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Litt om 2021 
I 2021 hadde vi 124 overnattingsdøgn i preste gården, 
196 besøkende og 4 lokale arrangementer. Vestland 
Fylkeskommune halverte driftsstøtten fra  tidligere år 
og ga et driftsbidrag på kr. 125.000,– og Kvinnherad 
kommune et  driftsbidrag på kr. 90.000,– for beret-
nings  perioden. Stiftelsen mottok kr. 252.371,23 i ak-
sjeutbytte etter salg av Fjelberg Kraftlag as til Hauga-
land Kraft as.

Vedlikehold, restaurering og dokumentasjon ble 
 dekket av Vestland Fylkeskommune, Grieg   
Foundation og egen dekning fra Stiftelsen. Stig Arild 
Fosse har  fungert som daglig leder, Hanne Lise Berge 
Fosse har hatt  ansvar for utvendig vedlikehold med 
hage arbeid/ gressklipping og Even og Jon Landa har 
tatt seg av slåing i ulendt terreng samt div. vedlike-
hold. 

«HYSTADFESTIVALEN» / SLEKTSTEVNE 2–4. JULI

Vilde Hystad Aakre                                På trappa frå venstre: Hilde Susann Hystad Aadland, Therese Hystad Aakre,  
blåser såpebobler.                         Gunnlaug Hystad, Vidar Hystad, Ingfrid Hystad Evensen og Irene Hystad Hugaas 
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Nøkkeltall 

 
Resultatregnskap 2021 2020 2019 
 
Driftsinntekter 314 220 592 979 966 889 
Driftskostnader 315 460 554 650 1 091 645 
Driftsresultat -1 240 38 329 - 124 756 
 
Resultat av  
finansposter 253 576 2 616 4 453 
Årsresultat 252 336 40 945 - 120 303 
 
 
 
Balanse 2021 2020 2019 
 
Anleggsmidler 1 302 061 1 320 877 1 339 693  
Omløpsmidler 673 231 387 397 409 066  
Eiendeler 1 975 842 1 708 274 1 748 759  
 
Egenkapital 1 949 622 1 707 2861 666 342 5 
Kortsiktig gjeld 16 220 988 82 417 

Gjeld og  
egenkapital 1 975 842 1 708 274 1 748759 

 
STYRETS ÅRSBERETNING 2021  

 Virksomhetens art og sted 

Stiftelsen Fjelberg Prestegard skal foreta istandsettelse 
og vedlikehold av bygningene på prestegården og 
 administrere bruken av dem. Bygningene skal 
 istandsettes i samarbeid med representanter for 
 Riks antikvaren og Fylkeskonservatoren i Vestland 
 Fylkeskommune for å bli tatt vare på i fremtiden. 
Bygningene skal benyttes til kirkelige, vitenskapelige, 
kulturelle og sosiale formål, kurs- og konferansevirk-
somhet, samt arrangementer for lokalbefolkningen. 
Stiftelsen har sekretariat hos Fortidsminneforeningen, 
Klostergaten 28, 5005 Bergen. 
 
Fortsatt drift 

Koronapandemien bød på utfordringer også i 2021 
og påvirket til stor grad forutsetningene for drift av 
kulturminnet. Det ble etter hvert gjort lettelser i 
korona restriksjoner som resulterte til noe men 
 redusert drift. Styret fikk gjennomført et styremøte 
høsten 2021 og regner forutsetningene om at fortsatt 
drift er til stede og det er lagt til grunn ved ut -
arbeidelsen av årsregnskapet. 
 
Årsregnskapet 
Regnskapet for 2021 er gjort opp med overskudd 
på kr. 252 336.  
Styret anser både egenkapitalsituasjonen og 
 likvidi teten som tilfredsstillende. 
 
Arbeidsmiljø/likestilling 
Styret anser arbeidsmiljøet for tilfredsstillende. 
Styret har tre mannlige og to kvinnelige medlemmer. 
 
Ytre miljø 
Stiftelsen har ingen virksomhet som påvirker det ytre 
miljø. 
 
Framtidsutsikter 
Stiftelsen vil fortsette sitt aktive engasjement for ut-
vikling av samarbeidsrelasjoner med andre kultur -
institusjoner og lokale interessegrupper. 
 
I 2021 har styret bestått av: Arne Sælen (styreleder), 
Clara Agnete Hveem, Petter Andreas Visted, 
 Marianne Nordhus og Jakob Bjelland. Vararepresen-
tantar var: Knut Ormhaug, Signe Marie R. Hvoslev, 
Gunnar Moland, Anna Elna Ekeland og Stig Arild Fosse. 

 
GAVER TIL PRESTEGÅRDEN

Ivar Miljeteig har bygget og gitt hagebenker til 
prestegården. Hyller har Ivar også fått på plass  
i kjølerommet, på lageret og i gangen utenfor 
lageret. Han er «et funn» og vi takker hjerteligst.

Boken «Fjelberg Prestegard – Et møte med historien» kan kjøpes ved henvendelse til stigarild.fosse@knett.no  
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 Stallen sett fra vest 2019.                                                                                  Foto: Stiftelsen Fjelberg prestegard.

 
 
Underteikna Stig Nordrumshaugen og Roald Landøy 
frå fylkeskommunen, var på synfaring på Fjelberg 
prestegard 15-16 juni 2021. Bakgrunnen for syn -
faringa var at styret for Fjelberg prestegard ønskjer å 
drøfte riving av ein eldre stallbygning grunna dårleg 
tilstand. Føremålet med synfaringa var å sjå på til -
standen, og dokumentere bygningen med oppmåling 
og foto. Oppmålingsteikningar med ytterlegare 
 doku  mentasjon av stallbygningen vert eit eiga ved -
legg. Stallen er ikkje freda, eller registrert i SEFRAK. 
Dei resterande bygningane på prestegarden vart 
freda i 1991. Det er usikkert kor gamal stall -
bygningen er.

 
 
Stallbygningen står eit stykkje opp i frå tunet og 
kyrkja på innmark. Her stod også løa på garden tid -
leg are (sjå fig. 1). Løa vart riven i 1995, etter at fre -
 dinga vart oppheva 07.02.95. Stiftinga vart pålagt av 
departementet å lagre grindverket forsvarleg (kjelde: 
T. Grung, Fjelberg prestegard – Et møte med 
historien 2019). Prøver tatt i 2015 angir dateringen 
til 1177 (Th. Bartholin). Materialane frå grind verks -
konstruk sjonen ligg lagra i naustet på prestegarden. 
Grind verket er forsøkt datert av Thomas Seip 
Bartholin på 1990-talet, men utan offentleg resultat. 
Nye prøvar vart tatt av Arild Sætre og Trond Oalann i 
2016. T.S. Bartholin ana ly serte dei, og resultatet viser 
at grindverket kan vere bygd rett etter 1632.

Fig. 1. Utsnitt av kart  
frå www.fylkesatlas.no.  
Blå pil markerer  
omtala objekt. Raud  
pil syner kor den  
gamle løa på  
garden stod.

HESTESTALLEN 
Dokumentasjon synfaring 15.6.2021. Utdrag av brev og dokumentasjon fra fylkeskommunen 
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Fig. 2. Stallen sett frå  sør, sør-vest. Bygningen er ikkje SEFRAK- registrert.  
Foto: Stiftelsen Fjelberg prestegard. 

 
 
Stallbygningen har ein tre-roms planløysing. Stallen er ein tømra kjerne, som er tilbygt med eit 
grindverk med tre stavpar/grindar i kvar ende. Bygningen kan ha vore bygd over fleire byggjetrinn. 
Grindverket mot nord har ei sval på  veggen mot aust.

Fig. 3. Svalen sett frå nordaust. Foto: Stiftelsen Fjelberg prestegard.



Utvendig rydding. 
Trær og busker måtte 
ryddes vekk

Pensjonist Per Jarle 
Nordhus stilte opp med 
traktor og tilhenger 
kjørte bosset vekk 

Mye boss hadde hopet  
seg opp!

Dugnadsgjengen unner 
seg en velfortjent hvil. 
Foto fire bilder: Stiftelsen 
Fjelberg prestegard
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Oppmåling Plan

DUGNAD 
 
Før Dokumentasjonsarbeidet kunne starte måtte trær og busker ryddes vekk, og likeledes boss som 
hadde hopes seg opp over år. Marianne Nordhus og Stig Fosse organiserte dugnadsarbeidet. To store 
containere ble bestilt, fylt opp og kjørt vekk. Helgen 5.juni stilte Fjelberg Bygdelag opp til dugnad. 
Foto fire bilder: Stiftelsen Fjelberg prestegard 

Oppmåling Snitt A

Stallen: Lafta kjerne med skut (grindverk) i begge endar og sval mot øst

Oppmålinga av bygnigen er ikkje heit korrekt, ma. er plasseringa av sperrene omtrentleg, 
men med rett antal. Stavane i grindane er rimeleg nøyaktig plassert. Setningsskadane er 
ikkje nøyaktig oppmålt, men vil i stor grad gje seg sjølv under ei istandsetting.

Døropninga er av 
nyare dato og er 
plassert omtrentleg 
–  ikkje innmålt

Råteskade i hjørnet og staven, 
beten og stavleia må vurderast 
for utskifting/utskøyting

Nyare dør omtrentleg plassert i teikning 
medan opphavleg dør er kledd att på innside. 
Ukjend slagretning

Opning uten dør

Skravert felt er borte

Ca 1m sperreavstand

Veggen er open under røstet

+3,70 
2. Etasje

+3,70 
2. Etasje

+1,00 
1. Etasje

+1,00 
1. Etasje

F
as

ad
e 

N
o

rd

Fasade Vest

Snitt B
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Tegninger: arkitekt Roald Landøy Vlfk 
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Fig. 4. Bygningen sett frå aust. Foto: Stig Nordrumshaugen Vlfk

Fig. 5. Grindverksdelen mot sør. Sekundær døropning. 
Stallens furutømmer har vore kløyvd på oppgangssag, mens bakhunen har vore hogge vekk med øks. 
Laftet har midtstilt hals med kinningar oppe og nede (kinnanov). Sannsynleg byggeperiode av tømmer -
kassa er første halvdel av 1800-talet. Det meste av tømmeret til konstruksjonane har vore kalka ut -
vendig og innvendig. Kalk har vore nytta som desinfeksjonsmiddel i fjøs i lang tid, og for å betre 
 klimaet i fjøsane. Foto: Stig Nordrumshaugen Vlfk



Fig. 6.  Grindverk mot søraust. Raud pil syner skadar frå taklekkasjar. 
Bygningen er i langt betre stand enn forventa. Det manglar nokre få heller på hovudtaket på langsida 
mot søraustsida. Lekkasjane gjer seg gjeldande på den ytste grinda, der stav, bete og stavleia har 
surna ei god stund. Vi ser også at toppen av sperra her har vore eksponert for nedbør over tid. 
Foto : Stig Nordrumshaugen Vlfk 

Perspektiv av konstruksjon 
sett fra Nordvest. Tegning: 
arkitekt Roald Landøy Vlfk
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Ekstriør søraust hjørne Stallen.  
Nedrast takhelle årsak til råteskader over tid. 
Foto: Stiftelsen Fjelberg prestegard. 

Råteskader 
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Perspektiv av  
konstruksjon sett fra sørvest. 
Tegninger: arkitekt Roald Landøy Vlfk 

Dei største skadane finn vi på svaltakskonstruksjonen. 
Denne konstruksjonen er i ferd med å kollapse. 
Grindverket mot nord er i god stand, bortsett frå stavleia 
som svalgangstaket ligg på. 
Det er fleire setningsskadar på bygningen, som kjem av 
at berre delar av bygningen står på fjell. Mykje av 
kledninga er dårleg. Tømmerkassa i stallen har noko 
svekka samhald etter at dei opphavlege betene/bjelkane 
har vore kappa og fjerna. Tømmeret har ein del skadar 
frå gnagande dyr og mit (stripete borebille). Fleire av 
veggane har difor vore kledd innvendig med ymse bord 
etter lang tids bruk som stall.

Forslag til tiltak 
Hovudtaket må mellombels tettast. Svalgangen må 
demonterast før den kollapsar. Det vil vere praktisk å 
nytte kompetente handverkarar til denne jobben. Dei kan 
også utarbeide eit kostnadsoverslag på reparasjonar av 
tak og konstruksjonar, samt utskifting av ròteskada 
spikarslag og kledning, og utbetring av 
fundament/murpunkt. Heile bygningen bør generelt kome 
opp frå bakken. Istandsettinga kan drøftast meir 
inngåande når kompetente handverkarar vert engasjert 
av styret. I første omgang handlar det om å sikre 
bygningen mot lekkasjar. 

Alle stavane har sige ned anten grunna 
råteskade i enden, eller at fundamentet 
under har sige (markert med sirkel)

Oppmålinga syner at grindane ikkje står parallelt.

Rød linje markerer skjeivsetninga i bygget
Opphavleg dør

Dør inn til 
stallen frå 
skykkja

Dør inn til skykkja på nordsida

Byggetrinn 3 
(antatt)

Byggetrinn 1 
(antatt)

Byggetrinn 2 
(antatt)

Råteskade grunna lekkasje  
i søraustre hjørnet.

Råteskade
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Tømmervegg sett fra sørvest.                                                                                        Foto: Stiftelsen Fjelberg prestegard.

Konklusjon 

Stallbygningen på Fjelberg prestegard har kultur -
historisk interesse og bør inngå i det freda bygnings-
miljøet på prestegarden. Det er viktig for konteksten 
og historia til prestegarden at det er bevart ein byg-
ning som viser litt av korleis den praktiske drifta 
med dyr som arbeids- og transportmiddel har vore 
på garden. Når det gjeld dei lagra materialane frå løa 
som vart riven, burde også dei få ein planlagt bruk på 
sikt. Dette kan drøftast nærare. 

Når det gjeld den generelle tilstanden på stallbyg-
ningen, så er den tåleg bra og stallen bør difor settast 
i stand. Grunngjevinga for at denne bygningen ikkje 

vart tatt med i fredinga av prestegarden i 1991 er 
ukjent, men truleg har det med at fleire av bygningane 
den gang hadde store skadar og at det ikkje var øko-
nomi til å ta vare på alt. Det er ofte slike funksjons-
bygg som ikkje har vorte prioritert i større fredingar, 
grunna store økonomiske utfordringar på bygnings-
massane generelt. 

Fylkeskommunen vil tilrå at stiftinga Fjelberg 
preste gard får kompetente handverkarar på plass og 
lagar ei kalkyle på sikringsarbeidet. Deretter kan stif-
tinga søkje fylkeskommunen om tilskot til straks -
tiltak.  

 

 
 
 

Grieg Foundation støttet  

dokumentasjonsprosjektet  

med kr. 40.000 

 
 

 
 

Dokumentasjon synfaring 15.6.2021. Utdrag  
av brev og dokumentasjon fra  fylkeskommunen.  

Stiftinga har fått årleg driftstøtte og  

der det vert opplyst om det. 
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Anne Margrete Aarseth 
Grønn var min barndoms øy 

 
Da vi i 1 938 flytta til Fjelberg, var jeg ett år gammel og 
hadde to eldre brør. Min yngste bror blei født i 1940.  

Øya vi tilbrakte det meste av vår barndom på er spe-
siell, ikke bare fordi det var der jeg tilbrakte mine fleste 
barneår, men også fordi det var og er ei spesielt frodig 
øy, et paradis for barn. I tillegg var det et lite samfunn. 
60 mennesker bodde på øya i den tida. Vi var avhengige 
av naboøya, Borgundøy, for skole og butikker. Hoved-
kirka, et midtpunkt i samfunnet, låg på «vår» øy, høgt og 
fritt oppe på bakkekammen. I ly av kirka låg prestegår-
den, vårt hjem, med kvitmalt hovedhus, dekorativt røde 
stabbur, eldhus og vetlehus.  

Den såkalte utviklinga har ikke fart så hardt med 
samfunnet der. Det er derfor med glede en vender til-
bake, både i fysisk forstand og i erindringa.  

Sjøen var ikke langt unna og hadde en stor plass i 
våre liv. Sjøveien var fra gammelt hovedferdselsåra. 
Men på den tida var ikke øya vår knytta til rutebåtnettet. 
Robåten, enten vår egen eller skoleskyssen, var et viktig 
framkomstmiddel til å komme over sundet til Bor-
gundøy. Postmann Jørgen fra Grønnestølen hadde sin 
robåt og brakte daglig posten trofast fra naboøya. I til-
legg var skøyta til «Larsen» og Landi, skøyta til Erik 
Landa, til å stole på om en skulle ta ut på noen lengre 
ferd, for eksempel til Leirvik på julehandel. Skøyta til Jo-
hannes Miljeteig på Borgundøy frakta far når han skulle 
til ei av de andre øyene eller til Bjoa. Ølen og Valen i em-
bets medfør.  

Ellers hadde far sin egen motorbåt, Alkekongen, og 
var stadig på farten med den. Han kunne også finne på 
å ro så langt som til Halsnøy. Mor hadde mange engste-
lige kvelder når han ikke kom hjem før seinkvelden.  

Den eneste vei av noen betydning på Fjelbergøy kom 
opp fra kaien og gikk like rundt hjørnet mellom Hoved-
huset og Bispestua. Så forsvant den oppover, forbi kir-
kegården, tok en sving og flata ut før den retta seg opp 
og passerte de tre større gårdene og lensmannsboligen. 
Den endte i Breivik hvor skogen åpna seg mot sundet 
mellom Fjelberg og Halsnøy.  

Våre små føtter løp fritt omkring på dagtid. Etter 
mørkets frambrudd blei aksjonsradiusen mindre. Ver-
den før leggetid var kjøkkenet med den store grua og 
den vesle hjørnestua, «litlastovo», med utsikt oppover 
veien og ut i hagen. Innafor kjøkkenet strakte langerom-
met seg. Det var brukt til oppbevaring av mat, og var el-
lers gjennomgang til bad og soverom. I flukt med lange -
rommet låg badet med det rødmalte badegolvet og den 
lysende store kopperkjelen hvor badevannet blei opp-
varma. Mine foreldres rom låg i hjørnet ut mot kirka. 

Ved sida av var husets største rom, hjørnestua. Det var 
også det mest upersonlige rommet, tidvis møblert med 
lange benker og bord. At det også var barnas soverom, 
var litt merkelig, men skyldtes sikkert mangel på andre 
og mindre rom i første etasje. Vi minste barna låg også 
av og til på foreldrerommet. «Storastovo» låg på den 
andre sida av hovedgangen. Den var mørk og dyster, og 
var lite brukt i vårt daglige liv.  

De store mysteriers rom var de ovenpå, gjesterom-
met som låg inn mot bakken og pikeværelset med den 
flotte kvitkalka muren som heva seg bratt mot taket. At-
skillige friere tok seg nok inn der i hemmelighet. Preste-
gården var en storforsyner av koneemner til øyas ung-
karer.  

En lang gang med bjelker av tre som støtta opp om 
taket strakte seg fra den ene kortenden av huset til den 
andre. Der kunne klær henges til tørk, der hadde mor 
sin rulle til sengetøy og duker. To bratte trapper førte i 
hver sin ende opp til andre etasje. I den innerste enden 
hadde far sitt kontor, med utsikt mot kirka. På hver side 
var der to mer beskjedne rom. Min farmor bodde hos 
oss etter at hun blei enke og oldefar Lindseth, hennes 
far, døde. Hun hadde ett av kvistromma, mens det 
andre var arkiv og hadde en viktig plass som gjømme-
sted for radioen under deler av krigen.  

Om dagen var der plikter å utføre for arbeidsvillige 
små hender. Men det var også tid til leik. Hvilke årstider 
det var, bestemte mye av dette.  

Høsten var ei travel tid. Frukt skulle plukkes, poteter 
taes opp. Hvor mye nytte vi gjorde, er ikke godt å si. 
Men vi var der. Iallfall tre av oss var «barnearbeidere» 
uten betaling. Så var vi sysselsatt den tida; i frukthagen 
hos far, i potetåkeren lengre oppe på øya hvor farbror 
Karl og tante Marie forpakta gården til søstrene Jesper-
sen og deres mor, enkefru Rakel Jespersen.  

Ett spesielt bilde er blitt stående i min erindring. Det 
var høsten 1 944. Vi var i åkeren til farbror Karl da vi såg 
ei fremmed skøyte komme inn sundet. Trafikken var 
vanligvis ikke stor i Fjelbergsundet. Båten blei kommen-
tert og vi undra oss på hva slags oppdrag den kunne ha. 
Vi kom til at det var en båt som skulle hente frukt. Da 
jeg kom hjem ut på ettermiddagen, satt mor og farmor 
så stille på kjøkkenet. Vi fikk svar på båtmysteriet. Far 
var tatt av tyskerne. Lenge visste vi ikke hvor han var, 
satt han i Norge eller i Tyskland? Noen brev blei etter 
hvert smugla ut av Møllergata 19 hvor han hadde havna 
etter å ha vært innom Stavanger først. Breva var skrevet 
på toalettpapir med kullet fra utbrente fyrstikker. Far 
fortalte seinere at han hadde spilt sjakk i fengselet. En 

Bilde: Wikipedia Commons
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medspiller var fange i ei anna celle. De kommuniserte 
visstnok ved hjelp av Morse-alfabetet.  

Etter at far var blitt pensjonist, var han ei tid vikar-
prest på Søreide ved Bergen. Der møtte han sin partner 
i sjakken, kirketjener Sørfonden.  

Den siste krigsjula blei ei spesiell oppleving. Det var 
den jula far satt i fengsel. Vi hadde vært i «Sjøstovo» på 
Borgundøy på julehandel en av dagene før jul. Der var 
det to butikker da, så vi kunne fordele oss når noe skulle 
kjøpes i hemmelighet. Det blei underlig nok en munter 
julekveld, spesielt under gaveutdelinga. Mor pakka opp 
sin gave fra eldste sønn, som hadde inntatt fars plass ved 
middagsbordet den kvelden. «Haes på etter barbering» 
sto det på flaska han hadde valgt seg ut i den tro at det 
var parfyme.  

Det var gjerne en annen julekveld jeg hadde gitt mor 
en papirlapp i gave. Jeg hadde lagt den under treet på 
storstua. Innskrifta lød: «Eg ska lova å bli snille. Eg ska 
slutta å slåss».  

Kanskje det holdt den kvelden.  
 

Da freden kom, var noen på besøk om kvelden for å for-
telle at alle på øya skulle gå i fredsmarsj for å feire og 
markere begivenheten. At mor den kvelden ikke ga oss 
lov til å delta, har jeg aldri forstått. Hun kunne naturlig-
vis ha sine grunner. Men det var så ulikt henne. Kanskje 
det bare var noen ungdommer som fant på dette.  

Så kom far hjem. Mor var reist til Bergen for å ta 
imot han. Det var ei glad 8 år gammel jente som stilte i 
prosesjon sammen med de andre skolebarna.  

Men da jeg såg far, bleik og tynn, høgt der oppe på 
rutebåten, begynte jeg å gråte. Noen av de andre barna, 
i stor uforstand, spurte hvorfor jeg gråt. Da kom ei av de 
få løgnene jeg har begått, – 

– Eg har så vondt i kneet.  
Så kom helten Rolf Nordhus hjem fra England. Han 

blei feira med stor fest på hjørnestua i prestegården. Søs-
ter Christi hadde dekorert med et vell av blomster. Han 
var en av de to heltene i min barndom i Fjelberg, høg, 
flott, smilende, alltid hyggelig.  

Den andre var Dag fra Stavanger. Han hadde vært 
heime fra England for å spionere da tyskerne hadde fått 
tak i han i traktene mellom Etne og Skånevik. De frakta 
han på en lastebil da han greidde å hoppe av og komme 
seg unna i mørkret. Han hadde skada seg i kneet i fallet. 
Han kom seg ned til Skånevik-fjorden, stjal en båt og 
rodde over til Utåker på fastlandet. Ei stund bodde han 
hos ei sykepleierske han kjente på Valen. I Høylands-
bygd snakka han med handelsmannen som anbefalte 
han å ta kontakt med presten i Fjelberg.  

Slik kom han til oss og låg i skjul på ett av de to kvis-
tromma oppe i andre etasjen. Søster Christi stelte kneet 
hans. Han var nok min første forelskelse. Da han var på 

beina igjen og var kommet ned en tur på den store 
gangen, tok han meg med begge armer og løfta meg 
høgt i været. Det var ei stor stund i ei lita jentes tilvæ-
relse. Seinere blei han kamuflert som dreng oppe på gar-
den til Jespersens hos tante Marie og farbror Karl. Dette 
var om høsten i 1 943. Det var Dag som seinere fikk med 
seg Rolf over til England. Da han forlot øya og jobben 
som dreng, fant tante Marie en lapp etter han. Der 
hadde han skrevet at han drog til Bortlandsøyene.  

Mor og far traff han etter krigen. De fikk en mengde 
fallskjermtråd i gave av han.  

Ett minne som lyser spesielt i forbindelse med krigs-
avslutninga var da Kongeskipet Norge besøkte Stord. 
«Larsen» tok ut med de som ville av øyas befolkning for 
å hylle kongen.  

Det var et lyshav av båter. Fakler var tent. Stordfjor-
den syda. «Larsen» greide å manøvrere skøyta like inntil 
sida av kongeskipet. Høgt til værs, på en utstikkende 
plattform, sto Kong Håkon, rank i ryggen. Søster Christi 
hadde med en blomsterbukett som hun prøvde å kaste 
over til Kongeskipet. Dessverre. Den forsvant i sjøen 
mellom båtene. Jeg husker ennå hvordan gastene som 
var oppmarsjert langs rekka snudde hodene og fulgte 
buketten med øynene.  

Tidlig om høsten var det et storarbeid å plukke bær. 
Rips og stikkelsbær, solbær og bringebær, hagen var full 
av bærbusker. Det var rensing av bær. sylting og safting. 
Lageret av hermetiserte bær og frukt vokste, ja, endog 
koteletter blei hermetisert på toliters Norgesglass.  

I skogen frista saftige klaser av tyttebær. Når Nelly 
Miljeteig var observert med breddfulle spann og bøtter, 
visste vi at tida var moden. Så var det vår tur.  

Enkelte ganger havna vi heilt ute på Senganeset. I 
skogene innafor var det nok å hente. Om det var fars 
motorbåt, Alkekongen, som frakta oss dit, eller om vi 
brukte robåten, husker jeg ikke.  

Når det lei ut på høsten, kom mørket tidlig. Vi henta 
melk hos pakteren Sørensen. Det var ikke alltid like en-
kelt for en 8-10 åring å gå oppover bakkene etter melke-
tid. Mørkeredsel var et faktum. Det hendte aldri noe 
skummelt utført av menneskehand på øya, men de små 
barneøynene hadde et fantasiens skjær over seg, noe på 
grunn av atskillig lesing. Lesinga foregikk delvis i hem-
melighet, etter at mor hadde lest aftenbønn med oss og 
sagt godnatt. Vi hadde rusta oss med lommelykt. Under 
hodeputa låg det saftige keiserinnepærer samla i løpet av 
dagen. De som hadde sprekker var best. Så fikk vi ei eks-
tra kosestund.  

Under innhøstinga skulle eplene behandles som 
glass. Min morbror Jens var en gang på besøk i innhøs-
tingstida. Han var ei kjempe til å arbeide, men tok nok 
litt voldsomt i når han skulle legge eplene i bøtta. Det 
sang i metallbøtta når han slengte eplene nedi.  
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– Forsiktig, Jensemann, forsiktig, advarte min far. 
Den samme Jensemann hadde ingen erfaring fra sin 
vindblåste trønderøy når det gjaldt arbeid med frukt.  

Og lampeglasspussinga. Vi pussa sot bort fra glassa, 
metalldelen av lampa skulle også pusses iblant, i alle fall 
til jul. Men fylling av olje og justering av veken var det 
mor eller hushjelpa som tok seg av. Vi var gjerne samla 
flere når vi skulle pusse lampeglass. Lampene skulle lyse 
oss over den lange og litt skumle gangen ovenpå, et al-
ternativ var talglys. Siden det ikke var elektrisk lys, var 
det nødvendig å frakte med seg lys når vi skulle i seng på 
hjørnestua i første etasje. Den låg milelangt fra den vesle 
dagligstua og kjøkkenet.  

Lampa var vår gode fe, en ledsager som beskytta oss 
mot spøkelsene det blei påstått holdt til, kanskje i Ho-
vedhuset, i alle fall i Bispestua.  

Min farmor opplevde dem «live» den eneste sen-
sommerkvelden hun låg aleine i huset. Da hørte hun 
skritt komme opp den trappa som låg lengst unna rom-
met hennes. Skritta nærma seg over den lange gangen 
og forsvant ved trappa som gikk ned til den store gangen 
ved hovedutgangsdøra. Noen bein var funnet under 
trappa i Bispestua. Spekulasjonen gikk ut på at noen, 
kanskje ei hushjelp i eldre tid, hadde begravd et barnelik 
der.  

For oss var det en naturlig ting å hjelpe til. Vi fikk 
tidlig plikter. Ei tid var mor lærervikar på Bjoa. Hun var 
borte i ukesvis. men hjemme i helgene. To hushjelper 
skulle erstatte ei morshand. Det var nok en tabbe å an-
sette to. De hadde en viss pedagogisk innsikt og visste 
vel at jo mer de skrøt av oss, desto mer arbeidde vi.  

Da mor en gang kom overraskende på dem, oppdaga 
hun at det var jeg som vaska gulva, mens de underholdt 
hverandre, sto og såg på og skrøt. Det endte med at den 
ene hushjelpa blei oppsagt.  

Før jul var det et storarbeid, i alle fall syntes vi det, å 
få veden i hus. I julehøgtida skulle vi slippe vedarbeid. 
Min eldste bror var spesielt flittig. Når de to brørne 
skulle sage vedskiene til kubber, hadde de et spesielt tel-
lesystem, innført av eldstemann. De skulle sage tjue ved-
skier, så var det å bære kubbene til stabburet hvor de blei 
stabla for sin videre ferd inn i Hovedhuset. Men arbeids-
formannen la til et ekstra «tall», titten, altså nitten, tit-
ten, tjue.. Det var nok et eksempel på hans grundighet 
som seinere skulle komme han til nytte i studier og 
forskning.  

Sjøl om de store stuene ikke blei benytta daglig, 
trengtes det mye ved: Ukentlig skulle det fyres under 
den store kopperkjelen på badet, grua på kjøkkenet 
krevde sitt. I tillegg var der ovn til matlaging. I eldhuset 
vaska mor eller ei hushjelp stadig tøy. Det skjedde i 
grønnmalte trestamper. Men først skulle kvitvasken 
kokes.  

Lefsebaking var en annen av min energiske mors ak-
tiviteter. Særlig var lefsebakinga viktig før jul. Det arbei-
det foregikk også i eldhuset. Den dag i dag savner jeg 
mors julelefser! 

Ved til Hovedhus, ved til eldhus og juleved til lagring 
på stabburet, jo, det var nok å henge fingrene i for de 
som ville.  

Nummer to i søskenflokken hadde mest sans for 
leik. Hans hug sto til Havn, der var det leikekamerater, 
der låg eventyret og venta.  

– Eg vil så gjerne leika, kunne han si og vips så var 
han borte.  

Jeg prøvde noen ganger å ta opp konkurransen med 
de to noen få år eldre brørne når det gjaldt vedhogging. 
En gang de hadde tatt seg en lovlig lang hvilepause og 
var forsvunnet, hadde jeg tatt oppstilling ved hoggestab-
ben i vedskuten for å hogge småved. Jeg skulle vise at jeg 
var flinkere enn dem.  

Det var ikke alltid like enkelt å treffe kubben som 
skulle kløyves. Plutselig hadde jeg kløyvd negla på ven-
stre langfinger. Det er et synlig barndomsminne frem-
deles.  

De fem store lønnetrærne som laga et skille mellom 
kirka og prestegården laga også mye ekstraarbeid for 
oss. Lauvraking blei en fast fornøyelse om høsten. Noe 
moro fikk vi ut av det og. Det gikk an å hoppe i lauv-
dungene.  

Ikke forstå det dithen at vi slava og sleit fra morgen 
til kveld. Nei, vi hadde god tid til leik og undring. Livet 
var rundt oss, naturen var nær. Det var ei frodiggrønn 
øy med mange spesielle vokstrer. Vi gikk på oppda-
gingsferd i naturen, vi var mye sammen med de andre 
barna på øya. Jeg var heldig å ha to jevngamle veninner, 
Gudrun Selle og Evy Sørensen. Vi møttes til turen over 
sundet til skolen annenhver dag, vi var sammen i leik og 
rollespill. På vår øy var det ingen distraksjoner i form av 
godtebutikker eller kino, ingen bilmonstrer som kunne 
true vår ferd.  

Den største faren var sjøen, men den var også et 
eventyrrike. Vi låg stadig nede ved bryggene, da helst 
ved Grønnestølskarene sin rødmalte. Det var lett å 
glømme at vi låg ytterst på bryggekanten. Undrene der 
nede trakk. Min yngste bror mista en dag balansen da vi 
låg der alle fire på rad. Stor var min forskrekkelse da 
kroppen hans plutselig blei en del av livet under sjøflata. 
Vannet var dypt nok, skrikene våre høge. Men før mor 
og far som kom stormende, hadde nådd ned, hadde eld-
stemann hoppa uti og fiska opp minstebroren.  

Vi lærte tidlig å svømme. Å ferdes i robåt blei en na-
turlig ting. De nødvendige turene med skoleskyssen 
Svein Blokkhus over til Borgundøy foregikk annen hver 
dag, ellers låg vi ofte og rota rundt i vår egen robåt.  

«Åra til Paul» blei et begrep. Vi oppfant en leik der vi 
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støtte ei åre av full kraft ned i sjøen slik at den 
ploppa opp igjen og vi måtte fange den. Jeg 
hadde en dag låntatt en av øybeboernes båter 
og bedrev denne underlige sport. Så en gang 
kom ikke åra opp igjen. Jeg venta og venta på 
at underet skulle skje, men nei. Det var å karre 
seg til lands med ei åre, sekundert av mine noe 
spydige brør som sjølsagt gjorde det meste ut 
av det, både da og seinere.  

Da båteieren Paul noen dager etter kom 
forbi vår bærhage, hvor noen av oss plukka 
stikkelsbær, etterlyste han åra si. En av brørne 
kom da til å si 

– Det er det Anne som har gjort. Jeg dukka 
flau ned bak en busk. Historien fikk aldri noe 
etterspill.  

Skjell fra stranda blei til buskap på båsen i 
de små steinhusa vi murte opp når vi var 
samla til leik i Havn. Kjøpte leiketøy var det 
smått med. To dokker var det jeg hadde for å 
trene på morsrolla, ei tøydokke med krushode 
som min mormor hadde gitt meg og så sove-
dokka da, ei mye større dokke som min yngste 
bror en gang tok litt hardt i så den måtte på 
«sjukehus». Hvor jeg hata bror min da! Han 
fikk jo ellers all oppmerksomhet følte jeg. 
Astma plager og eksem stred han med i flere 
år. At han seinere blei en tøffing, såg vi på som 
nesten et under. Under krigen gikk rasjonen 
av fint hvetemel til brød til han. Ikke rart at jeg 
gråt ut mine sorger på den bakken vi etter 
hvert kom til å kalle «Gråtebakken». Dit løp 
jeg for å se båten som frakta mor fra Fjelberg til Utbjoa 
til hennes lærervikargjerning. Jeg satt ensom med min 
sorg til båten var ute av synet ved Kyrkjeholmen.  

Ellers hadde vi ei stor dokkestue, et ordentlig hus 
med både stue og veranda som farbror Karl hadde laga 
til oss. Der kunne vi være inne og leike.  

Røykesild og poteter var en populær rett som blei 
servert der.  

Det var mange snøløse vintrer i Fjelberg. Men de 
små tjerna som låg strødd innover i skogene inviterte til 
å gå på skeiser. Utstyret var enkelt. Skeiser med jern 
under skulle forflytte mine undersåtter. Far kunne være 
med oss på disse turene. Han var tydelig interessert i å 
holde sine egne skeiseegenskaper ved like, men han 
kunne også oppmuntre oss og komme med tilrop når vi 
arrangerte skeiseløp. Far blei seinere en god turkamerat 
da vi flytta til Aurland og begynte å trave i fjellet, både 
for å leite opp våre egne sauer som var på fjellbeite om 
sommeren, for å plukke molter, eller rett og slett for å 
leite oss vei i ville fjellet. Det hendte han kom ned igjen 
uten bak i buksa eller med våte sokker og sko.  

– Der er alltid en vei, var ett av min fars yndlings -
utsagn.  

Men det var mor som sto oss nærmest i de yngste år. 
Hun var oppdrageren, hun leste for oss. Hun var spesielt 

god til å lese og blei brukt en del til opplesing i større 
sammenhenger. Ellers var en av de barnekjære mostrene 
ofte på besøk og tok oss med til Den løyndomsfulle 
hagen eller satte oss på ryggen til gåsa til Nils Holgerson 
og Selma Lagerløf tok oss med på den vidunderlige 
reisa.  

Mine eldre brør lærte visst å lese på gravsteinene. 
Prestegården var omgitt av to kirkegårder, den gamle 
ved kirka og den som var i bruk. Den låg bak Bispestua 
og strakte seg oppover mot frukthagen vår. Ikke rart at 
jeg tidlig begynte å tenke på døden og undres på hva det 
evige liv kunne bestå av. Men da jeg fikk vite at dyra ikke 
kunne komme til himmelen, mista jeg trua på et liv etter 
dette. Jeg kunne ligge om kveldene og prøve å se for meg 
hvordan evig død ville være;først hundre år uten at noe 
ville skje, så hundre til og så videre i det uendelige.  

Vi opplevde begravelsene fra hjemmet. Når grav -
følget runda hjørnet på Bispestua for å ta veien oppover 
og inn på kirkegården, kunne vi barna sitte musestille på 

Prestefarmilien Aarseth på Fjelberg 1946.  
Bak fra v: Asbjørn (1935), Sverre (1934), Anne (1937),  
Foran fra v: Inge (eneste født i Prestegården,1940), 
Judit  Heien (1902–82) Sverre Adelstein (1902–81).
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dørstokken til kjøkkengangen og delta i sorga litt på av-
stand. Var det avskjeder med dyr på garden, for eksem-
pel slakting av gris før jul, var det også forbudt å bevege 
seg bort fra dørstokken. Når grisen var skutt derimot, og 
han i all sin velde hang opp ned i eldhuset, var det fritt 
fram. Vi storma inn i eldhuset;blod, tarmer, og andre 
innvoller fløt omkring. Det var det vi opplevde av «kino-
vold».  

Det var før TVens tid, men radio hadde vi. Når far 
forberedte søndagens preken, var det ikke alltid vi kunne 
få høre barnetimen. Det skulle være stille i huset da. 
Men vi hadde våre egne barnetimer ute i det fri. Noen av 
dem kunne være rett så dramatiske, for eksempel den 
gang vi tente på ei gammel, uthula eik i Kuhagen.  

Det var nok de store guttene, deriblant eldstemann 
hos oss, som fant på mange av spilloppene. Vi andre blei 
ofte med på kjøtt og flesk. En gang to av oss var på vei 
hjem fra Havn, dukka det opp et spøkelse i skogen like 
ved grinda der veien gikk ned i Kuhagen. Jeg måtte ta 
min bror Asbjørn hardt i handa da. Det var første (og 
siste... ) gang jeg såg et spøkelse.  

 
– Ikkje ver redde, Anne, trøsta min bror.  
– Det er berre Sverre.  

 
Så tok spøkelset av seg lakenet og min eldste brors ansikt 
kom til syne, flirende.  
Det hendte nok at vår yngste bror blei mobba. Men det 
ordet var ikke på moten da. Vi hadde noen påfuglfjører, 
sikkert hjemført av en sjømann på friing på pike -
rommet. De var vakre blå og grønne, med et slags øye 
dannet av disse fargene. Kanskje de var litt uhyggelige 
for små barneøyne, særlig når vi vifta med dem foran 
øynene hans. Det blei skrik og spetakkel.  

En gang slapp vi laus grisen nede i Svinevika. Vi fikk 
jaga han opp til Hovedhuset der yngstebroren vår befant 
seg. Inn i huset bar det med både gris og gutt. Han fikk 
en ubehagelig opplevelse. Hva som skjedde oss etterpå, 
har jeg heldigvis glømt.  

Like før jul tok vi turen til Kuhagen for å plukke 
kristtorn til jul, både til hjemmet og for å sende slekt og 
venner som ikke var velsigna med de dekorative grønne 
takkete blada og de julerøde bæra. Det var helst mor og 
jeg som gikk for å hente Kristtorn. Lillejulaften var det 
tradisjon å gå i skogen og leite ut et fint juletre. Da gikk 
vi oppover veien forbi Grønnestølen og inn i prestesko-
gen. Alle var med. Det hendte noen blei fornærma fordi 
det endelige valg ikke falt på det treet de syntes best om. 
Slik var jeg den fornærmede part en gang. Hevnen var å 
gjømme seg inne i skogen ei stund.  

Treet var oppbevart i eldhuset til den store dag opp-
rant. Det var mor som pynta juletreet. Vi stjal oss til å 
tjuvgløtte gjennom nøkkelhullet i døra til «storastovo». 
Men ikke før om ettermiddagen fikk vi beundre treet i 
all sin herlighet.  

For en barndom! For en lykkelig barndom! Ingen 
foreldre som drakk og kjekla. Det som fantes av dishar-

moni kom fra oss barna når vi sloss eller var ulydige.  
Det vi trengte av klær fikk vi, men aldri noen over-

dådighet.  
En gang like etter krigen var det utdeling av Mars-

hallhjelp. En stor pakke klær blei fordelt mellom alle 
som ville ha på øya. Jeg blei veldig fin i en lyseblå blom-
strete kjole med blondekanter.  

Maten var enkel og god, det var aldri snakk om å la 
være å spise noe fordi vi ikke likte det. Vi spiste mye fisk. 
Far hadde stadig garn ute som han drog opp tidlig om 
morgenen. Mor bakte brød. Kringler og annen gjær-
bakst var hun spesielt god til å lage. Mors sang under ar-
beidet laga ei god stemning i huset. Far var mer opptatt 
av å servere små morsomheter. Å synge var noe han 
gjorde bare når han måtte.  

Julaftens meny var først kaffe, sjokolade til oss barna 
og diverse julekaker, og sjølsagt mors lefser og vørter-
brød. Måltidet blei inntatt like etter at «Tveiten», Kris-
toffer Tveita, hadde ringt inn jula i femtida. Seinere på 
kvelden var det i all enkelhet risengrynsgrøt.  

Våren kom tidlig til kysten og øya vår. De første snø-
klokkene titta gjerne fram under snøen om det var noen. 
Et kvitt snøklokketeppe som bredte seg ut under og 
rundt de to rhododendronbuskene i hagen står fortsatt 
for meg som et spesielt bilde på vår. Ei tid plukka vi snø-
klokker som blei sendt til Bergen for salg. Det skulle 
være tjue snøklokker i hver bunt, tjue bunter i hver eske. 
Buntene knytta vi hyssing rundt og plasserte i to rader i 
ei pergamentpapirkledd skoeske. Salget blei formidla 
gjennom Laura Jespersen. Hun var forretningstalentet 
og hadde sine forbindelser i Bergen. Jespersens var av 
Bergensslekt og derfor litt finere enn oss andre. Men 
gode venner for det.  

Om våren kom det nye leieboere i fuglekassene 
under mønet på Hovedhuset. Det var interessant for fu-
gleelskere å følge utviklinga, se når det kom fugleunger 
og iaktta foreldrenes stadige flying til og fra for å sørge 
for at de små nebba fikk noe å tygge på. Men en gang 
skjedde det noe forferdelig. Guttene greidde å få bunnen 
ut av noen av fuglekassene. Dermed var de hjemma øde-
lagt. Jeg tror ikke de innsåg konsekvensen av sin udåd.  

Når våren satte inn med flere varmegrader og mer 
regn, begynte det å spire og gro i mors blomsterbed. Og 
i den store naturens hage som strakte seg gjennom flere 
åpne landskap, åpenbarte kusymrene seg. Når jeg en 
sjelden gang opplever kusymreblomster i dag, blir jeg 
rørt. De var en så viktig del av det vakre i min barndom, 
sammen med hageblomster som viola cornutta, klema-
tis av den dypt blåfiolette sorten og de eksotisk duftende 
jasmin-buskene som stakk opp ved hellegangen bort-
over mot uthusa.  

Alle som har bodd i landlige omgivelser har vel sin 
barndoms blomster. Jeg har i tillegg erindringene som 
vakre blomster. Barndommens rike ligger bortafor tid 
og sted. For meg, og jeg tror også for brørne mine, blei 
Fjelberg et hellig sted, et sted som ikke skal brukes opp i 
utide.  

forts. neste side
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Fiskeren 
mistet  
konen og 
fem sønner

Bildet viser Sæbøvik på Halsnøy, trolig på 1930-tallet. Den store bygningen nede ved  

bodde.  

To korte brev forteller 
hvordan livet var da 
tuberkulosen herjet i 
Sunnhordland. Fiskeren 
vil brenne sitt eget hus i 
fortvilelse.
Det er lett å være lei av korona-
pandemien og alle begrensnin-

gene den fører med seg i folks liv. 
Brev i arkivene viser hvordan 

friske folk på Vestlandet kunne 
bli berørt når familiemedlem-
mer fikk smittsomme sykdom-
mer som tuberkulose. I tillegg til 
sin egen eventuelle smittefrykt, 
kunne de bli utestengt fra både 
arbeid og sosialt samvær i årevis. 

Siden det ikke er lenge siden 

Sommeren kom med tordenvær, regn eller 
blide stråler av sol som lyste opp Fjelbergsundet 
en godværsdag. Sommerens dufter bærer jeg med 
meg. Duften av markjordbær, duften av nyslått 
gras, av soltørka høy. Rosene i prestegårdshagen 
var fulle av hemmeligheter som de bare kviskra til 
kaprifolen. Den derimot var uten sjenanse og 
spredte sin duft generøst til alle i nærheten.  

Om sommeren var vi barna ofte ei tid på Frøya 
hos gjestfrie mostrer og morbrør. Men var vi 
hjemme i Fjelberg, var vi stadig på tokt.  

Far kunne samle heile familien for å dra på tur 
til ei badestrand langs Borgundøy, der øya viser 
vei til Stord. Eller vi tok med oss det vi hadde av 
spann og gikk på leiting etter markjordbær. Kom 
vi hjem med skjult bunn i bøtta, var vi heldige. 
Men noen jordbær tredde vi på strå. Er det noe 
som smaker bedre enn godt modne markjordbær? 
Andre turer gikk til Rongedalen. Der var kyrne til 
folk i Havn på sommerbeite. Når de melka, fikk vi 
smake melk rett fra spenen. I dag er det vel mange 
barn som ikke vet hvor melka kommer fra. Vi 
plukka ivrig på flott fra bakparten på kyrne. Disse 
grå og næringssprengte oppblåste kroppene kan 
forårsake sykdom viss det vesle hodet blir stående 
igjen.  

Vi tenkte ikke så mye på farene, vi levde i nuet 
som barn flest gjør. Og nuet, det var vår, det var 
sommer, høst og vinter i vår barndoms hage, Fjel-
berg.  

En dag måtte det uunngåelige skje. Vi skulle 
flytte fra Fjelberg. Oppe hos Jespersens var det 
stelt i stand fest for alle på øya. Avskjedens timer 
var nær. Erik Landas skøyte låg ferdig lasta med 
møblene våre og de slakta hønene som skulle være 
hovedmenyen på turen. Etter at sammenkomsten 
var over, tok vi plass om bord. Sønnen til Erik, 
Knut, styrte skøyta ut sundet, først til Bergen, 
siden inn Sognefjorden til Aurland og vårt neste 
hjem.  

I den mørke høstkvelden sto ei 1 2 år gammel 
jente bak på båten og strigråt da øya forsvant. Hun 
var klar over at et viktig kapittel i hennes unge liv, 
barndommen på eventyrøya, var over.  

 
Anne Margrete Aarseth 

 
Vivestad, Ramnes, 2. 10. 04

Tidsbilde:
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Brev datert 26. juni 1930 til 

distriktslegen i Skånevik. 

Navnet på brevskriveren er 

fjernet, men her forteller 

«Per» at han har mistet 

familie og jobb på grunn av 

tuberkulose og at han vil 

brenne ned huset sitt.  

FOTO: STATSARKIVET I BERGEN

tuberkulose var en stigmatise-
rende sykdom, har jeg valgt å ano-
nymisere familien det her hand-
ler om og bare omtale dem med 
fiktive fornavn.

To små brev forteller
Sommeren 1930 fikk «Hrr Dis-
triktslægen i Skånevik» to korte 
brev som gir et godt innblikk i 
hvordan livet kunne bli da tuber-
kulose var den store folkesykdom. 

Mannen, som jeg har valgt 
å kalle Per, bodde ved Sæbø-
vik på Halsnøy. I brevene for-
talte han helt nøkternt at 
han hadde mistet både kone 
og fem voksne sønner til  
tuberkulosen. 

Per var fisker og var sammen 
med sine brødre medeier i en 
fiske not. På grunn av stor smitte-
frykt hadde han ikke fått vært 
med brødrene sine på fiske de 
siste 13 årene. 

Selv var han ikke smittet av 
tuberkulose, men siden smitten 
kunne følge med klærne hans fra 
huset, var det heller ingen som 
ville besøke ham eller ha særlig 
mye kontakt med ham. 

Per hadde også tapt mye pen-
ger. Det var selvfølgelig et økono-
misk spørsmål for en som hadde 
stått utenfor arbeidslivet så lenge 
å få brent ned huset og skaffet seg 

et nytt. Hvis han fikk dette gjort 
kunne han igjen få bli med sine 
brødre på fiske og altså være i 
stand til å forsørge seg selv. 

Hva distriktslegen svarte på 
brevet er ikke kjent, men i sitt 
neste brev forteller Per at ned-
brenningen av huset fikk vente 
til våren, altså i 1931. 

Nå skulle han reise til sin dat-
ter Anne som var gift og bodde 
i Bømlo kommune. De hadde 
nemlig lenge bedt ham komme. 
Når han var tilbake på Halsnøy 
skulle imidlertid han og legen ha 
en samtale.   

Seks av syv barn døde
Hva distriktslegen svarte på bre-
vene er ikke kjent, for arkivet er  
mangelfullt. Det er liten tvil om at 
formuleringene i Pers brev var et 
ønske om hjelp fra distrikts legen 
med å få seg et nytt sted å bo. 

Brevene forteller imidlertid en 
historie. Var det virkelig så ille at 
Per hadde mistet både kone og 
fem voksne sønner på grunn av 
tuberkulose?

Kirkebøkene i Digitalarkivet 
viser at Per var født i 1863 og giftet 
seg med sin Kari i 1892. Frem til 
1912 fikk ekteparet syv barn, søn-
nene Anders, Bengt, Carl, David 
og Erik og de to døtrene Anne og 
Brita. 

Folketellingen fra 
1910 viser at den eldste 
datteren Anne er i tje-
neste hos slektninger, og 
de andre bor hjemme hos 
foreldrene. 

Den yngste datteren Brita 
var nesten et år da hun døde 
av skarlagensfeber i 1911. 

I årene 1920, 1921, 1923 døde 
sønnene Carl, Bengt og Anders 
av tuberkulose henholdsvis 18, 
23 og 28 år gamle. 

Foster- og tuberkulosehjem
I 1924 ble den nest yngste søn-
nen David innlagt på Ekely tu-
berkulosehjem ved Valen. Han 
var da 17 år. 

I begrunnelsen for å legge ham 
inn der var at foreldrenes hus var 
lite og med få rom.  Mor skulle 
både stelle den syke og ta seg av 
hjemmet, dermed var smitte-
faren stor.

I huset  bodde egentlig da både 
mor og far, samt den syke og hans 
12 år gamle bror Erik. Den sist-
nevnte var satt i fosterhjem hos 
slektninger på grunn av smitte-
faren. 

David døde i 1927 på Ekely  
tuberkulosehjem 21 år gammel. 
Senere samme år døde hans mor, 
Pers kone, av tuberkulose. Tre år 
senere døde også yngstesønnen 

E r i k 
av tuber-

kulose, 18 år gam-
mel.

Ble huset brent?
I 1930 satt Per altså igjen med et 
gammelt tomt hus og den eldste 
datteren Anne og hennes barn. 
Disse bodde i Bømlo kommune.

Om han reiste til datteren 
og hennes familie i 1930 vet vi  
ingenting om. Datteren Anne 
døde i 1936, men ikke av tuber-
kulose. Per overlevde kone og syv 
barn. Senere samme år døde også 
Per selv, som fattigunderstøttet i 
en nabokommune.

Det er derfor ganske trolig at 
huset hans i Sæbøvik ble ned-
brent og at distriktslegen hjalp 
ham med nytt husvære. Datteren 
Anne har stor etterslekt. 

Brenning av hus
Allerede på et møte i Bergen i 1889 
vedtok den norske Læge forening 
et sett forholdsregler mot «Lunge-
tæring og dermed beslægtede 
Sygdomme», senere kjent som 
«Tuberkuloseplakaten».

Denne anbefalte at gamle hus 

hvor det 
hadde bodd 

flere tæringssyke, etter 
nedvask og ut røyking burde stå 

ubebodd i minst ett år.
Det er imidlertid kjent fra 

Sogn og Fjordane at privatper-
soner søkte fylkestinget om  
erstatning dersom de brente ned 
huset sitt på grunn av smittefrykt. 

En av dem, en mann fra Selje, 
fikk i 1911 etter harde forhand-
linger i fylkestinget 445 kroner i 
erstatning for å brenne sitt hus. 

Kilder: Statsarkivet i Bergen. 

Arkivet etter distriktslegen i Skånevik. 

Diverse kirkebøker og folketellinger. 

Brev datert 8. juli 1930 

til distriktslegen i 

Skånevik. Her 

forteller «Per» at 

brenningen av 

huset først kan 

skje til våren 

fordi han nå 

skal besøke 

datteren.

Marianne Herfindal  
Johannessen er historiker og 

arkivar ved Statsarkivet i Bergen. 

 Tuberkulosen herjet i Sunnhordland på 1930-tallet
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David Wheeler  
sørget for 
nystemt konsert -
piano i Almuestova 
31.mai 
 

Det var Husmorlaget og Sunnhord-
land Kraftlag som skaffet pen ger til 
innkjøp av et nyrestaurert Bluther 
konsertpiano i 1997. Vi kan altså i dag 
se tilbake på nesten 25 år med  mu sikk - 
opplevelser i prestegården! En nøkkel person de 
første årene var musikeren Sjur  Magnus. Han 
var trolig den som valgte ut instrumentet og 
den som holdt en rekke konserter i kirken og 
prestegården de første årene.  

I Kvinnheringen 1.august 1997 leser vi at 
«Preste garden er blitt eit kvalitetsenter, som 
folk strøymer til, anten det er som selskaps -
lokale, kulturarrangement, overnatting og 
anna». 

 

 

 

Kilde: Fjelberg Prestegård  
– et møte med historien.
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Steinerskolens Botanikkuke 
for 27.gang: 21. august – 4. september

  
  
S

am
ling
 
 

 for  
27.  

gang

For elever fra 3.vg trinn ved Steinerskolen i Bergen, ved Linda Jolly, botaniker,  
Elisabeth  Irgens, kunstlærer og Selma Stoltz, klasselærer. 

 

Takket være korona ble det ikke 
botanikktur i juni, hverken i 2020 
eller 2021.  

Vår 27. samling på Fjelberg 
ble derimot gjennomført i 
måneds skiftet august/september. 
Dessverre noe avkortet. Det var 
med spenning og kanskje noe 
skepsis vi planla tur så sent i 
 sesongen, men for en uke vi fikk; 
Strålende sol, varmt vær og rik 
blomstring av til dels andre 
 planter enn dem vi finner i juni, i 
tillegg til frukt og bær. 

Vi har studert planter og trær 
i sine rette omgivelser. Vi har lest 

og lært, tegnet og malt, sunget, 
spilt piano, fylt melkespannet på 
gården, badet og lekt. En ukes 
botanikktur på Fjelberg er kom -
primert. Mye kunnskap og lær-
dom skal bearbeides og be -
handles på kort tid. Til tross for 
(eller kanskje på grunn av) er 
dette den turen mange av 
Steiner skolen i Bergens elever 
husker med størst glede.  

Prestegården på Fjelberg har 
fungert som det perfekte stedet 
for denne samlingen i 27 år! Og 
vi kommer igjen! 

Gjennom alle år har vi blitt 

meget godt mottatt av hele det 
lille samfunnet på Fjelberg. Men 
uten Truls Grungs innsats som 
tilrettelegger og «vert» hadde 
ikke vårt forhold til stedet vært 
som det er. 

Takk til Truls for strålende og 
gledelig samarbeid i 27 år! 

 
Linda Jolly og Elisabeth Irgens 
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STEINERSKOLENS BOTANIKKUKE MED 14 ELEVER
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Det ble også  
tid til lek og spill



Kirkekaffe i prestegården, 12–14 november 2021 
 

Presteparet Jan Ove og Marit Elisebet Totland  gjenskapte i 2018 
en gammel tradisjon med kirkekaffe i prestegården på Fjelberg. 

Ved å leie prestegården, «flytte inn» for en helg, 
bake egne kaker  (som skapte god lukt i huset) og 
arrangere kirkekaffe, – oppfyller de virkelig 
 Stiftelsens ønske om å «levendegjøre historien». 

Helgen 12.–14.november ble på mange måter en 
minnerik samling. 

Slik har Marit Elisebet, som også er forfatter og 
billed kunstner, beskrevet samlingen på et egen -
produsert kort (t.h.):  

Nå har jeg en rolig stund i biblioteket mens 
oppvaske maskinen tar arbeidet etter kirkekaffien. 
Jan Ove hadde sin siste gudstjeneste, mens han enda 
var sogneprest her, så vi syntes at det passet fint 
med utstilling og kirke kaffi. Vi var nærmere 30 stk 
samlet rundt bordene. Været spilte på lag, så vi har 
vært gode og varme i prestegården og i kirka. 
Lars Marøy holdt en fin tale for Jan Ove. Og Jan 
Ove kvitterte med å takke for god mottakelse blant 
folket her. Han hedret alle som hadde bidratt til å ta 
vare på prestegården, og sa selvfølgelig noe fint, 
 spesielt om deg og Kari.  

I dag var også sønnen vår, Anders, med hit. Han er 
fulltidsforfatter. Og la inn et godt ord om prestegården: 

 «Hvorfor ha skrivekurs i Toscana,  
 når man kan ha det på Fjelberg!»  
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Ill forsiden egenprodusert kort  



23

Fra Årsberetning 2018

 

Sogneprest Jan Ove Totland  
ønsket velkommen

 

Prestekonen hadde bakt  
hjemmelagete kaker

 

Marit E. H. Totland  
med maleriutstilling

Kirkekaffe  
i Fjelberg Prestegard  

 
 



 

Frithjof Sælen jr. 
Dagbok fra seilturen  

til Fjelberg sommeren 1948 
 

I Astrid Sælens  arkiv ligger bl.a. dagboknotater fra hennes far Frithjof jr.s minner med  
seilkutteren «Snorre Sel» til Fjelberg sommeren 1948. Hennes farfar Fritjof O. Sælen sr.  

eiet seilkutteren (1941–64) og leiet nøst på Milde. Det var en imponerende båt med 11 køyer!  
Kutteren ble senere solgt tilbake til KarlsKrona i perioden 1965 …… 1975 (?)  

  
Lørdag l0 juli 
Opp til Milde. Nøstet. Båten og jollen ut. Sekker og 
bagger  tømmes, legges tomme tilbake i naustet. 
Vannbæring fra brønnen hos Pedersens. Rolf og jeg 
tar 150 1., et 30-liters spann + 2 bøtter.  

 
Søndag l l. juli  
Seilene tas ombord. Rolf opp i riggen, strammer og 
slakker på akterstaget i stormasten, det er festet over 
salingen i mesanen. Bøy øverst i masten, seil blir 
satt kl. 15. 30. Bra vind og god bør. Til Godøysund 
på 21⁄2 time. Jeg sleper inn på den stille havna. Der 
ligger bl. a Olaf Ellingsens «Danseuse» (12 m.) 
 Ankrer opp på den andre sida av sundet. Nedhaleren 
farer til tops, da Rolf og jeg tok ned storseilet. 
 Ankeret dregger og vi raker litt av.  

Rolf i land med en akterfortøyning. Latter og rop 
fra  hotellet, lytt på havna. Mange robåter att og 
fram mellom Godøy og hotellet. Påhengsmotorer og 
annen motordur. «Midthordland» Ender og maneter.  

 
Mandag 12. juli  
Regn. Helt stille, dødt vær. Bak hekken, oppe på 
land går en slåtte kar. Han er svært nys sgjerrig. 
 Setter seg ned med ljåen mellom knærne og er svært 
opptatt av livet og morgentoalettet ombord i 
«Snorre Sel».  

Dagen går med å glo på mane ter, vaske dekket 
og nytte kikkerten på hotellet og hytta til kron -
prinsen. Den er flyttet fra Solstråleøya, litt lenger 
ned i  sundet, og skal nå kles inn og nyttes til anneks 
til hotellet.  

Et stykke fra hotellet en stasjonær motor som gir lys 
og kraft. Den durer temmelig kraftig i sommerluften.  

Ut på etter-middagen kommer en båt oppunder. 
Det er Alf Moss. han bor på Godøy sammen med 
kona i en hytte som tilhører familien til Henrik Godø. 
Den sistnevnte kommer i en annen båt littt senere.  

Vi prater svømning på  baugen. A. sier han har 
sett en R. fra Danmark, borte på hotellet. Mente han 
liknet Emborg.  Tenker på å invitere A. ombord, 
men vi er på flyttefot. Skal inn til Lundegrend litt 
lenger nordøst på Tysnes, Det blir for trivielt å ligge 
utfor hotellet. Vinker farvel til de to B. S. S karene 
og  bukserer «Snorre» med jollebåt og påhengs -
motor. 50 min. til Lundegrend. Pent sted.  
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Seilkutteren «Snorre Sel», Korsfjorden 1949 med bl.a. 
følgende personer: I front,  Frithjof O. Sælen sr. –  
med solbriller og sort alpelue. Til høyre hans kone  
Astrid Weltzin Sælen, med grå turban. 
Fotografiet ble senere brukt i som forside på Rylard 
Yachtcoating i England.  Frithjof  O.Sælen sr. hadde 
agenturet for Rylard båtmotorer. 
  

I dagboken  er mor og far erstattet med M og  F 
B.S.S. står for Bergen Svømmeklub 



 
Tirsdag 13. juli  
Lundegrend har båtbyggeri. På slippen står en 
«fjordkrysser». Utenfor, på havna, ligger Kløver -
husets reisende båt: «Firkløveren».  

I innløpet til sundet der vi ligger, er det en liten 
holme. På nesset der er det en fyrlykt.  

Lude kommer med snekke og Keivinmotor. 
 Selvstarter. Jeg henter brød, sigaretter og fyr stikker. 
Lude tar en sving rundt båten. Foreldrene er i land. 
L. er interessert, ser ut som han har lyst til å komme 
ombord.  Snakker om motoren. «Dam», sier min 
mann, men jeg sa, at det måtte han ikke. («Avholds-
kvinne?») 

Rolf og jeg henter 80 liter vann i en brønn oppe 
ved veien. Treffer m. f på tilbakeveien. M. har fått 
smør som ser ut som den reneste smørfargen.  

 
Onsdag 14. juli   
Franske nsajonaldagen. Idag skal skandekket og 
øverste bord om styrbord repareres. Har fått en støyt, 
haiet og hugget under en vestakuling. Vann har trengt 
inn, rekken har tatt til å løsne og treet har råtnet. Fare 
for at det også skal komme til å angripe huden.  

En av karene legger seg utfor kanten bak og stik-
ker armen i sjøen for å få tak i tau og kjetting. Han 
er våt lengt opp på skulderen; det er mannen fra øya.  

Vi foreslår at de andre setter seg fram på bauen, 
så akterenden kommer høyere opp. De gjør dette. 
Etter mye strev og bal får de fatt i ilen og river den 
løs. Akslingen og en en flyndre under bunnen er 
slått skjev og flyndren er også løs.  

Turen må tydelig oppgis. Den ene av eierne sier 
for å trøste seg: «Dette her skulle hende». Om vi 
ikkje hadde gått ut før i morgen, så kan du forbanne 
deg på at vi hadde kjørt oppi driten då og. «Nei, 
dette her skulle hende !» 

Vi nytter kikkerten for å se etter F. og M. Langt 
om lenge skimter vi noe hvitt i skum ringen, oppe 
ved huset til byggmester Sortland. De kommer i 
veien, vi kan se glimt mellom trærne.  

De har vært langt inne på øya. Nå vil de sette 
garn. Garnet blir satt ved naustene der den hvite 
snekken lå. Vi kommer til køys nærmere kl. 23. 30. 
Inne i mørket, på marken og i skogen hører vi klar 
bjelleklang og kuraut.  

 
Fredag 16. juli  
Ingen fisk i garnet. En kald  morgen, men det blir 
varmere ut på dagen. M. og F. ror i land for å hente 
melk, solbær, egg, vann og likør.  

Den grønne motorbåten blir slept til Lervik på 
Stord, for å vøles. De to eierne sitter oppi den i bade -
bukser. Inne i viken skriker det skingrende: det er to 
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Seilkutteren «SNORRE SEL», eier: Fr. O. Sælen Sr.



jent unger som bader og skvetter 
vann på hverandre. Igjen bjelle-
klang og kulåt.  

M. og F. kommer tilbake. 
Ingen likør denne gangen heller.  

De har med seg noen dags-
gamle «Stavanger Aftenblad».  

 Vinden er fin. R. hiver opp 
ankeret. F. jr. fokken. Ankeret er 
fult av sli og tang og skitt. R. har 
vansker med det. Det henger i 
sjøen en lang stund før vi får det 
opp. Kursen settes mot Lervik, 
etter en jib utenfor Furholmen.  

Fra Langenuen kommer 
 vinden frisk, skum på toppene. 
Vi stevner mot Sagvåg. Like utfor 
Lervik dabber vinden av. Inne på 
land oser det hvit røyk fra Lervik 
Sildoljefabrikker. Så får vi vind 
igjen, like etter at vi har jibbet og 
satt kurs for Borgund på den 
andre sida av fjorden. Nå kjenner 
vi den ramme lukten fra silde-
røykne som driver fra land.  

Det bærer friskt avgårde mot 
Borgund. Snart når vi oppunder 
men blir så enige om å dreie av 
og inn i ny kurs, langs nordvest-
sida av øya og inn i Fjellberg-
sund. Tidligere hadde tanken 
vært å seile rundt Borgund på 
sørsida.  

Det er strøm i Fjellbergsund, 
men vi småjibber igjennom. 

 Kaster anker i bukta innenfor 
kirkebryggen i Fjelberg. F. jr. 
bader etter seilbeslåingen. 
 Middag på fiskeboller og surmelk.    

 
Om kvelden går vi i land 
for å lete opp Rolf Nordhus. 
På bryggen står en kar med 
hest og vogn. R. spør om 
veien. Jo, Nordhus er tredje 
garden vi kommer til langs 
veien. En stor, rød låve er 
kjennetegnet.   
 

Prestegarden på stedet er svært 
gammel, det samme er naturligvis 
kirken og, nær 280 år. Den er om-
gitt av svære, skygefulle trær. 
Hagen virker helt igjengrodd 
(se bilde neste side). Kirkegården 
virker som et dekorativt steinbed 
av stort format. Veidekket er over-
raskende godt på denne vesle øye, 
det virker nærmest som asfalt en-
kelte  steder. Veien går bratt opp 
fra preste garden til første garden.  

Langs veien er det store frukt-
hager. På et epletre finner vi 
blomstring sammen med fruktene. 
Noen kjempegraner står like ved.  

Den største har en diameter 
på ca. 1 meter og greinene er 
tunge og tette.  

Våningshusene virker gamle. 

De er overgrodd med eføy og 
 clematis. Jorda må være fruktbar 
her, det virker så frodig Vi når 
fram til øvste garden. Rolf er hjem -
me og vi hilser på ham og familien.  

Broren hans har drevet  garden 
siden han var tretten år. Nå er 
han 37. Faren reiste til Ame rika, 
hadde ingen interesse for garden, 
var i New Jersey,  Hobooken i 
14–15 år. Nå var han hjemme.  

Han var godt inne på soknets 
historie. Fortalte om kirken. Før 
var det en stavkirke, 200 år til-
bake i tida. Den var var så skral 
og trekkfull at presten skrev til 
 departementet at han kunne ikke 
lenger holde preik der. Etter opp-
fordring av den populære presten 
gikk så stedets befolkning i gang 
med å reise den nåværende.  

Fra nær og fjern kom de,  ma te- 
 rialer og redskap hadde de med. 
Snart sto kirken ferdig. Da solgte 
presten kirkehuset til staten og 
stakk pengene i egen lomme. 
Men det var en klar måle stokk for 
prestens popu laritet, at da han 
forlot soknet og kallet, så ringte 
folket kirke klokkene i sundet.  
Gardene på Fjelberg hørte under 
Halsenøy kloster. Tidligere var de 
selveiende. Så kom Fredrik 5 i 
penge vansker og gardene ble solgt.  

På Nordhus sto et gammelt 
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En stor rød låve var kjennetegnet.



steinhus fra 1864. Steinen var 
godt lagt, nesten som en slett 
mur. Den ene broren til Rolf har 
honningbier, en 14–16 kuber. 
Utenfor hver kube er det 16–18 
travle vaktsoldeter. En kalkun-
høne passerer.  

Den er pleiemor for en rekke 
små kyllingnøster.  

Vi hører nyheter i stua. Skum -
ringen legger seg. Vi hører om 60 
superfestninger som er kommet 
til England fra Amerika. Russerne 
er harde i Berlin-spørsmålet.  

Rolf N, følger oss om bord. F. 
og M. ror med garn. Vi drikker 
øl og prater. R. N. forteller fra 
Skegness. En belgier der som var 
ulidelig doven, ble kalt for taxi-
driver. Mannen ble arg, men 
gjorde intet. Senere viste det seg 
å være en kjent belgisk bokser.  

En instruktør hette Larsen og 
var løytnant. Han lærte dem se-
mafor. Lt. mente at en lærte de 
stygge ordene best. Prøve i sema-
for. Partneren til Rolf N. sendte 
grove og ufordelaktige saker om 

instruktøren. Løytnanten kon -
trollerte og ble litt stram i maska. 
Gikk så bort til partneren og 
kontrollerte der. R. N. svarte 
«helt enig». Løytnanten kunne 
vanskelig si noe.  

En som skulle rømme til Sve-
rige. Gestapo kom i huset der 
han holdt til like før han skulle 
over grensa. Kona. i huset, hun 
var 86 år, gjemte ham under 
stakken sin, mens hun satte seg 
ved rokken. Der satt han i nesten 
to timer, mens tyskerne huserte 
rundt om. «Det var fælt under 
der» sa gutten da han fortalte det. 
- R. N. dro i land 0.30.  
 
Lørdag. 17. juli 
F.  garn, fisk, nok til middag. 
Opp sent mellom kl 9 og 10. 
Været er kjøligere, overskyet. 
Bedres senere på dag. Rolf ror i 
land for å hente egg. P. og F. jr. 
gjør seilklar. P. og M. i jollen, på-
hengsmotoren i gang. De drar til 
Fjelberg, Borgund for innkjøp. 
De bruker 7. 5 min over dit. Jeg 

følger dem i kikkerten og med 
stoppeklokke. Rolf blir hentet 
ombord av en mann, med to 
barn i båten. Mannen blir lig-
gende ved sida og prate. Snakker 
om kirken. Kirken har katedral-
glass, gir et fint lys. Altertavlen er 
skåret i træ og malt. Interiøret 
har beholdt litt av stavkirkestilen 
med mørk midtgang. 4 egg fra 
Nordhus, 2 1. melk.  

F. og M. tilbake med kjøtt, 
sjokolade m. m. Skulle få smør 
senere på sommeren. Vi starter 
kl. 14. 45, etter at påhengs motoren 
er stuvet og garnet er hentet fra 
«nøstet» der det lå til tørk.  

Vinden er ganske frisk og vi 
krysser utover Fjelbergsund. Vi 
beslutter å sette kursen for 
Huglo, Furholmen igjen, da vin-
den står imot og kl. er mange. Vi 
har frisk bør oppover til holmen. 
Ankrer opp på samme plassen. 
Fisk til middag. F. og M. i land 
for å telefonere til Bjelkarøy og 
Formannsvei. Likøren er ennå 
ikke kommet.   
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Eføy vokste både utenfor og inni huset! Foto: Viggo Agdestein.
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Om Marcus Selmer f.1819, 
Randers  d.1900 i Bergen   
Han ble Bergens første etablerte 
fotograf i 1852 og drev fram til 
sin død i 1900. Det eldste kjente 
 Bergensbilde er et daguerreotypi 
tatt av ham fra 1854. Selmer er 
mest kjent for side landskaps -
bilder,  Bergensprospekter og 
folkedraktsbilder.  
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