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John Strand er f~dt 28.
0en, syd
John
Reidun Loose,
iver sa tett
som mulig, i en
av direkte og
Uller¢y-dialekten, men det er ikke

sin
det John
tale.
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pa a

1. Boligforhold.

pa

Der f¢rste

emmet var et hus
etasje, men
e da
f0dt. Det var av tre, malt hvitt
vinduer.
var det gang, kj¢kken mot
I
og to rom og
. Det var Johns far, Herman Petersen
Tamburen i
Torsnes, som hadde latt
, antagelig
med egen og
leiet hje , litt f0r s
. Grunnmuren var av
granitt l
stener. Den
Herman satt 0PP se . stenen ble
tatt
lige steder i
og
opp
1. Det
var viktig
stenen ble hogd
formet
den la godt.
st0rrelsen
grunnmuren er antake
8 x 9 meter. Huset
syd, og inngangen
0st. Huset
les og er
ikeholdt, men
lenger i
, kj~"J'~~l
, tal
stort klaffebord,
benker og
med to eller tre
, hvert hull
innlagt vanni men
til
en krakk.
inn
ila'i som
I
er John, samme hvor kalt det var,
tom, i
fall ikke den
. Idag brukes ila
mange hytter, og 0rseng gard, men
1
det mye
i
gar tom. Det er en helt spesielt
pa
kommer folk ti
fra for a
den i
Det var ikke
0PP sto
i 1916 begynte
1
1 Uller¢y.
I
som hos aIle
i taket. Fj¢slykta var firkantet og
in pa den
og far, det
I
opphold
en dobbeltseng ,
der, med
. Far trakk 0PP
kveld. Der
sto der.
vogga. En gang
fant han
a lIe
pr0ve a sta pa
av knottene pa fotenden.
Det gikk ikke helt
1
da han datt
har han arret
s10 seg, direkte med
fra det II
I
og
veldig mye brukt.
• Og rokken sto
sauer bestandig, s
mange sauer som
sluppet
om sommeren,
ig pa
og
hjem
lett jobb, for sauene var blitt
h0sten. Det
2.
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nesten ville. Om hesten ble sauene klippet, og mange slaktet. Av
ulla spant mor garn som gikk til sokker og str0mper. Og vi barna
matte hjelpe mor med a karde. Hele vinteren satt mor og spant garn
og strikka. Sokkene kalte vi for "1addcerll. Vi sa ikke str0mper
heller, vi sa "hoser". I det rommet ble det fyrt hele vinteren, med
ved.
Oet andre rommet var en stue som bare ble brukt til stas. Oet var en
ovn der, men den stua sto mye kald am vinteren. Oen ble brukt til
jul, f.eks til juletreet, eller nar mor hadde Kvinneforeningen. Bare
ved spesielle anledninger. John mener a huske at det sto et stort
rundt bord der, og en buffe, med noen pene gjenstander pa. Bade
bordet og buffeen var m0rke brune.
Gulvene var ikke malt, ikke pa kjekkenet heller. Gulvene ble skurt
med vann og grennsape hver 10rdag morgen. Far var ofte i byen pa
10rdagene, med fisk kanskje, eller pa mella, og da skulle det vrere
klappet og klart nar han kom igjen. Han kj0rte med hest og vogn. Som
regel Johns to eldre s0stre som skurte gulvene og gjorde rent.
Kammerset hadde jentene radighet over, og der kunne de ha bes0k av
venninnene sine. Etterhvert ble det innredet et rom i annen etasje,
den eldste broren lagde det rommet. Han var femten ar eldre enn John
og het Peder. Der kunne han (Peder) ha kamerater pa bes0k.
Av uthus var det f0rst og fremst fj0set og laven. Det var et
murstensfj0s, hvor det sto bade hest og kuer og gris og sauer, i
forskjellige garder, da. Fj0set var i grunnen stort i forhold til
laven. Fj0set og laven var i ett, og kanskje ogs! stort i forhold
til jordveien. Men far drev med sa mye, bl.a. stenkj0ring, og skulle
ha plass til vogner og forskjellig. Jordbruksredskapen sto pa laven.
Og la'en (laven) ble brukt til h0Y. utedoen var bygd inntil fj0set,
pa sydsiden. Den hadde to hull. Nar det var m0rkt pa vinterkveldene
var det godt a ha selskap til det lille huset. Laven var r0d. Det de
malte med var en blanding av sildelake og et r0dt pigment. Det var
som regel tre-fire kuer. Og en gris, det skulle vrere julegris. Stort
sett var det jentene, sier John (dvs hans to eldre s0stre Hanna og
Helga) som melket. Den melka som vi ikke brukte sj01 ble baret i
spann bort til garden Berg Nordre, for der var en melkerampe. Melka
gikk videre til Melkefabrikken pa Alvim (7). Mor hadde kjerne og
lagde sm0r selv. Bl.a. s0ndagsmelka fikk vi ikke levert, sa den
matte vi kjerne.
I 1916 flyttet familien til garden 0rseng, tre-kvart kilometer
lenger nord, og en st0rre gard. Huset var st0rre, men rominndelingen
i prinsippet den samme: kj0kken, et kombinert sove- og dagligrom, en
finstue, gang og et karnmers nede, og et soverom oppe. Senere ble det
bygd om oppe, pa tjue-tallet, og da ble det bade kj0kken og et rom
til oppe. Etterhvert ble bAde fjes, lave og stall bygget 0PP pa
0rseng, og stabbur og bryggerhus, og skjulet ble bygget paD Ogsa
kjelleren matte restaureres. Det var bare jordgulv der fra fer,
Herman fikk st0pt sementgulv.
pA begynnelsen av 20-tallet begynte det fenomenet i Uller0Y som het
a ta imot badegjester. Da flyttet sjelfolket ut i bryggerhuset og
hovedhuset ble leid ut, fra omkring St.Hans til begynnelsen av
august. Slik var det ogsa pa 0rseng. For barna var det spennende a
fa byfolk til garden, isrer guttene syntes det var spennende med
byfolkenes tjenestejente. Og det ble jo inntekter av det, bade
direkte sam leie, og fordi badegjestene kunne kjepe av gardens
produkter, fisk, melk og lignende. Men det fulgte ogsa andre ting
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estene som ikke bestandig var
, for det var ikke
hverken byfolka eller ungene
seg sann som
pa garden var vant til
skulle oppf¢re seg. Det
kunne lett bli ekstra
oner,
eksempel.
I bryggerhuset var
st0pt gulv, en diger bakerovn, en
vedkomfyr, to
, at lite hj0rneskap og en
tallerkenhyl
sto
en av de smale kj~~J~=l
Rommet innenfor
og var delt av med et
som hang
snor tvers over rommat. I den f¢rste
plass til et digert
1 en kommode
skyveseng
. Oer SOy mar og far,
da
stabburet. Oe to
yngste jenta, f0dt i 1921.
20
,flyttet ut. Oen ene
jentene var da, i begynnelsen
nord i bygda, og den andre
giftet seg til en annen
post i
sam var
hadde mor Olga
innestellet alene. En s
slik: Dat var
hun hadde bare
0kkenet i bryggerhuset
I den store
om gangen. Br0dene
bake 12
beho
, omtrent en meter
• uAlle ti oppbevarte
en slapp opp for br0d, kunne en bare
1 en nabo og
f
og
en. Sann var skikken,
tilbake med det samme de hadde
orde lIallell. Mor hadde
, men brukte ikke den
selv. Oet var en eldre
a bake flatbr0d.
Hun var over hele
e en gang i aret til
Oline var en lIaltmul
0rseng. Men el
i bygda). Flatbr¢d
hver dag, men i hvert fall av
til.
I alt ble
barn, sju gutter og fem
To av
jentene
, en seks, den andre
To av
vel seksti
(henh.
som
ncermere 80 el
langt over 80. Tre av
les, og
er i
74, 82 og 87. Mor og far d0de
s 90 og
78.
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2. Kostholdet.
br0d. Oet var sakalt II
som
• Det var helt sjelden at en fikk noe
i sa fall v~re e' v¢rterkake
I
, el
butikken. Maten sto
I
vi
sto opp, s
John.
pa
var sirup. Ikke alltid av den
e. Sirupen ble
pa butikken i t0nner. Oet
, og t¢nnene var nyttige
mangt, delt i to avskjceringar som
bruktes som
var det
sukker. Noen ganger 1
kanskje, rester etter
dagen f¢r. Til det en
og mor og de eldste fikk
en
kopp kaffe.
som
09
og saus. Eller
og laget selva Kunne
plukket en del b~r som mor

Til frokost
mor
br¢d enn

John. Om
ettkaker, en sjelden
gang noe annet kj
,
• Av grennsaker var det
guler0tter og kal som
el, og poteter hadde de nok
avo Det var og9a en
Strand og, senere, pa
forholdsvis
hadde bra med moreller og epler og
. Far var i grunnen veldig interessert i
og gjemt
tatt vare pa. Far
t
pa
og med ryser. De
ogsA mye.
kokt potetene,
la det bestandig en voksduk. Nar
slatt opp i et stort tretrau, og
skrelt (hvis de
Ie skrelles) ved
voksduken foran
hver tallerken, og ble senere
• Drikke til
rniddagen var vann. Vi kunne
mye
ville, sier John,
og ble
. Mor
at vi spiste nok.
Middagen
ca to timers rniddagshvil. Da
¢lll. Sa var det II
al
var
som frokost:
Uhhfi.C~, av og til kokt egg. Egg
• Til kvelds var det veldig ofte
I
gikk det mest pa. Eller rugrnel
ikke no sterre begeistra for. Om sommeren
f.eks. tettermelk. Og
var
Hvis det var
vi sa
jo ned grisen, og
kanskje en kalv
i saltebalja. Og aIle
guttene var
I
og srerlig den eldste gutten
var god
I a
var mye stokkender og forskj
andre
Q~.~~'~' og tra
vi pa en hare sa tok vi den
logs!, til huset,
. Selv
ribbet ender til fire dyner. Ellers i
var
sukkerbred. Det var en kone i bygda sam var
sukkerbred, sA en av ungene ble
med
I
mot betaling. Hun bakte for
e
ig a bake
var se
hapet
alltid ungene
gj
som mulig , sa det
kunne bli en smak
jo tilogrned bakt
to sukkerbred!
Etterhvert korn
som var
i butikken, til og med s
John var I
, ble lysere etter hvert.
vel forandringene for alvor. Da John var
i Uller¢y kun en sorts brus, den het II
ble
patent(?)flasker , som hadde en lukkeanordning
en klemme. Senere ble det
. Men
langt tilbake var det
- pA 0rseng holdt kostholdet
i
lenge
hvert fall til den siste
han levde, helt til
Det som
og sa
kaffe og tobakk
og I
og kanel og risengryn.
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SP0rsmalet begynner John
dyra.
pa
e
bitt av orm, og
var ikke sa sj
mann sam
e
I
sa var
budsendt. Han str0k
over bittet
nmumla" noe.
det rare var
at det
. Denne mannen var viden
tilkalt
I
og b
utenfor
darlige,
det i gr0toms
«
Moren
Hvis ungene
av
igjen
la det
i et hAndkl~,
sa
seg
handkliedet
brystet
orde vondt. Men sjuke var
ikke. John
sam doktor
budsent,
var to av guttene syke
var ingen tlkloke koner" uti Ul
. Tannlege var det a
a
til sa
John vokste
, fikk
. Ble det
1 det enten
litt
I
tanna
. Men da de
1
I
gikk de til
tannlege.
Mor sydde a
lien i aIle
lappet og reparerte
gikk med knekorte
1 de ble konfirmert.
buksene Viere
ble kj0pt en
Fra
dress
den
. De to
fikk loy a
seg
seg tidl
ler
, matte det jo
0pes t0Y. Men minimalt.
Jordmor matte hentes med hest
Ellers var det 01
, sam var behjelpel
Mell
0rseth,
lorn strand
bryllup
, sto
for)
. Tok opp
tresk
potetopptaking.
i et fat,
Vasking: - Da
bodde
I
vaska
ass i ans
iering - en stor
John. - Men til jul var det 0PP i en
var delt
i
tunet og
- sam sto
oppi
, varmt vann. Da var det
erne et par
I
og
var moro. ALLE skulle
1 juleaften,
til rent t0y. Hele sommerhalvaret
bading i sj0en bade
en og flere ganger om

4. Klrer.
Da vi var
1 knea.
hadde
. Lange
til konf
jon. Det
var et tegn
lange bukser. Derfor
0pt en
kj0pt i
. Siden
ingen ny
den
01. Mar
talt alt
av
, sydde a
til hele
, og lappet
reparerte
sydde om. De to eldste
og hvis
loy a
kjole eller
tidlig a
bluse,
det jo
t0y. Men minimalt.
ble laget av
ulla
sj01.
f0rst
I
sa
utover fjellet
1 t0rk
det var 90
ren og
eller
Ull.
ble
kardet
1 sma fine rul
var det vi barna
sam kardet
. Nar mar
ved rokken, kunne det Viere en av ass
som
1
tid, var
a ta
og
sokker og
som
k10dde 1
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Undert0yet vart hadde mor sydd. Underbukser som gikk til knea da vi
hadde korte bukser, og siden som gikk helt ned i str¢mpene, til
anklene. Oa var det godt og varmt om vinteren ogsa. Undertr0ye hadde
vi visst ikke, men skjorte som mor hadde sydd av stoff som var kj0pt
pa butikken, og genser nar det var kaldt. Sko: Hele sommeren gikk vi
barbent, om vinteren var det tresko. Og nar vi skulle pa skolen om
vinteren sa var det st0vler, som gjerne var kj0pt i Sarpsborg. Far
hadde gatt i skomakerl~re i sin ungdom, sa han reparerte st0vlene
for oss sa de holdt i arevis. Og gikk i arv, selvf0lgelig, ettersom
vi vokste opp. Treskoene vare lagde bestefaren var, men med ara ble
det litt flaut a ga med tresko. I hvert fall pa skolen, da ble vi
erta. Treskoene ble laga av oretre.
Jentene gikk i skj0rt som mor hadde sydd og som jentene etterhvert
kunne sy selv. Far gikk mye med det vi kalte storst0vler. Det var
skinnst0vler som gikk nesten helt 0PP til knea. Oet lignet
gummist0vler, men var altsa av skinn. Det var s~rlig om vinteren for
han var mye pa sj0en. Da kunne buksene ga nedi st¢vlene. St0vlene
ble satt inn med fett hvis en skulle skyve ut batene, eller vasse,
eller dra va, for eksernpel. Matte ogsa sm0res regelmessig for a
holde seg myke. Far gikk til hverdags i en gammel l slitt dress. Det
var en dress som hadde v~rt findress engang. Oet var slik. Alt
begynte som fint0Y, men ble etterhvert arbeidst0YI nar det matte
komrne nytt fint0Y. Ikke noe ble kastet. Alt ble brukt sa lenge det
kunne lappes og repareres, og til slutt ble fillene klippet opp til
filleryer. Nar vi kom fra skolen, matte vi skifte av oss skolekl~rne
og ta pa oss det vi gikk med hjemme til vanlig. Mor hadde alltid
lange skj0rt og stort, nesten fotsidt forkl~ som gikk fra livet.
KI~rne varte veldig lenge den gangen. vi hadde nok ull til a fornye.
Men konfirmasjonsdressene ble kj¢pt i byen, og de skulle v~re
m0rkebla. For det meste gikk vi barhodet, men om vinteren hadde vi
enten en strikkelue vi kunne dra nedover 0ra, eller en vanlig
sixpence-Iue som hadde 0reklaffer.
Ungene fra de litt st0rre gardene hadde gjerne litt penere kl~r enn
oss, og mere kj0pekl~r. Det var mange stenhoggere i Uller0Y da jeg
vokste OPPI det var vel de som hadde det darligst l med liten
inntekt, og det kunne vi jo se pa ungene ogsa l pa den maten de var
kledd. Selv la vi vel i "rnellomskiktet".

5. FamiIiesamvrer.
Hjemme bodde mor og far og s0skena. Da jeg ble f0dt var det Peder
(15) ar, Hanna (13) ar, Helga (II), Hans (7) Inga (5) Olav (2). En
tid hadde vi ogsa to svenske stenhuggere som losjerende, men det rna
ha v~rt noen ar f0r jeg ble f0dt.
Etterpa korn Ingvald l Asrnund og Reidar. Den siste, Karen, ble f0dt pa
0rseng i 1921. Men da var mange av de eldste allerede flyttet ut. Vi
hadde aldri arbeidsfolk eller tjenere. Det var bestandig nok av
gutter til I hjelpe far. Men for mor var det verre da de to eldste
jentene hadde flyttet ut (To andre jenter d0de som sma)
sa hun
matte virkelig slite. Men det var vel ogs! mor som styrte mest. vi
ble vel egentlig ganske strengt oppdratt, is~r at vi skulle v~re
h0flige. Bade mor og far passet pa det. Hvis vi fikk bes0k, var det
viktig at vi hilste h0flig og ordentlig, og aldri blandet oss opp i
de voksnes samtale.
I
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Leker l~rte vi vel mest fra nabo-ungene som
med
dag,
og senere pA skolen. Hverken mor eller far hadde tid
I
spesielt av 055. vi l~rte
forskjellig av hverandre og i
skolen og pA s0ndags
tror at bade mor og far var
kristne, de var
i Indremisjonen.
kom av seg gelv
l~rte av hverandre og
. Boklig l~dom kom pa
rompa,
hadde gjort noe veldig
, men bare med handa,
. Noen
I
var
snakk om.
kunne vi
det om kve
Mor leste i
I
hadde lagt 055, for hun leste sann halvh0yt. Men
lest noe. Bare senere , etter
de var kommet til
,
av
til tak i et
• Oet var morsomt. Der sto
mange morsomme
husker John
bokseren
Carpentier,
var tungvektsbokser.
fikk
i ei gammal,
11 ar. Da hadde de
til
. Far hadde
var yngre, sa
Johns fele, og
mot maven nar
fikk seg trekkspill,
Ingvald
pa fela, og en
fele, spilte
sommeren, ute.
Det var
. Det var konfirmasjoner
Vanl
gjort
femt
som
Og naboer. De
, men korn av seg
de flagget. Og
mest kaker, men
av
sterkere drikkevarer.
sm0rbr0d. Ellers kaffe og brus.
f0delsdag om vinteren,
ikke noe haveselskap.
John husker er
1
Inga. Det
var
fin
og inne
pa
"
var helt hvit, og
pa.
Men bakken var
fin at John matte
forsto
selvf0lgelig ikke
om. Men han
nabokone pekte
en annen nabokone:
som ikke skj0nner noe.
er Johns aller
var han to og et kvart
september 1910.
konfirmasjonen John
var Hans' konfirmasjon,
1916. Konfirmasjonene var
, i
• Oet ble tatt
av
alene.
Bildet
I
foran skjulet pa
ike anledninger var at
Det
til
erne kj0ttmiddag, med
. Noe
middag.
smatteri
vel i
I
kanskje av
en liten lommekn , el
. Selv sto John
on i
1922, for presten
eberg kirke, i
hadde
bryllupet til Johns
s0ster, Helga, blitt lagt til
f0r. Det var
, for
var det mat igjen til

pa

stort bryllup.
voksne brudep
moderne
oler, litt
bak og med
. Og hver
dem en liten
blomster. Det
og
ent av brudgommen.
lenge A lage
lig en okse,
det var
av mat. De

sa

yngre barna fikk holde seg litt vekk. John 0rseng, Olgas bror, hadde
den f~rste bilen i Uller0Y, kj0pt antagelig 1920 eller 1921, en TFord, med lem bak og kalesje til A Apne. John 0rseng kj0rte John
Strand til kirken pa konfirmasjonsdagen. I forbindelse med
konfirmasjonen fikk John en Landstad salmebok av presten. I den var
det lagt et lite kort hvorpa presten egenhendig hadde skrevet et
lite Bibel-vers, Fra Paulus' brev til Efeserne, kap. 2, vers 8-9.
Salmeboka har med Arene blitt borte, men John husker fremdeles disse
versene utenat. Presten hadde sagt at dette korte med de versene
skulle de ta vare pa livet uta

at. Hans
Til St.Hans ble det "1 0 vet", dvs pyntet med bjerkel0v. Hver St.Hans
fikk vi fri etter middag, aIle barna, slapp luking og alt, forteller
John. Da skulle vi i skogen og finne bjerkel0v, og det som var
virkelig pent! Badet store og sma grener. Oet ble pyntet rundt den
lille verandaen ved inngangsd0ra, og pa stabburstrappa, og pa det
hvite stakittgjerdet som gikk nedover mot Bryggerhuset. Og kanskje
ellers i garden ogsa. Vi satte var ~re i a gj0re det sa pent som
mulig. Siden hadde vi fri, da gikk vi gjerne til sj0en, og tente bal
i kveldinga. Og forskjellig vi fant pA. Oet hendte at noen hadde
trekkspill og spilte. Og nar vi ble sa store at vi kunne svinge oss
litt sa gjorde vi det ogsa. Det samlet seg gjerne en hel del nede
ved sj0en hos OSSa John husker godt at han dansa, det har han gjort
bestandig, men tror kanskje ikke de andre br0drene dansa noe srerlig.
Batene ble ogsa pyntet, bade robater og snekker som var pa sj0en.
oet var flere her ute i Uller0Y som var flinke til A spille, bade
den gangen og na. Det gikk pa trekkspill og fele. Det var vanlig at
de som spilte et instrument gikk pa bes0k til en annen med et
instrument, og sa ble det spilt, bade ute og inne. En av br0drene
likte ogsa a synge, s~rlig pa st. Hans nede ved sj0en. Oet gar
gjetord i familien den dag i dag om denne synginga! Oet var mest
ungdommen som var ved sj0en, ikke sa mye dem eldre. Eller de var med
litt og satt og sa pa. Det var alltid fred og ro, aldri no'
slagsmal. Men sa var det heller ikke no· s~rlig drikking, annet enn
litt 01, kanskje.

Begravelser
Nar noen d0de, ble de lagt i kiste (John kan ikke huske annet enn
kj0pekister) og satt ut pa laven. Kanskje den f0rste natten i
bryggerhuset til det ble gjort i stand pa laven. Eller, hvis det
ikke var pa en gard, sa inn i bestestua. Begravelsen ble holdt pa
laven, eller i bestestua, eller ute i haven hvis det var pent v~r.
Pa laven sto kisten pa et par bukker pa selve lavegulvet, og det
ble hengt presenninger pa begge sider mot h0yet sa det ble som et
rom. Oer ble kisten gjerne staende no en dager. Til begravelsesdagen
ble det pyntet med granbar og blomster. afte ble det satt hele sma
grantr~r langsmed kanten mot presenningene, og opphakket granbar pa
gulvet, og blomster
kisten. Og
korn det kranser s9m ble lagt
bade pa kisten og rundt omkring. Oet ble gjerne satt opp et par sma
granbusker ved inngangsd0ren til huset, og det ble lagt granbar
foran d0ren, og str0dd hakket granbar pa gardsplassen.
Selve begravelsen fant sted pa laven. Presten kom, og aIle som ville
vrere tilstede. AIle st~. Presten sa sitt, og hvis det var noen som
ville legge pa krans, sa ble det gjort der pa laven. Eller i haven,
eller i bestestua. Oet kunne v~re fine avskjedstaler.

pa

sa
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sA kom likvogna. I gamle dager var det hest og vogn. John husker
godt en gang lenge f0r krigen, antagelig midt i tjue-ara, da kj0rte
han ei lita jente som var d0d, i hennes kiste pa det som han kaller
"kj0kkenvogna". Oet var en firehjulsvogn, som var Iitt pen, roed hest
foran. Oa kj¢rte han den lille jenta fra et hus borte ved
Skavhaugen, gjennom Ravneng og Skar til Bergsgrinda (veien gikk der
den gangen), og videre gjennom R0askauen til Uller0Y. De andre kom
etter i andre vogner med hest. Vogna til John var svart og tok seg
fint uta
Etter krigen var likvogna en bil, og de som skulle f01ge kom ogsa i
biler. Ved kirken var det pyntet med en gran pa hver side av porten,
og toppskuddet pA begge granene var brukket sa de hang ned. Oet var
et synbol for sorgo Dette er det mest slutt med na, men John sa det
i hvert fall pa en begravelse ved uller¢y kirke for bare et ar
siden. Oa var det lenge siden han hadde sett det siste.
Nar selve begravelsen slik var forrettet hjemme, gikk roan ved kirken
rett til grava. Kisten ble senket med det samroe. Sa ble det sunget
et salroevers, antagelig liSa ta da mine hender og f0r meg frem lt , og
sa korn jordpakastelsen. Og sa gjerne et salmevers igjen, og sa var
det slutt. Oen n~rmeste familien sto n~rmest grava, og sa var det
egentlig over. Ikke noe med at alle systernatisk korn frem til enken
og sa kondolerer. Men naboer og kjente som m0ttes snakket gjerne
litt med hverandre.
Etterpa var det samling i hjemmet. Da var det taler igjen, kanskje
ganske mange, av naboer og forskjellig. S~rlig de gamle ville gjerne
si noen ord til avskjed. Oet hendte nok at det ble sunget litt ogsa.
Bevertningen var katfe og kaker, pa de st0rste gArdene kanskje
middag, men for de fleste bare kaffe og kaker. Oet var bakt eller
bestilt og gjort i stand pa forhand.
Oet var ganske mye sarnv~r med naboer og slekten. F0rst og fremst ved
alle spesielle anledninger - og familien var stor - men ogsa at
f.eks. naboer bare stakk innom. Oet kunne v~re hver dag at noen
stakk innom. Det var gjerne om kvelden. Og uansett hvor smatt stell
det var, skulle det i hvert fall v~re en kopp kaffe. Men noe mere
beh0vde det ikke v~re. Nar de korn sann, korn de uanmeldt. Og nar mor
tilb0d en kopp kaffe, var svaret gjerne: Nei, du beh¢ver ikke gj¢re
noe brak for min del. Men de tok en kopp kaffe allikevel. Og hvis de
hadde noe spesielt, sa kom gjerne det ogsa frem.
Jula. Da ble i hVert fall grisen slakta, helt sikkert, kanskje tre
uker f0r jul. Det var mye arbeide med grisen. BI.a. skulle tarmene
v~re gullene rene, for det skulle lages blodp0lse, og det var det
f0rste som ble gjort i stand av grisen. En av ungene matte holde
blodb0tta inntil grisen nar slakteren stakk, og blodet matte vispes
i hele tiden sA det ikke skulle levre seg. oet ble ikke jussom regna
som no en forn0yelse. De fikk i hvert fall aldri noen av jentene til
gj0re det. Men slakteren var en t0ffing og en harding. F~l til
erte, og ville gjerne slenge noe innvolder eller grisehalen srerlig
etter jentene for
skremme demo Sa ble grisen hengt opp, som regel
heist opp ute i vedskjulet, for der var det rent og or.dentlig. Sa
ble den vasket n0ye og gjort helt reno Oer hang'en gjerne et par
dager, det var jo noksa kj0lig i v~ret. Siden skj~rtes hodet av, sa
ble den kl0Vd langsetter nedover, tatt ned og sa partert. Alt skulle
tas vare pA. Noe skulle v~re ferskmat, noe skulle saltes. Hodet ble
kokt, alt som kunne brukes ble tatt ut og lagt i en persesylte. A
fjerne alt som het itler var viktig.
Lutefisken ble laget hjemme - det var t0rrfisk som ble lagt i en
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av lut og vann, i minst fire-fem dager, og
vann
de siste dagene.
m~=~c som skjedde pa juleaften var at aIle barna ble vasket og
pa. Sa var det pa med rent
Juletreet var gjerne
,
som var
emme ville
hentet inn fra skauen lille
v~re med pa det. Det var stor stas. Treet ble satt i bestestua og
pyntet pa juleaften av barna
var rene og ferdige. Pynten var
av glanspapir, og lenker.
mye selvlaget,
noen sma kjeks med et 1
I gamle
eksene ble lagt i kurvene og skulle
glansbilde
med klyper pI var ogs& kj~pt i
henge til
og kakemenner, og IIs01vpynt" og
butikken,
treet veldig pent. Barna fikk litt penger
for II
er juPI,. sa far. Og
. Ikke norske flagg. Oet var bare barn a scm
nar det var pyntet og alt
de ta pA
Sa var det A ga og "sikle"
kakene
var over. Noen presanger var det
Ie
var det et klesplagg eller et
votter eller noes
e et
tresko.
De gikk ikke rundt
kanskje pI f0rste
juledag og senere.
og ribbe og
risengrynsgr0t.
skulle en ha hVer eneste jul.
n~~rA"A. Det var far veldig n0ye
ekstraforpleining

ute pa jordene, med redskapen, i stallen og med
ellig. Mor
inne og noe i
• Barna
ute og inne etterhvert sam
store nok. Noe av
mAtte gj0re var A passe
, s~rl
demo
Men ellers alt som skulle gj0res, i
, melke,
Etterhvert ble guttene oppl~rt til a
harve, v~re med i
skogen, i onnene - ja, i alt. ogsa
~en. Herman var egentlig
veldig heldig sam hadde sa
a hj
seg. Olga hadde
de to store jentene
emme, men
de flyttet ut
var Olga mest alene am
• Men det kunne ogsa v~re at
guttene matte hjelpe
, f.eks. nar Olga var gravid og kanskje
syk. John husker
hvor han hadde vasket 0PP
uda sa far:
har du
va::rt flink i lang tid og vaska
hver eneste
etter hvert
, sa na skal du
av
• Det var en papirpenge, verdi 2 kroner,
1-kroneseddelen het Bolsjevik. Dette var
i
1916 eller -17.
Start sett arbeidet Herman hjemme. Men
hogg en del sten, bl.a.
han hugget og satt 0PP grAstensmuren
skole i Uller0Y.
Han
bare med seg en Nordli ung mann.
Foreldrene til John var derfor
har aldri
v~rt med pa at foreldrene har v~rt
Noe l~nn var det
snakk om for barna for
de gjorde
garden. L0nn fikk de
de etter konfirmasjonen korn ut og
tjente.

pa

8. Fritid sommer og vinter.
Kamerater og Iekekamerater var ungene pa nabogardene, og pa skolen
Iekte de jo med hverandre. Av Ieker var det "husker" som ble hengt
opp i tr;erne, og sa spilte de " m(2)lle" nar de var inneD Det var et
brettspill, den ene parten brukte kaffeb0nner eller sma knapper, for
eksempel, og da hadde motparten gjerne sma biter som var klipte opp
av fyrstikker. Ski hadde de, som var ganske lettvint laget. En sVa:!r
gammel sirupst0nne ble slatt i stykker, og av den ble det jo flere
par med ski, som het "t(2)nnestaver ll • De spikret pa en b(2)yle av l;er,
til A sette foten i. De hadde en fin bakke borte ved Tj0rna
(tidligere linhus), og et hopp nedover mot veien, og sa videre over
veien. Der sarolet ungene seg. "Ja, det har vaert mye jubel borti den
bakken", sier John. Da sang de "Ja, lystelig det er i nord, blant
fjell og Ii og fjord" - s;erlig nar en hadde gjort et fint hopp.
Sa var det den gangen John fikk sk0yter. En dag spurte faren l
Herman, om John hadde lyst til a v;ere med til Fredrikstad. Det var
midt pa vinteren og bitende kalt, men John ville seIvf0lgelig gjerne
vaere med for han hadde aldri vaert i Fredrikstad f(2)r. Han var den
gangen omkring 12 ar, og det var ca 18 kilometer dit. De dro med
hest og slede. Noen ganger matte de ga av sleden og springe ved
siden av for a holde varmen. Men Herman hadde en s0ster som bodde pa
Byens Marker, sa der var de inne og fikk kaffe og mat og fikk varmet
seg f0r de dro videre. Hesten sto ute og hadde fatt dekken over seg,
og h0Y. I Fredrikstad gikk de til en jernvarehandel, og til Johns
store overraskelse spurte Herman etter sk(2)yter. Ja, mann en korn frem
med et par fine snabelsk(2)yter, og sa sier han til John: Fa se pa
foten din. Og John rakte fram foten og mannen la sk0yta oppunder
st0vlen. Og han pr(2)vde den ene og han pr0vde den andre, og da forsto
jo John at det var han som skulle ha sk(2)ytene. - Og jeg ble veldig
glad, kan du skj(2)nne, sier han. Det var ikke hvem som heIst som fikk
sk(2)yter den gangen, men det var et par gutter til sam hadde sk(2)yter
sa han fikk no en a konkurrere med. Da gikk det sa det spruta, i
sterk konkurranse, bade pa dammene, og pa isen pa sj(2)en. Fotballer
lagde de av filler, de kaltes da ogsa "filleballer". En sjelden gang
hvis de hadde no en (2)re, kunne de "kaste pa stikka".

9. Skolegang.
Det var under en kilometer til skolen. Det var Berg Skole i Uller0y.
Den ble tatt i bruk i 1915. Der var det to noksa store
klassevaerelser, og leilighet i 2. etasje til l;ererinna eller
lrereren. John begynte der det f(2)rste aret den skolen var i bruk. Det
var tre klasser som ble kalt f0rste og ann en og tredje klasse l men
det gikk barn av forskjellig alder i aIle klassene. Pa den maten
gikk man to ar i f0rste klasse, som egentlig var f0rste og annen. Sa
gikk man to ar i annen klasse som egentlig var tredje og fjerde,
etc. De f(2)rste arene var naturligvis for l;ererinne, og Johns
l~rerinne het Eline B0. John Iikte best historie og regning, likte
veldig godt a h(2)re om Tordenskjold og sanne ber0mte personer. John
gikk syv ar pa skolen, det var det vanlige. Sa gikk han en vinter pa
aftenskolen, det var ogsa pa Berg Skole. John husker godt at l;ereren
leste mye fra Peer Gynt, og fortalte mye om Ibsen. De ble ogsa h0rt.
John hadde ogsa en l;erer som het Bj0rkelo, som anla hele haven ved
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skolen. Det
hadde en torvmyr
torv am varen som
0rkelo v~re med pa, og pa
blandet i sandjorda rundt skolen,

gardene der
Pirkumbak. Der
• Dette fikk l~rer
han mye torv sam han
han bl.a.

og belQmninq,
mye
. En gang la
John t0rt. Og straff var
an. Han hadde pr0vd seg to
regnestykke
John
ble ikke riktig den tredje gangen
pa tavlen,
• Da
ropte
du ha deg en under 0ret! Og
strengt
l~rt at man skulle v~re
snu
og smile,
pent: - Ne
ingen 0refik. Ellers var
vanlig at de matte sitte igjen
pa gangen en time, helt a
var gjerne nar noen ikke hadde
leksa, eller hadde gj
noe

Det sam
f0rst og fremst
jonen. Vi
gikk for prest en i
hele sommeren. vi
meste, og somme ganger
I
og gikk derifra. Da
fra V~rbau. For
matte vi regne
en
var flere i f01ge og
somme tider,
vel egentlig fort. Hvis en
ga hadde det vel
time - eller to. Det var ca
til kirken.
Jentene gikk en annen dag. Sam regel hadde
kunne
ler et par
kom
. Presten
en bygd sam
I
pa Vestlandet eller
streng. Det var
a jangle der. Men
tenkte
heller.
hver gang, sam regel
h0rt. Sa fikk
at
matte ikke fly ute om
Idene, og at
• Hvis noen gj
noe "greerntU, kunne han bl
, d.v.s. utestengt
konfirmasjon. Det vax vi jo
hadde h0xt at det
noen ganger. vi var
I
~LL~"'~. Det er en veldig
1100-1200-tallet,
rned la pa en 0y. Den
pen, rned
sam
voldsomt
rnurer. Det rna ha vrert
for a fa den
satt opp. De
ha funnet "ville" stener, for det var jo ikke
den gangen.
redskap el
Det gikk vel et
presten.
ble
I
• Det var nok
som sovna ,
h0rt, og h0rte
lensmann og all 0vr
var jo veldig redde
gikk ogsa
s0ndagsskole,
skole i Uller0Y, Skj
Johan Ravneng, og har i
tidlig alder vrert
aftenbamn - II /Ere
i kristendommen. Han
det godt, takk for alt som
• Du ex god, du
, kjrere Gud ga aldri fra
liten, pass pa
Pass
far
mor.
veldig bra.
I
aIle b

pa

pa

Presangene var 1
forskjellig, og den
presangen var 10
nygifte s¢ster
svoger. Det var kj
. Timel¢nn den gang en var
en krone.
konfirmasjonen fikk John blA,
,
var kj
oppe i Sarpsborg, ikke sydd av moren,
bukser. Og skyggelue
av John, tatt om morgenen
i
i den nye dressen og med

2. Planer.
snakk am "planer", det
som heIst. Den
j
som gardsgutt hos Anton
var s¢skenbarn til Johns mar. Der var John fra
I
dvs fra 14. april til 14.
I
pluss kosten, og Anton var
Johns foreldre
pa
pengene.
bad John om a overta
han syntes det var for
v~e der fremover, men
stort ansvar, at han var
Sa han ble
hjemroe og arbeidet der.
Da han var 17 fikk han jobb pa
lund. Det var
ingeni0rene pa Karbiden som
ble "badegjest"
bodde der hele sommeren med s
. Det var
, og det
mye stopp og
obber
andre steder. F.eks. ~
f
. Det meste var han pa
for
. John hadde
seg
el1ige slags
J
eksempel til
fruen var pa. landet, eller pa
leting etter junior som var
og ble borte av og til.
f0rst var timebetalingen
1.03. John husker han var
glad som fikk
jo lqmningen
noe, og
slutt var det akkord
ka
ble
det kr. 2,47
I
3,47. Det var pa skift. I alt jobbet John
1
fra pa
i ca 10 ar.
annen
emme
eng bodde en mann som
som senere ble stenhogger, og han
som
seg John. Det
midt i 30-ara. John har hogd
og i fjellet hjemme
forskjellige
1
i Tors0fjellet, i Tinn i

ar.

og dansing
. Sa satt det en
1 det lysna pa s¢nda'n. Om
. Det var et lokale som
. Det var det eneste
Folkvang

. Pa

helt fra konfirmasjonen. Da han ble eldre ble han medlem av
stenhoggerforeningen, den foreningen leide ogsa Folkvang, og nar de
hadde fest sa hadde de med musikk sjGl. Noen ganger var det
filmfremvisning. Det ble avertert i avisa, da kunne hvem sam helst
komme.
Det kunne v~re en del fyll og slassing pa Folkvang. Det korn folk dit
fra alle kanter, og ofte matte lensmannen tilkalles. Drikkevarene
var vel mest forskjellige former for hjemmebrent. Ellers var det pol
i Fredrikstad, men ikke i Sarpsborg. Nar de hadde litt i hue sa
kunne de bli sjalu. Hvis en gutt danset for mye med en annens jente,
kunne det lett smelle. Det hendte ofte. Det var ikke lovlig a drikke
inne. Skulle de drikke matte de ga ut og bak lokalet. Eller kanskje
opp i garderoben i 2.etasje. Oet kunne for eksempel komme en hel
lastebil med stenboggere og andre ungdommer fra Torsnes. Da satt de
bak pa lasteplanet, hele lemmen kunne v~re full. For det betalte de
25 0re per stykke. Og da venta bilen til de skulle hjem igjen. John
m0tte den som skulle bli kona hans der, Ingeborg. Det var det mange
sam fant hverandre pa Folkvang ved skjeberg. Ingeborg tjente pa en
gard den gang en , ikke sa langt fra Folkvang. Dansekveldene pa
Folkvang sluttet gjerne ved midnatt. Oet gikk i gammaldans. En
melodi som gikk veldig mye var IIGamle Svarten".
Kj0nnslivet ble overhodet ikke nevnt i hjemmet, det var tabu. Men
det var jo dyr pa garden, sa uvitende var de ikke! Men etter de var
konfirmert og kom sammen med andre kamerater, ble nok kj0nnslivet
dr0fta til gagns! Men forholdene var jo helt annerledes den gangen.
Hvis en ble glad i ei jente, og kanskje forlova, var det slett ikke
bare a komme pa bes0k og ga inn gjennom hovedinngangen. Oa var det a
lure seg inn gjennom vinduet. En gang hadde de vrert pa fest pa
Folkvang, langt ut pa h0sten, og John fulgte Ingeborg hjem. Det var
surt og kalt, og de ble enige om a ga inn. Da gikk Ingeborg inn den
vanlige d0ra, mens John var nede pa laven og henta en diger stige.
Den var sa langt at den rakk over vinduet i annen etasje, helt 0PP i
gavlen, sa John matte pa en mate krype pa innsiden av stigen for a
ta seg inn gjennom vinduet. Om morgenen skulle Ingeborg i fj0set og
melke klokka fern, men John var tr0tt etter fest en og sa "jeg trur
jeg slapper av litt til", Da han vaknet igjen sto sola h0yt over
as en bak Skjeberg stasjon, og gode rad var dyre. Men stigen matte jo
ned. John matte n~rmest hoppe ut for a fa tak, men ned kom han, og
begynte a 1I1iste seg ll langs husveggen med stigen pa ryggen, pa vei
tilbake til laven. Men som han g10ttet opp mot inngangsd0ra sa sto
jamen husbonden selv og slo seg pa kn~rne og 10 og 10. Men han sa
ingenting, og han fortalte heller ikke til kona si, som slett ikke
alltid var sa godslig.
R0king var ikke sa vanlig den gang John vokste opp, men blant
stenhoggerne var det vanlig med skra eller snus. De hadde jo ikke
tid til a stoppe og r0ke, men snuse kunne en gj0re mens en arbeidet.
Det var nok et skille mellom stenhoggere og b0nder. B0ndene hadde
vel gjerne litt pen ere kl~r, og holdt seg litt for seg sj0l, i
bondelagene sine.
dans en
sommerkveldene var de ikke med, det
var tjenestefolk, gutter og jenterJ og stenhoggere, me"re alminnelige
folk. Enda John egentlig var bondegutt, var han ogsa sammen med
alminnelige folk, f.eks de som arbeidet pa Teglverket, barna til
fiskere og lignende. Han likte seg best der. og de fleste b0ndene
holdt seg for seg selv.

Pa
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4. Militrertjeneste.
Oet aret John fylte 20 ar ble han innkalt til sesjon, til
legeunders¢kelse pa Sarpsborg gamle r&dhus. Det var slik det var de ble innkalt nar de var 20. Der var det jo da jevnaldrende fra
hele distriktet. Der matte de kl~ seg helt nakne, og sa inn til
doktoren til full unders~kelse. Han lyttet pa dem og kjente pa ben
og armer og muskIer, men blodpr0ve tok de ikke. Sa spurte doktoren
om de hadde noen spesielle ¢nsker. Da sa John at han heIst ville ha
vintereksersis, for om sommeren var det lett a fa en jobb, lettere a
fa arbe' bortover. Og aret etter, i 1929, fikk han brev at han
skulle ID0te i Oslo den 15. oktober til tjeneste i 3. gardekornpani,
og m0testedet var Majorstuen i Oslo. Han tok toget fra Sarpsborg,
billetten kosta 5 kroner. Han var veldig spent. Han hadde jo aldri
v~rt i Oslo noen gang. Men pa toget innover traff han fire-fern
stykker som skulle m¢te samme sted, og de hadde v~rt i Oslo f0r, sa
han hadde ikke noe besv~r med a finne frem. En av dem, fra Tune,
hadde v~rt flere ganger i Oslo med gr0nnsaker og statt pa torvet, og
var godt kjent.
Pa Majorstuen ble det en enda mer grundig unders0kelse, og det var
ikke aIle som gikk igjennom den pr0ven. Men de som gjorde ble
marsjert ned til 0stbanen, og sendt med toget til Elverum. Da var
det jo befal med. Fra Elverum matte de over broa for a komme til
Terningmoen, og der ble de installert i brakker. Det var vanlig
rekruttjeneste. De fikk uniform og vapen, og var halvannen maned
der. De ble s~rlig trenet i disiplin og n¢yaktighet, for de tilh0rte
jo Garden. Offiserene var veldig strenge. Mye skyte¢velser var det
ogsa. John trivdes godt, syntes det var veldig artig, ble kjent med
mange.
Omkring 1. desember bar det tilbake til Oslo igjen, direkte til
Kasernen i Kirkeveien, vis a vis porten til Frognerparken. Nar de
hadde litt tid, ruslet de mye i Frognerparken. Arbeidet i
Vigelandsparken hadde begynt den gangen, arbeidet pagikk ogsa pa
Monolitten, som var bygget inn i et hus med stillaser pa innsiden.
Kapteinen het H0yerdahl-Larsen, en veldig hyggelig kar, og de
begynte straks med vakttjenester. Det vekslet mellom Akershus og
Slottet og Kasernen. John gikk sin f¢rste slottsvakt f0rste
nyttarsdag 1930, ved forporten. Akkurat den dagen var det jo en
masse som spaserte foran slottet, sa mye folk at de to som var pa
vakt rett og slett ikke kunne fa gatt frem og tilbake. De matte rett
og slett sta stille ved skilderhuset til det ble mindre folk.
En gang senere, ut i mars, sto John en forrniddag pa vakt ved
skilderhuset pa baksiden, ved porten ned mot Parkveien. Han var den
eneste vakten. Da fikk han se to som kom fra Slottet og nedover
veien mot "hans" port. Oet var en h~y mann og en liten dame, og da
de korn litt n~rmere skj¢nte John at det var Kong Haakon og Dronning
Maud. Gardistene hadde fatt beskjed at det kunne slumpe at Kongen og
Dronningen tok en liten tur pa byen, pa egenhand, og de hadde fatt
n0ye instruks om hvordan de da skulle gj~re. De hadde ogsa telefon i
hvert skilderhus, og det hente rett som det var at telefonen ringte
midt pa natten for a unders~ke om vakten tok telefonen roed en gang.
John ventet til de to var n~rmere, sa gikk han fort og apnet den
lille porten, og fort tilbake til skilderhuset og presenterte gev~r.
Kongen tok av seg hatten og hilste, smilte, og Dronningen nikket
vennlig.
var det a lukke port en igjen, og holde ¢ye med veien ut
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til gaten for a se nar de korn tilbake. sA var det samme prosedyre:
opp med den lille parten, fort tilbake til skilderhuset og
presentere gev~r, og igjen tok Kongen av seg hatten og nikket og
smilte. Det var ingen andre i Johns kompani som opplevde akkurat
dette, og John synes han var spesielt heldig. Kongen og Dronningen
passerte jo bare to-tre meter fra ham. Litt nerV0S var han jo, og
litt lettet da det hadde gatt bra. Men veldig moro, noe han aldri
glemmer. Na i sitt 88. ar har han nettopp v~rt i Oslo, ved Slottet,
for A 5e pA skilderhuset, og det sto akkurat som det sto den gangen.
Ogsa den gangen ble gardistene foran Siottet fotografert, men ikke
pa noen mate sa mye som i dag. Det var fint a v~re gardist, sier
John, men anstrengende ved hovedporten. Der matte de ga frem og
tilbake i ett sett i to timer, og snu n0yaktig pa samme tid de to
vaktene. Helt n0yaktig. Det var to timers vakt og fire timers frio
Slik gikk d0gnet fra kl. 14 til kl. 14 den andre dagen. Da var det
vaktskifte. De oppholdt seg i det huset som stAr nord for
slottsplassen den dag i dag. De kledde ikke helt av seg nar de
skulle sove, men leverte fra seg ammunisjonen hver gang etter de to
timene. For de gikk med skarpe skudd i magasinet. Og fikk nye skarpe
skudd nar de skulle ut igjen.
John var inne i seks maneder, fra 15. oktober til 15. april. I den
tiden var det ogsa, antagelig midt i mars, en st0rre 0velse for aIle
vapenarter som varte i flere dager. Den ble holdt i Lommedalen
nordvest for Oslo. Fra hvert Gardekompani (det var fire) ble det
tatt ut en tropp pa 10-15 mann, og John var med i den troppen som
ble tatt ut fra hans kompani. John forteller: vi gikk pa ski fra
Oslo - helt fra Majorstuen, tok ikke bane eller buss eller noe - med
full pakning og gev~r. Det var masse sn0, og ikke oppgatt sa vi
matte skiftes om a br0yte 10ype. Vi gikk i mange timer til det
stedet i Lommedalen der teltene var satt opp. Vi var helt utslitte
da vi kom frem, og gjennomvate av svette. Der sa offiserene: Kl~ av
dere, og rull dere i sn0en. Det gjorde vi aIle sammen. Det kjentes
ikke kalt ut, bare behagelig, sa svette som vi var. Sa fikk vi
utdelt helt rent og t0rt og nytt undert0Y. Og sa var det a
innstallere seg i teltene. Det var store telt, men uten bann. Men
det var str0dd halm og granbar pa gulvet. Og det var sa mye sn0 at
teltene var sn0dd nesten halvveis ned. Hele denne teltbyen la ved et
stort hopp, tett inntil "sletta" og nederste del av unnarennet. Sa
begynte 0velsene, det ble satt opp to IIfronter ll av de forskjellige
vapenartene som da skulle Itkrige ll mot hverandre. "Krigen" foregikk
mye om natten og utover formiddagen; de var som regel ferdig og
hadde spist til klokken tolv, og hadde fri etter det. Og da var det
ofte hoppkonkurranse. I Garden er det jo folk fra hele landet, og
det var mange flinke der som hadde hopping som sin idrett. De beste
kunne nok hoppe femti-seksti meter. Og aIle vi som ikke hoppet sto
gjerne langs ovarennet og sa pa. Sa var det en i fra R~lingen, han
sto ved siden av meg, klar til a hoppe. sA sier han: Ta og hopp du
og, strand, det gAr sa fint sa. Nei, for alt i verden! svarte jeg,
det t0rn I te j eg gi meg pA! og sa begynte de andre a ma-se: se og
hoppe nA, se og kom deg av garde. Vi hadde jo ski pa bena, det hadde
vi aIle sammen. Hoppe hadde jeg jo ikke gjort undtagen med
t0nnestaver hjemme pA gArden, men vi hadde i hvert fall gAtt mye pA
ski den vinteren. Og jeg hadde jo 10st!
John satte utfor, han. Og det ble en voldsom fart! Da han merket at
han sto da han landet, ble han kjempegIad, men farta ble altfor h0y.
John Strand,

Uller~YI
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Og rett framfor ham la teltbyen. Han pr0vde med litt svinging, de
hadde trenet bade pa Kristiania-sving og Telemark, men farta var og
ble for stor - han greide ikke a bremse. Rett frem bar det, og der
la det store offisersteltet. Der satt det offiserer fra flere
vapenarter.
Men jeg var veldig heldig, sier John, at jeg I'entret" teltet pa
kortenden, og hadde hele teltet for an meg. Der satt offiserene pa
benker langsetter, pa begge sider. De satt og drakk kaffe og
brarygget na sa godt de kunne. Jeg for fremover sa halm og granbar
skvatt, og ut gjennom teltduken i motsatt kortende. Der rev jeg
teltet opp med rota! Hadde jeg kommet inn pa tvers kunne jeg vel
slatt bade dem og meg fordervet.
Flau og ulykkelig fortet John seg forskrekket tilbake til sitt eget
telt, og tenkte at na ble det vel kakebu og det som verre var. Han
var virkelig lei seg, og kr¢p langt ned i soveposen. Men det varte
ikke lenge f0r det samlet seg mange mennesker rundt teltet hans og
ropte "Dacapo!" Noen kom ogsa inn og kommenterte hoppet. Egentlig
meget bra, sa de, men litt for mye "tuppa Opp". Fra offiserene
h¢rte han ingen tinge Men kjendis var han blitt, og mye mer enn han
satte pris pa. Ingen fors0mte no en anledning til & peke pa
"storhopperen il • Sa dagen etter, da det ble sp0rsmal om en frivillig
til slottsvakten, meldte John seg 0yeblikkelig. Men episoden har
fulgt ham til denne dag. Fremdeles er det noen som kommer og sP0r:
hopper du noe na for tia, da John?
Colosseum var akkurat ferdig den vinteren John var i Garden, og
"alle ll skulle dit og se. Det var kino fra begynnelsen, og den f0rste
filmen de sa var med Rudolf Valentino. Men sa mange kinobes0k kunne
det ikke bli, de fikk utbetalt to kroner hver tiende dag. John
husker ogsa godt at Oskar Mathiesen og den amerikanske sk0ytel0peren
McLean gikk pa sk¢yter pa Frognerkilen. Det kom i radioen, og
radioen var ganske ny den gangen.

VOKSEN ALDER
John var 29 ar gammel da de giftet seg. Ingeborg var 7 ar yngre. De
gikk f0rst ringforlovet godt over et are John arbeidet pa Karbiden
den gangen, og Ingeborg fremdeles pa bondegard. John hadde fatt seg
motorsykkel som han brukte pa jobben og kj0rte hver dag fra Uller0Y
til fabrikken. Han har hatt tre motorsykler, men ingen bile Bare
traktorer, senere da han ble bonde. Bryllupet sto i Borge Kirke i
1937, og etterpa var det middag hjemme hos Ingeborg, i
foreldrehjemmet hennes i Torsnes, hos moren som var enke. De som var
der var Johns foreldre, en bror og kona hans som var forlovere ,
videre to-tre av tantene til Ingeborg, og no en naboer. Det var
veldig hyggelig, sier John. Til middagen var det stek, og etterpa
kaker og kaffe. Litt taler var det ogsa, en nabo sa noe, og John
ogsa, og en av tantene pratet mye. Presanger var det ogsa, kanskje
mest penger. De la der hos Ingeborgs mor om natten, og- dagen etter
tok de en bryllupsreise pa motorsykkelen rundt omkring til litt
familie og kjente i Torsnes og Borge for a vise seg frem som
nygifte. F¢rst bodde de i 2. etasje hos Johns foreldre, pa garden
0rseng i Uller¢y, pa kj0kken og et rom. Det var utedo pa 0rseng den
gangen. Etter ca halvannet ar flyttet de til H0ysand , og bodde i
annen etasje hos Johns eldste bror Peder. Det var kj0kken og et
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til a spille var Gunnar Depui som hadde tysk far. Han var ifra
Iddefjorden, men losjerte i Uller~y. Han spilte fiolin. Sa var det
Hans Myrdahl som spilte saksofon, og en av Brevikguttene pa
trekkspill. Gitar var det ogsa. Det var veldig popul~re arrangement.
Hver og en hadde med seg mat selv, sm0rbr0d og kaker, men kaffe
kokte de pa Folkevang. og sa var det vel en og annen som hadde med
seg en liten klunk, ogsa. vi dansa f0rst, sier John, sa var det et
opphold da vi spiste. Det var benker rundt hele veggene, damene
matte jo sitts sa vi kunne by dem opp. Det skulle forega pa en
veldig ordentlig mate, ga frem og bukke pent, det gjorde vi aIle
sammen. Og f01ge dem tilbake og takke for dansen.
Slik var det ogsa i Tinn, forteller John, da han var der og hogg
sten til Sam Eydes gate pa Rjukan. Det var i 1936. Da var de to
stenhoggere fra Uller0y og atte fra Torsnes. Den ene fra Torsnes
spilte trekkspill, veldig flink, han spilte en vals som het "Hernma i
hagen", den ble en kjernpesuksess. Sa de ble invitert pa dansefester
overalt rundt omkring, flere steder enn de kunne "overkomme".
Jentene i Tinn var vant til
danse pa en ann en mate, mere leiker og
folkedans med hardingfele, mens 0stfoldingene dansa mye vals og
hambo, og det ville jentene gjerne Irere. De ville veldig gjerne
danse med 0stfoldingene. Ble ikke guttene fra Tinn sjalu da? Jo,
sier John, ordentlig sjalu sa det holdt pa a bli slagsmal. 00m lika
ikke det.
Det som var tingen i 20-ara og 30-ara var at en tok det arbeidet en
fikk. En matte stadig v~re pa jakt etter jobb, sier John, det er
sant og visst. Jeg vet nesten ikke noe som jeg ikke har vrert med pa.

a

Da krigen korn.
Akkurat da krigen korn var John arbeidsl0s, men han og en kamerat
drev og fiska. Oet hadde v~rt sa tjukk is den vinteren, sterk kulde,
sa isen la helt til Hvaler. Tidlig pa IDorran den 9. april dro John
og kameraten hans med sparkst0tting fra Uller0Y og helt ut mot
Hvaler, til et me I som kalles "Linneh0Ia I I , nordvest for Linna. Mens vi sto der og pilka, hadde fatt noe fisk og, sa begynte vi a
h0re en dur, en motordur i S0r, over Hvaler. Oet var antagelig i 8tida. Og plutselig hadde vi over hodene vare de tyske fIya, kom
pulje etter pUlje. Og som sant var sa ble vi ordentlig redde, for
d0m var jo helt nedpa hodene vare. 00m f10Y veldig lavt. Og vi
forsto ingen ting, om det var engelske eller tyske, vi skj0nte jo at
det ikke var norske fly. D0m skj~t ikke pa OSSI men vi var redde.
Oet var antagelig for a se hva vi drev med at de gikk
lavt. For
det var flere fiskere bortover, ikke bare oss. Da dro vi opp
fiskeredskapen med en gang og sparka hjemover sa fort vi kunne. Og
det gjorde de andre fiskerne ogsa, som sto bortover isen.
Dagen etter ID0tte John til mobilisering pa Borgen skole pa
Borgenhaugen. Der fikk de uniform, kl~r, ammunisjon og vapen - en
Krag-J~rgensenrifle - og et nummerskilt til
henge om halsen, de
kalte det for d0dsskilt. Utover i kveldinga kom det lastebiler og
hentet dem og kj0rte avgarde. Ingen sa hvor de sku lIe. De kj0rte og
kj0rte i flere timer, innover i 0stfold. De ble satt av, sent pa
natta, i n~rheten av det som skulle vise seg a v~re Fossum Bru.
F0rst ble de straks satt til a omringe en bondegard der det ble sagt
at det kunne v~re tyskere. Men tyskerne var allerede forsvunnet.

sa

a
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Etter krigen.
I 1946, fra 1. januar, ble det til at John overtok farsgArden, som
var sv~rt nedkj~rt p& den tiden. Den var (og er) pa ca 100 mal dyrka
mark og et par hundre mal med skog og fjell. Det var satt ut til 6-8
hyttetomter nede ved sj~en. Oet var fem-seks melkekuer, en hest som
var 20 ar gammel, en liten fjording. Jorda var i darlig hevd, og
redskapen helt nedslitt. Oet som f0rst og fremst matte skje var a
drenere og ga over til maskiner etterhvert. John hadde 1100 kroner,
sa hele g~rden ble kj0pt p! Ian. Prisen var 35.000 kroner. De 1100
kronene ble brukt til ~ kj0pe en hest, igjen en fjording, og til a
leve av i begynnelsen.
John satt med garden i vel 20, til s~nnen Sverre overtok.
Det var veldig mye som matte skje for a fa dette til a ga rundt. Oet
var avdrag bade pa l&n og etterhvert redskap, buskapen matte
fornyes, aIle jordene skulle dreneres og de f0rste arene var det a
grave for hand. Og de skulle ogsa heIst leve av det. Oet ble til at
bade John og kona Ingeborg arbeidet kolossalt mye. BI.a. var de pa
sj0en sa ofte det var anledning. Oet var kolossalt mye fisk
den
tiden, og det meste av det de fikk ble solgt. Mye av fisken gikk til
en fiskehandler i Sarpsborg, mye ogs! til hotellene i byen. John
fikk seg et banngarn, og der kunne det komme bade laks og 0rret. Oen
fisken gikk direkte til hotellene, Ingeborg reiste opp til byen med
bussen. Mye ble ogs! solgt rundt omkring ute i Uller0y. - Oet var
den m~ten vi kunne klare oss, sier John. - Ingeborg plukket mye b~r
og solgte, vi hadde badegjester om sommeren, og sa var vi veldig
n0ysornme sj01. Spiste veldig mye fisk, og poteter og det vi trengte
av gr0nnsaker hadde vi sj01. I haven var det epler og plomroer og
p~rer og rips. Oet meste av p~rene ble solgt. Oet var et enormt
grap~retre akkurat pa s~sia huset, det ble plantet omkring
arhundreskiftet. Et par ganger solgte jeg ogsa t0mmer, og leverte pa
Underlien i Torsnes. Oet ble jo litt penger av det. Oet gikk jo
egentlig talig bra. Og folk lura pa hvor jeg fikk pengene fra. Men
vi sto pa nest en natt og dag, og Ingeborg var veldig flink.
Sparsommelig, driftig og flink. Oet er vel ikke sikkert det hadde
gatt sa bra uten Ingeborg. Men hun var vant til a arbeide, hadde
v~rt tjenestejente p~ garder bade i Torsnes og Skjeberg helt fra hUn
ble konfirmert.
John bygde redskapshus, h0nsehus, reparerte hele vedskjulet, kledde
om alt sammen, for det var alt bare gammelt og rattent. AIle baser i
fjwset matte fornyes, d~ra var ratten, og det matte st0pes
grisegarder. I stallen matte alt bygges om for det var helt pa bann.
I kjelleren ble det st~pt potetbinger. Med mye mer. S0veggen pa
laven var ratten og matte bygges ny. Oa skar han bord -fra skauen, og
en nev0 hjalp til a sette den opp.
John bygde ogsa karbolig. Til den tok han ut materialer i skogen, sa
bade reisverket og kledningen er fra egen skog. Oet ble skj~rt pa
0stby-saga. Han st0pte hele undermuren selv, skj0t ut til kjeller og
st¢pte kjelleren. Det er to store gode kjellerrom. Huset er i
halvannen etasje med en grunnflate ca 75 kvadratmeter. Etterhvert
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til Danmark. Oet gikk ve1dig greitt for seg. BAten 1a kanskje rett
utenfor 0rnekupa, og vi 1! p! t0rn for! komme frem og 1evere. ~le
IIpasene li h1e heisa opp og veid med det samme. og sa b1e det notert
hva hver og en hadde levert. Og vi fikk en kopi av det papiret hvor
vekta var skrevet opp. Baten s0rget for at Fjordfisk i Fredrikstad
fikk a11e opp1ysninger, og sa fikk vi oppgj0r gjennom posten etter
noen dager eller en like kanskje.
Dette alefisket har John og Ingeborg drevet med i aIle ar, ogsa i
sommer, om enn ikke sa mye na. Men de fisket i hvert fall for 6-7000
kroner i sommer ogs!, tidlig pa varen. Og rysene er ikke solgt enna.
- Vi er b1itt mer og mer plaga na de siste ara av folk som stjeler.
De tar f0rst og fremst den store r0ke-a1en som de da 1everer til
r0king andre steder. Oet har virke1ig v~rt en plage. Et annet
problem er unger som kj0rer rundt i smahatene sine og er nysgjerrige
pa hva som befinner seg under "v<1'!la " . (Det er gjerne en flat kork
som holder tauet til rysa oppe, og det er pahudt a ha fiskernummeret
pa korken).
trekker de rysa opp for a se hva det er, og sa driver
de kanskje avsted, og nar de slipper rysa er de kanskje pa dypt
vann, sa synker rysa og "v<1'!la ll og alt sammen og du finner ikke
rysene dine igjen.
vi sokne etter dem med en liten dregg, og
noen ganger finner vi og noen ganger ikke.
jeg har to fine
soknedregger, sier John.
- Dette a1efisket har virkelig V<1'!rt interessant, og det er Ingeborg
like interessert i som meg, sa det gar jo bra. Men vi far ogsa mye
annen fisk i rysene, og holder ass selv og mange andre
familiemedlemmer med ferskfisk. Vi har fatt mye rart i disse
alerysene, for eksempel mink, den har vi fatt f1ere avo Den har
dykka for a ta fisk, og kommer ikke ut igjen den heller. Og mange
pene 0rreter. Og SV<1'!re torsker kanskje pa 5-6 kilo. Og veldig fint a
V<1'!re pa sj0en. Om sommeren tar vi ofte en tur i land pa Sing10en
el1er Torselandet og peller h<1'!r, heIst tytteh<1'!r. Det kan ha b1itt
ful1e b0tter mange ganger. Vi vet jo etterhvert sa ve1dig godt hvor
plassene er der b~re vokser. Og har med oss mat og kaffe, og spiser
og koser oss og peller b<1'!r. Det har vi gjort i all til. Oa henger vi
alen i en pase uta for baten. Og der henger'n bra.

Sa

Sa rna

Sa

Pensj onister
Da karhuset f0rst ble ferdig hadde de sommergjester der. Men da
s0nnen tok over garden flyttet de inn der selv. Oet var helt pa
begynnelsen i 1967, da var John 59 ar og Ingeborg 52. Det var jo
ingen pensjon a fa da, men de klarte seg veldig godt pa fisket.
Etterhvert sam de ble 67 fikk de alderspensjon, men begge er
minstepensjonister.
- vi har i grunnen klart ass veldig bra hele tiden, selv om det kan
ha v~rt slitsomt. Men s~rlig har vi hatt det bra som pensjonister,
sier John. - Det har v~rt veldig interessant alt sarnmen, hele livet
egentlig. Og vi har ingen uvenner noen av oss, ikke som jeg vet am i
hvert fall.
John og Ingeborg sluttet seg til Pinsemenigheten i Uller0Y i 1951.
Oet var l<risti Menighet i Fredrikstad som hadde en "utpost ll i
Uller0Y, forteller John. - Formann den gangen var J0rgen Nordli,
forresten den samme J0rgen Nordli som var med far a sette opp
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