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Forord
Redaksjonen presenterer herved Fauskeboka 2016. Vi håper den faller i smak.
Boka er i fullfargetrykk, slik den også var i fjor. Vi har utvidet sidetallet litt for
å få plass til flere artikler og ikke minst flere bilder.
Vi presenterer forfatterne til artiklene med et lite bilde og en kort presentasjon, slik at også de som ikke kjenner forfatterne kan få et inntrykk av hvem
de er. Der forfatteren har flere artikler er presentasjonen bare tatt med ett
sted.
I år har vi et par artikler og andre innslag om den store emigrasjonen fra
Norge til USA og Canada for et århundre siden. Vi synes det passer å fortelle
historier om dette nå, når også Norge og Fauske er blitt målet for mange emigranter fra andre land.
Brigt Kristensen har forsket på arbeiderorganiseringen før møtet på Langvannsisen i 1907. Han holdt foredrag over temaet i laget i vår, og presenterer
nå arbeidet i boka. Det er et spesielt aktuelt tema etter som det arbeides med
å lage film om dette. Vi tror at arbeidet hans blir stående som standardverket
over arbeiderorganiseringen i Fauske før 1907.
Vi tar med takk imot rettelser og utfyllende opplysninger til så vel artikler som
bilder. Dette tar vi inn til neste års bok på siste side.
Send oss gjerne bilder, artikler eller forslag til emner vi kan skrive om i neste
års bok. Vil du ikke skrive selv, kan redaksjonen ordne det. Bidrag kan sendes
til lagets Postboks 189, 8201 Fauske, - eller e-post til kjell.e.bakken@online.no.
Redaksjonen har bestått av Kjell Sture Hugaas og Kjell Bakken
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Mitt første (og eneste) møte med
Vannspissmusa. (Neomys fodiens)
Under en elgjakt for noen år siden satt jeg og speidet i kikkerten etter elg i kanten av den såkalte Telefondalen på Danielheia
mellom Hellarmo og Grønli. Det var sol fra skyfri himmel og ikke
et eneste vindpust. Like nedenfor der jeg satt var der ei lita tjønn.
På den sida jeg satt, var det ei steinur som gikk ned i vannet. Det
var slett, og helt lys bunn foran ura, og ute på det dypeste lå det
noe kvist og gress.
av

Kjell Sture Hugaas

Jeg ble ganske forbauset da jeg la merke til
noen svarte skygger som farer over bunnen
med ganske stor fart og inn under steinene
i vannkanten. Kunne det virkelig være fisk
i denne lille tjønna som neppe var mer enn
to meter på det dypeste? Jeg lot elg være elg,
for dette måtte undersøkes nærmere. Jeg
nærmer meg vannkanten ganske forsiktig,
men all aktivitet i vannet opphører. Jeg setter meg helt i ro og venter på at «fisken» skal
Kjell Sture Hugaas
er født i Sjønstådalen
i 1944. Gruvearbeider i
Sulitjelma fra 1963. Utdannet ved Statens Bergskole
i Trondheim. Arbeidet ved
Sulitjelma Gruber som
gruve/landmåler, stiger og
driftsingeniør. Deretter i
Elkem med kvartsråstoffer
til ferrosilisium- og silisiumproduksjon. I dag en
fornøyd og glad pensjonist,
bosatt på Fauske.

dukke opp igjen. Og plutselig kommer det
en liten skapning med like lang hale som
kropp, fram mellom to steiner og svever
over bunnen i stor fart. Jeg ser jo da at det
er ei mus, men at musa var en slik undervannssvømmer, var ukjent for meg. I sola
ble skyggen på bunnen mye større og det
var den jeg først hadde sett. At den kunne
fare langs bunnen i flere minutter uten å
komme opp for å trekke pusten, syntes jeg
var merkverdig. Etter hvert kom det to til,
og det så ut som de kriget om mat i kvistdungen ute på det dypeste. Jeg ble sittende
en god stund å observere dette «fenomenet»,
og spekulerte på om jeg ville bli trodd når
jeg skulle fortelle om det. Da jeg senere på
dagen traff de andre på jaktlaget, er jeg
ikke helt sikker på om de trodde på denne
«røvarhistoria».

5

Illustrasjon av Vannspissmus. Wilkipeda

Vel hjemme om kvelden tok jeg fram Norsk
naturleksikon, 1. utgave, kjøpt fra Det Beste
i 1975. Der kunne jeg lese at vi i Norge har
seks typer spissmus, men tre er vanlige og
vidt utbredt stort sett over hele landet. De
tre vanlige er: «vanlig spissmus, vannspissmus og dvergspissmus». De tre mere sjeldne
arter er: «lappspissmus, liten dvergspissmus
og taigaspissmus.»
Spissmus hadde jeg både hørt om og sett
mange ganger, men at det var noe som het
vannspissmus, hadde jeg ikke vært klar

over. Videre kunne jeg lese at denne pattedyrfamilien ikke tilhører gnagerne, men
at deres nærmeste slektninger er pinnsvin
og muldvarp. De har en tett glinsende hårkledning, lang hale, og en spiss snute, som
rekker langt ut foran fortennene. Tannsettet er sammenhengende, og består av rovdyraktige tenner som er karakteristiske for
denne arten, og helt forskjellige fra de vi
finner hos smågnagerne.

Det var altså en vannspissmus jeg hadde
fått æren av å se i sitt rette element. Som
navnet sier er den sterkt knyttet til vann og vassdrag. Det
er den største spissmusarten i
Norge. Kroppslengden er fra
63 til 93 mm, halen 58 til 82
mm og vekta fra 8 til 25 gram.
Den er svært vanlig over hele
landet, unntatt kyststrøkene i
Finnmark. Det er helt utrolig at
jeg ikke har sett, observert og
visst om denne arten tidligere
etter et langt liv ute i naturen.
Den skiller seg ut fra de andre
De tre vanlige nor
spissmusene ved den mørke
ske spissmusene.
fargen. Pelsen er mørk skifer-
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Vannmusa
i sitt rette
element.

grå på ryggsiden og ofte er det en hvit flekk
bak øyet. På undersiden er den lys nesten
hvit. Den har svømmehud mellom tærne, er
en utmerket svømmer og dykker, og kan løpe
rundt under vann. Den er aggressiv og forsvarer seg innbitt og voldsomt overfor artsfrender som måtte våge seg inn på territoriet. Matseddelen består av en rekke små dyr,
men mest vanlig er innsekter, frosk, biller,
meitemark, fiskerogn og fiskeyngel. Spyttet
er giftig, og forårsaker en brennende svie
hvis en skulle bli bitt av en spissmus. Spyttet er imidlertid helt ufarlig for mennesker.
Spissmusene har duftkjertler på sidene. Den
stramme lukta gjør at de fleste pattedyrene
unngår å spise spissmus. Ugler og rovfugler

synes imidlertid å sette disse dyrene til livs
med stor appetitt. Etter at jeg hadde lest
dette om spissmusa og duftkjertelen, kom
jeg til å tenke på at når katta på Vannstasjonen i gamle dager hadde lagt nattens musefangst på trappa, så var det sikkert vannspissmus den hadde fanget.

Kilder:

Norsk naturleksikon 1. utgave, utgitt av Det Beste
1975.
Wilkipeda
Per Ole Syvertsen, zoolog, konservator ved Rana
museum/Helgeland museum.
Vannspissmus fotografert i en bekk i Bodøom
rådet. Fotograf Jonas Herstad.
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«Forsmedelsen vei»
til Røvik Fattiggård
Alt fra jeg var liten jente, det vil si når jeg hadde vært en tid på
Røvik Fattiggård, tumlet jeg med tanken om å skrive ei lang bok om
forholdene for oss farløse barn. Da var det skolen og skolemiljøet på
Holstad skole jeg hadde i tankene. Vi som bodde på i Røvika måtte
gå på skole på Holstad. Det var vel ca. 3-4 km fra Røvik til Holstad
skolestue. Men det var ikke den lange veien som var verst, nei, det
var forholdene ved skolen og de «store gutta» – de store guttene gikk
en eller to klasser over både meg og mine to søstre.

Av Karly Kirkesæther

Et liv i kamp

En selvbiografi av Karly Kirkesæther.
Født på Furuhaugen i Sulitjelma i september 1912. Andre del
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I 1977 innbød «Landslaget for bygde- og byhistorie» alle som var født
før 1914, til å fortelle om sine liv, og skrive ned sine minner.
Over to tusen besvarelser kom inn. Landslaget vurderte Karly Kirkesæther sin biografi som den nest beste.
Den ble i 1980 utgitt i bokform i bokverket
«By og bygd i nær fortid».
I forrige bok fikk vi oppleve de første 7 årene av Karlys oppvekst på
Furuhaugen i Sulitjelma, sammen med moren og tre eldre søsken.
Faren Karl Henrik Lundh omkom i en ulykke 7 måneder før Karly
ble født. Etter at faren omkom i gruva hadde familien på 5 fått bo på
nåde i brakka som tilhørte gruveselskapet.
Da Karly var fylt 7 år måtte de ut og bort.
Vi skal nå følge Karly de neste 3 årene i hennes liv da familien
opplevde den «forsmedelsen» å måtte flytte på fattiggården i Røvika.
Mora tok seg jobb som budeie der slik at de unngikk å bli en del av
«belegget». Det ble likevel en hard tid for moren og ikke minst en like
ublid tilværelse for ungene. Farløse fattiggårdsunger var særlig utsatt
for mobbing. Det gikk noen ganger på helsa og nesten på livet løs.
Etter avtale med Karlys nærmeste familie og «Det norske samlaget»,
har vi fått tillatelse å gjengi Karlys selvbiografi.
Biografien er delt over tre årbøker. 
Kjell Sture Hugaas

Disse guttene var så
rampete og slemme
at vi våget så vidt å
gå den lange veien
til skolen. Vi som var
fra Røvika ble rett og
slett banket opp og
slått for den minste
ting. I dag heter det
mobbing, men det vi
fikk gjennomgå, var
langt verre en mobbing. Vi fikk føle det
på både kropp og sjel
at vi ikke var «sterke»
nok til å forsvare oss.
Og det verste «våpen»
disse rampete guttene
brukte, var å kalle oss
fattiggårdsunga.

Det svidde kanskje langt mer enn kroppslig
tortur.
Det var ofte skiftning av lærere, etter det
jeg kan huske, og stort sett var alle unntatt
én snille og gode. Jeg skal ikke nevne vedkommende ved navn, men kan ikke unnlate
å beskrive hvordan det var for ungene fra
Røvik den gang.

Strevsomt for mor
Vel etablert på Fattiggården i Røvika, tok
mor seg full jobb som budeie på gården,
for det var et stort gårdsbruk med ca. 14
melkekyr foruten en flokk avlsgriser, sauer og geiter. Foruten mor som budeie var
det en hjelpebudeie – og det var koselige og
snille Astrid fra Holstad. Etter det jeg kan
huske, var gårdsdrengene også med i fjøsarbeidet, alt etter som de hadde tid til. Det ble
blodslit for mor å skulle melke alle kyrne
med handmakt. Ennå kan jeg huske alle de
netter vi lå sammen med mor i fjøset for å
passe på grispurka når den skulle ha unger.
Og når ungene var kommet, ble det å ligge
i fjøset for å slippe ungene til moren hver
gang de skulle patte. Det var vel ca. 3 timer
mellom hver gang ungene skulle til moren.
Du verden for et slit for mor og oss å skulle
få alle ungene til spenene.
Livet gikk sin vanlige gang, også i Røvika. Det var flere bondegårder omkring Fattiggården. Her var det bare gode og snille
mennesker som tok seg godt av oss farløse
unger. Men når sant skal sies, hadde mor
forlengst satt seg i stor respekt både blant
naboene i Røvika og hos bestyrerinna, bestyreren og tjenerne forøvrig. Det sto virkelig respekt av mor fordi hun ikke «la seg
ned», slik mange andre gjorde av de som
hverken hadde hus eller forsørger, og derfor
måtte «puttes» inn på Fattiggården. Det kom
vel med at mor var vant til både gårdsar-

beid, fjøs- og husarbeid. Jeg trur ikke det
ble tid til en eneste dags fri, bare i noen
småstunder kunne mor koble av. Dette var
mellom hver fjøsøkt. Det ble å stå opp kl.
5-6 hver morgen om hun og Astrid Holstad
skulle klare alt arbeidet, både med grisene
og med all melkinga av både kyr og geiter.
En hel del kalver var det også å stelle, likeså
lam og geitekje når den tid kom. Det var
opptil tre hester på Fattiggården, men disse
var det gårdsdrengene som stelte.

Mye gråt og savn
Det vil føre altfor langt å fortelle i detalj fra
åra i Røvika og om alle som bodde her, så
jeg tar bare med små glimt og streif. Egentlig var Fattiggården et aldershjem der gamle og sykelige, for ikke å si fattige fra hele
Fauske kommune, kom når de ikke kunne
klare seg sjøl. Jeg sier bare: Stakkars mennesker som måtte forlate sine små hjem og
flytte til Fattiggården. Jeg ble vitne til man-

Karly Kirkesæter.

9

ge tragedier når de gamle kom flyttende
hit med sine eiendeler. Det ble mye gråt og
savn. Noen av disse menneskene var sykelige og kom seg ikke utfor døra engang,
og for disse ble det en mørk, tung og trist
tilværelse. Ikke for det, både all betjening,
bestyrerinne og bestyrer var snille og hjelpsomme med de gamle på gården. Blant disse isolerte og tilsidesatte menneskene fant
jeg stor trøst, og det ble knyttet et varmt
og intimt band mellom mange gamle kvinner og meg den tiden vi bodde der. Men,
hvilken tragedie og umenneskelig og uverdig tilværelse det var for mange eldre den
dagen de ble puttet inn på Fattiggården, det
kan vel ingen i dagens samfunn forstå. Etter
det jeg kan huske, var det heller ikke så ofte
at disse forlatte menneskene fikk besøk av
sine nærmeste.

Kristine ble bestemor
Dette var i tida fra 1919 til 1923. Og just i
den tida var det vel at industrialiseringen
tok til, sjøl om det var i hardeste dyrtida,
like etter forrige verdenskrig. Det var mange gårdbrukere, helst fra småbruk, som dro
til Sulis på arbeide, og dermed ble kona og
barna alene på gårdsbruket og måtte skjøtte
både jorda og husdyra så godt som mulig.
Det ble så mye som var gjenstand for total
forandring i bondesamfunnet. Mange hadde ikke så store hus, og de hadde heller
ikke råd eller tid til å ta seg av sine gamle
foreldre når de ikke var produktive lenger
i arbeide med fjøs, hus og gårdsarbeid. Det
var hverken sosialhjelp eller annen «god»
hjelp å få – nei, det ble å sende sine gamle
foreldre til Fattiggården, som ble en slags
«avløsningsstasjon» for de stakkars menneskene som måtte flytte hit.
Ennå kan jeg så tydelig huske både personene og navnene på de gamle som havnet
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på Fattiggården. Det var elskelige og gamle
Kristine Kvigstad – egentlig fra Skjerstad,
som nok på den tiden hørte til Fauske. Kristine Kvigstad var så forkrøkt og skrøpelig av
gikt at hun ikke kunne gå, men satt på en
stol og skubbet seg fram med en stol foran
seg. Hun lengtet ofte til Kvigstad, men fortalte at hun ikke hadde noe hjem eller noen
som kunne ta seg av henne. Kristine og jeg
ble hjertevenner, og til henne kunne jeg gå
med alle mine små og store barnesorger –
hvis jeg da ikke gikk til mor. Det kom vel av
at jeg i alle år hadde lengtet og drømt om en
bestemor. Jeg fikk verdens beste bestemor
i Kristine. Hun hadde ikke vært gift, heller
ikke hadde hun barn, og slik sett sto hun
nokså alene og ensom. Det jeg husker best
av Kristine var at hun alltid tok meg i forsvar
når det var ett eller annet vi unger kranglet
eller sloss om. For uforlik og litt krangel
var det ofte blant oss mange unger i Røvik.
Men røynte det på å forsvare hverandre, ja,
da var vi på pletten, særlig mot Holstadungene (guttene). Kristine Kvigstad hadde et
enestående minne, og hun kunne fortelle
så uendelig mye fra «gamle» dager – og jeg
var en takknemlig tilhører. Andaktsboka,
Bibelen og salmeboka hadde hun alltid for
handa, og hun leste flittig, kan jeg huske.
Hun delte sitt lille rom med en som hette
Jonette, og som vi kalte Litj-Jonette, for det
var en annen Jonette også. Litj-Jonette var
såpass rørslig at hun gikk ned i matsalen og
inntok sine måltider sammen med de andre
av «belegget».
Alle som var nødt til å være her, ble kalt
«belegg». Det var skille mellom belegget og
betjening – sistnevnte var alle tjenere, både
menn og kvinner ved gården. Mor som altså
var budeie, hørte til betjeningen, dette hjalp
meg ikke så rent lite i «kampen» mot Holstadgjengen.

Litt ekstra i høytidene
Ellers gikk nå de tre – fire åra her på gården
så noenlunde, med mye avveksling for en
såpass vital og vitebegjærlig unge som jeg
var. Mine søstre var langt mer stillferdige og
også mer huslige, for vi hjalp til så godt som
vi kunne med å vaske, rydde og ellers holde
våre rom i stand. Vi var heldige som hadde
et stort oppholdsrom, samt to bra soverom.
Mor var som før sagt enestående til å hygge
og kose for oss barn, og tross alt arbeid og
travelhet på gården, hadde hun stunder til
oss. Jeg kan ennå huske at mor alltid hygget
for oss lørdagene og søndagene, samme,
hvor mye hun hadde å være opptatt med.
Og ved alle høytider var det særs stas og
mye godt i matveien, datidens trange kår
tatt i betraktning. Mor hadde visstnok bra
lønn som budeie, og dermed var det ikke
så verst for oss unger, langt verre måtte det
være for dem som bare skulle få «nådesmulene» fra felleshusholdningen på gården.
Det kunne bli smalhans for mange, både for
ungene og de voksne. Når kyrne «sto tørre»
før kalvingen, ble det som oftest vassgrøt
og sirupvann til. Ellers var pålegget gomme,
brunost og litt pølsepålegg ved høytidene.
Av og til var det vel også litt kjøttrull på
maten – også bare ved de store høytider.
Fisk ble det mye av, men jeg kan huske at
det nokså ofte var kjøttsuppe eller lapskaus.
Det var herlig mat.
Det ble avlet mye på gårdsbruket her,
og de store ungene ble tatt med i onnearbeidet, både i slåtta og ved innhøsting av
poteter og grønnsaker. Bestyrerinna tok seg
av bærplukkinga, og jeg kan godt huske at
hun engasjerte alle ungene til å være med
seg i bærmarka for både blåbær- og tyttebærplukking. Da var det alltid mye god mat
i de store matkurvene som måtte til. Men
jeg kan huske at det var svært vanskelig for
ikke å si umulig å få mødrene til ungene

med i onnearbeidet. Dette var mest mødre
som var blitt enker og slik sett ikke hadde
andre steder å være enn på Fattiggården.

Et enestående menneske
Gården her fungerte altså som et slags sosialt hjem for enker, enslige kvinner med
barn eller andre som ikke hadde hus eller
som ikke klarte seg økonomisk – og slike
var det mange av i den tiden. Og sikkert for
å gjøre det mest mulig økonomisk forsvarlig
for kommunen Fauske, ble det derfor å stue
sammen nær sagt både likt og ulikt. Her
var også hjem for varig syke mennesker, så
som funksjonshemmede, sinnslidende og
mange andre «svake» i samfunnet. Det ble
jo rimelig for kommunen å «stable» flest mulige sammen når de likevel måtte ha mye
arbeidshjelp på den store gården, med både
mange dyr og stort gårdsbruk. Dette store
gårdsbruket hadde tidligere tilhørt familien
Scheldrup i Røvika.
En av disse, frøken Karen Scheldrup,
bodde like ved Røvik Fattiggård. Hun er av
de mennesker jeg aldri glemmer. Et storsinnet og godt menneske tvers igjennom, og
jeg ble en fast gjest hos henne hver eneste
dag. Her vanket det mye god mat. Hun var
et «dannet» menneske og gjorde sikkert mye
godt med sine penger, for etter det jeg har
forstått, var hun en velholden dame. Hun
hadde visstnok som et slags kår hos Elisabet Scheldrup, som var enke etter Søren
Scheldrup. Også Elisabet var enestående
snill, gavmild og god til enhver tid, og jeg
holdt meg mye hos henne og hennes døtre.
Døtrene var Juditta, Olga og visstnok Sigrid,
samt sønnen Johan. Alle var til alle tider
vennlige og gode mot oss, og Johan som
gikk på Holstad skole sammen med oss, tok
oss alltid i forsvar når «de slemme» gutta fra
Holstad antastet oss.
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Det var alltid like godt å gå til «ho Nanna ved sjøen». Det var Nanna Scheldrup som
bodde et stykke fra oss. Det var svært mange unger i huset til Nanna, men alltid hadde
hun like god tid og stunder til å ta seg av
både oss og sin egen barneflokk. Mannen
hennes arbeidet i Sulis, foruten at han drev
gårdsbruk i Røvika. Jeg har mange ganger
undret meg over at det virkelig kunne gå an
å finne så mange gode og snille mennesker
som alle i Scheldrup-familiene. Trur de måtte være født kjærlige og gode. Velsignede
mennesker som var med på å gjøre disse
åra i Røvika til så mange gode stunder som
vil bli husket så lenge jeg lever.
Et koselig lite innslag i hverdagen i
Røvika var når presten kom på besøk, da
ble det oppbyggelse i matsalen, der alle som
kunne krype og gå var til stede. Og presten, det var «han Jervell». En koselig og god
mann som alltid hadde tid til å prate med
ungene. Og alltid delte han ut en stang Freia
kokesjokolade. Han ble mektig populær, og
jeg kan huske at vi bokstavelig sto og tigget med øynene før han ble ferdig med å
dele ut sjokoladen, og det så rettferdig som
mulig. Småtteri, vil mange si, men for oss
ungene betydde dette så uendelig mye. Jeg
har mange ganger i den senere tid fundert
på om ikke den samme presten var far til
Jakob Jervell.

Et trist streif i
«minneoppgaven»
Det var mange lysglimt fra årene i Røvika,
men jeg vil ikke unnlate å ta med noe av det
vonde og triste som møtte oss på skolen på
Holstad. Og heller ikke vil jeg unnlate å ta
med følgende hendelse som kanskje helst
skulle glemmes, for aldri mer å «tas fram».
Men jeg tar historien med, for ellers svikter
jeg den lille jentungen som opplevde det-
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te. Jentungen, det er altså meg, og jeg lovet meg sjøl da dette hendte, at når jeg ble
«stor», skulle jeg skrive ei bok om alt det
triste jeg opplevde. Det får bli med et lite
streif i «minneoppgaven». Kanskje har nåtidens barn og unge ikke så vondt av å få vite
hvordan farløse og fattige barn hadde det
for 60 år siden.
Min bror Henrik gikk i to klasser over
meg på Holstad, men vi hadde samme skoledager – «skoleturer» som vi sa. En gang
rottet de store gutta seg sammen og la Henrik i bakken og fikk småguttene til å sette
seg på Henrik og denge ham. Jeg ble så flyvende sint at jeg kastet meg over en av de
store gutta, fikk tak i den brune skinnlua
hans, sprang avsted og slengte lua i elva.
Lærerinna sto i vinduet og så det hele. Hun
reagerte ikke med ett ord, heller ikke kom
hun ut. Men jeg fikk i alle fall unngjelde. Da
skolen var slutt, fikk jeg sitte igjen for at jeg
hadde kastet lua i elva, slik at gutten måtte
helt ned til sjøen for å ta den. Da vasset han
seg søkkvåt på føttene, og derfor var det vel
at jeg ble straffet med gjensitting, noe som
var vanlig på den tid om man ikke kunne
leksene eller hadde vært rampete.
Det ble både mørkt og sent før jeg fikk
slippe fra skolen. Dette var på hardeste
vinteren og jeg lusket nokså tafatt på tur
heim. Men etter at jeg var kommet halvveis
på heimturen, dukket tre-fire gutter opp fra
krattet, tok meg fatt og la meg ned i snøen,
deretter dengte de meg grundig og pakket
klærne mine fulle av snø. Jeg gråt og frøs,
frøs og hulket hele veien før jeg kom utmattet heim til mor. Både hun og bestyreren ble
helt forskrekket over det som var hendt, og
bestyreren henvendte seg til noen representanter i skolestyret og bad om at barna fra
Røvik måtte få «beskyttelse» på veien til og
fra skolen. Dette har mor fortalt meg siden.
Samme kveld fikk jeg feber og ble veldig

syk. Jeg ble liggende et par dager med feber og store smerter i ryggen, hoftene og
leddene. Lege ble hentet, og han trudde det
var giktfeber jeg hadde fått. Om jeg fra før
hadde denne sykdom i anmarsj, skal jeg la
være usagt, men det ble mange ukers sykeopphold for meg, og jeg var ikke bra nok til
å begynne igjen på skolen før mange uker
etter at jeg var kommet meg på beina. Det
verket i kroppen fra midjen og ned i beina,
og jeg hadde smerter i mange år etter, særlig når det var kaldt.
Men, jeg var så visst ikke knekt av den
grunn, tvert om ble jeg bare mer og mer
«motstandsdyktig» mot hugg og slag, og jeg
gikk ikke av veien for å slåss med de store Holstad-gutta. Nå var det for alvor min
tur til å ta igjen og det til gagns. Det hjalp,
for Holstad-gutta ble ikke verre etter denne
hendelsen.

De forsvarsløse
fikk unngjelde
Jeg har en mistanke om at det egentlig var
vanlig at både barn og voksne folk behandlet farløse barn og ellers ressurssvake mennesker langt dårligere enn «sterke» mennesker. Det var liksom ikke så nøye med
foreldreløse barn og fattige folk, og en del
mennesker var så dumme og simple at de
vurderte folk etter makt og pengebok. Og
det var vel dette som lå til grunn for den
rare og umenneskelige måten vi skolebarn
ble behandlet på. Dette er sikkert hendelser som har satt seg så fast i mitt barnesinn
at jeg ikke har maktet å glemme det. Men,
jeg tar det med i «minneoppgaven». Så får
jeg si som Terje Vigen da han sto foran den
rike, engelske lorden, etter at han hadde
berget lorden og hans kone og barn: «Inntil nå gikk mitt blod som en stenet elv, for
jeg måtte, jeg måtte gi hevn.» Og jeg synes

jeg måtte, jeg måtte få dette triste med, for
kanskje bedre å befri meg fra noe tungt og
vondt som har ligget og ulmet inne i meg.
Det er så visst ikke for å utlevere noen at jeg
har fortalt fra skoletiden ved Holstad skole,
men for å vise at slik var det den gang for
småfolk. Vi har ikke lov til å glemme, men
vi har lov til å tilgi – og det er forlengst gjort
fra min side.
Mor gikk så å si hver dag og tenkte på
at her på gården kunne hverken hun eller vi
bli boende, og hun forhørte seg så å si overalt i Fauske om det ikke var råd å få hus andre steder. Hun fant fort ut at vi unger ikke
hadde godt av å bli boende her. Vi måtte få
et hjem, koste hva det koste ville. Men det
var så visst ikke enkelt først i 20-åra å få
hus – dessuten var det «dyrtid» etter forrige
verdenskrig. Det var mange enker som foretrakk å la kommunen sørge for hus til seg
og barna. Men det smakte så visst ikke mor
å ty til kommunens hjelp – hun hadde fått
mer enn nok av de årene vi var nødt til å
bli her. Det var bare en slags «overgangstid»
for mor at hun tok budeiejobben i Røvika –
inntil det ble bedre anledning til å få en god
heim for oss barn, når det ellers var håpløst
å få hus for oss alle fem.

Oppbrudd fra Røvika
Det var da at alt liksom ordnet seg for oss
alle. Mor hadde en god venninne fra Sulis
som forlengst hadde giftet seg med en kar
fra Misvær som arbeidet i Sulis i mange år.
Det var ekteparet Elise og Karl Brekke. Elise og Karl hadde da to små gutter og kunne godt tenke seg til å få en litt større jente i huset. Slik ble det til at Signe kom til
Brekke i Misvær, Astrid fikk en god heim
på Meløy hos en enke som nylig hadde mistet sin mann og bodde alene. Henrik, som
da var konfirmert, fikk komme til en søster

13

av mor på Røros. Så var det minstebarnet
(undertegnede). Jeg var livende redd for at
jeg også måtte bort fra mor, og jeg hadde
mareritt i lange tider etter at det ble snakk
om å «sette bort» ungene. Gjennom kjente
fikk mor høre at på en storgård i Misvær
var der en familie som hadde tatt til seg en
gutt fra Sulis, og nå ville de gjerne også ha
en liten jente.
Mor reiste til Misvær og kontaktet denne familien, som viste seg å være tre ugifte søstre og deres bror som hadde gården
sammen. Mor merket med en gang at dette
var gode og vennlige mennesker som også
hadde godt utkomme. Hun likte den gode
tonen som rådde i heimen og at det her på
gården var nok å ta seg til for en liten jente.
Her var det 8-9 kyr, en del kalver, geiter og
mange geitekillinger, og jeg var svært glad
i dyr og kunne leke og pusle med dyra i
timevis i den tid vi var i Røvika.
Det var et hardt slag for mor å skulle
gi barna fra seg, men hun valgte det framfor å «legge» seg på fattigkassen. Hun var
framsynt nok til å forstå at en heim måtte
ungene ha, og når det var helt håpløst å få
hus for oss alle, hadde hun ikke annet å gjøre. Hun tenkte og handlet på lang sikt, har
jeg mange ganger senere måttet innrømme.
Så var altså den vonde tiden i Røvika slutt.
Jeg ble lengst hos mor, men den dagen hun
reiste med meg til Misvær, ble just ikke så
lett som jeg trudde den skulle bli. Først ble
det å farte rundt på rommene til de gamle
og ta farvel, og det ble sorg og gråt på alle
sammen, for vi var blitt så knyttet til hverandre i disse åra.Tyngst ble det å ta farvel
med Kristine Kvigstad og Jonette. Kristine
gråt og hulket og sa at hun ville bare dø
når jeg reiste fra henne, for jeg var hennes
unge, sa hun, og så var det det at Kristine
var så redd for at jeg ikke skulle få det godt
hos mine pleieforeldre. Jeg var heller ikke
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i videre godt humør da jeg tuslet fra Kristine, tross ny kjole, ny fin, rød kåpe og ellers
mange fine ting mor hadde sydd til meg. Jeg
klarte ikke å gå til mor etter at jeg hadde
tatt farvel med Kristine, men gikk på låven,
gjemte meg i høyet og gråt til jeg sovnet.

Bedre tider
i Misvær
Da mor og jeg skulle reise til Misvær, var
det samtidig en annen enke som også reiste
med sin lille sønn, Gunnar. I forveien hadde denne enka «satt bort» sine to døtre som
kunne være ca. fem og sju år. Den minste
av disse jentene kom til et barnløst ektepar som bodde like ved Røvikgården der
vi hadde vært disse tre–fire åra. Denne vesle jenta var sammen med sine pleieforeldre
ute på slåtte-marka da moren skulle gå og
si farvel med jenta si. Det ble en opprivende
scene mellom mor og datter som jeg aldri
glemmer. Veslejenta klamret seg til moren
og ropte og skrek: «Mamma, du må ikke
forlate meg.» Moren kjempet med gråten og
blidsnakket med veslejenta og lovte henne
å komme snart igjen, men intet hjalp, og til
sist tok pleiefaren jenta og bar henne bort,
men hun fikk krampegråt og sparket og
slo vilt om seg. Jeg får vondt i bringa bare
jeg tenker på denne opprivende scenen jeg
ble vitne til. Det siste vi hørte fra jenta var
«mamma, mamma, kom igjen til meg.» Men
den samme jenta fikk en god og trygg heim
hos sine pleieforeldre. Jeg møtte henne for
år tilbake og vi nevnte så vidt «avskjeden»,
men det var tydelig at hendelsen hadde satt
seg fast i sinnet hos veslejenta.
Så er en lang og vond tid forbi. Mor,
enka med vesle Gunnar og jeg er vel ombord på Dampen. Vi gikk ombord på Venset
og turen tar til – og med den også en bedre,
tryggere og «fastere» tilværelse for veslejenta

Karly. Men det skulle bli mange og tunge
stunder i lengting etter mor og søsken.
Det var så mye rart å se ombord på
Dampen, men jeg var ikke i humør til å gå
på oppdagelsesferd, slik jeg alltid gjorde
når jeg kom på nye steder. Så var det nå
det at jeg hadde den lille jenta i tankene
som enka hadde reist fra. Denne jenta og
jeg hadde vært lekekamerater den tid vi var
i Røvika. Nå lå hun vel og gråt og saknet sin
mor. Jenta som hadde kjempet så fortvilet
for ikke å miste moren sin. Jeg gruet meg
bare ved tanken på hvordan det ville gå når
mor skulle reise fra meg i Misvær. Jeg mobiliserte all den kraft og styrke jeg hadde for
at ikke mor skulle merke noe, for jeg syntes
så inderlig synd på mor som nå skulle gi
«minstebarnet» fra seg. Enka og vesle Gunnar var også så stille, syntes jeg.
Så var Dampen kommet fram til Vika i
Misvær og avskjeden foresto. Det var ikke
kai i Misvær, så det ble å gå i ekspedisjonsbåt for de som skulle på land. Men først
måtte jeg klemme og kysse vesle Gunnar
grundig. Han lå i barnevogna og strakte armene mot meg og mor da vi sa farvel. Det
bar over med både mor, enka og meg da vi
skiltes. Jeg var så glad i Gunnar, jeg hadde
vugget og passet ham mye når mor hans
ikke var til stede. Det gjorde så skrekkelig vondt i bringa etter avskjeden med våre
beste venner. Et nytt og ukjent liv skulle
ta til, også for vesle Gunnar og hans mor.

De skulle videre for å gå i land på Tuv der
Gunnars mor hadde fått seg tjenestearbeid
på et gårdsbruk, etter det mor fortalte.
Det var i travleste slåtta vi kom til
Misvær, varmt var det også og nokså lang
vei å gå fra Vika til gården Tofte, der jeg
altså skulle få min nye heim. Jeg ble mer
og mer stille og taus jo nærmere vi kom til
Tofte. Jeg merket også at mor ble merkelig
taus og ikke sa så mye. Vi kjempet hver på
vår kant, uten å nevne noe til hverandre.
Jeg ble ikke så lite imponert over den store
og fine gården Tofte. Den var hvitmalt og
hadde ark på nedsiden. Jeg syntes det var
veldig fint med ark på et hus, men jeg hadde ikke tanke om at jeg nå skulle være glad
for å få en heim, dertil var jeg alt for nært
knyttet til mor og frøs ved tanken på at
om et par dager skulle mor reise tilbake til
Røvika, inntil hun fikk seg en annen jobb,
for arbeide måtte hun for å livberge seg, sjøl
om hun hadde en liten enketrygd etter far.
Dette var just ikke noen sosialtrygd, men
ulykkestrygd etter far som omkom i gruva.
Red. anm.: I Fauskeboka 1986 er det en stor
og detaljert artikkel om Røvika fattiggård,
fra starten på planleggingen i 1907 og fram
til 1985. Karly kom til Røvika i 1919. Det er
flere bilder av gården og en del av de som
var der. Vi anbefaler artikkelen for de som
vil vite mer om denne sosialordningen i
kommunen.
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Gata mi
av

Kjell Hansen

Melodi: Lyckliga gatan
Minnene kommer så ofte til meg,
Mye er borte, jeg fatter det ei.
Borte er Fønix, og Edvardsen-kiosken,
Alf Sverre Hansen og bua til Mosken.
Trivlige gata mi som hver en dag
Hvisket mitt navn.
En gang et folkeliv, hvor ble det av?
Det er et savn.
Ja alt er borte, det er bare så
Ennå så vil jeg nok ikke forstå,
at min idyll som de andre vil glemme,
er blitt en drøm, jo det kan jeg fornemme.
Kiosken til Ågot, og Kasp lenger nede,
Kafeen til Hansen med Nygren til stede.
Skal mellom disse gamle hus en dag,
Stige en sang a a a a a a
Like forunderlig og fin som detDet vi har hatt.
Kjell Hansen
er født på Fauske i 1957.
Fotolaborant og hobbyfotograf. Hobbymusiker hele
livet. Bosatt på Fauske.
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Storgata Fauske du finns ikke mer
Tomme butikker så langt øyet ser.
Borte er folket, mørkt som i graven,
Fordrevet av tiden, som Palmehaven.
Borte er pick-up, og reisebyrået.
Ingen Per-Harald eller jernvarehandel.
Men i en skygge stor av Olav Thon,
Der ser vi Randi`s Amazon…
Den gir meg håp om bedre tider her,
Drømme visjon.
Oppusset sentrum, vi rusler av sted.
Strandpromenade, så langt vi kan se.
Brostein på fortau, og vannbåren varme.
Velstelte blomster, men også litt harme.
Vakkert for farmor, med taler på torget.
Fineste marmor langs E-6 i Norge.
Men i ei hengemyr litt lengre nord.
Ingenmannsland, der ingen mann bor.
Kjempestor lagerhall med plass til fler.
Hva er det som skjer?
Gratis parkering byttet mot sjela vår.
Oi, som vi sår.
Store, lille, fine Fauske-knuten min,
Slakk er du blitt, litt om litt.

Slaktermester
Johan Fredheim
Johan Fredheim var en ekte Fauskegutt. Han var med å starte mange
lag og foreninger på Fauske, og engasjerte seg i idrettslivet og musikken. Han ble en kjent kjøpmann her; det er kanskje som kjøpmann
vi husker han best, etter som butikken hans ble drevet videre i mange
tiår etter hans alt for tidlige bortgang. Han var også sentral i utviklingen av lokalmiljøet på Fauske
på mange andre måter.

Av Fred-R. Fredheim
Siden Johan gikk bort relativt tidlig i mitt
liv, bestemte jeg meg for å lage et lite resyme av hans liv, med bilder og tekst, for å
få en bedre oversikt av hans oppvekst og
voksenliv.
Johan ble født 16. mars 1903 på Erikstad. Hans fulle navn ved dåpen var Johan
Kristian Andreas Johansen. Foreldrene var
Portrett av Johan Kristian
Andreas Johansen Fredheim.
Fred-R. Fredheim
er født i 1943 i Fauske. Nå
pensjonert elektroingeniør
med bosted Oslo. Arbeidet
som vedlikeholdsingeniør
(data) hos Borrughs Corporations, Oslo. Serviceansvarlig i Grafisk Film, Oslo.
Serviceansvarlig (Grafisk
avd. og medisinsk røntgen
(mammografi)) i Du Pont
De Neoumers, Oslo.
Siste 18 år hos Luth
Grafisk A/S, som servicesjef og teknisk sjef.
...
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Johan Kristian Andreas Hansen, født 27.
februar 1854 i Breivik, Skjerstad, og Kristine Pernille Kristensen født 19. april 1879
på Erikstad. De giftet seg den 23. oktober
1898.
I de første leveårene til Johan ser jeg at
det har vært en del forflytninger av familien.
Førstefødte i familien var hans søster Hulda Alberta Johansdatter som ble født 1899
i Løgavlen. Deretter kom Hjalmar Kristofer
Johansen i 1901 på Fauske, så kom Johan
i 1903

på Erikstad. Boplassen de var registrert på
var gården Elvegaard på Erikstad. Johan
Kristian jobbet som steinarbeider, og Kristine jobbet som strykerske.

Faren druknet
6 måneder før Johan blir født
Økonomien var sikkert ikke den beste,
og bedre ble det ikke da Johan Kristian
mistet livet under arbeid på Finn
eid
kaia.
Han holdt på med lasting av
et malmskip da han havnet i
vannet, og druknet den 28.
oktober i 1902. Han ble bare
48 år gammel.
Fra Riksforsikringsanstalt
en, basert på lov av 23. juli
1894, fikk Kristine utbetalt
forsikring etter sin manns
død. Utrulig at det fantes
slike lover på den tiden.
Renter etter hans beregnede årslønn ble kr.12,50 pr.
måned og kr. 9,38 pr. barn,
som det fremgår av Riks
forsikringsdokumentet av
desember 1902. Ikke mye,
men tydeligvis nok til at de
kunne brødfø familien.

Moren kjøper tomt
og bygger hus
Bestemor Fredheim, som
vi kalte henne, giftet seg
ikke igjen. Likevel kjøpte hun seg tomt, og fikk
bygd sitt eget hus. TomEtter Johanens død ved
Finneidkaia får moren
utbetalt ulykkesforsikrin
gen. Det er 6 måneder til
Johan blir født.
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Fredheimgården lå like vest for Ankerske Steinindustri, men er nå revet og er historie.
Familien foran huset som moren fikk bygd i
1911. Vi ser litt av Ankerske i bakgrunnen.
Fra venstre Annar, Johan, Kristine, og Halv
or. Alle med etternavn Fredheim, som var
navnet moren døpte eiendommen.

ta ble tinglyst 16. oktober 1911. Den lå like
vest for Ankerske Steinindustri. Hun gir
stedet navnet Fredheim, tar dette som etternavn for seg og barna. I 1909 får Johan
halvbroren Halvor, og i 1914 kommer halvbroren Annar. Johan vokser opp og konfirmeres i 1917, 14 år gammel. Jeg antar at han
fra denne datoen må ut i arbeide for å tjene
til livets opphold.
Den første jobben til Johan som jeg kjenner til, var som kull-lemper (fyrbøter) i
Nordenfjelske Dampskipsselskap på båten

D/S Sigurd Jarl av Trondheim. Han var da
16 år gammel. I denne tiden ble familien
hjemsøkt av en ulykke igjen, da eldstebroren Hjalmar Kristofer omkom. Det var den
30. oktober i 1919, i en båtulykke på havet
ved Sør-Arnøy i Gildeskål. Fire mann var på
fiske i en båt som kantret, og to av dem
druknet.
Videre ser jeg at han vikarierer som fyrbøter på D/S Hammarø fra 1. august til 23.
oktober i 1920. Det var en båt som Henrik Braset på Leivset hadde solgt til Salten
Dampskipselskap. Sigurd Jarl ble for øvrig
senket under 2. verdenskrig av tyskerne.
Johan lengst til høyre i bildet. Bildet er tatt
høsten 1920, da han var 17 år gammel.
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Aktiv i idretten
I 1920 ser jeg at han var aktiv med i idretten
på Fauske. Han var med i brytergruppen i
Fauske Idrettslag, og han spilte fotball. Han
var han med på laget i den første kampen
som Fauske idrettslag spilte mot Bodø-Glimt
i 1921. Bodø-Glimt vant hele 10-0! Kampen
gikk på Stranda.
Johan engasjerte seg i idrett på 1920- og
1930-tallet. Selv om han ikke deltok så mye
selv, jobbet han desto mer med ledelse og
administrasjon. Han var leder for Fauske
Idrettslag i 1930 og 1931.
Jeg kjenner ikke til når han begynte
som slakterlærling, men det var nok i be
gynnelsen av 1920-årene hos A. Olsen. Han
hadde slakterveksted i kjelleren i Rønninggården. Denne lå rett over gata for Klettebutikken (det som i dag er torg).
I 1926 finner jeg papirer på at han melder seg inn i I.O.G. T, og senere blir han

også Losje-fullmektig i «Anker
grunden»,
som losjen het. En jobb han utførte i mange
år.

Johan får seg tomt og hus
I 1920- og 1930-årene ser det ut til at han er
meget aktiv. Han jobber som slakterlærling
hos A. Olsen samtidig som han kjøper seg
et tømmerhus i Breivika i Skjerstad, som
han får tatt ned og fraktet til Fauske. Det
var ikke enkelt å få tak i en tomt til å sette
opp huset på. Det løste seg til slutt ved at
han fikk kjøpe en tomt av en slektning som
het Olav Olsen. Etter at det var tømret opp
på nytt på Fauske, får det inn- og utvendig bordkledning. Jeg regner med at huset
ble satt opp i 1931/1932. Tomten og huset lå
like nord for Fauske Meieri.

Brytergruppen i
Fauske Idrettslag
1920/21. Bak fra
venstre Johan
Fredheim f.1903,
Gunnlaug Fiva
f.1903,
Trygve Fiva f.1896,
Fritz Olsen f.1898,
Halvdan Olsen
f.1894,
Ove Olsen f.1903.
Midterste rekke fra
venstre Arne Slet
bak f.1900, Johan
nes Olsen f.1902,
Erling Fiva f. 1894,
Kristian Eriksen
f.1903, Karl (Kalle)
Hansen f.1905.
Første rekke fra
venstre: Osvald
Olsen f.1904, Paul
Sletbak f.1904.
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