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Småbrukerens flukt mot berømmelsen 1942 – 

2012. 

                           Skrevet i Latin-Amerika, påbegynt den 09.04.2011. 

Epoken 1942 – 1962.  Oppvekst og skolegang i Norge. 

 

Det hele begynte med en hjemmefødsel under den andre verdenskrig, ved 

St. Hans i det herrens år 1942, nærmere bestemt på husmannsplassen 

Kvennenget i Bjørlia.  Plassen lå mellom Kvennbekken og 

Kvennengbekken.  Kvennbekken rant ut i Øyevatnet på nordsiden og via 

en liten menneskekonstruert foss som var intelligent utnyttet til drivkraft 

for kverna.  Fossen og vannrenna til vasshjulet var ett resultat av en 

opptømret dam med tilstrekkelig fallhøyde på vannet.  Under og nedenfor 

dammen ble det en høl (vannbasseng) med mye ørret som ikke kom seg 

lenger oppover bekken.  Ørreten bet villig på meitemark og hølen ble 

ukentlig besøkt for matauke til katten.  Vasshjulet hadde rotert en relativt 

stor kvernstein, som hadde hatt sin årlige slitasje om våren og høsten, 

godt assistert av den normale ekstra vanntilførsel fra tilløpene langs med 

og oppover til bekkens utløp fra Kværn-tjørnene i nord.  Plassen 

Kvennenget var på noen få mål, kontraktfestet og tinglyst i 1895, med 

grenser på alle sider mot hovedbølet Bjørlien, 80/1.  Dette ble senere delt 

til 80/1,2,7, mellom brødrene Knut og Johannes Flaat.  Moren Sofia delte 

eiendommen i 1906 mellom brødrene etter beste evne, og 

bruksnummeret 80/2 ble utskilt som felles eie mellom Bjørlien 80/1 og 

Moan 80/7.   Fiskådal Vestre 80/2 besto hovedsakelig av fjell og noen 

myrer med vanskelig tilkomst fra bygden for hest og krøtter.  Som ett 

resultat ble skattekravet mindre på dette nye bruksnummeret 80/2.   

Under den 2. verdenskrig styrte Johannes Flaat sitt imperium Bjørlien 

80/1,2 fra høyden på nordsiden av Øyvatnet mens Adolf Hitler strevde 

med komme seg innover til Stalingrad.  Broren Knut Flaat flyttet ned til bnr 

80/7 Moan og bodde der sammen med sin mor, Sofia.  Disse folkene var 
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snille og redelige i all sin fremferd.  Johannes var gift med Ragna som kom 

fra ”finere kretser” i den sørlige delen av fylket.  Hun ble kjent for ikke å 

menge seg med hvem som helst.  Jeg kan huske begravelsen til Ragna.   

Gunleif Elden holdt en svært så oppskrytt tale hvor han roste henne opp i 

skyene hvor de utvalgte engler hadde sin imaginære tilværelse.  

Oppkomlingen fra Hognes var allerede den gangen på vei mot de store 

høyder.  Han hadde allerede under krigen signert sine brever til 

”øvrigheten” med ”Sieg heil”.  Disse originalene og kopier har jeg tatt vare 

på, og jeg er nok den eneste som kan henvise til disse.  Den tidligere 

ordføreren på Høylandet, godseieren på Mørkved, kjenner til saken og han 

brukte de samme henvisningene i enkelte av sine brever.  De var kanskje 

nødt til å gjøre det, for å holde god kontakt med Adolf sine tilsatte i Norge 

etter 1940 og fremover mot 1945.  Bøker som er utgitt fra Mørkved`s 

samlinger, skrevet av den nye generasjonen, prøver å fortelle om onkler i 

slekten som skulle avlive en av agentene til Henry Rinnan, uten å lykkes.  

Det gjør ikke historien heller. Man kaller folk for husmenner, nazister og 

jøder.  Det forteller ikke så mye om de benevnte personer.  Osvald 

Kjølstad forsøkte seg flere ganger på å få ett banklån for å kjøpe seg en av 

de første Gråfergussonene.  Det manglet alltid kausjonist.  Ett siste forsøk 

på veien hjem fra Namsos var til Mørkved på Høylandet.   Der fikk han 

innvilget sitt lån uten noen kausjonist.  Broren til Einar Normann, Nils 

Østby, arbeidet i alle sine år på Mørkved.  Han hadde alltid noe positivt å 

fortelle om folkene der.  Historien finner ikke noe tilsvarende fra Elden-

slekten.  Hvorfor fortelle negative historier om Elden-slekten?  Jo, det er 

for at representantene for denne slekten alltid hadde noe negativt å fare 

med, og de så det som sin oppgave å straffe andre.  De manipulerte alt og 

alle. Mørkvedslekten har historie for å hjelpe andre, også i den senere tid.  

Sagbruket på Mørkved med mange ansatte måtte nedlegges. Det som ett 

resultat av manipuleringen til ordfører Gunleif Elden. 

De jøder og andre forretningsfolk som overlevde bombingen av Namsos i 

april 1940, og som tok seg frem til Bjørlien 80/1 og Ragna og Johannes 

Flaat, ble innlosjert i hovedhuset og sommerstua.  Etter tre dager ble de 

hivd på dør av bonden selv, med beskjed om å ta seg frem til Namsos til 

fots.  Noen skyss ble ikke innvilget. 
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Ifølge historien hadde den ypperste av forretningsmennene fra Namsos, 

og hans frue, forlangt kaffe på sengen hver morgen, før de kunne stå opp. 

Bøndene hadde en storhetstid under krigen og de solgte alle sine 

produserte matvarer til Adolf sine betjenter.  Byfolk og andre trengende i 

distriktene fikk det som ikke var tilgjengelig, altså ingen ting av betydning.  

Kaniner, katter, hunder, alt ble solgt som kalvekjøtt eller tilsvarende.  De 

tyske soldatene med sin tidlige norskkunnskap sa alltid ved sine 

handelsrunder: «Nix mer pus». 

Adolf betalte bedre lønn til sine ansatte enn Johannes, og alle jobbet 

derfor under tyskernes ledelse med å bygge brakker, veier, taubane og 

hva det nå enn måtte være.  Husmannen Edvard Østby, med sin familie 

var den mest trofaste arbeidskraften til godseieren i Bjørlia.   I prinsippet 

kan man si at alle rundt Øyevatnet var nazister.  Ett fåtall, slike som Mathis 

og Julius Øye (Øie), hadde ordnet med en fluktrute over til Sverige.   De 

hjalp overlegen fra Namdal Sykehus, Dr. Helsingen, over grensen til 

Sverige.  De hadde ansvaret for telefonsentralen på gården Øie, og med 

sine kodemeldinger fikk de ordnet med hjelp til flere flyktninger.    De 

norske hjelperne som ble tatt for aktiviteter ble arrestert og skutt av de 

tyske okkupantene.  Falstad var den nærmeste fangeleir og 

henrettelsesplass.   Den tyske sjefen for Falstad hette Weber.  Sønnen 

hans med samme navn, ble 40 år senere plattformsjef ute i Nordsjøen.  

Senere under krigen gjorde agentene til Henry Rinnan mye ugagn, og 

ingen så seg i stand til å ta livet av dem.  Ole Westfjell fortalte om sine 

tjenester under krigen, uten at noen ville gi ham noen kredit for innsatsen.  

Etter krigen ble noen norske uthengt som nazister og dømt til små 

fengselsstraffer.   Det var som vanlig i norsk rettshistorie, de som ikke 

hadde gjort noe, ble straffet, mens hovedpersonene gikk fri, og det gjelder 

fremdeles de som sympatisører for Adolf og hans fortid.  Etter krigen ble 

det funnet originaler av korrespondansen mellom den kommunale 

administrasjonen og andre norske innfødte med den tyske 

overkommandoen i Trondheim.  Noen brever var undertegnet av de 

norske interesser med hilsener som ”Sieg heil”.  Jeg har beholdt noen av 

disse, da det er ingen i dag som vil vedkjenne seg sin historie, spesielt de 

som er fremme i media og styre og stell i dag.  Disse kopier og originaler 
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var merkelig nok gjemt unna ved Høylandet Kommune og ved 

kommuneadministrasjonen i Trondheim. 

Alle bøndene betalte ned sin tidligere gjeld til banken, og lagret pengene i 

10-liters pølsespann.  Etter krigen ble denne valutaen makulert, og 

bøndene mistet kontantbeholdningen.  Bankgjelden var nedbetalt, og det 

ble respektert. 

Tyskerne likte seg godt i Norge, og de heldigste fikk bli til slutten.  Det var 

stor aktivitet i bygg og anlegg i hele landet den gangen.  Taubanen fra 

Skorovatn til Kongsmoen er nå revet.  Den burde vært beholdt som ett 

”museum” til de senere generasjoner, slik at de kunne ha sett at det var 

mulig å bygge store og vanskelige anlegg uten dagens moderne maskiner.  

De tusener av norske ungdommer som valgte feil side og slåss for 

tyskerne, ble straffet for dette etter krigen.  Fire brødre som hadde 

overlevd tjenesten ved Stalingrad og sluttfasen i Berlin, kom tilbake til 

Norge.  Den eldste ble banket opp av det norske militære til han døde, 

altså ett drap.  Nordmenn tjenestegjorde helt til siste dag i bunkeren til 

Adolf Hitler i Berlin.   De norske soldatene ble regnet som elitestyrker og 

ble derfor brukt som det nærmeste forsvar rundt Adolf.  Den norske 

historie har gjemt dette for ettertidens generasjoner.  Norske styrker i 

uniform, senere nevnt som hjemmefronten, hadde ligget på rygg og spist 

seg mette i Sverige under krigen.  Benevnelsen burde egentlig vært 

bortefronten.  De giddet heller ikke hjelpe til i Finnmark, da tyskerne 

brente alle hus, drepte alle kreaturer og jaget den norske befolkningen 

sørover.  De så kalte norske frihetskjemperne stilte opp ved kongens 

hjemkomst, sammen med den fete statsministeren som kom over 

landgangen på havnen i Oslo, hjem fra England, hvor de marsjerte i 

labbetusstakt med sine ryggsekker og selbustrømper oppover Karl Johans 

gaten i Oslo.  Dette var det store antallet av norske ungdommer i militær 

uniform med standard ryggsekk og klesdrakt, som hadde lurt seg unna 

tjenesten på viktige fronter, også i Norge.  Egentlig en stor skam, mens de 

norske sjømennene som kom hjem etter hvert, ikke fikk fornyet sine 

norske pass, av den grunn at de hadde vært ute av landet i mere enn 4 år.  

De hadde blitt pålagt tjenesteplikt under hele krigen.  Som takk fikk de 

heller ikke tildelt hus eller leiligheter i Norge som ett resultat av sitt 
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fraværelse over 4 år.   Denne regelen ga fortrinn for de som hadde 

arbeidet for tyskerne og levert landbruksproduktene til de tyske militære.   

Notrashipfondet med direktør Øivind Lorentzen som direktør, stakk av 

med den enorme fraktfortjenesten og den innbetalte sjømannspensjonen.  

Gullbeholdningen kom aldri tilbake til Norge.  Sjøfolkene hadde blitt 

trukket av hyren i all sin tjenestetid, også under krigen, Den engelske stat 

overførte i tillegg 143 millioner norske kroner til konvoiseilerne eller 

uteseilerne, som hadde altså hadde blitt pålagt tjeneste av Notraship og 

dets personalsjef Haugen, som samtidig var lederen i sjømannsforbundet.  

De sjøfolkene som ikke møtte til tjeneste, skulle arresteres, og de ble 

ifølge historien arrestert om de ikke møtte opp etter avviklet ferie i New 

York.  De hadde krav på en feriedag pr måneds seilingstid.  En person satt 

arrestert i New York i mere enn tre måneder på grunn av en dags 

forsinkelse til sjømannskontoret.  Sjømennene hadde altså arbeidsplikt 

eller tvungen militærtjeneste.  Bortefronten spiste potatis og falukorv i 

Sverige, mens de hjemmeværende arbeidet med god betaling for tyskerne 

i Norge.   Sjømannens fritid i utenriksfart eller i krigstjeneste, ble kalkulert 

til 1 dag pr tjenestemåned, og en avmønstring etter ett års tjeneste, 

medførte altså derfor meldeplikt innen 12 dager.  Det finnes ingen offisiell 

historikk som bekrefter fraværelse av de norske sjøfolk i sin tjeneste.   

Månedslønnen var på 9 engelske pund og det betydde at den som stakk av 

måtte sulte eller bli arrestert av andre grunner.  Uteseilerne eller 

krigsseilerne hadde vanligvis hatt 6 års krigstjeneste i utenriksfart, før de 

kom hjem.  Krigen i Stillehavet fortsatte mellom Japan og USA hvor også 

de norske sjøfolkene deltok.  Noen var med i krigens konvoitjeneste 

allerede i 1939.  Staten tok altså det oppsparte krigstillegg som tilhørte 

sjøfolkene.  Rederne stakk jo av med flere hunder millioner dollar i 

kontanter og gullbeholdning.  Den skipstonnasjen som var senket av 

tyskerne og japanerne, ble erstattet av de allierte, i hovedsaken USA og 

Storbritannia.  Noen av sjøfolkene som hadde kommet hjem etter krigen i 

1945, ble funnet døde under presenninger på kaien i Oslo.  Noe av dette 

er foreviget av flere filmer fra NRK, bl a Evig Heder og Krigsseilerne i 6 

episoder.   Under den 2. verdenskrig var det russerne som reddet Norge 

da tyskerne brente Finmark.  Russerne trakk seg tilbake til Russland etter 

endt assistanse.  Siden bygget Norge opp ett stort forsvar for å verge seg 
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mot Russland.  Det var helst de 40.000 norske sjøfolkene som gjorde den 

internasjonalt mest berømte krigsinnsatsen.  Denne historien om 

Notrashipfondet er en stygg historie som bekrefter en dårlig norsk ånd og 

bortgjemt historie.  Den som setter seg inne i Kølafondet (1.verdenskrig) 

og Notrashipfondet (2.verdenskrig) med det siste nevnte ledet av direktør 

Øivind Lorentzen fra kontoret i New York, vil hate alt som heter Norsk, 

land som folk.  Jeg har arbeidet i samme hus som Øivind Lorentzen.  Han 

ble mere enn 90 år og hadde på slutten tre sekretærer til å lese avisene 

for seg.  Han holdt til i rederikontorene på Smestad.  De gangene jeg 

passerte ham utenfor det private kontoret hans i andre etage, svarte han 

aldri når jeg hilste på han.  Brasilianerne har nå dimittert sønnen Erling 

Lorentzen fra sin tjeneste med cellulosefabrikken og plantasjene.  De lurte 

han med at indianerne var blitt ett problem.  Dagen etter at Erling 

Lorentzen med sin prinsesse Ragnhild var ute av dansen, var ikke de 

brasilianske indianerne noe problem lenger.  Du skal stå tidlig opp om 

morgen for å følge med utspillene fra den oppblandete brasilianske 

befolkning.   Alle raser er blandet sammen og genene gir overraskende 

utslag.  Brasilianerne har ingen elektronisk display i pannen som indikerer 

deres tanker og merkelige påfunn.  Men de har nå allerede i 2011 blitt den 

ledende nasjon på kloden.  Det kommer selvsagt an på hvilke parametere 

man legger inn i formelen. 

Deltagerne i Hjemmefronten med sine nikkerser og ryggsekker lå på rygg 

på andre siden av svenskegrensen.  De hadde ett godt liv i Sverige.  

Fredsdagen subbet de oppover Karl Johans gaten til en ærefull 

mottagelse.  Sjøfolkene var allerede glemt. 

Dagens generasjoner kjenner ikke til virkeligheten, da den selvsagt har 

blitt holdt godt bortgjemt i arkivskuffene. 

De norske infanteristene som deltok i krigen fra 9. april 1940 i noen 

måneder til kongen og regjeringen forlot Narvik med kurs for England 

ombord i ett engelsk krigsskip “Devonshire”, har blitt glemt.  Arne Klingen 

var dreng hos Johannes Flaat i Bjørlia på Bjørlien 80/1.  Han ble innkalt til 

Trønderbataljonen, og sloss mot tyskerne sammen med nordlendingene i 

området Narvik og svenskegrensen.  Da nordmennene hadde tatt tyskerne 

oppe på Bjørnefjell, ga Churchill beskjed om at de allierte skulle forlate 
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Norge.  Dermed ble nordmennene nødt til å gi tyskerne fritt leide.  De 

norske soldatene tok av seg uniformene og reiste hjem.    34 norske 

soldater i Trønderbataljonen hadde blitt drept.  I tillegg var det tap i de 

andre kompaniene.  Etter krigen fikk de overlevende utbetalt kr. 2,50 pr 

dag for jobben, og ble i tillegg også innkalt til mere verneplikt.  De fikk 

beskjed i 1945 om søke om deltagermedaljen.  Det var det ingen som 

gjorde.  Hvem ville søke om en medalje?  Derimot delte Adolf Hitler ut 

medaljer til de tyskerne som var nedkjempet og lot dem feire seieren etter 

at de allierte hadde dratt seg ut for å prioritere krigen i Europa.  Disse 

omtalte norske soldatene var ikke med i Oslo for å motta konge og 

regjering da de kom tilbake fra England etter krigen.  Det var litt av en 

bragd som ble utført av de norske soldatene i Narvik og i fjellene mot 

Sverige den gangen.  Noe å huske for de nye generasjoner.  Norge bryr seg 

ikke om de som har kjempet for landets frihet.  Politikere og andre 

kjeltringer samler seg fremdeles fremst i køen der noe gives. 

Bekken på østsiden var nevnt Kvennengbekken og det var vel derfor at 

plassen ble kalt for Kvennenget. Kvennengbekken var også grenselinje 

mellom plassen og hovedbølet på østsiden.    

Min bestefar Edvard Østby kom flyttende fra sør via Namsskogan, Trysil. 

Tidligere generasjoner kom fra Finnland.  Min bestemor Nikka, var datter 

av en sorenskriver på Østlandet. 

Plassen min bestefar fikk leie, var en blautmyr i retning mot Øyevatnet og 

med utsikt sørover mot Øye, Flaat og Hognes.  Detaljene om grenden er 

opplistet i boken ”Vanviddet i Bjørlia”. 

Hjemmefødselen i 1942 ble lite hørt og påaktet av folkene i nærheten.  De 

var mere opptatt av det daglige bråk fra de tyske flyene som hadde sin 

vanligste rute nordover rett over husmannsplassen.  F16-flyene i den 

nyere tid kopierte denne ruten, men den ble forandret da revefarmerne 

og deres rever fikk problemer med nattesøvnen. 

Det forefinnes ett bilde av poden med en sparkstøtting nedenfor det lille 

bolighuset på en frossen og snødekt blautmyr, hvor han skuer etter de 

tyske flyene. 
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Husken fra denne tiden kan være noe forkortet.  Det begrunner seg til en 

senere ulykke ved ett sagbruk i 1957, hvor han fikk en skade og ble 

liggende på flatt leide ved Namsos Sykehus (Namdal Sykehus) i 6 uker uten 

tillatelse til å løfte på hodet eller gjøre sitt normale toalett.   

Min bestefar og hans kone og barn (12 stk) måtte gjøre pliktarbeide på 

hovedbølet, Bjørlien 80/1.  Som motytelse kunne han eller de ta ut ved til 

brensel og avtale hogst av tømmer og gjerdematerialer til eget bruk.  De 

fikk også låne komfyren på hovedbølet til å steke familiens nødvendig 

forråd av brødmat.   Han ble tilmålt slåtteng i ett fjellområde som var 

utilgjengelig for hestetransport til bygden.  Man kom heller ikke frem med 

slåtten i den bratte ura ned mot Fiskåa og Fiskådalen.  De måtte derfor dra 

slåtten eller foret frem på kjelke på elven ved isføre, ca 12 km.  Elva Fiskåa 

bestod av små stryk og en liten foss og derfor var elven utilgjengelig for 

transport mesteparten av året.  Ved lite nedbør hadde elven liten 

vannføring.  Men en alltid rennende elv med jevnt over store steiner i 

bunnen, gir en dårlig farbar is, hvor det er lett å gå igjennom.  Derfor var 

det bare noen dager i løpet av vinteren at transport med skikjelke var 

mulig.  Utløpet var nordvest av Øyevatnet.  Transporten gikk videre på 

samme kjelken etter Øyevatnet og østover til Kvennenget.  En bragd som 

ingen ville klart i dag.  Slåttengene var tildelt på og ved relativt tørre 

myrer.  Slåtten ble lagret i høystakker etter å ha blitt tørket på marken.   

Plassens beiterett i 1895 innbefattet all utmark av hovedbølet.  

Husmannsplassen var en første som fikk tildelt rettigheter i Høylandet 

kommune fra Hovedbølet 80/1 og 2.  De andre brukene fikk sine 

kontrakter senere i historien etter 1920, og det er en bekreftelse som er 

viktig for senere disputter om de forskjellige rettigheter. 

Bro og vei ble først laget av hovedbølet i 1960 i den hensikt å ta ut det 

tømmeret som var igjen i Fiskådalen.  Fjell og etterlatenskaper av store 

steiner i ura på begge sider av Fiskåa ved Trångan hindret både gangvei og 

transport av beitedyr så som hester, krøtter og sauer.  De måtte tas ned 

via Påslettstien lenger nord for det bruket som senere fikk en seterrett, 

nærmere benevnt som Jakopengsætran i Fiskådalen.  Min far kjørte i 

tidligere år tømmerhogsten inne i Fiskådalen ned til elven med hest.  Han 

fløtte tømmeret med hjelp av vatn fra Fiskådammen øverst i Fiskådalen 
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ned til Øyevatnet.  Fløtningen i Øyevatnet ble i ledet av min far.  En dam 

ved utløpet av Fiskåvatnet var også i bruk.   Dammen eller dammene var 

konstruert og bygget av Arne Brøndbo, gift med Edda, søster til min far, 

Einar Norman.   Arne og Edda Brøndbo bodde på ett lite gårdsbruk i 

sentrum av Høylandet i nærheten av hoppbakkene.  De er besteforeldrene 

til noen av sangerne kalt DDE, Namsos.   Namsos-sangerne er blitt kjent 

for sine stygge og rautende sangstemmer, antagelig etterlatenskaper fra 

alle heimebrentfestene i distriktet. 

Brøndbobrødrene eller sønnene til Edda og Arne var kjente slagsbrødre, 

og de brukte å feire søndagen på husmannsplassen, for å tørke opp etter 

lørdagens bravader.  Dressjakkene manglet ermer, og resten av 

klesdrakten var vanligvis noe forandret fra sitt opprinnelige design.  De 

hadde biler og var derfor mobile i det ganske distrikt.  Egentlig tror jeg ikke 

de yppet til bråk.  Det var de andre som gjorde, og resultatet var at 

Brøndbo Brødrene ga dem juling. 

I det tidsrommet frem til 1957 var det ikke noen spesielle episoder, alt var 

ved det vanlige.  Man minnes skoletiden på Øye, hvor vi om sommeren 

syklet de 5 km via dårlig grusvei, og om vinteren hvor vi gikk på ski over 

Øyevatnet, frem til skolestua på gården til Mathis Øye.  Der var også 

telefonsentralen og en liten forretning.  Lærerinnen, Frk. Herfrid Omlen 

bodde i samme huset som skolestua, helt alene.  Hun hadde hatt en 

kjæreste som var død etter en ulykke.  Den samme lærerinnen fulgte oss 

til Høylandet Sentralskole da vi flyttet dit i 7.klasse.  Hukommelsen har 

brent fast at jeg og Anders Rosendal fikk fullt hus i matematikk ved 

eksamen på den nye sentralskolen og derved Sg i karakterer som de 

eneste av elevene.  Herfrid gråt litt da hun overleverte oss 

karakterbøkene.  Hun hadde ikke blitt så godt mottatt av de andre 

lærerne, bl. annet Idar Romstad, som ville være den beste 

forståsegpåeren.    Nå hadde hun fått bevist det motsatte, dvs at det var 

han som ikke hadde klart å lære sine tidligere og nåværende elever 

matematikk.  Vi hadde stor respekt for lærerne.  Det de sa var lov og ingen 

torde si dem imot. Skoleskyssen til Høylandet var med buss etter en dårlig 

grusvei, vår og høst, 20 km.  Bussen var den samme som Fylkesbilene 

brukte til persontransport videre til Namsos, så enkelte ganger ble 
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ventetiden noe lang.  «Seinbilen» nordover til Kongsmoen gikk ikke før kl 

2000 fra Høylandet om kvelden og vinterstid med musikkøvelser etter 

skoletid ble det kalt å gå ute i Høylandet sentrum for å vente på bussen 

hjemover til Bjørlikorsen.  Vi hadde det nok bedre i skolestuen på Øye 

med daglig fysisk trening og gymnastikk, og ikke minst den daglige turen til 

og fra skolen på ski eller med sykkel. 

Skolesjefen på Høylandet Sentralskole hette altså Idar Romstad, og 

læreren for framhaldsskolen hette Sigurd Holien.  Realskole var blitt 

opprettet på Skogmo med to klasser.   De som hadde råd og penger kunne 

bo på pensjonatet på Skogmo ved siden av jernbanestasjonen.    Eieren av 

pensjonatet hette Terese. 

På Øye gikk alle elever i samme klasse, to rekker med skrivepulter, til 

venstre guttene og jentene på den andre siden. 

På guttesiden satt de etter rang og evnen til å slåss. Bakerst satt derfor 

Arvid Gartland, deretter Bjarne Flaat, Karl Flaat, Anders Rosendal, Endre 

Østby, Jarle Lande, Kjell Øie, Bjørn Kjølstad, Kjell Kjølstad.   Som 

husmannsønn skulle jeg egentlig ha sittet fremst og tegnet nuller, men av 

en eller annen grunn hadde hun gitt meg en annen plass i rekken.  På 

jentesiden så husker jeg ikke riktig.  Det var døtrene til predikant Østvand, 

som hadde ett småbruk i Meidalen.  Østvand hadde regelmessig religiøse 

møter rundt på gårdene og hjemme på småbruket.  Vi hadde jobben med 

å kjøre damene med hest og vogn til disse møtene.  Fra samme sted i 

Meidalen kom Britt Kjølstad, dattera til Helga Kjølstad, søster til Einar 

Norman.  Hun hadde problemer med helsen og fremkommeligheten, men 

klarte seg med sykkel i enkelte perioder av året.  Fra Rosendalen, gården 

nedfor Anders Rosendal, var der to jenter som gikk på samme skolen.  Den 

eldste dattera til predikant Østvand brukte å skrive lange stiler, 30 – 40 

sider, så det gikk med noen stil- eller skrivebøker.  Ingvald Kjølstad, som 

bodde ved siden av samvirkelaget, hadde også en datter som gikk på 

samme skolen.   Fra Jakobenget, eller rettere sagt Vestre Bjørli, var 

jentene elever ved skolen på Øye.  Guttene skrev kortere stiler, gjerne 2-3 

sider.  Blåbærturen ble ofte beskrevet, også fisketurer til fjellvann, mens 

avslutningene var standard: ”alle var enige om at det hadde vært en fin 

tur”.   Denne avslutningen ble forbudt da vi kom til det siviliserte sentrum 
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av Høylandet.  Jentene var vanligvis de beste i skjønnskrift.  Guttene ble 

ikke noen flinke skrivere.  Arvid Gartland brukte å feste en penn i skosålen 

slik at han kunne sparke denne i baken på Bjarne Flaat, som hadde sin 

plass foran.   Skoene den gangen var av typen beksøm- og lauparsko, gode 

lærsko laget av skomaker Gunther Flaat i Bjørlia.  Han hadde ett lite 

småbruk ved Bjørlielva og han var en meget dyktig og elskverdig person på 

alle måter.  Han spilte basstubaen i Øvre-Høylandet musikklag. ( 7 

musikanter).  Jeg husker at ved en musikkøvelse fikk ikke Gunther lyd i 

tubaen.  Han brukte vanligvis mye skråtobakk og snus.  Noen av de minste 

på småbruket hans hadde hatt grønne erter i tubaen og disse hadde vokst 

til en lite Amazonas på innsiden av de mange rørene.  Det var altså lenge i 

mellom musikkøvelsene..  

Arvid Gartland bodde sammen med søsteren Inga på gården til Julie og 

Anton Gartland.  Julie brukte ved anledning å sende med en hanke med 

røyr (fisk fra Øyevatnet) som presang til Herfrid.  Det berget han for 

mange ørefiker, og han slapp å sitte igjen, etter at de andre hadde gått 

hjem fra skolen.  Dette med å sitte igjen var en mye brukt straffemåte og 

en god ekstraundervisning.  De som ikke gjorde leksene sine, måtte også 

sitte igjen.  Hun brukte den kraftige konstruerte pekestokken som 

slagvåpen.   

Det var påbud om å ta med skje på skolen, medisintranen skulle inntas 

hver dag.  De som ikke hadde den med, måtte lage ett lite drikkebeger av 

papirposen for medbrakte brødskiver.  Noen hadde brødskivene innpakket 

i smørpapir, som det kaltes den gangen.  Denne papirstuten med tran, ble 

senere kastet inn i ovnen i garderoben.  Ved varmere dager, rant tranen ut 

og ned på gulvet.  Garderoben luktet derfor til tider som ett trankokeri.  

Vi hadde en liten hoppbakke ved siden av skolestua, så vi brukte 

friminuttene der.  Vi brukte alle navn etter de mest berømte hopperne. 

Min far hadde også gått på skole i den samme stua, også sammen med de 

samene som bodde i distriktet, bl. annet Anselm Jåma.    Det fantes noen 

gode historier fra den tiden, som sikkert ikke var helt sanne, men ga mye 

god underholdning.   
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Østenfor skolestua, ved siden av hoppbakken, lå det uthus med utetoaletter 

for elevene, og ett privat for lærerinnen.  Tilbake til den tiden Einar 

Normann og Anselm Jåma gikk på skolen, så hadde lærerinnen sin 

yndlingselev fra sørsiden av Øyevatnet.  Han hette Nils O. Flaat og var 

sønnen på en av gårdene ved sørsiden vannet.  Denne gutten fikk bruke det 

private doet til Herfrid.  Nå var det krefter i gang for å få Anselm Jåma til å 

ta en istapp ned fra takskjegget og stikke opp i baken på Nils mens han 

gjorde sitt fornødne og leste Knoll og Tott på lærerinnens toalett.  

Oppdraget ble utført i følge timing og plan.  Nå viste det seg imidlertid at 

da den etterfølgende time begynte, kom lærerinnen inn i klasserommet helt 

rød i ansiktet.  Altså var det ikke Nils som befant seg på stedet, men 

lærerinnen.  Dette er en historie som har blitt gjentatt i mange lystige lag i 

ettertid.  Noen mente at Anselm måtte ha sett at det ikke var Nils, det var 

høylys dag og helt åpent under utskytningsbenkene.  

I tidsrommet frem til 1957, etter 12 års tjenestetid på denne kloden, 

hadde jeg bare vært en gang i Namsos og en gang med til Steinkjer. 

Kan huske at jeg besøkte min mors familie på Leka, og at jeg på veien 

tilbake, var innom Måneset.  Jeg reiste da sammen med datteren til Astrid 

og Harald Haug, Synnøve Haug.  Derfor bodde jeg noen dager hos min 

onkel og tante, Harald og Astrid på Løvmoen.   

Onkel Harald hadde en liten motorbåt som hette Venus.  Han tok meg 

med ut i den for å fiske og for møte hurtigruten Håkon Jarl, som vanligvis 

var i rute, for å vinke til sønnen hans, Kolbjørn Haug.  Han var 2.styrmann 

og telegrafist ombord.  Kolbjørn sto på brovingen i flott uniform og hilste 

til oss nede i båten, samtidig som besetningen hilste med flagget og 

båtens tåkelur. 

Senere i 1965, da jeg selv var vikar telegrafist ombord på Håkon Jarl, 

brukte jeg å stå på samme brovingen, for å skue etter gården og husene 

på Måneset.  

Den eldste sønnen hans, Tore Haug, var i sin tid i utenriksfart som skipper, 

det samme var vel også Øystein.  Men både Øystein og Kolbjørn endte opp 

som statsloser på kysten.  Alle de tre brødrene døde i relativt ung alder. 
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Min bestefar brukte å hvile seg i sovestolen på kjøkkenet.   Jeg satt i fanget 

hans den dagen han døde under den vanlige korte middagshvilen.  Ingen 

la merke til det, han sovnet bare stille inn.  Jeg husker jeg drømte om 

natten at han sa til meg at han skulle hente min bestemor om tre år, og 

jeg synes å huske at det stemte på datoen også. 

Senere hadde jeg bl annet en spesiell drøm, hvor Kong Haakon VII skulle 

dø neste dag.  Det stemte også.  Jeg brukte ikke så mye tid på å fortelle 

om slike hendelser da det var lett å bli stemplet som en tulling.  Først 

senere og under mine tre år i Den Norske Marine, fant jeg det nødvendig å 

skaffe meg ett vitne etter en tilsvarende drøm om det som skulle skje 

neste dag.   

Bestefar ble lagt i en kiste oppe på den nye låven.  Lokket ble lagt på for å 

hindre adkomst for fugler og småkryp. Ett eget rom var blitt avskilt med 

pappvegger der hvor høvelbenken og håndredskapene var satt eller hengt 

opp.  Jeg hadde derfor mye tid sammen med han der.   Begravelsen ble 

foretatt mye senere.  Frost og sledeføre var viktige parametere i 

planleggingen for de 20 km til Høylandet Kirke oppe på Romstadbakkan.  

Djup tele var en faktor man ikke kunne overse.   

En historie beretter om at mens det gamle fjøset sto på østsiden av 

bolighuset, så var det en sint hane som gikk til angrep på meg.  Jeg hadde 

vel akkurat lært meg å gå alene rundt i gårdstunet.  Bestefar tok 

øyeblikkelig øksen og hogg hodet av hanen. 

Min far laget til en portal med ett stort brett skilt i overkant med 

inskripsjonen ” Den siste farvel”.   Dette skiltet, plassert i portalen over 

utkjørselen fra plassen, med innskripsjonen i tømmerkritt på hvitt lerret, 

er fremdeles lagret oppe på låven.  Det har fremdeles samme fasong og 

kontrast.  Portalen var laget av granbar.  Det skal være en del bilder fra 

denne gravferden.  Jeg vet ikke hvor de er.  Men denne begravelsen 

husker jeg.  Presten het forresten Ola Røkke, og vi brukte å kalle ham fan 

Røkke, uten grunn selvfølgelig, han var en grei kar. Gjestene i gravferden 

brukte til dels loftet over stua hvor det ble servert pons, dvs alkohol med 

varmt vann og sukker.  Røkke var den som vanligvis vant håndbaken, enda 

han hadde mere feminine hender enn de andre skogs- og 
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gårdsarbeiderne.  De var den gangen mye opptatt av en manns styrke og 

man fikk status deretter. 

I dag forsvinner jo besteforeldrene før de er døde da de ender opp i køen 

for bleieskifte og utdeling av feil medisiner på noen institusjoner rundt 

omkring i kommunene.    Noen blir holdt i live med kompliserte 

operasjoner, plastdreneringer av avfallet og noe ekstra oksygen.  I den 

senere tid kan de heldige bli tildelt smertestillende medisiner.  På 70-tallet 

lå det fremdeles kreftpasienter med store smerter på sine siste tildelte 

dager uten å få morfin da sykepleierne henviste til at man kunne bli 

avhengig.  Det bekrefter også at mange hjernedøde sykepleiere fikk gå 

omkring og arbeide i helsetjenesten.  Når nå i dag besteforeldrene dør av 

enslighet og misligholdelse, blir de nedkjølt i dertil egnede rom og gravlagt 

etter en uke.  Noen måneders ventetid er ikke nødvendig i disse tider, da 

graveren er utstyrt med gravemaskin som tar seg av tele og frossen mark.  

Min far ble senere gravlagt på samme sted som min bestefar og bestemor 

og graveren kunne opplyse at absolutt ingenting var å observere av 

levninger etter mine besteforeldre.  Derfor ble min far gravlagt på eksakt 

samme sted som sin far.   

Av jord er du kommet og av jord skal du bli, om man skal referere til det 

siste ønske på ferden.  Historien har uten unntak bekreftet at alle må ta 

denne reisen, og bagasjen har alltid blitt stående igjen, til krangel og 

splittelse for slekters gang.   

I de katolske land foregår begravelsen allerede dagen etter døden, og 

etter de forskjellige rutiner som tilhører stedet. 

Jeg tror at alle familier opplever forandringer etter at besteforeldrene er 

gått bort.  De kan virke som en bremse på lite gjennomtenkte planer, og 

de kan ha en innvirkning på den kommende slekt.  Dette varierer selvsagt. 

Vi hadde ikke penger, det vi kunne tjene var noen kroner i potetferien, og 

de som senere kunne få delta på skogplanting.  Familien levde av det 

småbruket eller husmannsplassen kunne gi og farens skogsarbeide, som 

hovedsakelig besto av skogsdrifter hvor han hadde med hest og lauskar.  

Helmer Øie var fast lauskar under tømmerdriftene og medhjelper i 

tømmerfløtingen.  De hadde også arbeide på sagbruket til Magnus Øie.  
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Helmer Øie hadde også sin utdannelse fra skolestua til Herfrid.  Hun hadde 

pensumet opplagt etter podenes foreldre, gårdens størrelse og andre 

rikdommer eller stillinger.  Helmer og hans brødre og slektninger fikk 

derfor ingen utdannelse.  De fikk klare seg etter beste evne.  Regning fikk 

de ikke undervisning i.  Han og hans brødre satt og tegnet nuller for det 

meste.  Helmer måtte holde styr på mengden av tømmer som ble kjørt 

frem da også han skulle ha betalt deretter.  Jeg husker at faren min spurte 

han om forskjellen på korte og lange streker i notisboken.  Svaret var 

enkelt, lange streker var hele tylfter (12 stk tømmerstokker) mens de 

korte strekene tilsvarte halve tylfter (6stk).  Noe som ikke var til å ta feil 

av.  Helmer var gift med Solveig Sagvik, datter til Sofie Sagvik, søster til 

Einar Normann.  De var naboer på østsiden, nærmere bestemt på bruket 

Heimen med husbonden Harald Sagvik, som hadde kommet flyttende fra 

ytre Namdal.   

De hadde mange barn, Solveig, Egil, Beate, Hans, Sigbjørn, Nils.  Hans døde 

tidlig av kreft. De lærte seg tidlig hardt arbeide, og de hadde en oppvekst 

som ikke forefinnes i dag.  Det står respekt av deres innsats for å få den 

daglige føde.    Sigbjørn er den av sønnene som driver gården Heimen i 

dag. 

De var uvenner med oss i all sin tid.  Jeg vet ikke hvorfor, men mest 

sannsynlig noe i forbindelse med deling av bagasjen til de som hadde 

foretatt sin siste reis.  Det var vanligvis opphavet til meste.  Det at vi var 

husmenner, var nok også en av grunnene, vi var av lav kaste.   

Helmer Øie døde av lymfekreft på 80-tallet.  Jeg besøkte han på 

sykehjemmet i Overhalla, og han hadde store smerter.  Betjeningen ville 

ikke gi ham morfin, da de sa at han kunne bli avhengig.  Samtidig var jo 

hans ventetid for avreise til evigheten uten bagasje, beregnet til 14 dager.  

Jeg var ikke helt enig i denne påståtte avhengigheten.  På turen hjem via 

Høylandet sentrum, tok jeg kontakt med den svenske distriktslegen på 

Høylandet, Dr. Maxhall, som øyeblikkelig bevilget Helmer morfin frem til 

avreisen.  Han måtte nok møte Vår Herre som narkoman, men regner med 

at det ble tilgitt tidlig i forhøret.     
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Kost og losji til tømmerhoggerne, skogstua og kokka, var vanligvis 

skogeierens ansvar å ordne med. Skogsarbeiderne måtte selv betale 

kostpengene, som mange ganger ble mere enn det de klarte å tjene inn.  

Jeg har blitt fortalt mange historier om dette, blant annet fra herrene 

Osvald Falmår og Magne Råum. 

Severin og Peggy Lindsetmo tok på seg skogplanting i distriktet, og var 

man heldig, kunne man få bli med der.  Jeg fikk være med i Fiskådalen, 

men sønnene til Gunleif Elden likte ikke at jeg skulle være med, og de 

begynte å legge planter under mine planter, slik at Severin skulle kunne ta 

meg for uærlig adferd.  Noe dumt, egentlig, skulle jeg ha lyst til å grave 

ned planter, ville jeg vel ha gjort det samme som sønnene til Elden, nemlig 

å kaste dem inn i huler i den steinuren i nærheten av hvor vi foretok 

beplantingen.  Hele Fiskådalen var jo ur på østsiden.  På 80-tallet ble Otto 

Jostein Elden pålagt i følge loven å foreta nyplanting inne i Fiskådalen.  Liv 

Elden ble betalt for dette i følge akkord. Når man red over området til 

hest, så man de fleste plantene ligge nede i lyngen, uåpnet.  Hun hadde 

ikke engang giddet å kutte pakketauene. 

Den fra Hognes til Bjørlia, innflyttede Gunleif Elden med familie, ville ha 

bort husmannsplassen, som lå midt inne i deres innmark.   

Gunleif Elden kjøpte 80/7 med felleseie 80/2 av Knut Flaat (Bjørli).   

Gunleif var gift med Sigrun, søster til Torveig, som var gift med Arne 

Klingen, drengen på hovedbølet, som hadde overtatt gården etter 

Johannes Flaat (Bjørli).  Søstrene var døtre til Ragna og Johannes Flaat.  

Sigrun hadde hjemlengsel til Bjørlia, og Gunleif ble nødt til å selge gården 

på Hognes til sin bror Kåre Elden.  Der gjorde han nok en tabbe, ett 

fortsatt liv på Hognes hadde nok spart han og mange andre for fremtidige 

problemer, men dette var det bare min far som forutså den gangen. 

Knut ble således etter handelen kårkaill og bodde til sin død i samme 

huset som Elden-familien. 

Elden-familien besto av Sigrun og Gunleif med sønnene Otto Jostein og 

Tor Elden.   
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Tor hadde gult hår og Otto Jostein var blitt tildelt mørkerødt hår. Han var 

like hjulbeint som morfaren.  Når mora Sigrun skulle klippe Otto Jostein 

med nyinnkjøpt klippemaskin, satte hun en komme av krus oppe på hodet 

hans og klipte tett inntil.  Han var hvit i huden og den skarpe kanten, som 

ble resultatet av klipping opp til kummen, gjorde han til en riktig artig 

person.  Hodet var usedvanlig stort, og den senere skrevne historien om 

”Vanviddet i Bjørlia”, avdekker noe av hodets beholdning av vanskapte 

hjerneceller.  Gunleif ville heller ikke selge gården til Otto Jostein, da tiden 

var inne.  Gunleif hadde fortalt denne historien om sin bekymring 

vedrørende sønnens væremåte og sinnestillstand til Svein Hognes, som 

også bodde ved Øyevatnet.   

Min far dyrket opp noe mere av plassen.  Til dette arbeidet fikk han kjøpe 

en traktor med jernhjul av Sverre Ytterdal.  Sverre var gift med Johanna, 

søster til Einar Normann.  De hadde mange barn.  Det tidligere småbruket i 

Risvika hadde de solgt, og traktoren var derfor ledig for kjøp.  Ved å bruke 

en wire over en mobil trebukk, klarte mann å rive løs stomner med 

assistanse av verktøy og noe dynamitt.  Denne traktoren var en eldre 

modell av typen DERRING.  Den måtte startes med en sveiv.  Det måtte 

brukes to typer brennstoff, ett for å starte og varme opp, og det andre til 

vanlig drift.  Farten på det høyeste gear var ikke mere en det som kan 

kalles en persons gangfart.  Hjulene var forsynt med store pigger, og man 

måtte legge i mellom treklosser for å kunne kjøre på allmenn vei, samme 

om det var bare grusvei.  En jernring for hurtigmontering hadde nok vært 

å foretrekke, i stedet for å skru fast alle klossene, kanskje mere enn femti 

stykk.  Traktoren hadde en remskive, som ble brukt til de små mobile 

sagbrukene, som ble montert på gårdene.  Det var gjerne ikke mere enn 

en eller to benker med de forskjellige sagblad som ble skiftet etter behov. 

Jeg kan huske at Einar Normann saget materialene til gårdens nye 

bygninger hos Svein Rosendal, faren til Anders Rosendal.  Traktoren ble 

også brukt til saging hos Lars Flaat i Bjørlia.  Det var mest sannsynlig i 

forbindelse med oppføring av ny kårstue.  Lars Flaat var i slekt med eieren 

av Bjørlien 80/1,2, Johannes Flaat.  Johannes besøkte Johanna på sætra i 

tidligere tider, og Lars ble resultatet av de mange besøkene.  Lars var også 

en kopi av Johannes med hensyn til kropp og sjel.  I disse tider laget man 

ikke bråk om slike ting, og den som ville rote det til måtte regne med ett 
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liv i fattigdom, om han ikke var det fra før. Gården til Johanna og Karl 

Bjørlia, med sønnen Lars, ble registrert som Vestre Bjørli og med 

rettigheter i Bjørlien 80/1,2.  Johanna og Karl hadde flere barn, men jeg 

kjenner ikke til detaljene.  Den ene broren, Georg Flaat, fikk ett småbruk 

ved Sørmyrodden, på sørvestsiden av Øyevatnet. 

Den ene dagen under sagingen hos Lars, ble Otto Jostein, Tor Elden, Einar 

Gundersen og Tove meldt savnet.  Det ble satt i gang en større ettersøking 

uten resultat.  Jeg visste i midlertidig om ett lite “hus” inne i kjerret ned 

mot Øyevatnet, nærmere nevnt som Fiskmyrenget.  Der fant jeg dem alle 

sammen sent om kvelden.  De var noe opptatt med nye undersøkelser i 

sin påbegynte livsepoke. Jeg kan ikke huske hvor gamle de var.  Problemet 

var at penisen til Otto Jostein var liten og skal fremdeles være det.  Derfor 

hadde de andre spikket til en pinne av vårens selje for å bruke denne som 

støtteapparat.  Norsk rettshistorie er ikke belemret med denne 

pedofilihistorien fra Bjørlia.  Bruk av seljepinner med den vårlige sevja er 

heller ikke nevnt.  Leteoperasjonen ble avsluttet, og noen av deltagerne 

fikk senere juling av Gunleif.   

Da Arne Klingen, gift med Torveig på hovedgården, døde av strupekreft, 

skulle Tove overta gården.  Torveig var søstera til Sigrun.  Tove var en 

jente som tidligere var tatt inn i familien av Sigrun.  Ingen fikk 

opplysninger om hvem som var hennes egentlige foreldre.  Tove giftet seg 

med Terje Fjerdingen fra Levanger.  Otto Jostein likte ikke dette, han ville 

overta denne gården også, og i så måte, måtte han avvæpnes ved 

ankomst Bjørligården ved kveldstid.  Otto Jostein hadde tatt med seg kniv i 

sakens anledning. Han var på denne tiden registrert av politiet som farlig 

person, og skulle ikke bære kniv eller andre våpen.  Lensmann Ole Flågan 

bekreftet at journalen til OJE ved Namsos Psykiatriske Sykehus bekreftet 

hans problemer.  Advokatene i saken «Vanviddet i Bjørlia» hadde skaffet 

tilveie kopier av journalen da loven tilsier adgang til vurdering av den 

psykiske tilstanden.  Motparten OJE var altså klaget inn til retten for flere 

drapsforsøk.  Retten la denne kopien til side da den kunne føre til 

innleggelse, og at han kunne bli farligere når han en gang kom ut i 

samfunnet på nytt.   Lensmann Flågan advarte regelmessig om at OJE ville 

bli enda farligere om han ble sluppet ut etter fengselsstraff eller annen 
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behandling.  Han ble også dimittert fra militæret etter tre dager, da han 

ikke så forskjellen på venn eller fiende i sitt første angrep.  OJE tolererte 

ikke at ledelsen stilte spesielle krav til oppførsel.  Stedets kaptein 

overlevde grunnet sin tidligere kunnskap i nærkampteknikk.  Landets 

politikammer ble informert om avviket.  Det var selvsagt de som måtte 

oppholde seg i nærheten, som fikk de største problemene.  Lærebøkene 

tilsier at de som blir utsatt for slike personligheter bør komme seg vekk 

fortest mulig. 

En mere hyggelig historie fra førtiårene forteller at da jeg hadde lært meg 

å gå, ble det min oppgave å ta med avfall, døde høns etc. i trillebåren og 

bort til naboen, Knut Flaat, hvor han hadde sin revefarm som trengte 

slakteavfallet til for.  Moren hans Sofie levde den gangen, og hun brukte å 

plassere meg ved kjøkkenbordet, hvor det var en skuff med verktøy og 

andre etterlatenskaper, som jeg kunne rote oppi. 

De hadde mange hunder, og dere oppgave var å hjelpe til med oppvasken, 

de slikket gryter og kasseroller rene for middagsrester.   

De er meg fortalt til å være meget hyggelige og omsorgsfulle folk.   

Jeg husker selv senere Knut Flaat som en meget snill og hjelpsom mann. 

Han ble mye mishandlet og slått av psykopaten Otto Elden, eldste sønnen 

til Gunleif Elden, hovedpersonen i boken ”Vanviddet i Bjørlia”.  Knut 

kjøpte en av de første grå-fergussonene, en av de første traktorene i 

bygda, og derfor var han til stor hjelp under slåtten og potetopptakingen.   

Knut ble tidlig dårlig til beins, så han brukte derfor traktoren som 

fremkomstmiddel. 

Min far brukte alltid å si at disse to gårdene vil gå konkurs eller at de ville 

gå dårlige tider i møte.  Han tenkte da mest på Eldenslekten og den 

generasjonen som vokste opp der.  Han fikk nok rett, men spådommen 

gikk ikke i oppfyllelse før rett etter min fars død. 

Mens vi gikk på Høylandet Sentralskole, ble skolemusikken startet opp 

med ledelse av skolesjef Idar Romstad.  Faren til Pål Tyldum (olympisk 

gullmedalje på 5-mila), gårdbruker Kåre Tyldum, var korpsets første 

dirigent.  Han spilte selv esskornett.  Jeg hadde en esskornett til å begynne 
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med, og Pål Tyldum hadde en B-kornett.  Oddvar Brøndbo, yngste sønnen 

til dammbyggeren Arne Brøndbo, spilte basstuba.  Tubaen var stor og det 

var også Oddvar, så de passet godt sammen.  Jeg synes å huske at Nils 

Kjøglum spilte basun eller trekkbasun.  Jeg kan ikke huske de andre 

instrumentene i farten, men alle som gikk i de siste klassene var nok med.  

Hovedproblemet den gangen var å skaffe instrumenter.  Dette hadde aldri 

fungert uten dirigent Kåre Tyldum og skolesjef Idar Romstad.   Idar tok seg 

i disse tider av alt mulig, juletrefesten på de forskjellige steder så som 

Øvre Høylandet, Høylandet, Vassbotna og Kongsmoen.  Det var idrett, 

konkurranser, idrettsplass og sløyden sammen med Sigurd Holien, ja stort 

sett alt som skulle foregå, det tok Idar Romstad seg av uten betaling.  Han 

var den som ledet allsangen, holdt de riktige taler osv.   Han hadde liten 

betaling som skolelærer, ikke bil, gikk til fots eller syklet, brukte 

sparkstøttingen der det var mulig, og var ikke den som brukte penger 

unødvendig.  Slike personer finnes ikke lenger.  De har tatt sin siste reise 

uten bagasje. 

Noen få ganger overnattet jeg på gården til Pål Tyldum.  De bodde like ved 

skolen. Det var enklere å komme til hoppbakkene, når man kunne 

overnatte på Høylandet.  Noen ganger overnattet jeg hos Arne og Edda 

Brøndbo, de bodde jo også like ved hoppbakkene.  Jeg husker så godt de 

store brødskivene med sukker på, ved siden av blåbærsuppe.  Det var vel 

denne kosten som ledet Pål Tyldum frem til den olympiske gullmedalje, 

mens jeg holdt til i Latin-Amerika, på den sydlige siden av ekvator. 

Etter 7de klasse, ble det framhaldsskole, 1 år, med Sigurd Holien som 

lærer. Han var kjent som den flinkeste læreren ved skolen, og vi fikk 

begynne å lære engelsk. 

En annen lærer ved skolen, med det utmerkede navnet Hr. Veglo, fulgte 

med fra grendeskolen i Vassbotna.  De som kom fra Vassbotna hadde hatt 

ett noe begrenset pensum.  De hadde lært seg tallrekken og var flinke til å 

fiske på isen.  Denne epoken hadde mange fornuftige skolelærere, og den 

ansvarlige i nærmiljøet til Grongstadvatnet og Eidsvatnet så helst at alle 

isfiskerne var kapable til å føre regnskaper over fangsten.  Begge disse 

vatna var berømte for godt fiske, laks som røyr.   
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Laksen og sjøørreten, begge anadrome fiskearter, fortsatte sin reise 

oppover til Øyevatnet via Flakkan og til den berømte gyteplassen inne i 

Øyevatnet på sandgrunna på nordsiden, utenfor utløpet til Fiskå og Svorta, 

og helt frem til den lille fossen i nærheten av Jakopengsætran.  Gården til 

Julie og Anton Gartland hadde fiskeretten utenfor sin eiendom, ved 

utløpet av elvene Fiskåa og Svorta, nøye spesifisert i kjøpekontrakten, 

med nøyaktige referanser til grensemerker og strandsonen.  Denne 

kontrakten ble aldri respektert av Otto Elden, etter at han overtok Moan 

80/2,7 med sin felles fiskerett med Terje Fjerdingen, Bjørlien 80/1,16.   

Knut og Johannes Flaat (Bjørlien 80/1,2) fisket utenfor sin eiendom 

Bjørlien 80/1,2,7 i flg midtlinjen i elven og grensene til Hognes og 

Gartland, og det fungerte den gangen for alle parter.   

De som hadde god fysikk og tid, tjuvfisket oppe i elven.  Knut og Johannes 

stengte elven med ett steingjerde og en nettinganretning i mitten av 

Fiskåa.  Denne nettinganretningen fanget opp en stor del av den fisken 

som var på vei opp for å gyte.  Dette ble etter hvert stoppet, grunnet oter 

og mink, som ødela det meste av fangsten.   

Det var som nevnt ingen vei oppover langs elven. De som ville lystre og 

tjuvfiske, måtte ta seg ned Påslettstien, lenger oppe i elven, og på motsatt 

side av Jakopengsætran.  Det var alltid en utfordring i høstmørke, med 

dårlig vær å ta seg frem denne veien med nødvendig utstyr.  Petromaksen 

og lystregaffelen var det man brukte.  Var det mye regn, og flom i elven, 

var det ikke mye man kunne foreta seg, da var utløpet ved Øyevatnet å 

foretrekke.  Der ble det satt hundrevis av garn, mesteparten var ulovlig 

satt, og maskestørrelsen var ikke ifølge regelverket for anadrome 

fiskearter.  Laksegarn ble jo den gangen satt i Øyevatnet.  Det hjalp lite at 

grunneierne i vassdraget lenger sør klaget til Lensmannen i Overhalla.  De 

mente at fisket i Søråa og de ytre vatna ble skadelidende av det store 

rovfisket på nordsiden av Øyevatnet. 

De som hadde elgjakten i Fiskådalen og Statsallmenningen likte ikke at det 

foregikk ulovlig fiske om nettene oppe elven.  De som kun hadde 

muligheten til å fiske etter røyr og ørret til matauke utenfor sine 
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gårdsbruk rundt omkring Øyevatnet, likte heller ikke dette unødvendige 

rovfisket på gyteplassen. 

Etter mye om og men, ble det bestemt at jeg skulle begynne på Realskolen 

i Overhalla i 1957.  Overnatting skulle foregå på nabogården til skolen, til 

Eldfrid Flasnes (Ytterdal).  Hun var datter til Olea Ytterdal, søster til Einar 

Normann.  Foreldrene Olea og Sverre Ytterdal bodde på Høylandet.  Prisen 

for kost og overnatting var kr. 2,20 pr døgn.  De som måtte overnatte på 

pensjonatet til Terese betalte sikkert en god del mere.  Disse elevene kom 

fra gårder med bedre økonomi, og kunne tåle noen ekstra utgifter. 

Da framhaldsskolen sluttet for året, var isen i oppløsning og på vei ut av 

Øyevatnet.  Det var som vanlig vårflom.  Sagbruket til Magnus Øie på 

nedsiden av skolestua og gården til Mathis Øie var stort sett i drift når det 

var muligheter.  Tømmeret kom fra skogeiendommen til Magnus, 

muligens fra de andre eiendommene også.  Min far var vanligvis den som 

tok seg av sagbruket.  Jeg tror ikke det var mere enn ett hovedsagblad, de 

andre var mindre blader for å stykke opp i mindre materialer.   

Magnus Øie bodde på gårdsbruket ved siden av.  Broren hans hadde ved 

en feiltagelse blitt innlagt ved Reitgjerdet Psykiatriske Sykehus i 

Trondheim.  Etter en disputt med faren, hadde sistnevnte i sinne tatt 

kontakt med lensmannen og fått ordnet med de nødvendige papirer for å 

få han fjernet.  Egentlig en stygg sak, men det skjer hvert år tilsvarende i 

Norge.  Det beviser her at familien kan være den verste i de tilfeller hvor 

individet trenger hjelp og støtte… Nå er det nå en gang slik at psykopatene 

må ha noen de kan manipulere til en hver tid.  Statsminister Gro Harlem 

Brundtland fikk sine verste plageånder innlagt på slike institusjoner, uten 

at de senere hadde mulighet for å komme ut.  Det er ikke så vanskelig å 

forstå at sønnen til statsminister Gro Harlem Brundtland gjorde selvmord.  

Mannen til Gro Harlem viser seg å være en dust.  Det er Gro som 

bestemmer det meste, om man skal forholde seg til de videoene som er 

offentligjort via TV.  Jeg har en tape på 4 timer, tatt opp ved nabobordet til 

Gro Harlem Brundtland på den gamle flyplassen på Værnes.  Denne er 

digitalisert i flere kopier og vil ble frigitt ved min død. 
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Magnus Øie døde etter ett biluhell.  Han ble med ungdommene på fest.  I 

svingen nedenfor Ole Flakken, kjørte de av vegen og ut på jordet hvor 

bilen trillet rundt.   Magnus havnet på Namdal Sykehus.  Han ble erklært 

død og lagt i kisten.  I følge de som hadde adgang til telefonsentralen hos 

Mathis Øie hvor de overhørte senere samtaler mellom helsepersonellet, 

så viste de at han hadde vært skinndød.  Magnus Øie ble isolert i kisten 

mens han levde.   Broren kom tilbake til Høylandet og døde på 

gamlehjemmet i 1990-årene.  De kunne bevise at det var ingen ting som 

feilet ham eller ga grunn for at han skulle hav vært isolert hele sitt voksne 

liv som farlig person på Reitgjerdet.  Man kan konkludere med at brødrene 

Øie fikk en dårlig erfaring med livet på denne kloden.  Magnus Øie var 

utvilsomt den mest likte personen i distriktet, han hjalp alle, store som 

små.  De minste fikk bli med i bilen hans på skirenn og andre tilstelninger, 

og de voksne fikk arbeide i skogen og på sagbruket 

Denne våren var det flom rundt sagbruket, og jeg hadde blitt ansatt for å 

stable materialene oppover langs leggene på de bjørkene som sto i 

nærheten.  Materialene skulle altså tørkes før de ble sent til utskipning i 

Namsos. Bjørkeleggene var en sikring for at materialene ikke skulle drive 

av med vær og vind, om flommen skulle tilta.  Kåre Mo, fra Øysletta, en 

slektning av Magnus Øie, som var året eldre enn meg, jobbet med samme 

oppgave, dvs vi jobbet i lag.  Man måtte være to for å få materialene opp 

på stabelen, men de kunne kastes ned av en person, om man ikke ville 

vente på han som skulle ta imot. 

Vi laget stabler som gikk kanskje mere en 4 eller 5 meter oppover 

bjørkeleggene.  Senere, da vi skulle lempe bord og planker ned til 

lastebilen for transport til Namsos, skjedde uhellet. Kåre som befant seg 

på toppen av stabelen, kastet ett av de lange 5 x ¾ toms bord i retning ned 

mot lastebilen i det øyeblikket jeg bøyde med ned for å ta opp ett av 

bordene han allerede hadde kastet.  Bordet eller plankens flygetid ble 

beregnet feil, og jeg fikk derfor bordenden i hodet, rett under øret, der det 

traff hodeskallen.  Historien bekrefter at jeg etter uhellet hadde tatt meg 

hjem med sykkel, etter en dårlig grusvei i teleløsningen, 5 km.  Til alt hell 

var Ingrid Bjørli på besøk hjemme hos oss.  Hun var sykepleierske ved 

sykehuset i Trondheim, og hun skjønte at noe var helt spinnvilt.  Det ble da 
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etter hennes administrasjon sørget for lege og transport til Namdal 

Sykehus samme kveld.  Der fikk jeg servert suppe i tutkopp fra sideleie i 6 

uker.  Jeg fikk ikke stå opp for å gjøre det nødvendige toalett.  Dernest ble 

jeg sendt hjem med melkebilen, 70 km.  Det var medsendt streng beskjed 

om at jeg skulle holde meg i ro til utpå høsten.  I følge Ingrid hørte jeg 

senere at det var blødninger på innsiden, og at de ikke ville operere.  Jeg 

husker en annen pasient fra Vikna.  Han hadde falt ned 6 meter med 

hodet først i en ugresshorv, men slapp ut etter 4 ukers sykeleie.  

Viknaværingene hadde hard skalle etter mye kalkholdig foring.   

Hjemkomsten fra Namdal Sykehus ble godt i mottatt med fjordingsmerra 

Stella og sleperiva, klargjort for slåttonna.  Skoene den gang var tøysko, 

uten tå, da de var for små.  Klegg og blending herjet som vanlig med både 

hest og mannskap.  Hodepinen ble bare verre og verre, og den fikk jeg ta 

med meg videre i historien.  Noe nytt var at jeg hadde vanskelig for å 

holde i en kopp eller skje, hadde blitt skjelven på hendene slik som de 

gamle kaillene rundt vannet.  Det ble selvsagt lagt merke til, og mange 

uforstandige bemerkninger ble mottatt. En dokter sa til meg noen år 

senere at det ville forsvinne med årene, og i dag er jeg 69 år i skrivende 

stund og skjelver ikke på hendene. 

Den gangen var man ikke syk om den observerende parten ikke kunne se 

blod, eller at det manglet en hand eller fot.  Historier fra de eldre den 

gangen, som hadde vært drenger og skogsarbeidere, kunne fortelle så 

mangt og meget om dette.  Doktor hadde man ikke, og var han først 

innom, kanskje hver 3dje måned, var det helst tenner han trakk ut, skar 

hull på svuller osv.   Doktoren hadde kontor i huset til Beret Romstad, på 

andre siden av Øyelva ett stykke fra Mathis Øie.  

Kristine Iversen hette en dame som bodde alene ved Øvre Høylandet 

Samvirkelag.  Hun hadde noen sauer og ett par mål med jord.  Det var årlig 

dugnad hos henne for å få foret i hus. 

Det fantes ikke elektrisk kraft i området og på Øvre Høylandet før i 1956.  

Høylandet sentrum og videre sørover, hadde hatt elektrisk strøm fra 

tidligere tider.  Tørrtoalettet (dasset), var installert på enden av 

fjøsbygningen, over gjødselkjelleren med to hull for de voksne og noen 
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mindre for de små.  Toalettpapir fantes ikke, men gamle ukeblader som 

ble grundig lest og senere benyttet til sin nye gjerning.  Lyn Gordon, 

Stomperud, Knoll og Tott, Finnbekk og Fia, Vangsgutane og alle 

julebladene, var kjent lesestoff på dette daglige besøkte rommet.  De 

religiøse skriftene hadde dårlig trykksverte, og var man ikke svart i baken 

fra før, så ble man det etter noen omganger med Krigsropet og andre 

hellige dokumenter. 

Kroppsvasken ble helligholdt i løpet av året og gjemt unna til julaften.  

Bruken av hjemmelaget ull til underbukse, skjorter, sokker og labber, 

gjorde at svette og dens odører ikke ble til noen sjenanse. Det var mest de 

gamle kaillene med lekk prostata, som tilførte ubehageligheter for de med 

god luktesans.    

Da de innfødte på Øvre Høylandet fikk elektrisk strøm, ble det bygget en 

badstue på eiendommen til Mathis Øie. Denne hadde en stor badstuovn, 

og dusjer med varmt vann fra en varmtvannstank.  Varmtvannstanken ble 

fort tom for varm vatn når alle skulle dusje før, inne i mellom og etter 

saunaen, som til tider nådde de høyere temperaturer.  Men kaldt vann 

skremte ingen bort fra badstua.  Man kunne gjerne bruke fredagen og 

lørdagen, delt mellom damer og herrer.  Kristine Iversen var badstuens 

sjef, og hun sørget for den nødvendige rengjøring av fasilitetene.  Herrene 

møtte opp til badstuen og brukte ikke klær i sakens anledning, det var 

bare Ole og Kristen Øie som brukte badebukse.   

Dette badetilbudet var ett fremskritt for alle og enhver, til sosialt samvær 

og helse, og stort sett så brukte alle badstuen en gang hver uke.  Etter 

hvert skirenn var det selvsagt fint å kunne bruke badstuen.  Skirenn ble 

avhold ofte den gangen, og alle deltok.  Der var ingen tilskuere, bare 

tidtakeren (e) og de gamle forståsegpåerne.  Løypene var sjelden oppgått, 

de lange turene kunne by på navigasjonsproblemer, spesielt over fjellet. 

Det var ikke bestandig at alle gikk den samme løypa, men alle kom frem. 

Det tidligere eller opprinnelige Øie Forsamlingshus stod oppe på bakken, 

øverst og ovenfor den nye badstua.  Riksveien gikk den gangen der oppe 

forbi forsamlingshuset og nedover en bratt bakke til Øyelva, over en 
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trebro, og langs elevskråningen forbi Peggy, Severin, Andreas og Peder 

Øie, Hans Øie og smeden, sønnen til Berete Romstad. 

Det var ikke innlagt vann til forsamlingshuset, det var fjellgrunt, og telen 

sørget for frosne rør, om det fantes noen.  Derfor på holka og bratt vei 

ned til elven, 200 meter, måtte Kristine bære vatnet i bøtter til vask og 

kjøkken i forsamlingshuset.  En sein kveld i mørket, falt hun og brakk 

hånden.  Hun besøkte aldri lege, og håndleddet grodde etter hvert feil og 

skeivt sammen.  De smertene i bruddet hindret henne ikke i å fortsette i 

sin gjerning med bare en hånd.  Hun hadde smerter i bruddet resten av 

sitt liv, og det så stygt ut. 

Sommeren 1957 gikk fort, og det ble å begynne på realskolen i Overhalla, 

ved siden av gården til Otte Flasnes, Skogmo Gjestgiveri og Skogmo 

jernbanestasjon.  På jernbanestasjonen var det pensjonat som ble drevet 

av Terese.  Jernbanen var sidelinjen fra Grong til Namsos, som ble brukt til 

gods- og persontransport.  Veien, RV 17, var grusvei til Namsos med daglig 

forbindelse, lenger nordover kunne det være bussforbindelse annenhver 

dag.  Posten ble brakt frem til Kongsmoen annenhver kveld av 

fylkesbilene, og lagt av i en stor trekasse på Bjørlikorsen.  Fra Kongsmoen 

gikk det ferje til veiforbindelsen i ytre Namdal.  Denne ble flyttet etter 

hvert som veien ble forlenget.  Det ble ikke vei og broforbindelse over 

Follafjorden før på 60-tallet.  Rett nord for Bjørlikorsen, ca 3 km, bodde 

Anselm Jåma med sin kone og to sønner, Paul og Albert.  De hadde også 

en stor postkasse av tre.  Posten ble lagt i kassen annenhver kveld med 

den så kalte ”seinbilen”.  Da sjåføren, Nils, åpnet lokket i mørket med 

snøkaven rundt seg, spratt Albert ut av kassen og forsvant i mørket.  Det 

ble servert mange gode historier om denne hendelsen.  Senere, etter at 

jeg hadde flyttet til Oslo og Bærum, kjørte jeg hjem i snøstorm fra 

Høylandet til Bjørlia i en ny VOLVO 142 personbil.  Ved Øie forsamlingshus, 

passerte jeg Elsa Jåma, kona til Anselm, som tok seg frem med 

sparkstøtting i snøkaven.  Jeg tenkte først på å tilby henne skyss og ta 

sparken i bakluka for så å kjøre henne hjem.  Av en eller annen grunn 

fortsatte jeg uten henne.  Resultatet ble at hun ble drept av en annen bil 

noen minutter etterpå.  Denne hendelsen har aldri sluppet taket.  Den blir 

aldri glemt. 
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Kongsmoen hadde fremdeles utskiping av kopperkisen fra Skorovatn, og 

noen tyske båter var jevnlig innom for å laste.  Taubanen ble etter hvert 

lagt ned, og resterende kis fra Skorovatn ble kjørt ut med bil.   

Kongsmoen var den gangen ett stort sted med sagbruk og havn ved bruket 

til Saur.  Stockfleth Saur var den første til å kjøpe bil for persontransport.  

Historiene fra den tiden forteller mye om sjåførenes alkoholkonsum.  Det 

skulle alltid være en sjåførdram, det vil si at sjåførene ble på ett vis nødt til 

å motta denne gjestfriheten fra alle passasjerene og de personene man 

møtte på veien.  Det var vanlig å stoppe og prate om siste nytt når man 

møttes på veien. 

Gårdbruker og skogeier Åsmund Aune, gift med Mary, søster til Einar 

Normann, bodde innerst på andre siden av Kongsmoelven i Aunet.  Med 

alle gårdsbrukene og de stillingene som fulgte med taubanen, var det 

mange som hadde sitt arbeide på Kongsmoen i tiden før, under og etter 

den andre verdenskrig.  Adolf Hitler hadde gitt ett godt bidrag til 

sysselsetningen der. 

Magne Råum bodde på grensen mellom N-Trøndelag og Nordland ved 

siden av der broen går i dag.  Han var avhengig av båt om sommeren og 

ferdsel på dårlig sjøis i korte tidsrom om vinteren.  Han måtte frakte barna 

til skole hver dag, og de dagene det ikke var mulig, ble det ingen skole, og 

de måtte ellers overnatte på den andre siden av Follafjorden.  Om leden 

var islagt, så ble den til tider revet opp av malmbåtene, som gikk inn til kis-

siloen på Kongsmoen. 

Magne Råum reiste før krigen til Grønland på fangst, og ble der i 2 år ett 

strekk, da det ikke var mulig å reise hjem bare for en sommermåned, 

grunnet isforholdene ved Grønland.  Da den andre verdenskrig begynte, 

ble han tilbudt jobb av det amerikanske flyvåpenet i fast stilling ved den 

nye flybasen på Grønland, og med tilbud om opphold og reise for familien.  

Han tok i stedet av til Island med hundene, og endte opp på Jan Myen i 3 

år.   En del krigshistoriske bøker er skrevet om dette.  De siste årene av 

krigen ble han drillet i England og klargjort for oppdrag i Norge.  Etter 

freden i 1945 ble han fremdeles en tid i England og kom hjem senere i 

1947 til kone og familie.  Kona hadde ødelagt helse etter stygg behandling 
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fra agentene til Henry Rinnan.  Hun fikk heller ikke noen hjelp av den 

norske staten etter krigen, som pånytt bekreftet dårlig norsk behandling 

av de som hadde gjort en krigsinnsats.  Mens jeg skriver dette i Latin-

Amerika, kan jeg bare bekrefte at Norge og norske politikere er dårlig likt 

på andre kontinenter, og jeg forstår hvorfor.  Men det gjør ikke 

hjemmesitterne og de norske playboypolitikerne.  Det er noe spesielt med 

normannerne og jeg kan ikke forklare hvorfor de to hundre siste årene har 

gjort dem slik.  Men det er vel som med alt annet liv, gener, respekt og 

oppvekst former de nye generasjoner. 

Overhalla Realskole hadde i 1957 to klasser, en for nybegynnere og den 

andre for de som skulle fullføre det andre og siste året.  Klasserommene 

var i første etasje med vinduer ut mot riksveien og gården til Otte Flasnes.  

I andre etg var det laboratorium og oppholdsrom og kontor for de to 

utmerkede lærerne.  Skolesjefen hette Odd Myrstad, gift og 2 barn.  

Gutten, som er en tro kopi av faren, var i senere tider mye avbildet i 

avisen grunnet sin jobb innen trafikkpolitiet. Den andre læreren hette 

Myrholt, og han var spesialisten i Engelsk. Han var hver sommer i England 

for å besøke sine kjente, og for å perfeksjonere sin allerede gode Oxford 

engelsk, som var vanskelig å kopiere for en heimføding fra 

husmannsplassen. 

I 1957 var husmannsplassen blitt registrert som småbruk med navnet 

Østli, med Einar Normann som rettmessig eier, etter å ha betalt Kr.  

6.000,- til Gunleif Elden.  Hustruen Jenny Helene var ikke nevnt i 

kontrakten.   

Dette var en ekstrem høy pris den gangen for blautmyra og noen mere 

kantete rettigheter enn det husmannen hadde hatt.  Husmannskontrakten 

tilsa gratis tilviste materialer når hus skulle bygges på plassen.  Etter at 

den nye eieren Elden kjøpte Moan 80/7, ble det nektet kjøp av plassen.  

Man går ut ifra at Elden ville ta over plassen selv, da den lå midt inne i 

innjorda hans.  Han fortalte at Johannes Flaat hadde satt seg imot ett kjøp.  

Da han nå fikk høre at det var bestemt at nytt fjøs og låvebygning skulle 

settes opp, fikk pipen en annen lyd.  Kjøpekontrakt ble skrevet uten 

adgang til gratis tømmer for bygging.  Vi fikk senere vite at Johannes Flaat 

i virkeligheten hadde anbefalt at plassen ble kontraktfestet som 
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selveiende småbruk, uten vederlag. Vennligst les boken ”Vanviddet i 

Bjørlia”. 

Realskolen hadde plassert oss i gode skolemøbler, i fire rekker, med en 

blanding av gutter og jenter. Jeg satt bakerst i andre rekke fra vinduene, 

med ryggen til dattera til distriktslegen i Overhalla foran meg.  Hun hadde 

en bred bak, og det var greit å gjemme salmeboken bak henne under de 

muntlige prøver.  Dette ble oppdaget av Myrholt, men han syntes synd på 

poden fra Kvennbekkens bredder, og lot meg fortsette på skolen.  

Fuskerier var vanligvis nok til å bli utvist.  Det var fordeler med å være 

fattig og ikke skjønne noen ting. 

Odd Myrstad var lærer i tysk, historie og muligens matematikk.  Jeg er ikke 

helt sikker, det var mulig at Myrholt hadde noe matematikk.  Myrholt var 

leder for laboratoriet.  Vi lærte å dissekere små dyr, tegne og legge dem 

på sprit.  Vi lærte samtidig å drikke karsk av laboratoriespriten.  Men 

første måtte vi tenne på karsken og slukke flammen med tefatet.  Det ble 

en vane å ha med kamferdrops til laboratorietimene, slik at Myrstad ikke 

skulle kjenne spritlukten når vi kom tilbake til klasserommet.  Men det ble 

nå oppdaget etter hvert, og Myrholt fikk problemer selvsagt.  Skolen ble 

nedlagt etter noen få år, og Myrholt døde i ung alder, som skolelærer på 

ett gymnas i Trondheim. 

Den gangen måtte man pugge utenat alle de uregulære verbene, de tyske 

preposisjoner, akkusativ, felles akkusativ og dativ, genitiv.  Alt skulle 

pugges den gangen, og man husker det fremdeles, unntatt salmeversene, 

som forsvant i skyggen bak dattera til distriktslegen.  Puggingen foregikk 

på det minste loftet over stua på Østli (Kvennenget), med en elektrisk 

stråleovn på ene siden av benene under bordet, mens kulden slo inn 

gjennom bordveggen på høyre side.  Utsikten var vintertid isolert av tjukk 

is på vinduet.  Dette var ikke til noe problem.  Jeg hadde bedre lesetid enn 

de som bodde på pensjonatet til Terese. 

Etter en kort tid som innlosjerende hos Eldfrid Flasnes, hadde det blitt 

opprettet skoleskyss med en Volkswagen minibuss, innkjøpt av Martin 

Flaat.  Kommunen betalte tilskudd til transporten som da ble billigere enn 

losjiet på Skogmo.  Jeg fikk da det ærefulle oppdraget, og før kl 0600 om 
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morgenen, å transportere i 2 km ett og to meierispann med melk på 

sykkelstyret eller kjelke til Bjørlikorsen, hvor både jeg og melkespannene 

fikk plass bak på lasteplanet, og jeg lempet melkespann videre til vi kom til 

Flaat, 10 km senere, på sørsiden av Øyevatnet.  Der bodde Martin, og jeg 

kunne ta plass i minibussen for opptining, sammen med Solfrid Flaat, som 

bodde på samme sted og var en av elevene ved realskolen. Andre elever 

kom først på minibussen i Høylandet sentrum, senere noen i Vassbotna, 

og vi kom etter hvert frem til Skogmo i Overhalla.  Jeg hadde da oppnådd 

vanlig kroppstemperatur. 

Hjemreisen var mere usikker nordover fra Høylandet og til Bjørlikorsen, 

melkebilen hadde ikke noen fast timeplan for returen.  Det var Edvard 

Kjølstad som kjørte melkebilen.  Han var bror til Osvald, Marie og Britt 

Kjølstad, fra Meimoen, noen km nord for Bjørlikorsen, hvor søster til Einar 

Normann, Helga var gift med Berton Kjølstad.  Edvard døde plutselig av 

hjerteproblemer i ung alder.  Marie bodde mesteparten av sin oppvekst i 

Aunet sammen med Mary og Åsmund Aunet.  Marie arvet gården og det 

huset de hadde på Vergøybakkan i Høylandet Sentrum.  Brit hadde 

fremdeles problemer med fremkommeligheten.  Hun var en sterk 

personlighet, og flyttet til Oslo, hvor hun tok seg daglig frem til sentrum på 

jobb.  Denne familien var helt spesiell, noe av det beste Vår Herre har 

konstruert. 

Språkkunnskapene gjorde meg kapabel til å konversere med tyskerne da 

de besøkte Øie Forsamlingshus på lørdagsfestene.  Kisbåtene med tysk 

nasjonalitet var innom Kongsmoen for å tømme kis-siloen. Det var selvsagt 

greit å praktisere språk med disse, de snakket sitt tysk og noe engelsk.  

Den tyske konjakken var også meget populær for oss, som hadde lerker 

med heimebrent og likør på innerlomma.   Da en av festdeltagerne ropte, 

“at nå kommer brøytebilen”, sprang mesteparten av festdeltakerne ut i 

mørke natta for å berge flaskene sine, som var gjemt i brøytekantene av 

riksveien.   

Vi klarte oss godt med de språkene vi lærte etter to år i Overhalla.  Verre 

var det med norsken, jeg hadde strykkarakter på prøven før siste 

eksamen.  Læreren bad meg skifte fra nynorsk til bokmål.  Resultatet ble 

en god middels eksamenskarakter, noe overraskende egentlig, men denne 
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nynorsken var ett problem.  Ingen snakket nynorsk, og tegneserier, 

julehefter og blader, aviser, alt var på bokmål.  Høylandet Sentralskole 

brukte nynorsk etter Idar Romstad sitt ønske.  Tysk, fysikk og matematikk 

var greie og lette fag for meg. 

Karl Brøndbo gikk i samme klasse, og han var den eneste som ikke klarte å 

få realskoleeksamen.  Idar Romstad inviterte med hjem for å høre mere 

om denne bedrøvelige utgangen.  Karl var i slekt med Idar, og sistnevnte 

like dårlig å ha en slektning som ikke klarte å få realskoleeksamen.  

Brøndboslekten bodde oppe på bakken med oversikt over Høylandet 

sentrum, og slekten hadde også ordføreren i en tid. Karl Brøndbo ble i 

voksen alder og uten utdannelse gitt jobben som betjent på utsalget for 

landbruksprodukter på Høylandet.  Da ikke Otto Jostein Elden betalte sine 

regninger på kunstgjødsel grunnet manglende underskrifter på 

kjøresedlene, skrev Brøndbo regningene over på meg.  Han nektet for 

dette senere. En yngre versjon av Brøndboslekten, Jogeir Brøndbo, hjalp 

Otto Jostein Elden med å skru ned alle varmeovnene og annet fast 

inventar i utleiehuset 80/13 i Bjørlia for så å flytte dette ned til 

privathusene til Elden, som ble brukt i forbindelse med turisme.  

Representanten Jogeir Brøndbo var ansatt i Narkokollektivet i Vassbotna 

og benyttet sin anledning til å vise sine kriminelle egenskaper.  

Brøndboslekten hadde noen gener som fremhevet en stor griskhet og 

uærlighet. 

De som hadde normalt med penger, fortsatte med utdannelsen på ett 

eller annet gymnas.  Namsos hadde ett tilbud.  Vi hadde ikke penger, og 

jeg begynte å lese propaganda fra de forskjellige militære enheter om 

mulighetene for verving over flere år med gratis skole i fagområder som 

kunne brukes i det sivile yrkesliv etter kontraktens slutt. 

Av en eller annen grunn, kanskje mest på grunn av at Kolbjørn, Øystein og 

Tore Haug var så mye omtalt innen slekten grunnet sine jobber og 

inntekter, førte til at jeg i de første månedene av 1959 søkte meg inn i Den 

Norske Marine, nærmere bestemt sambandsskolen i Horten.  For å 

komme inn der måtte man være 17 år, og minstetid for kontrakt var 3 år.  

Kontrakten måtte signeres om våren, og med mine 16 år kunne jeg ikke 

passere byråkratiet.  Jeg skrev ett nytt brev til skolesjefen og fortalte om 
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mine økonomiske problemer og gode eksamensresultater.  Han ga meg 

merkelig nok dispensasjon med begrunnelse i at jeg ble 17 år i slutten av 

juni.  Jeg kunne derfor begynne på rekruttskolen ved Hafrsfjord i 

Stavanger, allerede etter realskolens slutt.  

Etter ett kort farvel med husmannsplassen tidlig på sommeren 1959, ble 

jeg kjørt til Grong jernbanestasjon av Arne Haug og min far.  Arne Haug var 

broren til min mor og var på besøk fra Leka.  Hans familie hadde 

hjemplassen til min mor.  Arne hadde sin hovedinntekt fra Sklinna Fyr som 

fyrvokter.  Han stilte spørsmål vedrørende den planlagte vervingen og 

utdannelsen i Marinen.  Han hadde nok sine tvil. 

Ved ankomst Trondheim jernbanestasjon ble vi hentet i busser og kjørt til 

Persaunet.  Vi fikk beskjed om å holde oss i leiren til transporten var 

ordnet med toget videre via Oslo til Stavanger.  De nødvendigste militære 

artikler ble mottatt, klær og sjøsekk.  De medbrakte sivile klær ble sendt 

hjem i følge ordre. 

De mere erfarne rekrutter tok seg ut under nettinggjerdet for å besøke 

byens serveringssteder og det som ellers fulgte med. 

Jeg kom i kontakt med Ove Bones, også en rekrutt til sambandsskolen, 

men noe eldre, og fra Meråker.  Det var umulig å forstå hva han sa, 

dialekten var spesiell.  Ved ankomst Madla, bodde jeg sammen med han 

og en tilsvarende rekrutt fra Lista.  De var begge uforståelige med sine 

dialekter. 

Togreisen siste del fra Oslo til Stavanger, eller Madla, foregikk på dagtid, 

og man ble noe forundret over utsikten til Jærens skrinne jord og 

steingjerder. 

Rekruttskolen varte i 3 måneder, med 4 kompanier, i alt 1200 mann.  

Rekruttskolens sjef var kapt.lt Grude.   I min tropp var det flere rekrutter 

fra Ytre Namdal, hvorav noen fra Leka.  De som var i nærheten av 30 år, 

hadde blitt plukket opp fra sin utenrikstjeneste i handelsflåten.  Kanskje 

syntes de synd på meg i mitt ungdommelige fremsyn da de anbefalte at 

jeg burde flytte sammen med de andre 17 – åringene som hadde vervet 

seg.  Til alt hell ble ikke dette gjort og bra var det.   
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De eldre rekruttene hadde erfaring fra utenriksfarten hvor de hadde lært å 

omgås de yngre med respekt.  Jeg husker ikke navnet på vedkommende, 

men han var fra Leka, og han fortalte om ett musikk-korps som skulle 

startes opp med rekrutter fra Madlaleiren.  Hvis jeg spilte noen 

instrumenter, kunne han bli med meg til dirigenten, kapteinløytnant 

Lauritsen, for å høre om mulighetene.  Lekværingen mente at jeg fikk det 

bedre i musisk-korpset enn med de lange utmarsjer og de krevende 

infanteriøvelser som inngikk i marinens program rett etter krigen.  

Dessverre så hadde Lauritsen delt ut alle instrumentene, ca 70 stk, så det 

hadde allerede blitt ett meget stort orkester.  Blåseinstrumenter i alle 

fasonger, trekkbasuner, saksofoner, klarinetter, fløyter, 

strengeinstrument, gitarer, slagverk, ja jeg husker ikke navnene på alle 

instrumentene han rådde over. 

Men da han fikk se denne oppkomlingen foran seg på kontoret, forklarte 

han liksom for å unnskylde seg, at det enste instrumentet han hadde igjen, 

var hans egen personlige kornett (laget i nysølv og prydet med 

gulldekorasjoner).   Den hang på veggen over kontorstolen hans.  Av en 

eller annen grunn fortsatte han, “Kan du å spille førstestemmen til Marsj 

av Møller”? 

Jeg bekreftet denne muligheten og spilte den fra begynnelse til ende uten 

noen feilgrep og med god tone.  Trompeten eller kornetten var lett å 

blåse. 

Resultatet ble ansettelse og lekværingen ønsket meg lykke til.  Synd at jeg 

ikke husker navnet på denne karen.  Alle disse namdalingene fra Leka og 

Vikna var respektfulle og laget ikke noen problemer for meg.  Det var en 

helt annen situasjon i de brakkene hvor ynglingene fra byer og innland 

oppholdt seg.  Sjøfolkene hadde lært seg folkeskikk i sin tidligere tjeneste 

utenriks.  Landkrabbene var utidige oppkomlinger fra bymiljøene. 

Rutinen på rekruttskolen ble for min del enklere, og etter en tidlig frokost, 

var det min oppgave med hjelp av den fine kornetten, å spille flaggsignalet 

ved morgenens flaggheis.  Dette var i de tider da det var høy disiplin i Den 

Norske Marine.  De lå foran de andre våpengrenene i så måte.  

Flyvåpenets militære var kjent for allerede da, å subbe rundt dårlig kledd, 
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og med hendene i bukselommene.  Kystforsvaret var noe lignende.  

Hærens avdelinger og dens krigskoler var selvsagt av en bedre kvalitet. 

Etter flaggheis, var det oppstilling med øvelse i drill og marsjering og 

enkelte våpenøvelser.  Rekruttskolen hadde egen skytebane, og vi ble 

utstyrt med Colt 45 og maskinpistol, Tommygun, cal 45.  Geværet var tysk 

Mauser.  Våpen fikk vi kun utlevert til øvelsene. 

Kapt.lt Lauritsen hadde samme rang som rekruttskolens sjef, Kapt.lt 

Grude.    Lauritsen gjorde krav på sine musikanter fra kl.10.00 og til dagens 

slutt, om ikke noen spesielle øvelser var innlagt i pensum for å få godkjent 

rekruttskole. 

Dette fungerte perfekt, da begge var eldre mennesker som kunne kunsten 

å samarbeide til alles fornøyelse.    

Formiddagens musikkøvelser foregikk i hovedkasernen som var helt ny 

med mange undervisningsrom, kino, matsal og kantine.  Min oppgave ble 

å stå ved siden, fremme ved dirigent Lauritsen, og spille solopartier og 

1.stemme, der hvor det var nødvendig.  Han så tydeligvis muligheter i 

spiren fra fossen ved Kvennbekken. 

På ettermiddagene rekvirerte han busstransport til torg og andre egnede 

steder til ettermiddagens gratiskonserter for folk flest. Vi ble meget 

populære, og servering vanket på flere steder.  Media forlangte eller 

anbefalte i dagens aviser og radio at vi måtte reise rundt, i øst og nord, i 

det ganske land for å underholde befolkningen.  Dette ble stoppet med 

det samme av Marinens Overkommando og admiralen.  De mente vi 

kunne bli forvekslet med det Sjømilitære Musikkorpset, som hadde fast 

ansatte musikere, og med militær rang etter tjenestetiden i marinen. 

Hver helg var det militær parade i Horten hvor troppene fra kompaniene 

og skipene marsjerte forbi admiralen.   Musikken var alltid plassert ved 

siden av admiralstaben og fremtoningen fra Kvennbekken stod på kassen 

mellom kapt.lt Lauritsen og admiralen.  Admiralen var tungt belastet med 

deler av den i gjenglemte gullbeholdningen etter Notraship på luen, og 

utmerkelsene blinket på mange dekorerte bryster til de oppstablede 
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offiserer, levninger etter krigens strabaser.  Nysølvet og gullbroderiene 

blinket fra kornetten, og den ga den rette skarpe takten i marsjene.   

Man må ikke glemme saksofonene og trekkbasunene.  Hele 4 basstubaer 

var med på å holde takten.  Det var litt av ett show, det kan jeg si til dere 

som har vokst opp i ett udisiplinert samfunn uten penger til skolemusikk.    

Man kunne merke seg bevegelsen i admiralens buksepress når vi dro til 

med St. Luis Blues March, av Glenn Miller.  Toner fra forsvunne tider som 

ikke kommer tilbake uten hjelp av U-Tube. 

Ved senere besøk i Horten og Stavanger på 80 og 90-tallet, der hvor man 

kunne se noen representanter fra Marinen, labbe med i 17.mai-toget, så 

ga det meg en sikker pekepinn om landets fremtid.  Denne indikasjonen 

har dessverre gått i oppfyllelse, og med renters rente.  I denne skrivende 

stund, 14.04.2011, sitter BRICS-landene sammen i møte i Peking, for å 

diskutere forfallet i USA og EU.  De samme landene, Brasil, Russland, India, 

Kina og Sør-Afrika er motstandere av krigen rundt Middelhavet, og støtter 

opp om en politisk løsning til Kadafi og Libya.  Det betyr begynnelsen eller 

fortsettelsen på de siste 3 års forandringer av verden, den største 

forandring siden den andre verdenskrig eller kanskje siden 1800-tallet, 

begynnelsen av kolonisasjonen.  De rødfargede skriv jeg har mottatt fra 

norske aviser, bl a Aftenposten, om at mine siste års observasjoner 

vedrørende BRICS-landene, ONASUR, AFRIKA OG ASIA, er bare tull, er i dag 

brakt til visshet og de bekrefter en usikker fremtid for de tidligere 

kolonimakter, og ikke minst de norske playboypolitikere og 

”forståsegpåere”.   

En kan flire seg fordervet av mindre.  Jeg husker uttalelsene fra den polske 

rideinstruktøren, Lukas, ved Bjørlia Ridesenter, han sa på sitt spesielle 

norsk “ Æ flire mæ “.   

Så dette med disiplin og respekt er noe man trenger i flere sammenhenger 

om ett samfunn skal fungere og produsere de rette varer og produkter for 

å leve ett, etter forholdene godt liv.  Kineserne kan dette.  Jeg har jobbet 

sammenhengende ett år sammen med denne nasjonaliteten, Singapore, 

Hongkong og Kina.  En erfaring man aldri glemmer. 
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Fra Madla rekruttskole og Hafrsfjorden var det ca 10 km.  De to gangene 

det ble gitt perm eller tillatelse til å forlate leiren, ble det til at man gikk til 

Stavanger.  Marinegaster hadde den gangen ikke adgang til de to 

restaurantene i byen, og kom man først inn, måtte man kjøpe ett 

smørbrød til hvert glass øl.  Ett glass øl, eller en halvliter kostet kr. 2,00, - 

pluss smørbrødet, det billigste var med egg og ansjos.  Daglønnen for en 

rekrutt var i nærheten av kr. 2,- pr dag.  Skulle man ha tobakk, så burde 

man ikke bruke penger på noe annet.  Brennevin fikk man ikke kjøpe på 

restaurantene.  Man måtte kjøpe hele flasker på vinmonopolet, og det 

hadde man ikke penger til, eller tid til å drikke.  Beruselse på offentlig sted, 

ble straffet med fyllearresten, også om man ble observert med en flaske 

brennevin på offentlig sted, dvs i på en benk i en eller annen park.  Byene 

hadde noe forskjellig regler for dette. Rekruttskolen ga ikke slakktømm for 

noen utskeielser, så man slapp unna dette problemet. 

På rekruttskolen måtte man vaske sine egne klær, uten vaskemaskin, 

styrke skjorter, krager og slips, buksepressen måtte være skarp til en hver 

tid og til enhver oppstilling på kort varsel.  Det samme med skopuss og 

hårklipp.  Klærne skulle legges og henges i skapet etter system.  Køyen 

skulle være så stramt strukket, at ved den daglige inspeksjonen så skulle 

femøringen sprette tilbake, når den ble kastet opp i sengen.  Hvis ikke, ble 

alt sengetøyet revet ut, det samme ville skje med det som lå i klesskapet, 

om det var noen dårlige vinkler og tykkelser i brettene.  Regnfrakken var 

den vanskeligste å legge sammen med samme tykkelse i bretten, og 

vinklet i samme forhold som resten av klærne. 

Kl 21.00 gikk rosignalet og alle lys ble slukket. Det skulle soves til neste 

purring, når nå det måtte bli, helt sikkert før 06.00.  Vask og rengjøring av 

alle rom og ganger, messer, gårdsplasser var inkludert.  Inspeksjonens 

medlemmer brukte hvite hansker for å lete etter støv.  En kadaverdisiplin 

som fortsatte i hele 3 år.  Man burde hatt dette for alle mennesker i ung 

alder.  Det er for sent å lære dette når man har passert 25 år.  Det bør 

påbegynnes tidlig. 

Etter endt rekruttskole, ble det å begynne på Marinens Sambandsskole, 51 

O/R, i Horten.  Sjefen for sambandsskolen, orlogskaptein Andersen var en 

av de få overlevende etter senkningen av slagskipene NORGE og EIDSVOLL 
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på Narvik havn ved krigens begynnelse i april 1940.  Begge skipene ble 

torpedert av tyske krigsskip som ankom havnen om morgenen i ly av 

tåken.  Mange hundre unge marinegaster og offiserer omkom denne 

dagen.  Lærerne var flaggkvartermestere fra det Sjømilitære Korps i 

Horten, og de kunne dokumentere lang tjeneste, også fra krigens dager.  

Jeg husker navn som flaggkvartermester Bjørke, Flaggkvartermester 

Ellingsen, kvartermester Jakobsen, som vi kalte mikrosatan, da han var 

liten av vekst og full av djevelskap.  En farlig fiende.  Sjefen eller Siv. Dipl. 

Ingeniøren, som hadde ansvaret for den tekniske undervisningen, hette 

Von der Lippe.  Jeg husker han for sitt automatiske styrte kjøkken.  Når 

vekkerklokken kimte om morgenen, så startet de forskjellige 

nødvendigheter opp av seg selv i leiligheten.  Han lærte oss det som var 

verdt å vite om radiomottakere av forskjellige typer, sendere, 

radiopeileapparater, de forskjellige typer av omformere og det som måtte 

til for og lever elektrisk kraft i alle situasjoner.  Vi måtte tegne alle detaljer, 

kondensatorer, spoler, motstander, med beregninger av verdiene til 

nærmeste standard, slik at vi kunne utstyret i hodet uten skjemaer, og var 

kapable til å reparere utstyret.  Senere med mye nytt utstyr fra USA, ble 

det opprettet spesialavdelinger langs kysten, som kunne ta seg av de mest 

kompliserte reparasjoner og kalibreringer.  Dette ble utført av de vervede 

fra det Sjømilitære Korps, som var inne på kontrakter av 6 års varighet.  I 

disse 6 årene fikk de 3 år teori og 3 år praksis i de riktige doser, og det ble 

landets beste utdannelse i radar, asdic, radio, artilleri sikteutstyr, de første 

computere, osv.  Denne kombinasjonen av praksis og teori var god, og den 

sivile utdannelsen for handelsflåten ble utført på samme måte på de sivile 

sjømannskolene.  Marinen og det Sjømilitære Korps utdannet også 

offiserer for senere tjeneste i handelsflåten.   Jeg fant senere ut at de 

franske ingeniørene i oljeselskapene hadde blitt utdannet på samme måte 

fra universiteter i Frankrike.  Det samme systemet hadde også andre land.  

Norge fortsatte med kun teori for ingeniører, leger osv., og resultatet ble 

selvsagt en katastrofe.  Etter 5-6 år bare med teori, kunne de selvsagt ikke 

annet enn å lese og skrive på det nivået universitet hadde holdt sine 

forelesninger, og det ga en ingeniør liten bakgrunn for å konstruere nye 

produkter.  Han ble en læregutt som selv trodde han kunne alt, og at de 

andre som hadde mindre utdannelse, derfor var mindre begavet. 
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Disse korpsingene, med sine 6-års kontrakter, ble mobbet av de som var 

inne på vanlig tjeneste, 18 måneder.  Grunnen til mobbingen var at de ble 

beskyldt for å være militærister, og som altså hadde vervet seg for å gå i 

uniform.  Korpsingene hadde gratis opphold, kost, uniform med en 

månedsutbetaling som overgikk samme jobb i det sivile.  Var man på 

sjøtjeneste fikk man en god del mere i betaling, ca 40 %.  Etter endt 

kontrakt fikk man tilbud om å fortsette, mere utdannelse, krigsskole, og 

fast ansettelse i forsvaret.  Jeg fikk tilbud om å fortsette i flyvåpenet, som 

navigatør og telegrafist ombord i de gamle Catalinaene, flyene som 

opererte ut fra Sola og Andøya.  Vi var ikke så interessert, da vi regnet 

med å bli stasjonert på Andøya med daglige oppdrag ute i nordlige 

farvann.  Catalinanene var berømte etter sine oppdrag fra 2. verdenskrig.  

Nyere flytyper slike som Albatrossene var på vei inn.  Flytypene hadde 

kjøkken og toalett.  De ekstra brenseltankene gjorde dem i stand til lange 

turer og de kunne operere i dårlig vær.  De fant veien hjem med sine 

radiopeilere og peilesignaler fra kyststasjonene. 

Det første kurset på radioskolen, var ferdig etter 6 måneder, og dvs før 

julen 1959.  Vi fikk beskjed om at vi kunne reise hjem om vi betalte 

hjemreisen.  Reisen den gangen var med tog Stavanger-Oslo-Trondheim-

Grong.  Jeg hadde ikke penger lenger enn til Trondheim.  Der møtte jeg 

Tomas Halbostad, som lånte meg 20 kroner, for videre transport til Grong.  

Jeg møtte han i samme måned på julefest i Øie Forsamlingshus, og spurte 

om det var kr 30 jeg hadde lånt, og han bekreftet dette øyeblikkelig.  Han 

fikk sine kr 30 og historien bekrefter at han alltid har lært å beregne sine 

prosenter. Han var heller ikke så nøye med innholdets historikk i de 

historiene han fortalte.  Egosentret hans var maksimalt utviklet.  Han 

gjorde ingen noen fortred, og var totalt avholdsmann i flere henseender. 

Mikrosatan, kvartermester Jakobsen, ble til mye munterhet.  

Kaserneoffiseren hadde en pen datter, som i desember var hjemme på 

besøk.  Det var kaldt og mye snø rundt kasernene.  Vi tok ett veddemål på 

at den som torde å hoppe ut i snøen fra 2. etg bare i badebuksen, skulle få 

ett innsamlet beløp i kontanter.  Jeg meldte meg øyeblikkelig og var ikke 

før kommet tilbake og i hus, før mikrosatan stormet igjennom gangene.  

Kaserneoffiseren hadde meldt fra om blotting, og hans datter skulle ikke 
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ha en sådan underholdning på sitt hjemmebesøk.  Mikrosatan ga beskjed 

om øyeblikkelig oppstilling ved køyene, kun i underbenklær.  Han skulle ta 

blotteren.  Da han ikke fant noen, begynte han å true det svakeste ledd, 

strilen Jan Mjømen fra Askøya.   Det var ikke mye som skulle til før han 

anbefalte at det kanskje var meg.  Mikrosatan kjente på kroppen til 

husmannen og frikjente han med det samme grunnet høy 

kroppstemperatur.  Snøbadingen hadde gitt han en varm hud. 

Mikrosatan avblåste inspeksjonen, slokte alt lys, det var allerede kveld, og 

han ga beskjed om at alle skulle gå til køys. 

Jeg regnet imidlertid med at han ville komme tilbake, og gjorde klart til 

hans neste besøk.  I den øverste delen av marinedressen var det ett hull 

bak i kraven, som skulle gjøre det mulig å feste den vanligste brukte 

blåkraven.  Køysengene var av jern med fjærmadrasser.  De var plassert to 

og to over hverandre, med festeanordning i hvert hjørne, en stålbolt som 

gikk opp i benet på neste seng over.  Jeg tok på meg marineuniformen, og 

trædde bolten på den øverste sengen igjennom dette knapphullet.  Når så 

mikrosatan kom inn i det mørke rommet, så han at en person hang etter 

uniformen og bolten, på en måte som tilsa at noen måtte ha hengt han 

opp.   

Mikrosatan slo full drapsalarm og da politi og kaserneoffiser kom til stede, 

la alle og sov i sine senger.  Mikrosatan hadde problemer med å 

overbevise sine gjester og detektiver om mordgåtens virkelighet.  Strilen 

fra Askøya holdt heldigvis kjeft der og da.  Men han hadde nok ved en 

senere anledning kommet med innrømmelser overfor mikrosatans 

utspekulerte psykiske terrorhandlinger.  Før jeg reiste hjem på juleperm 

ble det mottatt innside informasjon fra Flaggkvartermester Bjørke, som 

var klassens sjef, om at jeg var innstilt til å få sparken, og ville bli 

overflyttet til vanlig tjeneste og dimittering etter 18 måneder. 

Nok om det, man feiret altså jul på Øie Forsamlingshus, med tyske 

konjakker og hyggelig tilstedeværelse av Tomas Halbostad.  Mikrosatan 

ble ikke tillagt så mye oppmerksomhet.  Man var i grunnen sikker på det 

dårlige utfallet, og man fulgte skjebnens fremtidige planer. 
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Vel tilbake i Horten på nyåret, ble jeg ved en oppstilling av skolens ledelse, 

offiserer og elever tildelt diplom som klassens bestemann. 

Stupet ut i snøen fra 2.etg og i mørke vinterkvelden, ble ikke nevnt.  

Kasernen låg ikke i synsfeltet for kaserneoffiserens datter, og etter den 

noe spesielle kriminalhistorien fra kasernen, hadde nok ikke mikrosatan 

kommet igjennom kontrollen fra sambandsskolens sjef og orlogskaptein.  

Orlogskapteinen overleverte selv diplomet.   Det var han som hadde gitt 

meg den nødvendige dispensasjon til å forlate husmannsplassen til fordel 

for Den Norske Marine.   Som tidligere nevnt var orlogskapteinen en av de 

få overlevende fra det tyske angrepet på Narvik havn, 9. april 1940.  Flere 

hundre offiserer og mannskaper ble drept da de norske marineskipene 

Eidsvoll og Norge ble senket.  Forrige gang jeg fikk oppmerksomhet som 

bestemann i skolefag, var av lærerinne Herfrid Omlen.  Det skulle bli flere 

siden. 

Det var nå tid for sjøtjeneste. Jeg var blitt tildelt KNM GOR, mens Ove 

Bones hadde fått KNM TYR.   Begge båtene var nye minesveipere, akkurat 

hentet hjem fra USA over Atlanteren av norske besetninger.  Man bodde 

på banjeren forut, 4 stålsenger i høyden, med liten avstand, magen fikk 

knapt med plass om han i køyen over var tung. Klesskapet var en liten 

boks, mindre en meters høyde.  Det tekniske utstyret ombord var nytt.  

Man kan i farten nevne Asdic, sonar, radar, radiostasjonen, i det hele tatt 

alt elektronisk utstyr var nytt og fremdeles hemmelig for den sivile verden.  

Skyteradaren ble styrt av en datamaskin bestående av radiorør istedet for 

halvledere.   Kort sagt, det som var elektronisk, var nytt.  Den kalde krigen 

var fortsatt i gang, og vi hadde forskjellige oppdrag langs kysten opp til 

Kirkenes.  Det hette seg at vi var på fiskerioppsyn, virkeligheten var å 

holde oppsyn med de fartøyene og stasjonene som opererte inne fra 

Norge, samt å sende falske meldinger, som var beregnet på motparten. 

Telegrafistene hadde sin egen rytme ved sending av morse, og derfor ble 

noen sendt rundt på de forskjellige båtene i den hensikt å villede de som 

måtte ha interesse av skipenes noenlunde posisjon til enhver tid.  Ingen 

tenkte på at Russland var det eneste landet som hadde befridd Nord-

Norge fra Tyskland, og senere reist hjem. 
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Vi gikk i fast rute på nasjonalgrensen mellom Bodø og Kirkenes.  Været var 

normalt dårlig, og sjøsyken herjet.  Vi fikk tabletter.  Under øvelser og klart 

skip, måtte vi holde oss våkne opp til 3 døgn i ett strekk.  Jeg var mager, 

kun 68 kg, og man kunne telle ribbenene.  Det gjør man ikke i dag uten 

bruk av ekkolodd. 

Mineleggerne gjorde ikke mere en 18 knop, og de som motparten hadde 

til rådighet, kunne øke hastigheten til over 25 knop, når vi nærmet oss. 

Jagerne og MTBene gjorde selvsagt over 30 og opp til 47 knop den gangen. 

Livet på forbanjeren helt forut i baugen av skipet i høy stampesjø var ikke 

helt bra, mesteparten av besetningen spydde hele tiden, til og med de 

som hadde tidligere erfaring fra fiskebåtene.  Jeg ordnet meg til ett lite 

rede akterut på minedekket, når det stormet som verst.  Denne sjøsyken 

gjorde at man til tider hadde lyst til å jumpe over rekken og gjøre slutt på 

det hele, man ble altså skikkelig syk. Etter 6 måneder i denne farten kunne 

man reise til Horten for videre skolegang og nødvendige eksamener og 

sertifikat for siviltjeneste etter marinetjenesten. 

Mineleggeren hadde en 3-toms kanon på fordekket som var styrt av den 

nevnte datamaskin.  Denne kunne låse seg på målet, t eks en Sabre jet- 

fighter, og følge flyet til det var skutt ned.  Datidens datamaskin var satt 

sammen av radiorør, og kontrollrommet besto av 4 vegger fylt opp med 

rør og de andre nødvendige komponenter, for å muliggjøre styringen av 

kanonen.  Den virket aldri.  Ingeniøren fra Det Sjømilitære Korps klarte 

ikke å holde den gående.  Nå var denne korpsingen dypt religiøs, og jeg 

mistenkte han for å bruke mere tid på bibellesning, enn å konsentrere seg 

om de tekniske håndbøker, som var velskrevne og medlevert fra Den 

Amerikanske Marine.  Hver gang jeg besøkte dette rommet, satt 

vedkommende og leste i bibelen. 

En av rekruttene fra troppen på rekruttskolen på Madla hette Forsbakk.  

Han og den andre lekværingen som hjalp meg inn i marinemusikken, var 

ombord i mineleggeren da jeg kom.  De hadde brukt de siste seks 

månedene i USA til opplæring og bruk av skipet.  Forsbakk hadde kjøpt seg 

en enløpet hagle som han solgte til meg.  Jeg hadde med denne haglen på 

rypejakt noen ganger fra Ramsund Orlogsstasjon.  Geværet fungerte ikke 
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helt bra, avtrekket var ustabilt, mekanismen kunne henge fast.  Jeg solgte 

geværet til skipssjefen som var kapteinløytnant Vie fra Bergen.  Han 

beroliget meg med at hagla var det eneste skytevåpenet som fungerte 

ombord.  Jeg så han aldri på jakt de gangene det var landligge.  

Haglegeværet hadde fine utskjæringer i tre og metall og egnet seg godt 

oppe på veggen. 

Enkelte ganger hadde vi med infanterister for ilandsettelse på kysten.  De 

hoppet i sjøen med sin oppakning og forsvant i snødrevet. 

Vi kunne derimot sitte bare i skjorta, med automatisk klimakontroll, 

allerede den gangen, men det var som sagt siste nytt fra USA.  

Messerommene var av amerikansk type, faste bord og stoler.  Besetningen 

var på rundt 100 mann, kanskje mere.  Toaletter og dusjer var i ett rom, og 

av amerikansk standard.  Det betydde at toalettene var åpne, man satt 

ved siden av hverandre uten noen dør og delevegger.  Dusjene var også 

åpne i samme rommet. 

Man fikk lære seg å spyle ut etter hvert som man gjorde sitt fornødne, for 

å bevare miljø og luftkvalitet.  For husmannen med erfaring fra 

flerehullssystemet over gjødselkjelleren, var dette ikke noe problem.  

Noen bygutter, bl a den religiøse, klarte det ikke og måtte sendes hjem.  

Lekværingene hadde ingen problemer, de hadde funnet sin ønskeplass. 

Det var ingen som kunne beskylde dem for å lure seg unna arbeidet så 

lenge de hadde fast plass på skipets viktigste møtepunkt. 

Ved landligge var det mulig å gå i land, men kun hver hele time.  Man 

måtte stille opp til inspeksjon, og det var ikke dusjmuligheter eller plass 

for å presse bukser og stryke klær, slik at alle som hadde frivakt, kunne gå i 

land samtidig.  Inspeksjonen var nøye, begge veier.  Det gikk ikke an å 

komme beruset tilbake.  Ubåtmannskapene hadde egne regler, spesielt 

etter at de hadde vært neddykket på øvelse i 30 dager.  Datidens ubåter 

var etterlevninger etter krigen fra den tyske og engelske(norske) marine. 

De mest populære stedene for landbesøk var Kirkenes, Hammerfest, 

Tromsø og Bodø.  Narvik og Harstad behandlet marinegastene dårlig. 
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Ubåtgastene hadde en spesielt hard sjøtjeneste og de måtte få anledning 

til å avreagere på land.  En av gastene fra ubåten Utsira kalte vi for Juster.  

Han lignet mye på den berømte Leif Juster og han var også en humørfylt 

person.  Ved besøk i Hammerfest hadde han kommet sammen med en 

reinsame som hadde solgt hele reinflokken sin uken i forveien.  Juster 

hadde blitt invitert med for å drikke opp pengene.  I løpet av festlighetene 

ble reinsamen med ombord i ubåten Utsira.  Fra ubåttårnet og ned til 

bunndørken er det 3 eller 4 etasjer, kanskje mere enn 30 meter ned.  De 

ramlet begge ned, men slo seg ikke verre enn at de fortsatte festen i 

Hammerfest.  Dette fallet hette seg for å være verdensrekord, altså uten å 

slå seg i hjel eller fordervet.  Alkoholen hadde vel klargjort alle kroppsdeler 

for en bløt landing.   

Den helgen lå MTB-skvadronene, ubåtene, jagerne og det som var av 

båter fra marinen, inne i Hammerfest på grunn av den pågående NATO-

øvelsen.  MTB-ene hadde den gamle M/S Valkyrien med som moderskip.  

M/S Valkyrien var ett tidligere passasjerskip fra kystfarten.  Det var gjerne 

med på utenlandsturer en gang i året, mest for å fylle opp alle 

amunisjonskasser og andre lagre med sigaretter og brennevin.  Som 

tidligere hurtigruteskip var jo alle salongene ideelle for fester og 

sammenkomster.  Jeg husker at i løpet av den ene natten prøvde noen 

offiserer og dra med seg ett reinsdyr ombord i Valkyrien, uten å lykkes. 

Ubåtene hadde M/S Sarpen med seg som moderskip.  Der kunne gastene 

og offiserene bo under landligge. 

Denne Juster var roten til mange gode og sanne historier. 

Restauranten Ugla i Bergen var ett skjenkested for marinegaster og andre, 

uten spiseplikt.  Betjeningen måtte selvsagt se til at ingen ble beruset.  

Den ene kelneren var dårlig likt og Juster hadde selvsagt planer om å spille 

ham ett puss.  Etter en stund tok Juster det tomme halvlitersglasset under 

bordet og urinerte det fullt.  Han ropte så på kelneren og klaget på ølet. 

Kravet var en ny halvliter.  Kelneren ble forbannet, tok glasset med urinen 

fra Juster og løftet det opp og tok en drabelig slurk i sin iver for å bekrefte 

at ølet var ok. 
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Ellers så hadde Juster den uvanen i fylla, at når han så damer sitte på en 

benk i parken, ja også på restaurant, så tok han ut snurrebassen, stakk den 

i øret på den utvalgte og ropte ”Telefon, Telefon”. 

Under en annen NATO-øvelse med landligge i Tromsø, ble alle 

kommandert til å besøke den nye Ishavskatedralen for å delta i søndagens 

gudstjeneste.  Det ble nå en opplevelse uten tidligere og senere 

sammenligninger, inntil mesteparten hadde sovnet. 

Harstad var en lite populær plass for landligge.  Det hendte jo ganske ofte 

at man måtte ligge der, det var militær havn med eget prioritert verksted. 

Stedet hadde Grand Hotell med restaurant og spiseplikt for øl og vin.  En 

annen restaurant slapp ikke inn personell i uniform.  Politiet var snar til å 

plukke opp militære som var mistenkt for å ha drukket. 

Restauranten på Grand Hotell lå i 2.etage med utsikt mot havnen og de 

militære skipene.  Musikken besto av trekkspill, slagverk og 

strengeinstrument.  Vi var 4 personer ved bordet.  Det hadde blitt servert 

smørbrød med egg og ansjos til alle.  Ett glass til hver og en flaske rød 

Martini.   Servitøren var den mest beryktede, en dame med øyne som 

lignet åsynet på en uer, just kommet opp fra dypet.  En av oss måtte ut på 

toalettet.  Han hadde ett fullt glass med Martini stående, og Juster 

plasserte av en eller grunn sitt gebiss i vinglasset til vedkommende.  Vi 

drakk den gangen vinen fra vanlige store melkeglass.  Personen kom 

tilbake fra sitt toalettbesøk og servitrisen kom til bordet for å sjekke om 

han hadde vært ute for drikke av en medbrakt lerke.  Han skjønte 

hensikten og i forbannelsen ba han henne fylle opp vinglasset.  Hun 

repliserte på sin vanlige uhøflige måte at han først måtte drikke ut det han 

hadde i glasset.  Vel, han tok glasset til munnen, og ble sittende med 

gebisset til Juster over nesen.  Vi ble da kastet ut med assistanse av 

politiet. 

Nå hadde andre gaster og offiserer fra flåtebesøket sett denne 

opptredenen, og senere etter mere vin og øl, tok de en annen kelner og 

lempet han ut av vinduet og holdt han igjen etter slipset.  I forfjamselsen 

ropte han,” slipp, slipp ”!  Det ble etterkommet og kelneren landet i snøen 

nedenfor, det var jo bare ett fall fra 2.etg.   
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Men historien slutter ikke her. 

De gamle jagerne Bergen og Stavanger var fremdeles i drift og med sine 

kanoner intakte.  Da gastene og offiserene kom ombord etter at de hadde 

kastet musikerne ut av samme vinduet fra restauranten på Grand Hotell, 

startet de opp omformerne til det ene kanonbatteriet som var ladet med 

skarpe granater og gjorde klart for presisjonsskyting.  De måtte ha blitt 

godt fulle. Til alt hell ble de oppdaget av vakthavende ombord, og Grand 

Hotell står sikkert fremdeles.  Men det var nære på.  Vi syntes imidlertid at 

det var synd at de ikke fikk sjansen til å skyte. 

I den skrivende stund, altså i året 2011, sitter jeg og ser på You Tube og 

videoene av fiolinisten Andre Rieu.  Det miljøet han underholder med er 

noe langt fra den norske versjonen fra den skrivende epoke.  Man må 

måtte gjerne sammenligne med Tyskland og Ølfestivalen i Bayern.  Den er 

også godt kopiert og gjerne forsterket i Santa Catarina, Blummenau, Brasil.  

Norge forfalt etter at Vikingene ble nedgradert av kirkens menn og 

utsendinger fra Paven i Roma.  Italienerne, Spanjolene og Portugiserne 

kopierte bragdene til Vikingene og la under seg resten av verden med 

noen forstyrrende kriger med England og Frankrike, fra året 1497 og 

utover.  De Italienske byggverkene ble kopiert og forbedret i byer som 

Buenos Aires og Montevideo.  Hele Latin-Amerika blomstret opp, helt til 

den Amerikanske griskheten tok overhånd.  CIA og de store bankene la 

under seg det meste av folk og verdier.  I dag, i året 2011, har BRICS-

landene snudd flisa.  Nå er EU og USA inne i historiens største krise og 

kanskje begynnelsen på en skikkelig stor krig, kanskje nr 3. 

Vel tilbake i Horten og sambandsskolen ble det å konsentrere seg om det 

internasjonale-, NATO- og det sivile- radiosertifikatet.  For å løse disse 

sertifikatene, så måtte alle besvarelser eller eksamener være 100 % riktig.  

Klarte man det ikke, kunne man gå opp til nye prøver etter 

marinetjenesten i det sivile liv.   

Før den første sjøtjenesten var vi trenet til å ta imot 180 bokstaver pr min, 

min 120, i klartekst, og 120, min 100, i kode.  Man tok imot på 

skrivemaskin ifølge touchmetoden, som var det enkleste.  Skulle man 

skrive med hånd, så hadde man blitt opplært til å bruke en skrivemåte 
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som var allment leselig.  Meldingen måtte kunne leses av andre.  De 

forskjellige kodesystemer lærte vi, og ved høy trafikk ble det benyttet 

egen kryptograf.  Vi var gradert for ”Topsecret” koding og 

korrespondanse. 

I denne skoleperioden kunne man bo på hybel i Horten, man behøvde ikke 

å benytte botilbudet på kasernen.  Fikk da den ærefulle opplevelsen å 

motta Otto Jostein Elden, som da hadde begynt å snakke sitt dårlige norsk 

med telemarksdialekt.  Han hadde vært elev ved skogskolen i Telemark i 2 

uker hvor han ble avskjediget etter noen uker, grunnet manglende evner 

eller karakterer fra folkeskolen.  Han var allerede tidligere dimittert fra 

militæret etter 3 dagers tjenestetid grunnet psykiske årsaker.  Detaljene er 

nevnt i boken ”Vanviddet i Bjørlia”.    Samme poden tok også i bruk det 

svenske språket etter å ha visitert Östersund noen ganger.  Han hadde 

også senere fordeler av sitt språkøre ved mottagelsen av svenske isfiskere, 

skjønt det var ikke alle fiskerne som klarte å tyde dette blandingsspråket. 

Hovedsaken var vel at han selv hadde sin storhetstid. 

For å gå opp til sivileksamen, måtte vi trene på en lavere hastighet av 

morsesignalene, det ble en annen rytme.  Hastigheten var da 80 og 60 

tegn/minutt, klartekst/kode, mottaking, sending og korrespondanse med 

eksaminator.  Man fikk ikke eksamen om det ble gjort feil her.  Ett tegn 

feil, og ingen godkjent eksamen.  Sivileksamen behandlet andre fag, som 

måtte beherskes via det internasjonale miljøet, lover og regler.  Man ble 

tildelt ett ganske stort ansvar, og den gangens båter fikk ikke lov til å seile 

uten sertifisert telegrafist ombord.  Ved ett eventuelt havari måtte man 

være sistemann fra borde, kommunikasjon til det siste.  Evnen til 

reparasjoner og vedlikehold var viktig. 

En av elevene ved 51 O/R hette Svein Bjorvatn.  Han hadde sine rike 

foreldre på Oslo`s beste vestkant.  Han inviterte meg med hjem til Oslo 

over en weekend.  Det ble ett noe fuktig uteliv, og på Majorstua klarte han 

ikke å ordne med taxi.  Resultatet ble at han gikk inn i trikkegarasjen og 

satte seg i førersetet på en av vognene.  Han kjørte galant ut igjennom 

porten, uten at den var åpnet.  Jeg hadde heldigvis ikke hatt den 

nødvendige førlighet til å bli med.  Den nye trikkeføreren holdt god fart, 

men ikke mere enn at han ble stoppet av politiet som hadde fattet 
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interesse for den nye kollektive transporten.  Hadde dette blitt rapportert 

til Marinen, så hadde Bjorvatn måtte slutte i sin daværende tjeneste.  

Heldig for han så betalte foreldrene utgiftene til ny garasjeport, og saken 

ble henlagt.  Tjue år senere ble en bekjent av meg, Jan Myrhagen, sagt opp 

fra sin tjeneste i Dyvi Drilling AS grunnet noen private 

uoverensstemmelser med en av plattformsjefene ved hjemreise fra West 

Afrika. Denne hendelsen ble brukt av Statoil for å hindre en ny ansettelse 

av Myrhagen.  Jeg ringte Bjorvatn, som da var personalsjef i Dyvi for å 

høre om han fremdeles kjørte trikk?  Etter noen historiske oppfriskninger 

ble vi enige om at rapporten fra denne fyllesyke plattformsjefen ble kastet 

i papirkurven.  Myrhagen kunne begynne i Statoil for nye utfordringer.  

Etter denne eksamen, ble det å gå ombord i en av båtene til 22. MTB 

skvadron.  Den besto av 4 båter, alle med utstyrt med 3 flymotorer og 

torpedorør på begge sider, en Oerlikon kanon og ett par mitraljøser.  

Mannskapet besto av en løytnant som skipssjef, en fenrik som 

nestkommanderende.  Coxen var vernepliktig kvartermester (båtsmann) 

og sjef for dekksbesetningen.  Maskinsjefen var vernepliktig 

kvartermester.  Han hadde 3 maskinister som gikk sine vakter i 

maskinrommet.  De måtte sitte i maskinrommet og styre de 3 motorene 

etter manuelle indikasjoner fra broen. 

Jeg var radiobestyrer for skvadronen og hadde derfor ansvaret for at alt 

var i orden før avgang, og at vi klarte oss best under alle øvelser.  Uten 

samband, ingen resultater. 

 

Vi hadde noen gamle TCS sendere/mottakere, VHF, UHF.  Utstyret var av 

dårlig kvalitet og liten effekt.  Man måtte bruke dette for å skifte frekvens 

hele tiden etter en oppsatt plan i minutter og sekunder, dette for å hindre 

at motparten skulle kunne avlytte oss.  Vi visste ikke da at motparten 

hadde mottakere som skannet eller observerte hele båndet. Vi fikk selv 

slikt utstyr av amerikanerne da vi bemannet kontrollstasjonen ved 

Håkonsvern utenfor Bergen.  Men vi klarte oss bra, de norske båtene ble 

alltid best i samband under NATO-øvelsene.  Jeg husker at fra den ene 
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øvelsen måtte lederfartøyet sende en båt over til Den Portugisiske Marine, 

med beskjed om de kunne reise hjem, øvelsen var over. 

Vi hadde ikke de moderne kodemaskinene ombord i MTB`ene og jeg 

måtte derfor sitte i timevis for å kode meldinger, ekte som falske.  

Mesteparten av det vi sendte var falske meldinger for å villede motparten.  

Vi tok det som en selvfølge at den eventuelle fienden kunne knekke 

kodene uten problemer. 

Radiostasjonen lå midtskips med ett forheng mellom offisersmessen som 

bestod av ett lite bord og sengene til skipssjef og nestkommanderende.  

Coxen og maskinsjefen, de to vernepliktige kvartermestrene, lå i ett kott 

mellom offisersmessen og forbanjeren, hvor det også var ett spisebord for 

besetningen, utenom sjef og nestkommanderende.  Radiobestyrer og de 3 

maskinistene, delte en liten banjer mellom maskinrommet og 

radiorommet/off.messen.  

På forbanjeren var et en liten benk for oppvask.  Varme og komfyr fantes 

ikke.  Vi hadde med varm drikke på termos.  Ved nødovernatting på 

kysten, ble det lett etter en lysstolpe hvor en av maskinistene brukte 

stolpesko for å klatre opp og stjele strøm.  Da hadde vi lys og en liten 

kokeplate.  Varme til rommene fantes ikke. 

Akterbanjeren hadde adkomst fra radiorommet og fra en luke i dekket. Jeg 

hadde min køye på undersiden av denne skyveluken, og derfor lakk det til 

tider vann ned i min sovepose. 

Vi gikk og sov i ubåtklær med 1 cm tykke underklær og sokker.  Støvlene 

var lær og vi frøs ikke om man fikk holde seg tørr. 

Vi fikk beskjed om å ettersøke en forsvunnet person og fant liket i sjøen. Vi 

var langt fra land, og liket ble lagt i min køy.  Denne lukten ble der til vi 

forlot båten for alltid. 

Det ble til at jeg fikk influensa, høy feber, og ble innlagt på sykestua i 

Bergen.  Der ble jeg i flere måneder.  Legen opplyste at jeg aldri ville ble 

kvitt problemet uten bruk av C-vitaminer og ett liv i varme strøk av kloden. 

Det har vist seg i ettertid at han hadde rett.  Hvordan han visste dette, var 
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ikke mulig å forstå den gang, men nå har jo geneteknologien kommet med 

svaret. 

Båtene var satt sammen av kryssfiner og med flybensintanker av gummi.  

Det hette seg at man kunne skyte igjennom tankene uten at de 

eksploderte og at alt for mye bensin rant ut.  Det eneste historien vi hadde 

var at de båtene som hadde hatt uhell, var blåst bort.  Ett oppslag i 

radiorommet bekreftet at ett stort kaffekrus med den rette 

gassblandingen, tilsvarte 1 kg TNT.  Den skriftlige beskjeden var å 

informere om mistenkelig bensinlukt. Jeg fikk beskjed om å montere ett 

opplysningsskilt i radiorommet.  Etter den nødvendige boring og 

fastskruing, hadde jeg bensinlukt til en hver tid.  Offisersmessen lå i 

samme rommet med ett forheng imellom.  Begge offiserene var 

storrøkere.  Båtene var brukt av amerikanerne i Stillehavet, og president 

Kennedy var avbildet som skipssjef på en av tilsvarende type.   

Jeg fant ett bilde av meg selv og Sjaen av Iran og hans kone Fara Diba, 

ombord i en av dem, da disse celebre personer var på statsbesøk i Norge.  

Bildet hang på veggen hos politimesteren i en av byene i Iran, og denne 

observasjonen berget meg fra ubehageligheter etter en arrestasjon av den 

gangen beryktede politiet SAVAK. 

Disse MTBene gjorde stor fart, vanligvis opp til 47 knop, noen senere 

utgaver med dieselmotorer gjorde over 52 knop, den første av den typen 

hette KNM LOM. 

De gamle MTBene i 22. skvadronen hette KNM SEL, KNM LYR, osv.  Det var 

4 båter i hver skvadron, og 3 skvadroner, 21., 22. og 23. skvadronen.  

Skvadronssjefen var vanligvis kommandørkaptein.  Noen av båtene i Rapp-

plassen hadde 4 flymotorer til fremdrift, og de å kunne ha 4 torpedorør, 2 

på hver side.  Når vi skjøt torpedoer i fullfart under angrep, kjentes det 

som båten stoppet opp.  Skvadronene ble drillet i felles angrep etter 

kodede kommandoer fra skvadronssjefen, slik at de hele tiden skiftet plass 

i angrepet.  Det var helst for å gjøre det vanskelig for flyene under deres 

angrep, og for skytset fra motpartens båter.  Disse øvelsene foregikk 

under full fart og hadde som oftest mange nære-på- hendelser.  

Misforståelser av kodede kommandoer, ga store muligheter for kollisjon 
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under topp fart.  Båtene lå gjerne og lurte bak holmer, og angrep etter 

beskjed via radio og radarstasjoner på land, om det var mulig.  MTBene 

hadde også egne radarer, men kunne ikke brukes da de var lett å spore av 

fienden.  Det samme var selvsagt problemet med bruk av radio.  UHF kom 

den gangen i bruk med sine 240 MHz, og rekkevidde knapt over 

horisonten.   På slutten av den 2. verdenskrig klarte en av de norske MTB-

ene å senke den ene hurtigruten etter å ha lurt bak en holme.  Historien 

bekrefter at offiserene ombord på MTB-en hadde bestemt seg for å 

torpedere den første båten som passerte, samme hvilken båt det var.  

Observatører og mannskaper ombord i MTB-en og hurtigruten bekrefter at 

offiserene så objektet tydelig.  Noe å spekulere på.  Episoden er belyst i en 

norsk TV-serie. 

Hovedoppdraget for oss ble kartlegging av hele norskekysten, fra Bodø og 

Kirkenes og russergrensen.  Med kartlegging mente man at alle mulige 

kamuflasjeplasser skulle merkes av, og hver meter av denne strekningen 

kontrolleres eller besøkes.  Det var litt av tur.  Jeg husker vi brukte nesten 

6 måneder på dette oppdraget, og mange var de boplassene man 

observerte, enslige og uten veiforbindelser.  Men i måneskinn og 

vinternetter var det mange spektakulære skuer man ikke får se igjen.  En 

må ned til Sør-Chile, Sør-Argentina og Patagonia for å se noe tilsvarende.  

Noe likt norskekysten finner man egentlig ikke på denne kloden. 

Minnene om de fastboende folkene man møtte og konverserte på samme 

turen, sitter fremdeles igjen i minnet, enda om det er lenge siden.  

Nordland, Troms og Finnmark huser nok det beste av den norske 

folkerasen.  De gir seg ikke så lett og har ett godt humør. De beste 

sjøfolkene kom også fra samme kanten, det opplevde man også senere i 

oljeindustrien på plattformene ute i havet. 

Men andre deler og fylker av Norges land kan trøste seg med at de huser 

mange dårlige eksempler og individer av menneskerasen, alt for mye 

egentlig.  Norge er en del av verdensbildet med det dårligste folkeslaget. 

Misunnelse, hevngjerrighet, baksnakking og mye psykopati.  Dette 

kommer best frem innen det norske byråkrati og politiske partier, uten tvil 

noen av verdens mest utmerkede tullinger. 
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Den siste turen fra Nord-Norge og langs kysten, ned til Horten, ble foretatt 

før jul i 1961.  Vi mistet 3 båter på denne turen.  Den siste forliste vi med i 

utenfor Jæren.  Desember måned langs kysten med små MTB-er er ikke 

helt bra, man har først Vestfjorden, Folla, Hustadvika og til sist 

havstrekningen forbi Jæren.   Båtene var gamle og råtne, og utskifting til 

nye i Lom-klassen var allerede på gang. 

Den ene MTB-en sakk ved kaien i Bodø mens vi lå og sov ombord.  

Fortøyningene hindret det komplette forlis og tap noe menneskeliv.  Vi 

fikk tettet det meste, og den ble byttet ut med en annen. 

En mere interessant hendelse var ved en annen kai eller havn på samme 

turen før vi skulle over havstrekningen utenfor Jæren, mulig at det var på 

havna i Stavanger, husker ikke helt.  Vi brukte lang tid på denne turen 

grunnet dårlig vær og landligge før i gikk over de mest utsatte 

havstrekningene. 

Vel, jeg drømte om natten at vi skulle forlise neste dag, men at ingen liv 

skulle gå tapt.  Jeg gikk i søvne og kom til meg selv i offisersmessen, der 

sjefen og nestkommanderende hadde våknet.  Denne gangen bestemte 

jeg meg for å innhente bevis, og radarmatrosen ombord, Bjørn Olsen fra 

Sandefjord, fikk høre historien, og lovet å være vitne om det ble aktuelt.  

Vi hadde ikke dårlig værmelding og det var ingen grunn til at noe skulle 

tilstøte oss. 

Vi gikk tre MTB-er sammen hvor vi skiftet kontinuerlig formasjon, mest for 

å benytte anledningen til trening.  Været var overskyet, noen regnbyger og 

ett akseptabelt vintervær.  Det ble bestemt å sette opp farten, bruke mere 

brennstoff og forkorte turen til Stavern for så å gå videre til Horten etter 

bunkring.  Man viste selvsagt ikke hvordan været ville utarte seg utover 

kvelden og natten. 

To av båtene satte opp farten og gikk fra oss.   Det ble oppfattet som de 

skulle vise hvem som hadde den hurtigste båten.  Plutselig ble vi overasket 

av ett dunk fra en kollisjon med ett fremmed objekt.   Båten gikk lekk og 

sjøen fosset inn i off.messen for å oversvømme nedre del av 

radiostasjonen. Skottet mot maskinrommet og akterbanjeren var intakt.  

Skipssjefen bad meg sende ut ett SOS i og med at den siste følgesbåten 
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hadde gått ifra oss og var forsvunnet i tåkedisen.   Det oppblåsbare 

livbelte som tilhørte radioen ble øyeblikkelig tatt av en av matrosene.  Han 

rev også til seg den eneste gummiflåten på dekk for å stikke av alene.   

Mannskapet på som var på dekk måtte slå han ned.  Han ble vanligvis kalt 

Tøffetom, da han alltid skrytte av sine utførte bragder.  Mens dette pågikk 

hadde dørkplatene forsvunnet i radiorommet og off.messen og det var 

bare spantene igjen.  Ettersom de elektriske omformerne var plassert på 

dørken hadde blitt ødelagt av sjøvannet og vi var som en følge derav uten 

radioforbindelse og radar. 

De tre fremdriftsmaskinene, flymotorene, ble holdt i gang på sakte fart.  Vi 

hadde ikke hjelpemotor som drev noen elektrisk generator.  Forbindelsen 

mellom broen og maskinisten var manuell ved bruk av wire.  Det var ikke 

noe vann i maskinrommet, og båten fløt antagelig på sine 

brennstofftanker, konstruert av den fleksible og selvtettende gummi.  Jeg 

hadde ikke undersøkt tilstanden på fremre banjer.  Vi hadde blitt alene ute 

på havet, uten forbindelse til de andre båtene og land. 

Skipssjefen og hans nestkommanderende hadde handlet inn 

julepresanger, nye klær, noen dresser og skjorter, ved siste landligge i 

Harstad.  En av dekksmatrosene ombord var over 30 år og vant sjømann, 

en av de bedre å være i samme båt med.  Han og jeg fikk beskjed om å 

foreta oss forskjellige undersøkelser, med første prioritet å berge 

julepresanger og effektene til de to offiserene som vantrivdes oppe på 

broen sammen med radarmatros Bjørn Olsen, som også manglet elektrisk 

kraft til radarutstyret, og ikke viste riktig i hvilken retning vi drev eller 

kjørte i styrefart.  Kompasset ga vel en så noenlunde ide om hvor det bar 

hen. 

Tilbake nede i offisersmessen viste det seg at kleshengerne hadde fått 

rettet ut krokene etter slagene fra sjøgangen.   Det som hadde vært i 

skapene hadde forsvunnet mellom spantene og ned i havet.  Det som 

fattet interesse for oss, var noen hvite flaskekapsler, som hadde kommet 

til syne der sjøvannet hadde åpnet skuffene.  Vi tok øyeblikkelig vare på 

alle konjakkflaskene og gjemte dem unna på ett annet sted for og 

rapporterte ved tilbakekomst til broen at alt var borte.  Vi fikk beskjed om 

å gå tilbake for å lete etter andre effekter, men da viste det seg at de 
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spantene vi tidligere hadde stått på hadde forsvunnet sammen med 

restene av dørken.  Det var nå uhindret adgang direkte ned til havets 

bunn.  Dvs at hadde vi stått der 5 minutter tidligere, mere eller mindre, så 

hadde vi blitt med ned i dragsuget under båten, og helt sikkert fått 

oppleve en ublid behandling av de tre skipspropellene, som fremdeles ble 

holt i gang av flymotorene.  Her ser man hvordan tilfeldighetene 

bestemmer husmannens historikk.  Nok, om det, skipssjefen hadde fått 

landkjenning, og viste nå hvordan han skulle komme seg til Stavern.  Vi 

kom frem om kvelden med egen maskinkraft og ble innlosjert i en militær 

kaserne, med varmt og kaldt vatn.  Båten ble fortøyet til kaien ved siden 

av kasernen.  Man kan jo spørre seg hvorfor de andre båtene ikke kom for 

å lete, men det hadde vel sine grunner.   Jeg synes å huske at de hadde 

fortsatt til Horten. 

Jeg og matrosen hentet noe av reservekonjakken for å ha det varmt og 

trivelig på rommet til neste morgen.  Mannskapet ble sendt med bil til 

Horten.  Jeg og matrosen fikk beskjed om å følge med ombord i båten, 

som eneste besetning, da den skulle taues til Horten med det samme.  Vi 

så selvsagt frem til en hyggelig tur. 

Jeg husker at denne hendelsen ble kringkastet på NRK.  NRK-reporteren 

intervjuet kun en person, og det var Tøffetom.  Han sa ikke noe om at han 

ble lagt i dvale under gummiflåten mens det sto på.   Men han fremhevet 

selvsagt dramatikken i det hele.  Det var ikke første gangen han fortalte 

historier.  Denne siste turen på min sjøtjeneste i Den Norsk Marine feiret 

jeg og matrosen med Larsen konjakk, og vi hadde en tilstrekkelig 

beholdning til å få en trivelig jul på land.  Radarmatros Bjørn Olsen var blitt 

en viktig debattant om drømmenes sannsynlighet.  Oss imellom ble dette 

aldri mere diskutert. 

Denne hendelsen med vitne, gjorde meg mere bevist på andre merkelige 

drømmer jeg hadde hatt.  Bl a skulle Øyevatnet forsvinne, og hele dalføret 

fra Namsenfjorden og til Follafjorden skulle bli forandret, men etter min 

død.  Jeg skulle bli gravlagt på en helt annen plass på jordkloden og ikke bli 

berørt av utsagnet.   Min mor var alltid så opptatt i å bli gravlagt på toppen 

av kirkegården på Høylandet slik at hun ikke kom i kontakt med vann i 

graven.  Nå er jo forandringer noe vi lever med daglig.  Ingen ting i vårt 
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univers er konstant.  Nordsjøen tappes for olje og magnetfelt og drakraft 

fra andre planeter i rommet forandrer seg, så både klima og mulige 

forskyvninger vil nok få sin påvirkning etter hvert.   Dalføret har allerede 

vært utsatt for flere ras og der hvor dalbunnen har forsvunnet.  Den 

enkleste forklaringen har vært kvikkleire og nedbør.  Egentlig ikke noe å 

bekymre seg over.  All tilgjengelig historie beviser at intet liv har overlevd.  

Alt dør og fødes på nytt så lenge det finnes grunnlag for fortsettelse av 

skapelsens underverker.    Mennesket er allerede i gang med selv å skape 

nytt liv og forandre det eksisterende.  Nye stasjoner på nye planeter er 

ikke langt unna.  Lesestoffet fra tohullsbenken på utedassen på fjøsnova 

og husmannsplassen om Lyn Gordon, Jules Verner og de andre har 

allerede gått i oppfyllelse.  Det var bare en påminnelse om hvor lite det 

vanlige menneske vet og har visjoner om.   

I året 2011 får vi også bevist av historien og nåtiden om hvor lett 

menneskeheten lar seg hjernevaske og lede inn i nye tilstander.  Den 

neste generasjon har mye å grue og glede seg til.  Mye må læres den 

harde vegen.   “Why do I have to learn everything the hard way”, som 

kolombianeren uttalte seg da vi reiste rundt i Sør-Amerika og Afrika. På 

syttitallet.   De intelligente menneskene som lærer seg mange språk og på 

denne måten får opplysninger og derved anledning til å vise respekt for 

andre, vil få oppleve gode tider.  Disse nye opplærte menneskene med 

gode visjoner vil kunne bosette seg eller frekventere de beste stedene på 

jordkloden.  Trangsynte mennesker vil få slite og bli manipulert av andre.  

Jordkloden har allerede så mange kriger på gang at en ny krig i ny og ned 

vil ikke gjøre så store forandringer.  Borgerkriger kan være de verste, jeg 

tenker her på Den Spanske Borgerkrigen hvor alle og enhver fant en grunn 

til å drepe eller henrette hverandre.  De kristne kolonimaktene fra Europa 

har ødelagt det meste av kloden.   Det de ikke har drept eller brukt til 

slaver, har dagens kjeltringer inne bankuvesenet gjort til gjeldsslaver.  

Ulovlig våpeneksport og hjelp til frigjøringshærene har gitt bankene det 

beste våpen i den hensikt å holde styringen og opprettholde gjelden 

overfor hele kontinenter som Latin Amerika, Afrika og Asia.  De Forente 

Nasjoner har vært pådriveren for å overta kontrollen av verden.  Det er 

derfor at de norske politikere har sett seg ut denne plassen for det nye 

World Government, eller det Internasjonale Samfunn, som de kaller det i 
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enkelte omtaler.  Denne styringen er nå opphørt eller fått motgang fra 

året 2011 ved de nye avtaler mellom BRICS-landene.   En revolusjon som 

ikke kolonimaktene i EU ennå ikke vil innrømme via media.  De flytter 

enda på sine papirpenger og EURO i den tro at da de har kontroll.  Men 

det er nok for sent.  Egentlig til pass for dem og oss. 

Etter jul ble det å begynne i Bergen på det nye Haakonsvern, ett godt 

stykke utenfor byen.  Der var lagre, haller, ubåtdokker, 

etterretningstjenester konstruert inne i to av fjellene, sikret mot 

atombombeangrep.  Selve kasernene og skolebygningene var plassert i 

det fri.  Den strenge disiplinen og uniformsreglementet fortsatte og 

offiserene begynte å gå lei.  De hadde også forlatt sine eneboliger med 

eplehager i Horten og hadde hjemlengsel.  Livet i nye leiligheter mellom 

steinene ved Haakonsvern hadde nok blitt en utfordring.  De sluttet etter 

hvert, og vi som skulle være med på å bygge ut den nye 

etterretningsstasjonen, ble nødt til å være lærere enkelte dager og timer.  

Vi måtte tiltre i de fagene det var nødvendig.  Jeg ville være ferdig med 

min 3-årskontrakt sommeren 1962, og hadde planer om å reise i 

utenriksfart som påmønstret Radiooffiser, eller telegrafist som det hette 

tidligere.  Utenriksfarten medførte forpleining som skipsoffiser. 

Utpå vinteren ble jeg innkalt til sjefen for ubåtdivisjonen med beskjed om 

å gå ombord i en av U-båtene, i samme uke, grunnet mangel på telegrafist 

i den påkommende NATO-øvelse.  Jeg fikk beskjed om at båtene ville være 

neddykket i 30 dager med kun snorkling til dieselmaskinene ved ladning av 

batteriene. Båtene var av den gamle typen, fuktig inneklima der brødet 

myglet etter noen dager, køyklærne ble våte, osv.  Jeg ga kommandøren 

beskjed om at jeg hadde klaustrofobi og ikke kunne gå ombord.  Han 

aksepterte forklaringen, og ba meg sende inn min kollega, Bjørn Skogen 

fra Fredrikstad.  Han prøvde seg med samme diagnosen, men ble ikke 

trodd, og han måtte sertifiseres for å bli med ned på 100 meters dybde og 

mere, i fuktighet og dårlig klima.  

Før man gikk ombord i en ubåt, måtte man trene på oppstigning fra 60 

meters dybde.  Det var laget til ett tårn på Haakonsvern, hvor man kunne 

gå inn i bunn og ta seg opp til toppen.  Noen minutter måtte brukes på 

turen, og dykkere var plassert i tre forskjellige høyder for å holde igjen, om 
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oppstigningen gikk for fort.  Der var også dekomprimeringstank for de 

dykkerne som ble brakt inn etter uhell andre steder i landet. 

Vinteren og våren på Haakonsvern ble brukt til skoleklassene, den nye 

etterretningsstasjonen og kontrollstasjonen for radiotrafikken.  Det ble 

opprettet faste bussforbindelser med Bergen. 

Jeg dimitterte sommeren 1962 for å gå ombord i Osloskipet M/S Jessie 

Stove, Lorentzen Rederi (ikke Øivind Lorentzen rederi, det var mye senere) 

i England, nærmere bestemt Newcastle.  Skipet var relativt nytt, en 

baklader med 5 luker for bulklaster, korn, malm etc.  Skipet hadde ikke 

kraner eller vinsjer.  Besetningen var på 43 mann, mest norske. 


