
Da høsten kom, skulle vi begynne på skolen. Den var
på Eiga. Vi var veldig spent. Læreren hette Lars Butveit.
Han kom på sykkel fra Spangereid. Måtte ro over Jå-
sundet. Sykkelen hadde han med i båten og syklet vi-
dere til Eiga. Vi var 12 elever. To kom fra Ballestad,
Vivian og Eldbjørg Fredbo. På Steinsland var ei jente
som hette Marry Daland. Hun var barnebarnet til Marie
og Hans Daland. På Mydland var ei jente som hette Gu-
drun Ingvaldsen. Så nede på Fleseland var de andre.
Marit, Knut, Ingrid Fleseland, Solveig Syvertsen. Vi er
like gamle og har god kontakt enda. Så var det ei jente
som hette Magnhild Igland. Vi gikk annenhver dag på
skolen. Da vinteren kom var det altid mye snø. Når det
blåste, la det seg ei stor fonn framfor huset, så det ble
mye skuffing. En morgen mor åpnet bislagsdøra, var
snøen helt over døra.

I bryggerhuset hadde far satt inn den vedkomfyren som
sto i kjøkkenet. Der kokte mor klær i en stor kjele og
vasket de etterpå i balje og med vaskebrett. Så når vi
skulle bade, fyrte mor opp i vedkomfyren, så badet vi i
sinkbaljer. I fjøset var det alltid mye dyr. Alt ble gjort
med handemakt. Melken ble separert og fløten ble satt
til kjøling. Vi hadde en brønn i bryggerhuset. Der hengte
vi ned fløtespanna til avkjøling. Så skulle det bæres inn
vann i fjøset. Vi fylte en stor tønne så ikke vannet skulle

bli så kaldt for dyra. Vi hogde mye ved, det var også
med handemakt. Sagde med ei grindsag som vi dro i
hver vår ende på. Det var tungt. Men vi barna måtte
være med på det meste. Men vi hadde det godt. Mat
hadde vi alltid om det ikke alltid var så mye. Vi var en
musikalsk familie. Mor spilte mandolin og harpeleik og
vi andre sang. Det var mange gode minner. Om kvelden
når vi hadde lagt oss, kom mor og leste for oss. 
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Svenn, Kåre med pus og Per Ole
Foto Egil Askvik


