Nils Bertin Algrøy
05.02.1891 - 10.01.1958

og

Kari Oline Rasmussen
31.05.1891 - 13.08.1963

Deira barn, barnebarn, oldebarn og tippoldebarn
(Heftet er utgitt mars 2000)
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Biletet er truleg teken i bryllupet til Gunvor og Nils Olai 31.05.1952.
(Alf Karsten var eigentleg ikkje til stades. Han var i det militære. Biletet av han er manipulert..)
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Bestemor og bestefar etterlet seg ei stor slekt. 15 barn, 43
barnebarn og eit antal oldebarn som blir større og større
etter som tida går. Her på biletet ser vi 14 av dei 15 barna.
Sverre (nr. 10) var død då biletet vart teken. Barna er nummererte etter alder, og vidare utover i heftet finn vi etterslekta etter kvart enkelt barn under dette nummeret.

Like før heftet gjekk i «trykken» fekk vi låne bilete av Sverre
(1927-1944). Biletet er teken på Hagavik, truleg ikkje så
lenge før han døydde. (Biletet er utlånt av Ingebjørg Algrøy.)
Dette heftet er kome i stand etter søskenbarntreffet i oktober 1999. Heftet er laga av Rune Anda og Oddmund Lervik,
og utgitt i mars 2000. Bileta frå søskenbarntreffet et tekne av Tor Reime. Bileta på side 8 og 9 er utlånte av Gunvor Algrøy.
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1
Hilmar Sigurd Algrøy

Mathilda (Hilda) Brenden

gift med

f. 16.06.1916

f. 18.12.1919 - d. 18.05.1978
DEIRA BARN OG BARNEBARN

2
Ragnhild Bothilde Algrøy

Reidar Anda

gift med

f. 10.08.1917 - d. 25.09.1999

f. 19.01.1914 - d. 22.11.1994

DEIRA BARN OG BARNEBARN
2a

Wenche Karin
gift med Alois Seidl

2b

11.06.49

Rune

31.01.53

gift med Norunn Anny Kalvenes

E-post: seidlfam@utanet.at
1. Roseleen
2. Christina
3. Maria
(familien bor i Wien, Østerrike)

16.05.53
18.05.49

E-post: anda@online.no
17.12.83
09.06.85
13.12.88

1. Marius Wang K. A.
10.04.85
(adoptert frå Nanjing, Kina april 1991)
2. Lena Mei K. A.
01.05.92
(adoptert frå Wuhan, Kina mai 1994)

Rune, med sin kone
Norunn «Nolle» Kalvenes.
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3
Henrik Olai Algrøy

Solveig Nordheim

gift med

f. 26.08.1918

f. 05.01.1932

DEIRADEIRA
BARN,BARN
BARNEBARN
OG BARNEBARN
OG OLDEBARN
3b

3a

Kirsten Norun
sambuar med Hans K. Vindenes
Kirsten Norun sine barn:
1. Kari
Barn: Camilla Algerøy
2. Carmen
Barn: Maria Algerøy
Kirsten Norun og Hans K. sin son:
3. Kim Rune

Gustav Magne

26.08.49

01.10.50

15.05.42

gift med Evy Jensen (seinare skilde)

23.10.52

12.07.68
14.05.93

1. Maren
Barn: Malene Algerøy
2. Guro

29.10.77
05.10.97
09.09.80

18.04.71
05.01.94

3c

13.01.81

gift med Helga Knapskog

Svein Helge
1. Mette (død 09.04.94)
2. Hilde
Barn: Mette Helen
3. Kristin

21.12.51
26.08.52
04.03.73
06.01.75
04.10.99
10.07.80

3d

Atle
gift med Sylvia Vinnes (død 27.12.92)
1. Henrik Serge
2. Angelique
3. Wally

21.03.58
01.12.52
23.04.84
18.11.86
22.06.88

3e

Frode

29.08.67

Frå venstre: Kirsten Norun, Svein Helge og Frode.
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4
Nils Olai Algrøy

Gunvor Brekken

gift med

f. 14.05.1920 - d. 23.03.1988

f. 23.10.1926

DEIRA BARN OG BARNEBARN
4c

4a

Hans Inge
gift med Kristi Nilsen (seinare skilde)

Grete Nansy

17.01.53

gift med Erling Herøy

03.12.54

19.05.55

E-post: erlin-he@online.no

E-post: hainal@frisurf.no
1. Ingrid

27.12.56

29.12.86
4d

Steinar

4b

Nils Kåre
gift med Rigmor Urdal
1. Jon Harald
2. Bjarte
3. Vegard

28.06.54

04.04.60

gift med Tove Næsheim

10.03.58

05.10.59

E-post: svnaeshe@online.no

02.12.81
04.05.85
17.04.89

1. Marianne
2. Kristian
3. Fredrik

23.05.82
22.02.85
04.02.97

Frå venstre: Steinar, Grete Nansy,
Nils Kåre og Hans Inge. (Den
sitjande personen på biletet er
Erling Herøy, mannen til Grete.)
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5
Norvald Konrad Algrøy

gift med Borghild

f. 28.06.1921 - d. 04.02.1991

Mikkeline Nordvik
f. 20.01.1923

OG BARNEBARN
DEIRADEIRA
BARN,BARN
BARNEBARN
OG OLDEBARN

Frå venstre: Grethe, Helge, Sigrunn, Reidar Bjarne, Kjell Normann, Olga Berit, Jorunn Berit.

5a

Jorunn Berit
gift med Alfred Strømme
1. Jan Tore
gift med Eva Morlandstø, fødd:
Hege
Espen
Lena
2. Ove
3. Terje
gift med Ingunn Tamlag, fødd:
Alexander
Mikael

5b

15.01.1943
30.04.1940
22.02.1964
19.01.1966
28.09.1988
21.07.1991
27.04.1994
26.10.1966
17.10.1970
11.07.1969
25.07.1993
01.10.1997

Olga Berit

15.07.44

gift med Olav Sverre Rabben

08.03.1943

1. Marianne

31.07.1965

5c

Kjell Normann
gift med Kari Johnson

01.07.46
06.03.51

1. Monica
21.02.71
gift med Roy Inge Nymark, fødd:
22.08.66
Marlene
11.07.95
Mats
03.07.97
2. Jørgen
13.08.72
samboer med Camilla Finnkirk, fødd: 21.05.79
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5d

5f

Reidar Bjarne

30.03.48

gift med Gjertrud Ågotnes

Helge

30.01.53

gift med Britt Kari Torsvik

17.05.50

1. Mette
25.02.70
1. Birthe
gift m.Jonny Bongom, fødd:
10.04.64
2. Olav Andre
2. Norvald Bjarte
27.05.73
gift med Anne Mette Lie, fødd:
10.05.74
5g
Andreas
12.03.98
DEIRA
BARN OG Grethe
BARNEBARN

02.04.59
24.03.83
16.05.90

28.10.61

gift med Bjørnar Kolltveit

5e

Sigrunn

13.05.50

gift med Ove Arne Foldnes

1. Ingelill
2. Dan
3. Tine

13.04.51

1. Rune
2. Tore

17.07.75
19.08.78

25.02.83
01.07.88
27.09.90

6
Bjarne Algrøy
f. 24.07.1922 - d. 11.03.1995

7
Otto Håkon Birger Algrøy gift med
f. 28.10.1923 - d. 10.06.1996

Helga Malmin
f. 27.11.1924 - d. 13.10.1984

DEIRA BARN OG BARNEBARN
7a

Nils Bjarne

20.04.50

gift med Astrid Kløgetvedt
1. Erlend
2. Ketil
3. Veslemøy
4. Håvard

14.09.50
19.11.70
24.01.74
17.04.79
08.07.81

7

22.12.57

8
Robert Anton Algrøy
f. 30.03.1925
DEIRA BARN OG BARNEBARN

9
Bergit Helene Algrøy

Monrad Malmin

gift med

f. 26.07.1926

f. 07.01.1916 - d. 07.02.2000
DEIRA BARN OG BARNEBARN
9c

9a

Magne David
gift med Astrid Foldøy
1.
2.
3.
4.

Morten
Anne Jorunn
Alf Magne
Bjarte

Solfrid

27.03.52
13.06.52

gift med Tor Reime

27.12.79
09.10.82
21.12.84
05.11.87

tor-reime@c2i.net
1. Espen
gift med Ellinor Fjermestad, fødd:
2. May Brit
3. Tor Sigve
4. Daniel

9b

Kari Oline
gift med Svein Algrøy
1. Stian
2. Kathrine
3. Robert

26.03.53
09.03.54

9d

25.06.78
14.09.80
17.08.88

gift med Dag Asbjørn Haukland

Brit Norunn

02.01.55
21.01.52
13.12.75
13.11.75
24.11.78
16.04.82
13.06.86

12.04.56
01.01.57

dag-hauk@online.no
1. Berit Helen
2. Ingvar Didrik
3. Anne Mette
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18.12.78
15.04.81
14.03.85

9e

9g

Per Steinar

20.12.58

Rolf Willy
gift med Hanne Haugen (seinare skilde)

9f

Ivar Martin
hilde.malmin@c2i.net
1. Halvar
2. Simon
3. Ingrid

02.09.67

rwilly@online.no

23.02.64

gift med Hilde Hegre

14.08.65

1. Øistein
2. Birgit Helen
3. Mari Anne

02.01.63

DEIRA
BARN OG BARNEBARN
24.07.92
03.05.94
01.08.96

Frå venstre: Magne David, Kari Oline, Solfrid, Brit Norunn, Ivar Martin og Rolf Willy.

10
Sverre Algrøy
f. 09.12.1927 - d. 04.10.1944
9

16.12.86
11.05.88
05.03.91

11
Ingolf Mathias Algrøy

Helga Kristine Algrøy

gift med

f. 12.06.1929

f. 04.03.1936
DEIRA BARN OG BARNEBARN

11 a

11 c

Kristin

Kjartan

gift med Helge Algrøy

09.11.60
21.01.59

E-post: kjartan.algroey@online.no

26.05.86
17.07.87
17.04.92

11 d

1. Elisabeth Eide

15.10.63
19.10.90

E-post: helalgro@online.no
1. Trine
2. Sissel
3. Hege

Aaslaug
sambuar med Dagfinn Fjeldstad

11 b

Kari
gift med Harald Birkeland
1. Ingvild
2. Hans Kristian

27.03.67
01.04.64

E-post: aaslaug.algroey@c2i.net

16.01.62

1. Synnøve

22.12.53
29.12.86
21.10.88

Frå venstre: Kristin, Kari, Kjartan og Aaslaug.

10

05.12.99

12
Alf Karsten Algrøy

Gerd Jorunn Oen

gift med

f. 27.11.1930

f. 11.07.1945
DEIRA BARN OG BARNEBARN

12 a

Mona
gift med Jan Erik Rognaldsen

12 c

04.09.64

Bjørn

20.06.62

sambuar med Reidun Eidheim

E-post: jerik-r@frisurf.no
1. Hege
2. Kaja
3. Erik Andre

20.08.67
30.11.70

E-post: bjorn.Algroy@hsd.no
05.12.87
08.02.91
18.01.93

1. Preben
2. Sander

14.07.93
10.12.98

12 d
12 b

Frank

Jill

19.07.66

gift med Arve Normann Ruud

11.12.69

E-post: jillal@online.no
Martine Bakk (Arve sin datter)

18.07.90

Frå venstre: Jill, Bjørn, Frank og Mona.

11

19.04.71

13
Karl Malvin Algrøy

gift med

Gerd Mathilde Nordheim

f. 21.05.1932 - d. 12.10.1994

f. 24.03.1939

DEIRA BARN OG BARNEBARN
13 a

Jo Inge

13 c

08.06.73

Sølvi
Sambuar med Atle Vidar Hjartøy

13 b

Heidi
gift med Leidulf Ove Hjartøy
1. Beathe
2. Anders
Tvilling: Gutt
Tvilling: Jente

26.11.74
11.11.69
14.08.94
11.11.96
03.02.00
03.02.00

Frå venstre: Sølvi, Heidi og Jo Inge.

14
Ingebjørg Algrøy
f. 20.12.1933
12

17.02.77
23.07.73

15
Kjellaug Algrøy

Nils Olai Lervik

gift med

f. 24.04.1935

f. 12.12.1926 - d. 24.12.1984
DEIRA BARN OG BARNEBARN

15 a

Nils Bertin
gift med Solaug Iren Turøy

15 d

21.01.58

Oddmund

10.07.69

E-post: nlervik@c2i.net
1. Espen
2. Nils Ove
3. Therese

1. Maria Sung Ae
04.05.96
(adoptert frå Seoul, Sør Korea august 1996)
2. Sondre Bum Soo
07.12.98
(adoptert frå Seoul, Sør Korea mars 1999)

23.06.59

15 e

Villy

E-post: mn13370@c2i.net

gift med Elin Storesund
1. Kjetil
2. Rune
3. Kristine

24.05.66

gift med Nina Merete Angeltveit

15 c

Sverre

21.03.68

E-post: olervik@c2i.net

20.07.90
19.10.93
19.10.93

15 b

Kurt Magne

31.12.61

gift med Bente Kleppe

25.06.60

07.11.69

E-post: villylervik@c2i.net
1. Ingvill

26.08.68

28.12.99

15 f

01.11.91
19.01.93
02.04.96

Vigdis

25.01.70

gift med Per Hareland

31.03.66

1. Kjell Tore
2. Daniel
3. Nils Martin

01.06.96
18.05.98
25.12.99

Frå venstre:Vigdis,Villy,
Oddmund, Sverre, Kurt
Magne og Nils Bertin.
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Hans Inge Algrøy
si tale
ved søskenbarntreff
23.10.1999
Her var det plass til heile familien på 17 og taus, og endå var
det gjesterom ledig til omreisande emiserer. Ikkje rart den
siste ungen måtte få plass i nedste komodeskuffa då ho kom
til verda. Dei hadde nok andre krav til husvære før enn vi har
no!

BESTEFORELDRA VÅRE
Vi er mange forskjellige folk her ikveld, og mange av oss
som er søskenbarn kjenner kvarandre knapt.
Bakgrunnen for at vi likevel er samla her, og det som
bind oss saman, er at vi har felles opphav, og etter gammal rekning er vi i tjukkaste slekta.
Frå foreldra våre har vi sikkert alle fått eit inntrykk og
eit bilde av besteforeldra våre og leveforholda til familien
då våre foreldre vaks opp, og nokon av oss er så gamle at
vi hugsar dei litt sjølv. Kvar enkelt av dei ungane som
vaks opp i den familien har nok sitt spesielle inntrykk og
sine spesielle minne frå den tida som dei har fortalt vidare
til dykk, men eg vil likevel drista meg til å gjengi noko av
det eg har fått høyra gjennom min oppvekst og samtale
med fleire av dei den siste tida. Eg har fått historien fortalt gjennom både far min og mor mi som var nabo og
venninne med Bergit og gjekk i huset der frå ho var jentunge
Bestemor og bestefar var begge fødde i 1891, han på
Algrøy og ho i Kolltveit. Dei var tremenningar gjennom
begge si morsslekt som kom frå Løno, (ei lita øy ute i
havet vest for Algrøy som no er ubebudd) og som flytta
til Løno frå Vik i Sogn ca 1845. Det er vel truleg at dei
utfrå slektskapet hadde kjent kvarandre heile livet.
Bestefar var yngst av ein søskenflokk på 6, og han vart
kalla Ture-Nilsen fordi faren, Tur-Hansen kom til Algrøy
med foreldra sine då han var 2 år gammal. Bestefar, som
heitte Nils Bertin, hadde ein eldre bror som heitte Nils
Olai og ein som heitte Hermund, begge desse reiste til
Amerika, slik at bestefar var den som etter kvart overtok
bruket heime. Han som heitte Nils Olai omkom i ei ulukke
i Amerika som ung, mens Hermund levde til 1969 og
vart ein gammal mann. Av dei to søstrene som levde opp
budde Elisabeth på Turøy og Ingeborg Kristine (Kristine
Lervik) på Algrøy.
Den lengstlevande var Kristine Lervik som døydde i
1972.

Bestemor var nest eldst av 9 søsken, 6 jenter og 3 gutar.
Av desse vaks 8 opp, 2 gutar og alle jentene. Ein av brørne,
Henrik, omkom i ei ulukka på Kolltveitfabrikken som 19
åring, så det var berre Karl igjen av brørne til bestemor.
Berre 3 av søskena hadde etterkomarar, men dei hadde
til gjengjeld mange, Brita (Einarsen) i Kolltveit hadde 10,
Johanna (Skjerping) som gifta seg på Osterøy, hadde 7
ungar og bestemor altså 15.
Bestemor og bestefar gifta seg i 1915 og fekk etter kvart
15 born i løpet av 19 år frå 1916 til 1935.
I huset som de har sett bilde av her idag, budde alle
desse og fram til dei første 10 -11 ungane var fødd, levde
også foreldra til bestefar og som regel hadde dei ei
taus(tenestejente) som også budde i huset.
Før eg går vidare vil eg fortelja litt om Tur-Hansen,
oldefaren vår. Han var kjent som ein ualminnelig rolig
kar. Det vert fortalt at ein gong han og nokre andre var på
havet kom det eit fæla ver som gjorde at det oppstod ein
kritisk situasjon og då dei andre kava på for å berga båt
og bruk fann han pipa si fram og sa: “Sannelig, ska` eg no
ha tobakk i pipo mi først “. Vi har ei gammal dagbok
heima der min tippoldefar på mor mi si side skreiv detaljert ned hendingar frå rundt århundreskiftet, der står det
mellom anna: “Lånt ut ei toloka fiskekista til Tur-Hansen som han skulle bruka til å føra torsk og sei til Bergen,
leige 1 krone.” Det tok ca 6 timar kvar vei å ro til byen.
HUSET
Huset inneheldt i hovedetasjen, stove, kammers og kjøkken med eit lagerrom bak. Seinare vart det bygd på eit
bislag på vestsida med utgang til terrenget der. Hilmar
fortalde at han huskar når dei bygde bislaget. Han var for
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liten til å slå spikar, men han var med, og han trødde ein
spikar inn i foten. Det var endåtil ein dag dei hadde vore
og drege makrellgarn og fått 30 makrellar!
På loftet var det eit stort rom og utelem. På soverommet stod det 4 senger, ei seng i kvar krå, tre tomannssenger og ei tremannsseng. Når dei vart vaksne og alle
var heima samtidig låg noken på utelemen, og far min
fortalde at han fleire gonger hadde måtta liggja på ei kista
med bua lokk for det måtte den gjera som kom sist inn
om kvelden.I stova stodforeldresenga, ei barneseng til den
nest minste og alltid ei vogga. Då Kjellaug vart fødd som
nummer 15, måtte dei leggja henne i ei kommodeskuffe
for alle senger og vogger var opptekne!
I tillegg var det ovn som dei også kunne koka på, bord
og stolar og strikkemaskina. I kjøkkenet var det vedkomfyr med bakarovn og kjøkkenbord og krakkar. Kammerset stod tomt for det skulle vera ledig for gjestabodsfolk,
og kjøkkenkammerset var lagerrom.
Dei hadde selvfølgelig utedo, og bakom doen stod det
ei svær tønna som dei tømde nattpottene i, dette samla dei
for å gjødsla med om våren.
Samanlikna med i dag er det utruleg at det gjekk an,og
fleire av dei som vaks opp her har sagt at dei mange gonger
seinare har lurt på korleis det var plass til alle.

«Det blei betre plass då nyehuset var ferdig.»
Hilmar fortalde at ungdommane, for å skaffa seg
lommepengar til forskjellige ting som ungdommane hadde
bruk for, ofte tok laksnota og sette den ut om søndagen då
det egentlig var ulovleg å ha nota ute Ein gong då han var
med Hitsøy-skøyta te byn ein mandag for å levera
søndagslaksen, kjøpte han ein mjølsekk for pengane, for
han meinte at dei trong det heime.
Bestemor vaska klær støtt og det hang alltid klær runt
ovnen og ellers i stova om vinteren og ute om sommaren.
Vaskevatn hadde dei i ein liten bekk nordom stova, mens
dei henta klåravatn med vassel og to bøtter i kvar fær frå
Gudlebekkjen, dit det var 5-600 meter å gå. Ungane visste alltid kva dei skulle gjera når dei kom frå skulen: Dei
skulle henta vatn og bera heim ei korg med torv frå
naustskukken (naustloftet) eller frå bua vest i Vikja.
Bestemor sydde mykje og spøta og når ho vart gammal huska eg at ho alltid sat med noko sauming.
Sjølv om ho hadde mykje å gjera heima gjekk ho i
forening med dei andre nabokonene, Synneva på Røysena, Gjertrud i Brekko, Knut-Olino og Gjartru-Mons.
Dei gjekk på omgang til kvarandre og gjekk tidleg på
formiddagen og hadde rokk og karder med seg. Til middag gjekk dei heim og kokte og åt ,og så gjekk dei tilbake
og var der til utpå kvelden til det var tid til å gå i floren.
Ho reiste på gjestabod spesiellt til Kolltveit når ho slapp
i frå. Eg skal reisa til våra, sa ho, og når bestefar snakka
om dei som var på gjestabod sa han.” No set dei med kopp
og kadna”.
Andre plasser som dei og reiste på gjestabod til var
Turøyna og Sangolt.
Dei fortel at bestemor var aldri stressa og oppkava sjølv
om ho hadde mykje på seg Ho var eit romsleg menneske
med godt hjarta for alt og alle, og eg huskar godt at ho
hadde eit stort fang.

BESTEMOR
Dagleglivet i heimen hos bestefar og bestemor var vel som
i dei fleste andre heimar i 20-, 30- og 40-åra på våre kantar. Dei hadde 2-3 kyr, ein gris og nokre sauer på bruket.
Bestemor fødde ungar kvart år. Ho brukte mykje av tida
si til husarbeid, ho kokte mat i vedkomfyren på kjøkenet,
svære gryter med fisk og poteter og graut. Ho hadde eit
fantastisk handalag når ho rørte i gryta med ei tvøra som
ho brukte begge nevane på. Dei kjøpte oftast brød som
dei fekk i store kassar med rutebåten frå Krugerbakkens
filial i Bergen, eller dei kjøpte brød på butikken i Dalen.
Då hende det at ungane åt av brødet medan dei bar brødsekken heim. Ein gong hadde onkel Bjarne ete eit halvt
brød på vegen heim og då fekk han godt med kjeft.
Bestemor hadde eit vaffeljern, og det var ikkje så vanleg den gongen. På det lagde ho vafler på vedkomfyren.
Når ho sov middag inne i stova, sette ho ungane til å renska småpoteter til potetekaker, og når ho snorka lo dei av
det slik at dei vekte henne og då kjefta ho på dei.
Dei hadde alltid nok mat, men far min fortalde at om
haustkveldane var det mange gonger dei ikkje åt kvelds
før dei hadde vore med sjøen og kasta mort. Då var det
mort og småpoteter som var kveldsmaten. Ungane las for
maten på omgang og det var ingen som fekk begynna å
eta før det var gjort, og då delte bestemor ut maten, vanlegvis to skiver og ei potetkake til kvar.
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BESTEFAR
i skade for å knekka ei laksastang, og den måtte vera i
Bestefar var ein arbeidsmaur av dei sjeldne. Han gjorde
orden til dei vaksne i lakselaget skulle setja nota ut att på
alltid på noko, og han var utrulig nevenyttig, og fekk til
mandagen. Dei fortalde til faren kva som hadde hendt, og
mykje, også ting som ikkje andre mannfolk kunne. Han
han gjekk i naustet og fant ei ny stang og lagde henne til
var litt bonde og stelte garden, dyrka opp nytt land i Storeog hadde alt klart til bruk i rett tid.
varsøvnen, som er meir enn ein kilometer ute i utemarka.
Han svarte alltid på spørsmål og lo aldri av dumme
Der dyrka dei korn og poteter som dei bar på ryggen heim.
spørsmål. Hilmar fortel at han ein gong då han var liten
Etterkvart som ungane vaks til var dei med, men det var
var med i Tjødnøyna og såg etter sauer. Han hadde aldri
far som var sjefen. Han gjekk på stølen og mjølka kyrne
sett måsegg før og lurde på kva det var som låg der på
stundom, det var det ikkje mange mannfolk
somBARN
gjorde. OG bakken.
“Er da poteter datta so ligg dar?” spurde han.
DEIRA
BARNEBARN
Han dreiv med vanleg småfiske og hadde part i landNei, då fekk han vita at det var måsegg. Bestefar var som
notbruket og laksalaget og var med på den aktiviteten
far sin ein ualminnelig rolig kar. Ein gong, vert det forsom det medførte når dei to gonger for dagen frå mai til
talt, var det ei kjærring som var innom huset i eit ærend
august rodde til Kjødneskjeret og Ilneset og såg i laksog dei stod og snakka ute i gangen. Då kom det ein unge
nota. Om vinteren var han med på landnotfisket som mest
ramlande ned gjennom lemstrappa. Ho som var på besøk
føregjekk vestomfor landet her, men som kunne strekkja
skreik over seg, og meinte at no slo ungen seg forderva,
seg frå Sogn i nord til Karmøy i sør.
men bestefar som nok hadde opplevd mange gonger at
I 1929 då dei kasta så mykje sild i Sulen (Sulåret ) var
det kom ein kropp deisande ned gjennom trappa, sa berre:
han med å kasta og låssette silda, men måtte reisa heim
”Som regel så slær dei seg ikkje”.
før dei tok opp og leverte silda fordi faren hans, Tur- HanSjølv om han grisla med noko støtt, var han alltid i
sen døydde. Fordi han ikkje var med på opptakinga, tok
godt humør, men han arbeidde seg forderva. Han vart berre
dei andre i laget og delte lotten hans mellom seg slik at
67 år, og kom på sykehus for hjarta og vart liggjande i 4
han ikkje fekk noko på løt, han som kanskje trong det
veker vinteren 1958. Då han kom heim igjen, var det ikkje
mest. Dette gløymde han aldri, og ikkje neste generasjon
snakk om å kjøra han frå kaien, han skulle gå sjølv. Det
heller.
tålte han nok ikkje og han måtte leggja seg på sofaen for
Når det ikkje var noko å gjera på sjøen, reiste han på
å kvila. Han leika seg litt med katten, og så berre sovna
veiarbeid, nødsarbeid kalla dei det den gongen. Då rodde
han stillt og rolig inn.
han frå Algrøy til Møvik, 1 time, så gjekk han til feks
Nesse og forskjellige plassar der veiarbeidet var, arbeidde
AVSLUTNING
heile dagen og same vegen heimatt om kvelden, veker i
Dette var ei veldig kort skisse av ein livshistorie og ein
strekk.
familehistorie
Så kjøpte han seg strikkemaskin og strikka underklede
som er heilt utenkelig i dag og for mange høyrest ut
og sokkar, gensarar og forskjellige ting til alle på Algrøy
som eit eventyr.
og langt utover det. Dei kom til han framfor å gå til
Det er likevel fortalt av folk som har opplevd det, sjølvMargreta Langøy, som også hadde strikkemaskin, fordi
sagt farga av individuell opplevelse og påvirka av tidens
dei kleda han laga hadde mykje bedre passform som vi
tann, men tross alt veldig nær realiteten.
seier i dag. Han sat med austre veggen i stova og strikka
No treng ikkje emnet vera dette resten av kvelden,
seint og tidleg.
meininga var at vi skulle koma saman og verta kjent med
Han tok imot ull og trave (filler)frå alle kjæringane på
kvarandre vi som er her, men det kan vera interessant å
garden og Sekkingstad og Eide og alle plasser. Dei kom
veta korleis dei som var før oss levde og hadde det, og
med svære sekker som han pakka om og sende til Arna
kanskje kan det vera med å visa dåke som ikkje er av
Fabrikker. Så fekk dei tøy og trå igjen. Antakelig tjente
slekta kvifor vi er slik som vi er.
han litt pengar på det.” Da var fullt i kjærringar med svære
sekkar støtt, “ seier Hilmar.
Så var han med og bygde hus og han sydde også
hardangersaum så spennvidda i arbeidet hans var stort.
Far var ein kamerat, har både Hilmar og far min fortalt meg. Han veileda og hjelpte oss og lærde oss korleis
vi skulle vera. Du må aldri vera redd for å ta eit tak, og
aldri lura deg unna, og ikkje vera redd for noko. Ein
gong når gutane hadde brukt laksnot i helga var dei komen
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