder av ei størje, og undret seg på hvordan de greide å buksere en så stor fisk. Hjemme
i støa hjalp Knut til med å dra opp færingen og bære stamseglet inn i Naustet. Inne i
naustet stod det på rekke og rad tønner med fisk og sild. Ei luktet det fælt av. ”D e
grakse d gut”, sa Elias. ”D e læver som ha råtna. Vi sile tå lævra åsså bruke vi trana te
måling. Vi blainn`n me senk-kvitj å oker. Du sjer båten e tjærrabredd å når det bli rævva
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i boila, blainne vi senk-kvitj å tlærra som vi smøre ti sprekkan. Da får vi dæm tett ja,
slik e d ja. Du får ha takk fer i dag da. Æ tenjte du e klar no”. Knut takket for turen og
kjente at nå skulle det bli godt å komme i hus og fortelle onkelen hva han hadde
opplevd. Han hadde fått ei kladdebok av onkelen for å skrive ned opplevelsene sine. I
kveld ble det mye å skrive om.
Knut rykket til og våknet. Hva var det som dunket? Det banket i husveggen og en
stemme ropte. ”Di må stå opp, d e kåmme seibåt åt Monsea me førti tånn sei. Æ sei d e
kåmme seibåt åt Monsea”, gjentok han. Knut stakk hode ut av vinduet og der stod en
mann med en staur i neven og slo mot veggen. Flere karer var på veg til sjøen, så Knut.
Onkel Hans kom også ut og sa : ”Æ hive mæ me æ å, d kain værra arti å sjå om æ kain
kunst`n”. Knut stormet ut, og onkelen skjønte straks at Knut måtte få bli med. ”Bære
værra me du gut, d e mytjti onga som e me fereldra sin”, sa en mann. Karene hadde med
seg oljeklær, og noe til å tre på armene. ”Her har æ et fangskjinn som gut`n kainn ha
på”, sa Elias. ”Så slæpp du å fli te klean din”, la han til. Fangskinnet viste seg å verre et
forkle av samme stoff som olje klærne, så Knut.
På kaia på Monsøya stod stabler med kasser fulle av fisk. Først skulle fisken skabbes
med ei skrape. Slike som mor brukte på kuene heime, så Knut. Så stod det karer og skar
opp fisken. Ved enden av dette bordet sto Knut sammen med andre gutter og en del
damer for å ta ut innmaten. Levra gikk i en kasse, og resten i en annen. Et hav av måser
kretset over dem og ventet på godbiter fra avfallet. Så ble fisken skylt opp i en stor
vaskekum, før den havnet på bordet til flekkerne. Denne jobben hadde størst prestisje,
forstod Knut. Noen raske snitt med kniven, så var fisken klar til å gå i kasser igjen. Så
gikk karene med bærebårer oppover berga til hjellene. Der hang det folk på avsatser,
som lempet kassene oppover. Så ble fisken hengt på strengen med riktig side ut. Det var
fem minutter pause for hver time. Knut så på de andre og var snart like rask som dem til
å fordele innmaten i kassene.
I matpausen samlet alle seg i et naust. Der kom det fram mat og termoser. ”Æ va oppå
butikken å kjøft ei brusflask åt guten”, sa Elias. Knut takket og satte seg sammen med
de andre. Det var flere på Knut`s alder, men de hadde foreldrene med seg. Både
mennene og damene skøyet med hverandre. Damene hylte når mennene grep etter dem,
men de var nok ikke så alt for redde, så Knut, for plutselig deiset de seg opp i fanget på
karene aldeles frivillig. Knut undret seg litt på dette. Mye rart fikk han høre også, men
forstod at dette tilhørte voksenverdenen. ”Di må ta hensyn te at d e onga her”, sa en. ”Di
må itj særver alt di kjæm på”, la han til. Etter tretten timer var siste fisken hengt på
hjellene. Knut og onkelen ble anmodet om å komme opp på postkontoret til Isak. ”Æ
hørre di e på Burea”, sa Isak. Ja vi er på besøk ei ukes tid, sa onkelen. ”D e tre krona
timen fer karran, å ei kron fer onga oinner femten år” sa Isak. Tretten kroner tenkte
Knut, det var mye penger det. Onkelen kvitterte, og begge takket for pengenne.
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Knut sov lenge, og maten stod på bordet da han kom ned. Karene var ute, men hadde
skrevet lapp til Knut. Vi er sør på øya og samler rak. Vi kommer tilbake i 10 – 11 tida.
Hva var nå rak, tenkte Knut. Etter maten gikk han rundt og så seg om i stua. Mange ting
og bilder av gamle kvinner og menn. ”E du oppstått gut”, Nils og onkelen kom inn i
bislaget. Nils bar på en stor ballong. ”Ha du sjitt ei gommiblås før?”, spurte Nils. Det
hadde ikke Knut. ”D her e vakar d, som storbåtan bruke på garna sin. Når d e over å
dæm meste dæm, ræk dæm på lainn, å fåilk finj dæm. Knut spurte hva rak var for noe.
”Rak d e d som ræk på lainn d, å d kainn værra alt muli d. Særli ætte òver på have, da e
d myitti rart å finj. Du kain sjå borti uthuse, der har æ en del rariteta som ha koimmi
rækkanes”. Du verden, her var det hyller over alt med de mest fantasifulle ting. Flasker
og korker i alle varianter. Skipsstoler, svamper, messingbeslåtte skapdører, lykter og
treesker med utenlandske navn på. Ei hylle var full av skjell, kråkeboller og slikt som
finns i sjøen under fremmede himmelstrøk. Fiskeredskaper av alle slag hang også på
veggen. Nils og onkelen fortalte hva de forskjellige ting var brukt til.
Elias var ikke heim i dag. Han var i Kvenværet på et møte. Vi tar kikkerten med oss og
ror til Olderøy i dag, sa Nils. De la fra seg båten slik at den ikke hadde noen fare. ”Hain
må tænk på d her uti at båtan kain både flø å fellj opp. D slæpp di å tænk på di som e i
frå innjlainne å har bære færskvatt`n. Vi ska oppå Snutvailen no, der sjer vi langt
omkreng når vere e som i dag. Vatne du sjer neppå der no, d e Aunvatne, å der e d
aktivitet heile vijntern når d e is. Ongan renjne på sjeisa om kvejllan ætti skolen.
Høinsjeisa fer d meste, men d seies d e nånn som ha fått pansera å. D e itj nå myitti
sjifør her utpå. Snøn rægne som åftast tå ætti en par daga”. Oppe på Snutvarden så de
langt i alle retninger. ”D e Elsfjelle du
sjer mot aust det”, sa Nils. ”Åsså sjer du Tonnigen der i sør da, å di fjejlla som e blå
som du sjer, d e Tusenstabban d. Brøgga du sjer injni der e hass Aggust Faksvåg. Der e
d både ferætneng å bakeri. Så sjer du Helsea, å så viar så vitj Smøla. Du ska få kjikert`n
så du får sjå Kjerka utpå Smøla, å længer te vengster sjer du nå hus som går i etj me
have. Ja d e Veiholmen d. Der legg vi me tåskgarna om vijntern. Ja d ferstår sæ ja. Sjøl
om d e bårstijlt, sjer du d bryt litte skom på di yitterst sjæra”.
Knut så alle øyene i Bispøyan og heile Frøya-landet. Her bodde folk over alt på de små
øyene. Han så robåter, men også enkelte små motorbåter. Han fikk se en stor sort båt
komme ut sundet mellom Helsøya og Faxvaag`s brygge. ”Ja der ja”, sa Nils, ”der har vi
Mørebåt`n. Hain kjæm frå Krestjansoinn hain, d ha vårre og ferbijndels frå gammelj ti.
Hejlt sea klæppfesk-tia”. På øya rett fram, Talerøya, eller ”Taidderea”, som Nils sa,
gikk det fullt av sauer og svermer av skrikende fugler i lufta. ”No e ørn komme frå
Tustna fer å ta måsonga igjen”, sa Nils. Plutselig så Knut en stor fugl som stupte rett
ned, før den bakset seg opp igjen. Tre måser forfulgte den og gjøv løs på den, på ferden
mot fastlandet igjen. Den hadde sikkert tatt ongen deres, tenkte Knut. Det var trist å
tenke på at en fugl måtte drepe andres fugleunger for å skaffe mat til sine egne unger.
Men slik var det jo blant rovdyra i skogen heime også.
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Det var både kuer og okser på Olderøya, så Knut. ”D e tre styitta her på øya som har
hest”, sa Nils. ”d en Bjarne, sønn hass Bærnhart, ån Engvail borti stua åssån Siggur.
Eillers bær dæm inj fore på ryidden, å dræg ut fraun me hainnmakt. Bryt joil jæres å me
hainnmakt utpå her. D e ein dæm kaille Mattæus som fer roint å jøilpe folk me å bryt
opp myra”, sa Nils. ”Ja d e myitti slit ja”, la han til. ”Du sjer et lite røtt såmmarfjøs ne
me her, å d e hass Joan Arn d, men d e kua hass Joanes Hegerbærg du sjer der nemme
Aunvatne. Dær har som d står, ”Rætt til at beite med sine vinterfødde kreature”. Dæm
leie kua fram å tebakers mårra å kvellj. Ja no ha di sjitt en og del tå d som e uti her. D e
no litte ainsles enj di e vant me, sjønne æ”. Ja du store min, sa onkel Hans. Jeg tenker
Knut får mange ideer når han skal skrive stil på skolen. Det hadde Knut tenkt på
allerede, for han skrev ned på blokka si hver kvell det han opplevde.
”Lærarn som bor neppå skolin der, sei dæm va nassist”, sa Nils. ” D seies at`n kom me
falske attæsta , å at`n ha vårre straffa. Hain e vest sørant lainne en stan. Vi får håp d
kjæm klarheit ti d, så d itj går ut over ongan. Ja d va no myitti orættfærdiheit som jekk
fer sæ både oinner å ætti krigen. D har no lett fer å bli slik. Da di va på bassarn såg du
sekkert at d hång en sabel med slire i kryss på vedjden, me ein jælm åvom. Derre vis`n
ongan å skryitt tå at`n vart skåtte på oinner krigen. Mæn ætte røktan ska d bære værra
løgn å oppspinj. Ja, ja slik e d, når d e krig så kjæm d fram myitti negative egenskapa ti
fåilk”, la Nils til. Da de gikk ned fra Snutvarden, traff de en kar som fortalte at fiskbåten
fra Smøla skulle komme til Olderøya i femtiden dagen etter. ”Kanskje vi ska hiv oss me
hainn te byn vi å da”, sa onkel Hans. Det hørtes spennende ut syntes Knut. Reise med
en levendefiskbåt full av fisk. Han speidet mot Edøya. Sprang det ei jente der nå tro,
som ventet at han skulle skrive til henne. Det måtte i alle fall ingen heime få vite om.
”Ja æ tænke vi bestæmme oss æ”, sa onkel Hans. ”Vi møte opp her på Olderøya i mårra
i hail fæmtia me pakkenellekkan vår”.
Om kvelden kom Elias til dem og hadde med seg hvalkjøtt fra Kvenvær. Dette stekte de
og kokte saus til. Mettere enn etter dette måltidet har jeg aldri vært, tenkte Knut. Du
verden hvor mye god mat det skjulte seg i sjøen og havet. Knut lovte å skrive til Elias
når han kom heim og sende med et bilde av gården heime. Elias skulle sende ham en
bok når Bygdebøkene var ferdige. Denne natta lå Knut lenge og tenkte. Hvordan hadde
det vært å bo her ute for bestandig. Han hadde nok savnet skogen og fjella. Men at han
en gang skulle komme tilbake hit, det var han sikker på. Han hadde jo allerede mange
venner her. Da de kom til Olderøya neste dag stod det en mann oppe på Kråkhauen og
speidet. Plutselig ropte han : ”No kjæm`n frå Edea”. Karene skyndte seg til båtene og
begynte å løse fiskekummene sine. Disse måtte bukseres ut dit fiskbåten la seg. Knut og
onkelen fikk skyss med Johannes Hegerberg.
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Færingen hans hadde lengre framstevn enn de andre båtene, så Knut. Ripa og stevnen
var malt hvite og blågrønne, mens resten av færingen var tjærebredd. Kummene ble
etter tur slept inn til skipssiden. Da tok krana over og heiste dem over rekka. Så ble
fisken hovet opp og veid, før den havnet i den store brønnen på båten. Etterpå gikk
karene opp i rorhuset for å få betaling. Det var et lite kontor bak rorhuset der det satt en
mann og ekspederte.
Knut og onkelen klatret opp etter en taustige som mennene firte ned. ”Di ska værra me
te Tronjæm hørre æ”, sa en mann. ”Å ta e varan dåkkes sjønne æ”, sa han og henviste til
reisegodset deres. Alle ombord var hyggelige syntes Knut, men de snakket litt
annerledes. ”Ja da reise vi me mørengada da”, sa onkel Hans. ”Ja æ e vant me mørenga
æ, d va to styitta i lag me mæ i sydisen”. Knut fikk stå i rorhuset og han fikk også holde
roret en stund. Det var veldig stort og båten beveget seg litt når han dreide på det. ”Ja no
har du ansvaret”, sa rormannen. ”No kainn du kjør oss på groin om du vilj”, la han til.
Det var litt nifst syntes Knut. ”Sjer du di to støttan der rett fram. Dæm ska du hoil dæ
mellom”, sa mannen. Knut fikk fortalt hva de enkelte instrumentene ble brukt til og fikk
se på kompasset. Det som var merkelig var at liksom snudde den gale vegen i forhold til
heime. Solen gikk jo ned i øst. ”D e helt vanli d”, sa mannen”, ”d rangsnur fer mæ å
mang gång på fræmmen plassa. Vi lyt stoil på kompasse”. ”I mårra når du vakne e vi i
Tronjæm”, sa onkel Hans. De la seg på hver sin brisk framme i lugaren. Alle karene satt
rundt bordet og pratet lo og sang, før de la seg. Det var ganske trangt syntes Knut. Båten
ristet svakt i takt med dunkinga til maskinen. Alle de uvante lydene og bevegelsene
gjorde at Knut ble liggende lenge våken, men tilslutt sovnet både han og de andre i
trygg forvissning om at rormannen førte dem trykt gjennom natten.
Så mye fisk hadde Knut aldri sett. Det var et hav av store kummer. Folk stod i geledd og
sløyet og rensket. Byfolket skulle vel ha den aldeles fersk til middag, tenkte Knut. De
fikk skyss med en hestekar til jernbanen. Hesten var tydeligvis vant til bytrafikken. Den
gikk rolig selv om bilene tutet og ilte forbi. De satte varene sine inn på noe som hette
Oppbevaringa. Det var bokser med lås til leie. ”No kjøpe vi oss et måilti mat”, sa
onkelen. ”No ha vi ete fesk ei heil vækka, så no fåresler å kjøttkak å grønnærter i dag.
Så vi itj får sjørbuk”, la han til. Knut sitret av spenning til å møte foreldrene igjen og
fortelle om turen. Aldri i sitt liv hadde han opplevd så mye i løpet av ei uke før. Tretten
kroner hadde han også tjent på sin første arbeidsdag. Mens onkelen satt å leste i ei avis,
fikk han plutselig en innskytelse. Han fant et kort i et stativ. Det hadde motiv av Torget
i byen. Så skrev han på kortet. Til Åse Edø, Monsøy. Lev vel. Fra Knut Stølset.
Adressen sin turte han ikke skrive. Han kjøpte også frimerke og la kortet i en rød kasse
med posthorn på.
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Til øyvandring på Monsøya 2006
Av Martin Hegerberg

Utpå tråppa mett i solsteiken og vakker føggelsang,
sett`n bæssfar med en gutonge på fang.
Gutn har så mange spørsmål, gutn vil så gjærn ha svar.
Kolles va det ut i øyan, bestefar.
Kain du minnas det som va.
Ha de mat å klea da.
Va det båta fer å ro,
va det ansles da enn no.
Ha de TV spæll som små
som de satt og kika på.
Ja , æ vil så gjærn få hør
at du søng om tia før.
Tankan går å æ kain minnas litt ifrå vår barndomstid.
Uti øyan levd det folk om sommar`n og på vinterstid.
Færingen la ut frå stø,
feskarn fain sett levebrø,
folke tok sin tørn på både lainn og sjø.
Ja, det var ei anna tid,
folket levd i harmoni,
om det storma no og da,
folket tok det som det va.
Å når`n Hopen kom det vart
sætt ut båt i hastig fart,
og i rorhuset satt hain
som gav lønn te feskarmainn.
Olderøya, der va skole, og en hainnel va det der.
Å der koin du lever smør og sætt inn oill fra sau og ver.
Rokken surra, snella spainn
oillgarn både tjukk og grainn.
Det vart sjøvåtta og læsta te kvar mainn.
Snutvalen står fritt og høgt
utsyn ut te fyr og løkt.
Veiholmen du der kain sjå,Frøyalainne sjer du å.
Å på skjæra båra bryt, der kor feskarbåtan flyt,
og du tænke i ditt sinn
der hain levebødet finn.
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Mang ein episode kain det bli når bloe kom i brainn.
Mang ei ongveit fainn ein friar med ei varm og trufast hainn.
Rommantikken låg på lur
bakom nøst og fjøs og skur,
sjøl eit utedo koin bli ei gledestur.
To som fekk kvarainner kjær,
koinn ittj sett på kvart sett skjær.
Nei dæm ga kvarainner ja, lytta te det præst`n sa
om at to skoill bli te eitt.
Stræv fer mat`n så`n vart sveitt,
og sætt onga te vår jol.
Slik dæm oppfylt skriftens ol.
Monsøya legg der så hægna inn tå øyen roint omkreng.
Om du kjæm inn Lamøyval`n så kain du ta ein liten sveng.
Der legg butikken og kaia og ein tangfabrikk vi sjer,
å eit ishus va det eingång bortpå der.
Folk fekk posten når den kom
og ein bænk som sjeln va tom.
Å når fosenbåt la te, da vart kaia samlengssted.
Så vart bua invadert,der hain Isak ekspedert.
Både sirop, salt og trå
parafin og sokker å.
Turn går viar ut: gammelgåln et grønt og frodig sted.
Kanskje va det her på Monsøya det føstan slo sæ ned.
Enno skjer vi husa står,
brenge bud frå fedren vår
som la groinnlage fer slækters levekår.
Mæn i 1923, ei feraindreng da skoill skje.
Det vart utskifting å da
Isak Hegerberg hain sa:
Vi ska dra og slå oss ned
over hauan der eit sted.
Å hain fløtta med sett bo
der hain Odd regjære no.
Ingen færeng kain du længer sjå med stamsæggel og ror.
Ingen e det længer som om vintern uti øyan bor.
No e båtan mæst tå plast, og dæm føre ansles last.
Å på bølgan fær dæm roint med hast.
Tørvsjån står, mæn hain e tom.
Svartkomfyrn hain vart te bromm.
Rusan hæng no mæst å sløng,
dæm på siste værset søng.
Fedren vår dæm legg i fred,
vandrengsstaven la dæm ned.
No på Henreksøya står
minnestein om fedren vår.
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Færinjen åt far min.
Av Martin Hegerberg

Færinjen åt far min e gammel no å skral,
men tankan omkreng båt`n, dæm e omtrient sakral.
No leggen oppi haggan, kvålva attme kjisbertre.
Ja, hain fortjene haggan som sett siste kvileste.
Ailler ska vi gløm, å minjnan dæm e mang.
Bestanjdi va vi gla når vi åt støa sprang.
Tjærrabredd å måla, ripa kvit å blå.
Eikskauta på årèn, å inni kjeipan å.
Fæsta oppi stamnsko`n, stamsægle me stag.
Ja, færinjen å far min, dæm va som skapt i lag.
I fæmtia om mårran, når alt va stilt på sjø å lain,
satt far min dèr i færinjen me åren ti si hainn.
Feskbåt`n på slæp, å hyttj`n låg på plass.
Blå å kvit å rau, ja d va dubbla hass.
Va d fesk på rusan, vart d to på kvar ?
Ja d va smærtegriensa, som vi fersto på`n far.
Kua mått ha tarra, vart ferlite høy,
poteres skoill d sættas på ei ainna ey.
Tørva skoill å takas, sauen (X) skoill på beit,
ja i færinjen koin fraktas både sau og geit.
Kaja innjpå Skainten, Ishuse, Fosenbåt`n la te dèr.
Postkontore, butekken dèr folk koinn stains å snakk om vind og vèr.
Feskgjella og tangfabrekk, færinjen me tørka tang.
D vart ei ækstra inntækt d fèr ganske mang.
Heimover på hammeltåfta, d vart sæggelbør,
over Kalvbokta injen mottor-donk å hør.
Banka det i veidden (Xx), ja, d joil vest d.
Nabbon kom me bu, d vart seiarbej.
Finnj ti oljeklean, slipstein, vatn oppi brya, heina oppå hylla.
Mårraslufta ho va go, og sjø`n va stilla.
Færinjen vart ausa og skuva ut så`n flaut.
Far min bar mæ uti, så æ ittj vart blaut.
Myitti folk på kaja, kassa foill tå fesk.
Her vart det arbej te langt utover kveil`n,
fer alt va færdi, og dien siste seispol`n hång på gjel`n.
Færinjen åt far min hain va navvelstrengen vår.
Æ huse æ å søster mi fekk ro med kvarssi år.
Alt vi behøvd vart frakta på ein kjøl,
ja færinjen ha frakta mang ein læretssækk me mjøl.
Færinjen å Far min ha lagt innj åren no,
bære goe minnja har vi om dæm bægge to.
(X) Sau`n = 1 sau – sauen = flere sauer. - (Xx) veidden = 1 vegg – veidden eller veiddin = flere vegger, men tonefallet er
ferskjellig.
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ET LITE TILBAKEBLIKK PÅ EN SVUNNEN TID
Skrevet av Anne Berg Sakshammer

Det jeg nå skal skrive om, er steder og mennesker som har betydd mye for meg i min
barndom – mennesker som har vært med på å forme meg til den jeg er i dag. Jeg kan ikke
garantere for at alt det jeg skriver er helt korrekt og nøyaktig – for det meste er hendelser som
jeg har opplevd eller som er blitt meg fortalt mens jeg enda var liten. Så det jeg forteller om
er med andre ord – ting sett med et barns øyne. Men det er naturligvis skrevet med voksne
ord og vendinger.
Den første personen jeg vil skrive om, er min kjære pappa.
Pappa vokste opp i Ladeveien 10 og gikk på Lilleby Skole. Han var nummer seks av åtte
søsken. Her er navnene på de åtte: Olga, Mary, Johanne, Gudrun, Einar, John, Olaf og
Harald. Mary døde av difteri da hun var 10 år.
Den gang pappa var liten skolegutt, så brukte bilene til Nidar å kjøre forbi skolen med
sjokolade, som de ikke hadde vært helt heldige med, men fullt spiselig. Den skulle de dumpe
på en avfallsplass like i nærheten, som het Rampen. Fast takst var at en klassekamerat av
pappa, som het Otmar, fikk veldig vondt i magen. Pappa pleide da å rekke opp handa og si:
”Lærer, Otmar er syk. Kan jeg få følge han hjem?” Det fikk han. Med en gang de var
utenfor lærerens synsfelt, la de på sprang. ”Vi sprang som ei reim,” pleide han å si. Det var
om å gjøre og komme først frem.
Pappa skrøt av at han hadde gått åtte år på
folkeskolen. Han måtte ”gå om” ett år.
Grunnen til det var at han omtrent ikke var på
skolen. Han lot som han gikk til skolen hver
morgen, gravde ned skoleveska si og dro ned
til Nyhavna. Der samlet han kull – kull som
lå igjen på kaia etter at båtene hadde blitt
losset. Det ble gratis brensel til vinteren. Han
hadde veldig omsorg for familien sin –
allerede som liten gutt. Bestemor oppdaget
ikke at pappa skulket skolen før læreren, som
het Arnljot, kom på besøk. Han lurte på hvor
det ble av gutten. Han likte i grunnen pappa
veldig godt, og han avsluttet besøket med
disse ordene: ”Vi trenger slike som John
også.”
Pappa var langt fra noe skolelys, men han var
flink i regning. En gang pappa var ute
sammen med Randi og meg, så traff vi den
gamle læreren hans. Han hadde en lang og
hyggelig samtale med han. Randi sto pent og
pyntelig ved siden av pappa og sa ikke et ord
og var riktig så veloppdragen. Jeg derimot – Pappa, John Berg Eliassen
blandet meg inn i samtalen. Han skrøt av
Randi, men sa ingenting om meg. Jeg forsto at han syntes at jeg var en ordentlig ufordragelig
jentunge. Dette var før jeg hadde begynt på skolen og hadde fått litt vett.

Pappa reiste til sjøs som 15-åring og ble ufrivillig landkrabbe igjen da krigen startet i 1940.
Da var han 32 år. At hans karriere til sjøs sluttet da, var rent tilfeldig. Stavangerfjord lå til
kai i Oslo til overhaling da krigen kom til Norge, og båten fikk ikke gå ut igjen. Pappa og
Isak – Arthurs yngre bror som var førstereisgutt – gikk da til fots fra Oslo til Trondheim.
Pappa var kvartermester ombord på Stavangerfjord. Han hadde planer om å ta
styrmannsskolen – hadde spart penger til det. Men så slo mor opp med han, og da festet han
bort pengene.
Han opplevde en hel del mens han var til sjøs – deriblant en brann ombord i en båt som het
Larviksfjord. De måtte da gå i livbåtene. Denne historien gjorde veldig sterkt inntrykk på
meg da jeg var liten. Vi hadde et maleri av båten hengende på veggen. Pappa fortalte at han
satt i livbåten sammen med maskinisten, som var sterkt forbrent, og som senere døde av
skadene. De andre satt og ”foret” han med sigaretter for å døyve smertene.
Da han jobbet på Stavangerfjord, var han ofte i land i Stavanger og hadde derfor mange
historier derfra. Jeg husker en. Pappa og en kamerat fra Trondheim, Ola Evensen, hadde
ordnet hver sin dame og ble buden hjem til en av dem. Mora til denne beklaget veldig at hun
ikke hadde en dram å spandere på guttene. Pappa tok da ei flaske han hadde på innerlomma
og plasserte den på salongbordet. ”Enden på visa” var at de ble kastet på dør.

Stavangerfjord

Pappa skrøt av at han hadde hatt en kjæreste i Stavanger som het Petra Lura. Vi syntes det
var et underlig navn og trodde ikke noe på han. Jeg har jo bodd i Stavanger i 16 ½ år. En
gang mor var på besøk, og vi var på vei i bil til Sandnes, så vi et skilt hvor det sto Lura. Da
fant vi ut at pappa kanskje hadde snakket sant allikevel.
Pappa ønsket seg en sønn tre ganger. Han sa at det at han fikk bare jenter, var straffen for at
han hadde vært så glad i kvinnfolk da han var ung. Til og med hunden, Lussi, var hunkjønn.

Jeg husker godt da han kom hjem etter å ha vært på slakthuset med Lussi. Hun var veldig
syk, så hun måtte avlives. Han sa da: ”Det likeste kvinnfolket mitt mått æ gå på slakthuset
med.”
Han bygde nytt hus uten å ha
fem øre i lomma, for som han
selv sa: ”Jeg har ingenting å
tape, men alt å vinne.” Han
gravde ut tomta mens Lussi
satt trofast ved kanten og
ventet på han. Så i 1948 kunne
vi flytte inn i nytt hus i Petter
Lies vei nr. 6. Pappa hadde et
veldig godt forhold til naboene
i Petter Lies vei, så mor sa at
når hun så han øverst oppi
bakken etter endt arbeidstid,
kunne hun sette på potetene.
Da ”slo han av en prat” med
alle han traff nedover veien.
Spesielt var ungene i gata
Pappa med Toril på armen og mor, utenfor nyhuset vårt
veldig glade i pappa. Så de
kom ofte og ringte på hos oss og spurte om ”Eliassen kom ut”. Pappa sa da at han fikk ikke
lov av mora si. Så mor hadde ikke ”noen høy stjerne” hos dem. Da pappa lå på sykehuset,
fikk han en stor, flott bukett blomster fra ungene i gata.
Jeg vil også nevne et eksempel på hans gavmildhet. Vi hadde jo stor have med masse bær.
De skulle vi plukke og sylte selv – dermed basta. Når det ferdige syltetøyet sto pent og
pyntelig på rekke og rad på Norgesglass i kjelleren, gikk han og beundret verket sitt og hadde
opptelling, inntil glass etter glass med syltetøy ble gitt bort til kjente og ukjente. En dag var
det en tilfeldig drosjesjåfør, som hadde kjørt pappa hjem fra byen, som var den heldige
mottager. Dette husker jeg av den grunn at mor ”grottet” på det. Norgesglassene var dyre, og
til neste sesong måtte det kjøpes nye.
Så en søt liten historie, som Toril har fortalt meg: Ungene i gata hadde vært på epleslang i
haven vår. Dette likte pappa dårlig, da han var redd for at de skulle ødelegge trærne – brekke
greiner o.l. Så han sa til dem at han var veldig skuffet over dem. Han sa at hadde de kommet
og ringt på og spurt om å
få epler, så hadde de fått
det. Neste dag kom de
med en stor pose epler,
som de hadde kjøpt.
Ved siden av lå det en
lapp hvor det sto:
”Unnskyld”.
Pappa hadde sort, krøllet
hår. Mot betaling, så
kammet vi han. Det
likte han veldig godt.
Han lå på sofaen, og vi
satt ved hodegjerdet.
Pappa utenfor Alexandra Hotel i Molde

Siste gang jeg så at noen kammet pappa, var på sykehuset. Da lå han for døden. Mor sto bak
han og kammet han og gråt stille. Han døde dagen etter at han hadde fylt 51 år. Etter at han
var død, så var det mange i nabolaget – både barn og voksne – som hadde koselige historier å
fortelle om han. Og det skjer den dag i dag når vi treffer gamle naboer, at de snakker om han
og minnes han. Straks etter at jeg hadde flyttet tilbake til Trondheim – etter 19 år i
utlendighet – så opplevde jeg følgende: Jeg sto ved et trafikklys i Olav Tryggvasons gate og
ventet på grønt lys. En ung mann som sto ved siden av meg, nikket og smilte til meg, som om
vi skulle være gamle kjente. Jeg måtte da spørre han: ”Kjenner jeg deg?” ”Er ikke du datter
til Eliassen da?” sa han. Det var Roar Husby – en av naboguttene – som hadde blitt en voksen
mann.
Mor ble fødd på Olderøya
på Hitra og vokste opp der.
Hun var nummer syv av
syv søsken. Her er
navnene på de syv: Arne,
Gunvor Nikoline, Petter
August, Borghild Alvilde,
Astri Nilsine, Karen
Ingeborg og Ruth Mathilde.
Onkel Arne som var eldst
og mor som var yngst av
søskenflokken, hadde
begge fødselsdag den 12.
september. Tante Karen sa
at mor var så søt som ei lita
”krusdokk” da hun var lita.
Hun ble erget av sine eldre Mor med væren Rasmus
søstre. De sa: ”Lullebane
bein og sænna. Lullebane syltetøy” – hva det måtte bety?
Dette er to historier, som mor har fortalt meg:
Hun var kanskje en 10 – 11 år. Det var kveld i bestemorhuset på Olderøya. Bestefar og onkel
Sigurd var i et ærende i Kristiansund, og mor gikk og ventet på at de skulle komme hjem.
Inne på kjøkkenet satt bestemor og tante Astri ved kjøkkenbordet. I skinnet fra parafinlampa
satt de og spilte noe så ”ugudelig” som kort. Mor hørte at det kom noen oppover sjøveien.
Det var bestefar og onkel Sigurd som kom. Men de var ikke alene, for aller først kom det en
svart hund. Med tanke på de to ved kjøkkenbordet og den svarte hunden, så hadde mor
planen klar. (Det fantes ikke noen hund på øya akkurat da, i hvert fall ikke noen svart). Hun
åpnet kjøkkendøra og slapp hunden inn. Den ønskede reaksjonen uteble ikke. De to på
kjøkkenet slapp kortstokken og satte i et hyl. De trodde det var ”den stygge sjøl”, men så var
det bare en hund, som hadde blitt avlivet, hvis bestefar og onkel Sigurd ikke hadde tatt han
med seg. Hunden fikk navnet Bjørn og fikk et langt og godt liv.
Mor var lita jente. Hun satt i høyet og lekte seg med to knappenåler. Plutselig mistet hun den
ene. Hun lette febrilsk, men fant den ikke. Det var som den berømte ”nåla i høystakken”.
Hun slapp den andre nåla ned i høyet for å se hvordan det gikk med den. Det samme skjedde.
Den var sporløst forsvunnet. Bestemor og bestefar hadde ei ku. Den ble nøye gransket hver
dag av mor for å se hvordan helsetilstanden dens var. Slik gikk hun i redsel i lang tid, inntil
en dag at de slaktet kua. Og riktignok – i maven på kua fant de to stk. knappenåler.

Mor var ganske temperamentsfull, så det var vel ikke uten grunn at bestefar sa til pappa da
han ble presentert som vordende svigersønn: ”No får du kam i håret, gut!”
Mor var skoleflink og hadde de beste karakterer. Pappa erget henne med at det var fordi
læreren fikk handle ”på krita” i butikken til bestefar. Mors høyeste ønske var å få gå på
handelsskolen i Trondheim, men det fikk hun ikke lov til. Isteden reiste hun til byen da hun
var 15 år og bodde hos onkel Arne og tante Ida. Om hun sydde for han, vet jeg ikke. Men
begge de to brødrene til mor, var meget dyktige skreddere og hadde egne
skredderforretninger. Jeg vet i hvert fall at i mesteparten av mors yrkesaktive liv, så satt hun
og sydde på Trøndersøm for onkel Petter og siden for Rød og Mathisen. Det ble fortalt at en
av onkel Petters kunder ble stoppet på gaten i New York og spurt om hvor han hadde kjøpt
den fine dressen sin.
Mor var 18 år da hun traff pappa. Han var 5 år eldre. Mor og tante Karen bodde hos onkel
Petter og kona, Turid, som lå syk av tuberkulose, og svigermora, Helga Rønning. (Turid døde
kort tid senere). De bodde i samme oppgang som pappa, i Ladeveien 10. Pappa sto og pusset
skoene sine i trappoppgangen da mor gikk forbi. Han så en ung, pen og sorthåret jente og
”falt pladask”. Hun var så annerledes enn de andre jentene, som han kjente – ”så fin og ren”.
Og hun var temmelig ”kostbar”. En av sjarmoffensivene hans besto i å skrive kjærlighetsdikt
til henne. Det hjalp, for hun ble mektig imponert inntil hun fant de samme diktene i Skip
O’hoi (et ukeblad som pappa pleide å kjøpe). Men han ga seg ikke så lett og sto på. Vi vet
hvordan det gikk. Hun kapitulerte for overmakta. Hun hadde jo vært ute med andre gutter,
blant annet en, som trodde han ga henne et kompliment, da han sa: ”En skulle ikke tro at du
var fra landet.” Mor tok det som en fornærmelse, og det var både første og siste gangen hun
gikk ut med han.
I mine første leveår bodde
vi på Kolbotn og på
Brenna. Dette for at det
skulle være lettere å treffe
pappa som var til sjøs,
hovedsakelig ombord på
Stavangerfjord. Men det
ble vel ensomt og trist for
mor. Så etter en tid så
flyttet hun tilbake til Hitra
med to unger til tante
Gunvor, som hun var
veldig avhengig av, og til
bestemor og bestefar.

Randi, meg og en liten venninne på Kolbotn

Jeg har to historier fra den tiden:
Mor var på vift i Oslo sammen med pappa. Stavangerfjord hadde anløp i Oslo, og mor hadde
reist for å møte han. Men det varte og det rakk før hun kom tilbake. I mens gikk bestemor og
”tutret”: ”Har verken mor eller far de ungan.” Så en dag tante Karen, som bodde hjemme
enda, leide på Randi og bar meg på ryggen, bøyde jeg meg frem, så henne inn i øynene og sa:
”Har verken mor eller far vi. Har bare dæ vi, tante Taie.”
Mor hadde pyntet oss med rosa Amerika-kjoler, og vi var veldig fine.
Turen gikk til Myra. Der var ingen hjemme, men døra var åpen. Vi gikk inn på kjøkkenet
hvor det sto et stort, brunt krusfat med blåbærsaft. Dette ble for fristende for oss. Da tante

Gunvor kom inn etter en stund, ble hun møtt med disse ordene: ”Aske oss i.” Da sto jeg og
vasket meg i blåbærsaft i ansiktet og oppover armene. Håret mitt hadde sikkert Randi vasket
forut. Selv hadde hun gått og gjemt seg. Det var sikkert hun som hadde funnet på det og
forsto at det var galt. Hun var 1 år og 5 måneder eldre enn meg. Tante Gunvor tok en unge
under hver arm, som to små grisunger, og bar oss ned til bestemors hus. Mor så oss fra
vinduet. Det rant blåbærsaft av oss. Mor ble hysterisk og trodde noe forferdelig hadde
skjedd.
Så en liten forklaring:
Det at vi kaller foreldrene våre for mor og pappa, høres kanskje merkelig ut. Men det
kommer av den enkle grunn at vi bodde så lenge hos bestemor og bestefar – helt fra vi var
ganske små. De kalte vi mamma og pappa, som mor gjorde. Mor ble mor, men pappa ville
bli kalt pappa. Derfor ble det mor og pappa. Toril ”tok etter” oss.
Randi var så flink til å synge, så hun sang religiøse sanger for bestemor og bestefar. Det likte
de veldig godt. Men det var ikke like populært når hun sang: ”Hej och Hå Jungmann
Jansson.” Jeg var ikke så flink til å synge, men deklamerte isteden: ”Å mannen ville fra
nissen flytte. Men reisen ble han til ingen nytte. For høyt på vognlasset nissen lo: Jeg tror vi
flytter i dag vi to.”
Brudebilde av bestefar og bestemor:

Nils Jørgen Langdahl

Anna Kristine Stokbak

Bestefar var en sentral person i livet vårt mens vi var små. Han var full av påfunn og likte
også å erge oss. Jeg vil nevne noen eksempler:
Jeg lå til sengs med høy feber på ”storloftet” til bestemor. Nedover den lille bakken ned til
huset kom bestefar så forsiktig med hatten på. Jeg hørte at han kom opp trappa til 2. etasje.
Straks sto han ved senga mi og bukket og hilste: ”God dag.” Hatten falt av, og ut av den
kravlet det opptil flere kattunger. Det gjorde stor lykke.
Bestefar hadde mavesår og var til tider veldig syk. Han lå da på en divan, som sto på
kjøkkenet. Den hadde mørkegrått divanteppe. Randi og jeg sto ofte foran han når han lå på

divanen og ble ”løftet” opp etter håret. Det høres brutalt ut, men det var helt frivillig. Det
gjorde ikke det minste vondt, for vi var ikke ”hårkjælen” i det hele tatt. Som belønning, fikk
vi drops. Han la også drops på handa mi som plaster. Jeg gikk en stund med dropset på
handa, men til slutt ble det for fristende. Jeg gjemte meg i en krok og spiste det.
Bestefar var veldig glad i krabbe. Han fanget og kokte dem selv. Men han tålte det dårlig og
kastet opp.
Bestefar og bestemor hadde en katt og en hund, som jeg husker. Katten het Aris og hadde tre
ben. Det fjerde benet hadde slåmaskina tatt. Hunden var svart og hvit og het Bobben. Den
hang alltid i skjørtene på bestemor. Derfor ble han med forakt kalt ”Kjærringhond” av
bestefar.
Den siste gangen jeg så bestefar, var da han lå for døden på St. Elisabeth, et sykehus hvor alle
sykepleierskene var nonner. Jeg var syv år. Det sto mange rundt senga hans, deriblant jeg.
Jeg kjente at jeg var nær ved å besvime, men rakk ikke å si noe før jeg lå der. Jeg slo hodet i
radiatoren og tisset meg ut. Han døde i desember 1944, ca. ½ år før krigen sluttet. Bestefar
hadde vært skredder og drevet landhandleri. Nå var det tante Gunvor som overtok butikken.
Bestemor hadde skoleunger boende hos seg. Skolestua var nemlig på Olderøya. Jeg husker
at de ville ikke ligge i samme rom som meg, for jeg ”skar tenner” i søvne. Skoleungene
hadde mat med seg hjemmefra. Jeg husker også en gutt ved navn Bjarne, som hadde med seg
bl.a. melk. Tante Gunvor laget ”klæppsup” av melka hans. Jeg nektet å spise ”klæppsup” av
melka til Bjarne. Da gikk tante Gunvor ut på kjøkkenet og laget ny ”klæppsup” i en fei og sa
at denne var laget av melka hennes. Jeg spiste med god appetitt, enda jeg forsto at hun narret
meg. Så fort lot det seg ikke gjøre å lage ny.

Randi, Bamse og meg utenfor bestemorhuset

Pappa og mor sammen med meg, Randi
og Bamse ved butikkbrygga

Vi bodde fortsatt på Hitra – mor, Randi og jeg. Pappa bodde i byen. Da fikk vi tilbud om å
låne hytta til onkel Petter på Charlottenlund for en tid. Mens vi bodde der, kom pappa en dag
hjem fra jobb med en nydelig, liten, svart og hvit valp med krøllhale. Valpen fikk navnet
Bamse. Om dagen lekte Randi og jeg i snøen med Bamse. Om kvelden lå vi alle tre i samme
seng – tre svarte hoder lå på hodeputa. Men alle ting har en ende. Vi måtte reise tilbake til
Hitra. Vi måtte også finne et nytt hjem til Bamse. Mor visste råd. Hun knyttet en sløyfe
rundt halsen på Bamse, og Svein fikk den i gave. Han ble godt mottatt og ble et høyt elsket
familiemedlem av Myra-folket.
Siden flyttet onkel Petter med tante Ida og Ingrid til hytta og brukte den som helårsbolig. Vi
ble rett som det var, buden til ”matgilde” hos dem. Selv om det var krig, så fikk onkel Petter
tak i mat gjennom forretningsforbindelser. Den delte han rundhåndet med venner og
slektninger. Randi og jeg var noen stille og beskjedne småjenter. Vi satt på golvet og lekte
og ble fullstendig glemt. Det la pappa merke til, så han stappet lommene fulle med mat, som
vi fikk å spise når vi kom hjem. I dag ville en ha kalt det tyveri. Den gang var det en dyd av
nødvendighet for å overleve.
I 1942 da jeg var 5 år, flyttet
vi til Konvallhaugen 1 – et
hus i to etasjer. Det var mor
og pappas første permanente
husvære sammen. Jeg
husker en av de første
dagene vi bodde der, så var
mor, pappa, tante Gudrun,
Randi og jeg og gikk tur. Vi
var også innom Østmarka
med sine naturskjønne
omgivelser. De voksne
fortalte oss at her bodde det
mennesker, som ikke var
helt ”gode i hodet sitt”. Det
Randi med Astri-Tove på fanget, Svein, Turid og meg utenfor huset i
var mange store bygninger
Konvallhaugen 1
der, men jeg så bare på alle
de ”store” bikubene og forsto godt at de som bodde i dem, måtte være ganske snodige. Siden
forsto jeg sammenhengen.
I vår ”nye” leilighet i Konvallhaugen hadde vi kjøkkenbord foran vinduet og en stol på hver
side – ikke så veldig uvanlig kanskje. Over den ene stolen var det en spiker hvor det hang en
kalender. Der hang også den kjolen jeg skulle ha på meg på skolen neste dag. Jeg var veldig
spent på hvilken det var. Til tross for vanskelige tider, så var vi bestandig pent kledd takket
være mors syferdigheter. Hun sydde om gamle klær etter seg selv, eller hun fikk tak i en
stoffrest.
Mor var forut for sin tid, for mens Randi og jeg var små, så var hun utearbeidende og hadde
barnepike til å passe oss. En stund var det en barndomsvenninne av mor, Margrete Olderø,
som passet oss. Hun var streng, men vi var veldig glad i henne. Vi bodde i 1. etg. på 2 rom
og kjøkken med vaskevannsfat, kaldt vann i springen og WC i kjelleren. WCen delte vi med
en stor familie i 2. etg. samt onkel Harald, tante Aud og kusine Turid, som hadde 1 rom og
tekjøkken vegg i vegg med oss.

Jeg husker spesielt en gang. Vi hadde fått overnattingsgjester. (Det hendte forresten ganske
ofte). Derfor ble det litt trangt i den lille leiligheten. Hellet var at onkel Harald var bortreist
på jobb, så tante Aud lå alene på divanen. (Det var vanlig på den tiden at ektefolk delte en
divan og en dyne). Mor spurte da tante Aud om Margrete kunne få onkels plass og fikk ja
uten nøling. Men det ble ei fæl natt, fikk vi høre siden. For Margrete var mørkredd og trakk
dyna over hodet, og tante Aud ville helst ha hodet over dyna. Slik lå de og kjempet om dyna
hele natta. Margrete fant seg en riktig kjekk mann, som het Harald Dahlen, og bryllupet ble
holdt hos oss.
Dette er også fra krigens dager:
Randi hadde dokke fra Amerika ved navn Ruttemor. Jeg hadde ingen. Pappa satte da inn et
avertissement i avisen om at gummistøvler byttes mot dokke. Vi fikk mange svar. Mor fikk i
oppdrag å velge ut en. Det var mange flotte dokker å velge mellom – dokker med hår. Men
mor var så redd for at det skulle følge smitte med dem, for det ”gikk” mange smittsomme
sykdommer – blant annet difteri. Derfor valgte hun en som var av celluloid. Jeg ble veldig
glad for den og kalte den Bjørg etter dattera til onkel Olaf og kona hans, Evelyn fra
Drammen. Bjørg var nettopp død av difteri, bare 6 år gammel. Hun var ett år yngre enn meg.
Jeg har inntrykk av at de to viktigste ingrediensene i barndommen min var båt og hav.
Likevel er jeg bestandig redd når jeg er ute i båt, enda jeg aldri har opplevd noe virkelig
farefullt i den forbindelse. Det må i tilfelle være den gangen Randi og jeg var sammen med
pappa på vei fra Trondheim til Hitra i motorbåt. Jeg vet ikke i hvilken anledning vi skulle
utover – til det var jeg for liten. Men jeg kan enda tydelig se for meg dekket på båten og
Randi som ”matet krabbene i ett sett”. Jeg ble veldig kvalm jeg også, men fikk ikke til å kaste
opp. Mor var ikke med. Hun hadde sikkert dratt til Hitra i forveien, så det måtte være noe
veldig viktig som skulle foregå. Det var bare skipperen, pappa, Randi og jeg ombord på den
lille båten. Været var så dårlig at skipperen så seg nødt til å søke nødhavn på Storfosna. Der
fikk vi overnatte hos noen ”vilt fremmede” mennesker. Men de var veldig gjestfrie, og Randi
og jeg fikk ei god seng å ligge i. Jeg tror nesten at skipperen og pappa satt i hver sin stol og
sov. Neste morgen hadde været løyet, og vi dro videre med kurs for Olderøya. Vi kom vel
fram. Når jeg tenker på det i dag, så tror jeg vi skulle delta i tante Astris begravelse. Det
eneste jeg husker fra det, er bløtkaken med kremfløte og jordbær – hvit og rød. Jeg orket ikke
å spise en eneste liten bit.
Et annet begrep fra den tiden er
”storloftet”. Det var det største
rommet i loftsetasjen i
bestemorhuset – derav navnet
”storloftet”. Det var på dette
rommet vi pleide å campere –
ofte sammen med tante
Borghild og hennes unger. Når
jeg tenker på ”storloftet”, så
ser jeg for meg en stor, sort
etasjeovn i det ene hjørnet og
tante Borghild – som traver
frem og tilbake i rommet i
nattemørket – iført en lang,
hvit nattkjole og ser ut som et
Mor, bestemor, tante Karen, tante Astri og onkel Petter utenfor
spøkelse. Hun var redd for at
det skulle bryte ut brann. Det huset som brant ned

hadde hun nemlig opplevd. Det første huset til bestemor og bestefar på Olderøya brant ned til
grunnen. Nytt hus ble bygd opp igjen på branntomta.
Tante Borghild ja, hun var også en av mors søstre – kanskje den mest temperamentsfulle.
Første gang pappa så henne, så var det det nydelige, sorte håret hennes han spesielt la merke
til. Hun ble gift med Arne Lerfald, som var bondesønn fra Hegra, og de bosatte seg også der.

Da Sarah gikk på barneskolen, intervjuet hun mor angående krigen og hvordan hun
opplevde den. Her er det:
Sarah:

Hvordan følte du det da krigen brøt ut?

Mor:

Ja, den kom jo helt overraskende. Våknet om morgenen av at faren min kom og sa at
flere norske byer var besatt av tyskeran – deriblant Trondheim, Oslo og flere andre
byer i Norge.

Sarah:

Hvor gammel var du da krigen brøt ut?

Mor:

Jeg var 27 år gammel.

Sarah:

Hvordan var det med flyalarmene som plutselig kunne komme?

Mor:

Da måtte vi jo skynde oss å komme i tilfluktsrom. Vi måtte ha mye klær på ungan
og gå ned i kjelleren. Sånn hendt det ofte.

Sarah:

Var det vanskelig å få tak i mat under krigen?

Mor:

Ikke til å begynne med, men etter hvert ble det verre for tyskeran tok jo all maten
vår. De kjørte forbi med griser og slakt, mens vi ikke fikk tak i noe. Til slutt ble det
veldig lite melk – ca. en kvart liter skummamelk på deling til ungan. Vi fikk aldri
smør på maten. Vi fikk jo rasjoner, men dem var jo så små at vi brukte det opp så
fort.

Sarah:

Er det en spesiell hendelse du husker godt og som gjorde inntrykk på deg?

Mor:

Ja, det var på slutten av krigen. Vi bodde på Lade. Det var kveld, og jeg og ei
venninne av meg satt på kjøkkenet og pratet. John, mannen min var på jobb.
Tyskeran festet på Lade, for det var Hitlers fødselsdag. De hadde oppholdssted på
Lade Gård. Vi visste ikke ordet av det før det var ei kule som gikk gjennom
kjøkkenvinduet. Så kom den i vinduskarmen, og den skifta retning. Hvis den ikke
hadde skifta retning, kunne den ha truffet en av oss. Kula gikk i mellomveggen, og
der ligger vel kula den dag i dag, for vi fant den ikke. Vi ble jo litt oppskaket og
sprang inn til naboen.

Sarah:

Var det en deilig følelse da krigen var slutt?

Mor:

Ja, det kan ikke beskrives, og det mener jeg. Vi var på Hitra, og vi skjønte jo at det
var på slutten av krigen, for vi fulgte jo med på en eller annen måte. Vi hadde jo
illegale aviser.

På grunn av krigen med matmangel og vanskelige forhold i byen, flyttet mor atter en gang
med oss ungene til bestemor på Hitra. Brødet vi fikk tak i, kjentes ut som om det var laget av
”sagmugg”. Lilleby Skole, der vi skulle ha gått, var okkupert av tyskerne. Så vi startet
skolen på et barnehjem i nærheten – Finnes Barnehjem. Men skolen ble stadig flyttet – fra
sted til sted. Jeg har også gått på Høyskolen som 7-åring. Så det ble til at vi gikk på skolen
på Olderøya de siste månedene krigen varte. Vi skrev oss også inn i losjen, som hadde møter
i skolestua, og kom glade og fornøyde hjem til tante Gunvor og fortalte at vi hadde lovt å ikke
drikke brusende drikke. ”Da kan dere ikke drikke brus heller da,” var tantes kommentar. Det
var slutten på det medlemskapet.
Etter at freden kom – den 8. mai 1945 – ble Hitra og Olderøya vårt ferieparadis istedenfor
boplassen vår.
Ja, den lenge etterlengtede freden hadde kommet til Norge, og i den forbindelse skjedde det
en del positive ting. Vi fikk blant annet mer å spise. Under hele krigen hadde mor og tante
Aud drømt om ”hvitt brød”. Nå fikk de endelig tak i det og satt ofte på yttertrappa – når
været tillot det – og koset seg med hver sin kaffekopp og et stykke ”hvitt brød”.
En annen ting som vi fikk tak i, var små bokser med Viking Melk. De kokte vi i en kasserolle
med vann. Det ble den deiligste prim jeg noen gang har smakt. Men ikke prøv det! Jeg er
ikke helt sikker på fremgangsmåten. Dessuten er det ikke sikkert at det er så heldig å koke
melk i en blikkboks.
En slager som var populær på den tiden, het: ”Når det kommer en båt med bananer....” Og
båten den kom, og vi fikk for første gang smake bananer – bananer som pappa hadde forsøkt å
beskrive for oss – hvordan de smakte og hvordan de så ut.
Men det aller likeste som vi
opplevde på den tiden, var at
Arthur – som mor hadde
snakket så mye om gjennom
fem l a n g e krigsår – kom
helskinnet tilbake fra krigen.
Arthur er fra Henriksøya,
som også er en del av
Bispøyan slik som bl.a.
Olderøya er. Han mistet
mora si ganske tidlig. Faren
hans – Gjertsen – satt alene
igjen med en liten
barneflokk. Bestefar og
bestemor tok seg derfor av
Arthur. Han vokste opp som Arthur, Annette og Lorna
lillebroren til tante Karen og
mor, som enda bodde hjemme. Som ung, reiste han også til sjøs slik pappa gjorde. Mor
hadde et bilde av Arthur sammen med pappa i matrosuniform. Da krigen kom, ble han borte
for oss. Vi visste ikke om han levde eller var død. Men en dag – etter krigens slutt – sto han
utenfor døra vår og hadde med seg gotter til Randi og meg. Det var stor stas å få utenlandsk
gotter for to som bare var vant med norsk bruspulver fra Erbe.
Jeg tror Arthur kom alene første gangen. Siden hadde han med seg kona si, Lorna og en liten
datter på ca. ett år, som het Annette Louise (Annett Lois). De fikk bo på stua vår. De kom fra
London, hvor Lorna hadde jobbet på en våpenfabrikk. Arthur hadde vært flymekaniker i

flyvåpenet og hadde tatt farvel med mange unge gutter, som skulle ut på tokt. Mange av dem
kom aldri tilbake. Det var sterke opplevelser å ta med seg.
Lorna var litt av en dame – veldig snill og koselig – så vi ble glad i henne. Hun hadde langt,
lyst hår, som hun flettet og snurret rundt hodet. Dessuten hadde hun mange lekre kjoler. Jeg
husker at mor kopierte kraven på en av kjolene hennes. Hun snakket selvfølgelig engelsk. Vi
hadde ikke lært engelsk på skolen enda, men prøvde så godt vi kunne ”å gjøre” oss forstått.
Turid, som da var fem år, trodde hun snakket engelsk da hun sa til Lorna: ”Lorn lokk opp den
gang dør.” Randi og jeg ertet henne for det, men hun svarte: ”Hu forsto mæ.”
Siden flyttet Arthur med familien sin til Jessheim, og vi flyttet til Petter Lies vei. De kom ofte
på besøk til oss i sommerferiene. Hver morgen hadde mor og Annette en koselig passiar
mens mor forberedte frokosten – en liten jente i fotsid nattkjole snakket engelsk og mor svarte
i ”hytt og pine” på norsk. Vi har aldri hatt så mange venninner på besøk, som når Annette var
hos oss. Da skulle de prøve ut sine engelskkunnskaper. De pekte og sa: ”What is this, what is
that?” Og Annette svarte. Siden – da hun ble større – snakket hun like godt norsk som
engelsk. Med tiden økte familien med et barn til – en liten gutt. Han fikk navnet Paul (Pål).
Men dessverre – de greide ikke å holde sammen – så vi har forlengst mistet kontakten med
Lorna. Arthur – derimot – har vært flink til å holde kontakten ved like med sine ”to søstre”,
Karen og Ruth, så lenge det var mulig.
Mens vi bodde i Konvallhaugen, fikk vi et nytt familiemedlem, nemlig hunden vår, Lussi.
Opprinnelig så var det ikke vår hund, men onkel Petter med familie, sin. De skulle reise på
ferie og spurte derfor om vi ville passe Lussi. Det sa vi ja til, og ettersom de aldri kom og
hentet henne, så ble det vår hund. Hun var Airedaleterrier av meget fin avstamning. Ingen i
vår lille familie hadde så fin ”stamtavle” som henne.
Jeg var veldig mørkredd. I og med at WCen var i kjelleren, så måtte jeg ha følge når jeg
skulle dit. Det var Randi som fikk i oppdrag å følge meg på do. Men det var det lite gagn i,
for jeg hadde ikke før satt meg på ringen, før hun satte i et hyl og sprang opp trappa. Jeg
sprang etter med ”buksa på hælan”. Dette syntes hun var veldig morsomt. Det ble mye bedre
etter at Lussi kom inn i familien. Hun var min faste følgesvenn og satt trofast utenfor dodøra
og ventet på meg.
Lussi var en meget intelligent hund. Pappa jobbet noen måneder om gangen i Vardø. Mange
timer før vi ventet han hjem, ble hun veldig rastløs. Når tiden nærmet seg for hans
hjemkomst, slapp mor henne ut. Da sprang hun imot han ellevill av gjensynsglede. Lussi
kunne åpne både dører og vinduer. Det beviste hun flere ganger når vi skulle på besøk uten at
hun kunne være med. Hun kom etter oss, når vi trodde hun var vel inne bak lukkede dører.
Det er ikke sikkert hun hadde greid å åpne dagens vinduer, men de gammeldagse
vindushaspene var bare å vippe opp. Hun var også veldig glad i barn. Hun utnevnte seg selv
som barnepike for Toril og lå ved siden av barnevogna hennes og passet på. En bedre
barnepike kunne vel Toril neppe ha fått. Da var det verre med hennes to storesøstre. Mor og
pappa skulle gå seg en tur i nabolaget, mens Randi og jeg skulle passe på Toril. Da de kom
tilbake fra turen, møtte de to småjenter utenfor huset iført mors høyhelte sko. Vi hadde glemt
at vi hadde en lillesøster. Hun lå fastbundet i en lenestol med hodet hengende ut gjennom det
ene armlenet på stolen.
Toril ble født 2 år etter krigens slutt. Det var fortsatt lite å få tak i – både når det gjaldt mat og
klær. Derfor fikk alle gravide en pakke med spedbarnstøy (antagelig fra det offentlige). Mor
fikk også. Da pakken ble åpnet, tok pappa opp en babyjakke og sa: ”Her er røkejakken til
sønnen min.” Dette skjedde lenge før røkeloven trådde i kraft. Men det ble ikke noen gutt
denne gangen heller, og det var det ingen som var lei seg for. Isteden kom det ei søt,

velskapt, lita jente til verden den 15. mai 1947. En stolt far var og besøkte mor og barn og
hadde med seg en stor Hortensia – sikkert den største han fant. Forut hadde mor hatt god
kontakt med damen i nabosengen. Men etter at Hortensiaen fikk plass på nattbordet, så hun
ingenting til henne. Planten skjulte utsikten fullstendig.
Mor hadde sydd hvite kjoler til oss. Nederst på skjørtet hadde hun brodert blomster. Vi
hadde rødt belte i midjen og brystlommer med sirlige broderte bokstaver i rødt – henholdsvis
R og A. Kjolene skulle vi ha på oss i 17. maitoget. Men pappa tok oss heller med på
Stiftelsen for å besøke mor. Stiftelsen var fødeklinikken i Trondheim. Egentlig het den E. C.
Dahls Stiftelse, men på folkemunne ble det bare Stiftelsen.
Da mor kom hjem med Toril, skulket Randi skolen. Typisk. Jeg sprang hjem fra skolen for å
se lillesøster. Det var stor stas. Jeg husker det godt. Jeg husker også hva jeg hadde på meg –
brunrutet foldeskjørt, som mor hadde sydd, og rød kortermet genser med striper i
perlestrikking, som mor hadde strikket.
Toril var uten tvil ”pappas jente”. Hun var jo den eneste av oss tre som han hadde fulgt med
”hele tiden”. Han kalte henne ”alderdommens trøst”, men når hun v
ar ”trollat” ble det ”alderdommens irritasjon”. Hun fikk kjælenavnet Penke.

På grunn av dette bildet fikk jeg to
”Svenskpakker”

Det var ikke bare mor som fikk pakke etter at krigen var over. Alle skolebarn i Norges land
fikk den såkalte ”Svenskpakken”. Jeg fikk min pakke fra en svensk dame. Jeg skrev til
henne og takket for pakken og sendte også et bilde av meg. Bildet kaller jeg i dag for
”Stankelben”, for det viser tydelig hvor tynn jeg var – veldig lange, tynne armer og ben. Hun
syntes sikkert synd på meg, for det tok ikke lang tid før jeg fikk en pakke til.

Toril, Randi, Lussi og meg, i skogen ved Petter Lies vei

I 1948 flyttet vi til nyhuset vårt i Petter Lies vei 6, så disse historiene er derfra:
Toril hadde en bok, som hun kunne på rams – ”Gåsemorboka”. Når de to lekekameratene
hennes, som begge bodde i 2. etg., Pelle (Per Kristian) og Anne-Karin Busch, var på besøk,
briljerte hun stort. De satt der med store øyne og åpen munn og var veldig imponert over
leseferdighetene hennes. Jeg tror hun trodde hun kunne lese selv også.
Toril var veldig tynn og spinkel som liten. Hun hadde så dårlig matlyst at mor måtte trille
henne i sportsvognen for å få henne til å spise en bolle. I ettertid kan en kanskje si: Det kunne
mor ha spart seg.
Toril og Pelle var veldig artige når de danset sammen. ”Ikke sant, vi skal gifte oss når vi blir
stor?” sa Toril. ”Ja da, men ikke mas,” svarte Pelle. Han var en kraftig liten plugg. Han var
sønn av fetter Knut, som Toril kalte onkel Knut.
Om vinteren var bestemor ofte på besøk hos oss, og det var bestandig hyggelig. Vi hadde jo
fått god plass nå. Hver dag, straks pappa var ventendes hjem fra jobb, skjedde det samme.
Bestemor begynte å trø og kikke ut gjennom vinduet. ”Kjem itj n`John snart? Nei, no e
n`sein,” sa hun. Og da han endelig kom, begynte hun å ordne med høreapparatet sitt.
Kremtet for å høre om styrken var passe. Mor hadde satt fram middagsmat til pappa, og
bestemor plasserte seg på den andre siden av kjøkkenbordet. Han begynte da å fortelle om alt
han hadde opplevd i løpet av dagen. Mor syntes at pappa var tålmodig, men jeg tror at han
satte stor pris på at hun var interessert i det han hadde å fortelle.
Bestemor fordrev tiden i byen med å strikke sokker til alle barnebarna sine. Hun strikket også
en støvklut til meg og sa at denne måtte jeg først bruke som gift. Den lå lenge ubrukt, men da
jeg bodde på hybel i Oslo, begynte jeg å bruke den. Jeg hadde liten tro på at jeg ville bli gift.
Sokkene som bestemor strikket til meg, har møllen for lengst tatt, men støvkluten har jeg
fortsatt.
Mor og tante Karen møttes ofte i byen, og da var det ikke bestandig at middagen sto på bordet
når pappa kom hjem fra jobb. Ofte kunne mor si: ”Vet du hvem jeg tilfeldigvis traff i byen i
dag?” ”Ja, det var vel Karen.” Han forsto jo godt at det var avtalt. En dag han kom hjem, så
sto mor som vanlig og laget mat. Hun var sent ute med middagen, for hun hadde vært på

byen med tante Karen. Men der røpet hun seg. Hun sto og laget mat med hatten på. Dette
høres veldig kvinnediskriminerende ut, men det var slik før i tiden at maten måtte stå på
bordet når mannen kom hjem fra jobb. Arbeidsfordelingen var slik at han var utearbeidende,
og hun var hjemme og stelte huset. Da hjalp det ikke å legge igjen en lapp hvor det sto:
”Middagen står på side 5 i kokeboken”, eller ”Middagen finner du i fryseboksen”. Fryseboks
hadde vi ikke – ikke kjøleskap heller.
Vi reiste fortsatt til Hitra, men nå som feriegjester. Vi kom med dampbåt fra Trondheim, men
siden med en av Fosenbåtene, Yrjar eller Fru Inger, da de ble satt i rute. Monsøya var
nærmeste anløpssted, men det hendte at vi måtte gå av på Fillan eller Ansnes. Uansett ble vi
hentet av onkel Sigurd eller Svein, da han ble større. Ofte kom vi sent på kveld, og da hadde
tante Gunvor sendt med varme klær og ulltepper, så vi ikke skulle fryse. Jeg husker at vi satt
ved båtripa med hendene i vannet og fikk lys på dem. Morild heter det visst. Om morgenen,
da jeg våknet av at det ”sang” i telefonstolpene, da visste jeg at vi var på Hitra. Det var en
god følelse. Da vi kom hjem igjen fra ferie, så sto pappa i folkemengden på Fosenkaia og
speidet etter båten og ventet på oss. Det er også et kjært og vemodig minne, som jeg ser for
meg i mitt indre.
Onkel Sigurd var en alle tiders onkel. Han var ikke i slekt med oss, men gift med mors søster,
tante Gunvor, som også ble kalt Illa. Han har jeg sittet på fanget til mange ganger som liten.
Da sang han ofte denne: ”Og bukken var brokat og bukken var svart, og bukken var brokat og
bukken var svart. Og bukken ble borte på ei lørdagsnatt. Killa bukken min, ser du geita?”
Jeg har sett han sint en gang. Det var den gangen vi ribbet rognbærtreet hans for greiner. Det
var et fint, lite tre som han hadde plantet og stelt med. Det sto nederst i ”Litjmyrbakkan” på
høyre side når vi gikk oppover bakken. Kusine Bodil, Randi og jeg hadde planer om å gå ned
til brygga og fiske. Men først måtte vi ordne oss fiskestenger. Dermed fikk treet unngjelde.
Randi og jeg, som hadde hele Hansenskogen å ta av, forsto ikke at vi gjorde noe galt. Da
tante Gunvor så hva vi hadde gjort, sa hun: ”Nå e det bæst at dokker går og lægg dokker, for
når Sigurd oppdage hva dokker har gjort, så kjæm han te å slå dokker ihjæl.”
Langdahlsjentene, det vil si: Mor og hennes fire søstre, var holdt for å være veldig pene. Vi
spurte derfor onkel Sigurd om hvem han syntes var den peneste av dem. ”Det e nok a Illa det.
De andre e da så svart,” sa han. Alle fem hadde sort hår, men det var bare tante Gunvor og
tante Astri som hadde blå øyne. Han sa også at ”måsan” på Hitra sa: ”Illa, Illa.”
Det jeg skal fortelle nå, viser hvor ”fint et menneske” onkel Sigurd var. Pappa var til sjøs, og
mor bodde på Hitra hos bestemor og bestefar med Randi, som bare var en liten baby. Hun var
syk – hadde diaré. Det kan være temmelig farlig for en så liten unge. Noe måtte gjøres
ganske raskt. Mor hadde hørt at finraspet eple skulle hjelpe. Men det måtte skaffes en annen
plass fra. Været var fryktelig stygt, men onkel Sigurd trosset været og la ut i robåten og kom
tilbake med eple til Randi. Hun ble frisk takket være onkel Sigurd.
En annen kjær onkel, som heller ikke var i slekt med oss, var Rød, tante Karens mann. Vi
burde ha kalt han onkel Edvard, men at vi ikke gjorde det, det er tante Karens skyld. Hun
hadde vært arbeidskollega av han, så hun kalte han ved etternavn. Siden ble det far, men det
kunne ikke vi kalle han. Når jeg har hatt det tungt og vanskelig, har jeg sagt til meg selv:
”Det vil helst gå godt.” Det var hans motto, og det har faktisk hjulpet meg mange ganger.
Han var en meget dyktig skredder og har sydd mange pene kåper og drakter til meg, som har
blitt lagt merke til. Til og med på trikken i Oslo var det en ung jente som spurte hvor jeg
hadde kjøpt drakten min hen.

Da pappa lå for døden på sykehuset, tok både tante Karen og onkel Edvard sin tørn og våket
over han. De var forøvrig veldig gode venner og kom godt overens. Noe av det siste pappa
sa til han før han døde, var: ”Du ska vel leve længer du og tjen mer pæng.” Og det gjorde
han. På Olderøya – ved siden av Navarhaugen – står det ei nett, lita hytte, som han og tante
Karen har bygd, og som Astri-Tove og Jan Severin har overtatt.
Det er en person til, som jeg gjerne vil skrive noen ord om. Det er mors søster – tante Astri –
som jeg bare så vidt har nevnt. Hun var mer stillferdig enn de fire andre søstrene. Mor har
fortalt at hun hadde store,
fine tenner. Men
uheldigvis for tante Astri,
så var det ikke ”moderne”
å ha store, fine tenner på
den tiden. De ønsket seg
gebiss i
konfirmasjonsgave. Hun
ble bedt om å holde
munnen lukket, når bilder
skulle taes. Det kan en
tydelig se på enkelte av
bildene at tante Astri –
istedenfor å smile – blåser
opp kinnene sine. Hun
hadde også en veldig fin
skikkelse og gange. Dette
Bobben, Randi, onkel Anton og meg
er mor sine ord, for jeg
husker henne bare som en mørk skygge, som gikk ut og inn av dører. Mor sa at det var fordi
hun hadde tuberkulose og var redd for å smitte oss. Derfor tok hun aldri kontakt med oss.
Hun ble tidlig gift med Anton Burø. Ja, hun var så ung at bestefar måtte gi sin tillatelse til
giftermålet. De bosatte seg på Burøya, som er den nærmeste øya til Olderøya. Hun døde bare
33 år gammel – ikke av tuberkulose – men av blodsykdom. Det siste hun sa til mor før hun
døde, var: ”Hils John, Randi og Annemor fra meg og ha det godt med Gud.” Jeg blir rørt til
tårer hver gang jeg tenker på de ordene.
Bestemor hadde en sort håndveske liggende, som hadde tilhørt tante Astri. Det så ut som den
var av slangeskinn. Den fikk vi klar beskjed om ikke å røre eller åpne. Det gjorde vi heller
aldri. Jeg innbilte meg at vesken var full av kjærlighetsbrev fra onkel Anton. Onkel Anton
døde ett år etter tante Astri av bukhinnebetennelse. Astri-Tove er forresten oppkalt etter
henne.
En skulle tro at det ble veldig langsomt for to småjenter på ei lita øy som Olderøya. Men det
var det ikke. Når vi ikke gjorde ugagn, så hadde vi jo alle dyra og alt det som vi kunne finne
på land og i fjæresteinene. Det var bare å ta fantasien til hjelp. Vi laget mosesenger, som vi
lå i. Flått var et ukjent begrep. Dessuten hadde vi bondegård med høns, hester, kyr og sauer.
Dyrene var skjell, som vi fant i fjæra. Jeg husker at grisene var pastellfarvede skjell i rosa og
gult. Jeg lurer på om det finnes slike skjell på Hitra fortsatt?
Om sommeren var det høyonn. Det var et av høydepunktene å sitte øverst på høylasset når
vogna kjørte oppover låvebrua. Da måtte vi passe hodene våre, så vi ikke skallet dem i
karmen på låvedøra. ”Å ta torv” har jeg også vært med på. Da dro vi i båt til en annen øy
med niste for en hel dag. For oss ungene fortonet det seg som en spennende utflukt. For de
voksne var det sikkert hardt slit for å sikre brensel til vinteren.

Etter hvert som vi ble eldre, fikk vi lov til å stå på butikken til tante Gunvor. Det var det aller
artigste vi visste. Randi og jeg sloss om hvem som skulle ekspedere kundene. Det er ikke
sikkert at tante Gunvor syntes det var like artig. Men hun var tålmodig med oss og ordnet det
slik at vi fikk ekspedere hver sin gang. Hun lærte oss også å bruke vekta. Håper vi ikke
skremte bort altfor mange kunder!
Jeg har ikke så mange minner når det gjelder Toril og Hitra. Aldersforskjellen er for stor –
hele ti år. Men jeg har fått meg fortalt at det første Toril gjorde når hun gikk i land på
Olderøya, var å springe inn i fjøset til hesten, kyrne og grisene. Basse og Toril vasket til og
med en gris med skurebørste og Ata. Randi og jeg holdt oss helst til de mindre og søtere
dyrene, som lammene og kalvene.
Toril har beholdt kjærligheten til Hitra. Hun og mannen, Stig Carlo, har bygd seg en koselig
hytte på Olderøya. Så jeg tror faktisk at for Toril er ”Livet på Hitra” bedre enn ”Livet på
Solsiden”, og det sier ikke så lite.

Høiset, sommeren 2006
ANNEMOR

