
Så kom jula. Nede på Fleseland bodde et ektepar, Møl-
ler og Birgit Fleseland. De hadde ingen barn, så mor
hadde bedt de opp til oss på julaften. Jeg husker jeg og
Eva fikk et nydelig kjolestoff i ull. Ute på Hagestad i
Austad bodde ei sydame som hette Olevine Hagestad.
Hun skulle sy til oss. Da spaserte vi flere ganger fram og
tilbake for å passe kjolene, men de ble fine. Min var rød,
Eva sin blå. 

Når våren kom, var det alltid mye som skulle gjøres. Po-
tetene skulle i jorda. Så sådde far kålrot, neper og kål. Så
skulle det tynnes og grases. Møkka skulle kjøres ut med
hest. Og det var ikke alltid at far var hjemme, han var
glad i å reise. Så det ble mor og oss barna som måtte
gjøre arbeidet. Så skulle fjøset gjøres reint. Så skulle det
kalkes. Da blandet vi kalk og vann og smørte det på veg-
ger og tak med kost. Det ble helt hvitt og fint. 

Vi fikk besøk av mormor og tante Marie fra Bergen. Det
var veldig stas. De reiste med nattruten fra Bergen til
Stavanger og buss til Lyngdal. Så over i ei lasterute opp
Ballestadheia. I bussen var det bare ett sete helt bakerst.
Der satt de. De syntes at det var en lang reise. Tante var
med ute og hjalp til i høyet, rakte og hesjet som var mye
brukt hos osss. Mormor var inne og var med og stelte i
huset. Ja, det var stas. De kom hver sommer. 
I Tollandsbakken hadde vi jordbæråker. Der fikk vi mye
jordbær, så det ble både syltetøy og dessert. En sommer
ble det slik at vi måtte lage smør. Kan ikke huske om
det var på grunn av varmen. Vi hadde ikke kinne, så da
fikk vi kjernet oppe hos Maria og Hans. Det var veldig

spennende da fløten skilte seg og smøret kom. Det ble
sendt ned til meieriet i Lyngdal.

På Leksbø bodde Torvald og Sofie Leksbø med barna
Sverre, Arne og Torleif som ble min mann. Jeg syntes
alltid det var spennende om han var hjemme når vi var
oppe og passe på Sverre. Vi hadde han med på søn-
dagsskolen som var på Eiga skolehus og ble holdt av
Gabriel Syvertsen som bodde på Fleseland. 

Det ble ikke så mange år vi fikk bo på Daland. En dag
kom far hjem og sa at han hadde solgt gården. Jeg kan
huske at mor måtte legge seg. Hun ble helt syk. Mor var
ikke så god den tiden, hun var dårlig i magen. Det gikk
lang tid før hun gikk til doktoren. Da viste det seg at hun
hadde kreft, så hun døde 50 år gammel og far døde to år
etter, 52 år gammel. Også han av kreft. Svenn var 10 år
da mor døde, og han vokste opp hos meg og Torleif.
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Daland sett fra Leksbøveien
Foto Egil Askvik

Einar Rasmussen Egeland. Far kjører inn staur fra hesja
Foto Egil Askvik

Huset på Daland


