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Framside: Follestaddalen før elveførebygginga. 
                            

 



 
Follestaddalen Sogelag 
 
Skipa 2005 
 
 
Sogelaget vart skipa ein vinterdag på den nedlagde barneskulen i Follestaddalen. 
Korleis oppvekst og framtid vert, veit vi lite om. Men vi er heilt sikker på at det 
er bruk for eit sogelag.  
 
Å ta vare på historia til dalen vår er ikkje det same som at vi steller berre med 
"mottamjøl". Tvert imot arbeider vi med digitalisering av bilde,innscanning av 
dokument og brukar moderne teknologi for å berge materialet. Gjennom websida 
vår vil vi også gjere noko av materialet tilgjengelig.  
 
For å gå inn i framtida må vi ta vare på fortida.  
Difor håper vi på god hjelp til dette arbeidet frå interesserte follestaddalingar. 
Kanskje du til og med er ein utflytt follestaddaling som veit mykje om dalen og 
folket som bur og budde her.  Då kan du hjelpe oss via internett (sjå nettadresse 
side 6).  
 
Vi håper du får glede av dette årsskriftet, og at du vil halde kontakta med oss          
vidare framover. 
 
For styret  i Follestaddalen sogelag 
 
Asbjørn Aarseth 
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1954: Formannen i sogelaget  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kontaktpersonar: 
 
Formann: Asbjørn Aarseth  
Kasserar: Leif Karsten Øye  
Internett: Tor Øye  
Bildearkiv: Malvin Øye, Tor Øye  
Redaktør årsskrift: Torill Nydal, Linda Aarseth 
Trykk: PA Foldal Stempelfabrikk 
 
Heimeside: http://www.home.no/fdalsogelag/ 
Epost til sogelaget: fdalsogelag@home.no  
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Follestaddalen sogelag ynskjer å takke alle som har gitt bidrag til årsskriftet 



 

   Dalen vår 
 
 

Venar og djupar enn dalar er flest, 
breidar og flatar enn vanleg her vest. 
Fjellgarden kringom, mektig og vill, 
formfin og høgreist og manande still. 
Snaufjell og sætrar og skogli og bø,  
tøygjer seg varleg ned i mot sjø. 
 
Ja, dalen det er vel ein uneleg stad,  
med gardar og grender i rekkje og rad. 
Med grønkande enger kring blenkjande elv, 
og tindar som peikar mot himmelkvelv. 
Sætredalar der gjenter hjalar til guten sjøl. 
Og bjøllor tiklar og bekkjer siklar kring stille støl. 
 
Nordvest med snøkav og isnande vind,  
sørvest med regndrev og skodde i tind. 
Uveret hyljar frå himmelen ned,  
snøen seg velter i skavlar og skred. 
Jorda er steinut og vassfull og sur,  
og heidane snaue mot nordveret snur. 
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Frå Luren, ukjend forfattar                          1931   

Slåttonn på Årsætra, ca 1910 
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Men uveret lettar og sola ho skin,  
og dogga fær glitre i morgonen fin. 
I høgsumarnatta ligg bøar og blømer,  
og uveret gløymest med skodda som rømer. 
Kring eldgamle gardar stend tuntrea vakt,  
og elvane syng både tone og takt. 
 
Folka som rudde og bygde vår dal,  
dei levde og streid i skog og på val. 
Motgang og medgang i helg og i vyrke,  
landet var hardsett og tungt til å dyrke. 
Men folket var grjot i frå fyrstninga av,  
difor dei streid til dei låg i si grav. 
 
Langt i frå marknad, frå kyrkje og prest,  
til sjøs og til sæters var vegløysa verst. 
Men krava til livet dei sette dei slik -  
at lite dei trong om å få i frå Vik. 
Seg sjølve dei hjelpte og nesten dertil,  
slik er det også Vårherre det vil.  
 
Striden for livet er endå litt hard,  
våshardt og slitsamt på tungvunnen gard. 
Uår og skadeår av hundrade slag,  
har råka oss ofte til denne dag. 
Frostår og grønår og fonner og flaum,  
tyngjer vårt arbeid og møter vår draum. 
 
Men hardbale land skaper kraftige folk,  
som greier seg gjennom ein uårsbolk. 
Slik har det vore frå utgamle tider,  
og heretter og kjem nok ublide rider. 
Men berre me lit på oss sjølve trygt  
so forfell`kje det som her før er bygt. 

               
              Her har me kultur frå eldgamal tid,  
              her har me grunnmur å byggje på lenger. 
              Dei gamle har teke so tung ein strid,  

å lære av dei so visst me trenger. 
 



 
 
 
Endå er arbeid att til å gjere.  
Endå er skapar-verket ikkje ferdig. 
I dalen må verte herleg å vere,  
det ynskjet er  bygda og folket verdig. 
 
”Fram då frendar i fredeleg kappsteg,  
rette det som ringt er,  
og reise det som velt er, 
byggje og bøte med bot som duger,  
gjera verk som varer til verda øydest” 
 

11 

Slått i Fyldalen 

1930. Hesjing i Elling-  
garden 
Frå v: Magna Øye g.    
Haugen, Ola L Øye, 
Kristianna Nerås Øye, Lars 
P Øye og Lars L. Øye 



Nils Myklebust,                         20. Februar 2005                               
 
 
 

Om hestane i dalen 
 
 

AVL OG UTSTILLING  
Hest har her vore i Follestaddalen i lange tider, men eg lyt taka med litt utanfor 
dalen.  
I eldre tid var det i distriktet ingen plan i hesteavl.  
Ofte var det to-års hingstar i sambeite med marar, som sytte for at hesteslekta 
vart fornya. Kjenner til at på ei utstilling i Ørsta i 1870-åra vart to hingstar pre-
mierte, men dei vart kastrerte og hamna som gardshestar hos Vebjørn Svend-
sen.  
Seinare var det nokre karar som fekk premierte hingstar plasserte i distriktet.  
Ein av dei var Nils Kolås som fekk plassert Harald Gråfeld. Her har vore  fleire 
i dalen som har hatt premierte hestar, men å nemne så mange det vil verte for 
langt,  
I 1934, på Ørstautstillinga, fekk Lars N Øye (Nils-Lars) 1. premie på merra 
Marta.   Det som no heiter Volda og Ørsta fjorhestlag hadde då vorte skipa nok-
re år før.  
 
Vil til slutt taka med at Syver Årsether stilte hest på Nordfjordeid eit av krigs 
åra, og fekk premie på han. Og den hesten skulle vera av eige oppal.  
Unghestutstillingane vart no haldne på Vatne.  
 
BRUK AV HEST  
Det kan ikkje løynast at når uhellet er på ferde så kan mangt skje som ein  ikkje 
ynskjer. Slik har det alle tider vore, så difor måtte dei leva med ein viss risiko, 
like eins som me må gjera med dei motoriserte køyretya. 
I lange tider vart hesten nytta til pløying av jord, innkøyring av årets avling og 
til å køyra avdrotten heim frå sætra. Hesten vart også brukt til å køyra til gards 
byggjetilfang og andre forbruksvarer til gardsdrifta, og sjølvsagt til vedkøyring 
frå skogen og salgsved ned til sentrum. Under forebygninga av elva vart store 
mengder stein køyrt ned til elva med hest. 
 
I eit årsskrift frå Hjørundfjord sogelag har Rolf Valset teke med dei to siste lin-
jene av eit vers (for han mintes ikkje meir): 
”Med til barnedåp, med til grav, heilt til han sjølv takkar av”. 
Desse to linjene fortel i alle fall litt, men om dette er det å fortelja at eg ikkje 
minnest å ha sett nokon frå Follestaddalen som har vorte køyrd siste reisa med 
hest. 
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Rundt 1900 vart meir arbeid lagd på hesten for då byrja slåmaskina å koma 
og det vart eit stort framsteg. Eg har lese om at under slåmaskinkøyring har 
det hendt at hesten har stoppa tvert og det har vist seg at det har lege barn 
eller vore fuglereir i graset framføre slåmaskina. 
Minnast berre ein gong å ha sett to hestar føre slåmaskina. Eg har lite inn-
trykk av at dette vart nytta her i distriktet. Eg lærde sjølv så vidt å køyra slå-
maskina med hest, før traktoren tok over som trekkraft for slåmaskina.  
Snøbrøyting var også eit av hesten sine gjeremål.  
Då det i samband med meierisamanslåing i Ørsta i slutten av 30-åra skulle 
køyrast mjølk til Vik, tok bilen over mjølkekøyringa etter hesten. Bilen tok 
så etterkvart over mesteparten av den transporten etter vegane som hesten 
hadde hatt tidlegare.  
 
Tilslutt litt om fargar på hestane, både som eg har høyrt om og som eg   
minnest.  
Fyrste hesten bestefar min (f. 1881) hadde var svart, og det er ikkje  fjord-
hestar no. Sjølv meinar eg at eg har sett 7-8 kvite , eller uls-blakke hestar i 
dalen, vidare ein grå og ein raud.  
Men elles minnast eg berre brune og brunfargen var mørkare før enn brun-
fargen på hestane er no.  
For fjordhesten totalt har alle desse hestefargane eg minnest, pluss den gule 
overlevd. 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nils Myklebust med merra Ljoshild 
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           Gode råd 
 
 
 
Blir du forkjøla, skal du helle i deg et  heilt glass med nafta, det gjer så vel-
signa et underverk! 
 
Får du blærekatarr, isias eller lumbago, skal du drikke fleirfoldige koppar 
med varm te av kjerringerokk,bjørk,ask og einer. Varm og god og frisk blir 
du! 
 
Gikt vert du kvitt på denne måten. Gå til næraste maurtue og fang ein god 
handfull med maur, desse skal du koke saman med ein gammal grankvist. 
Krafta av dette skal du smørje utover der gikta sit. Du kan også piske deg 
med ei stor brennesle, så får du gikta ut av kroppen! 
 
Mot eksem skal du ta gammal saudetalg og utgammal sur rømme og koke til 
ein fin graut. Bland i litt potetmjøl og smør grauten på eksemen. Det må ikkje 
brukast vatn og såpe så lenge behandlinga varer. Bra vert du heilt sikkert! 
Vert du det ikkje, skal du prøve eit anna råd. Då skal du fange ein lys jord-
makk og ha på ei klar flaske, denne skal du la stå i glaskarmen til makken 
daudar av seg sjølv og gir frå seg ein olje som du skal smørje på eksemen.  
Aldri slår dette feil! 
 
Marie Lovina 
 
 
Marie Lovina var dotter til Stor-Johan og var ei av dei reisande som vitja  
Follestaddalen og andre bygder for ein del år sidan. 
Råda er festa til papiret av Emma Årsether. 
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Maria Lovina                                            c a 1930 
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 Då dei bygde ”Vippå” i 1887  
-Den fyrste skulebrua i Follestaddalen- 
 
 
 
 
For 60-70 år sidan då det var omgangsskule i Follestaddalen, var det ofte tidspille 
og risiko med transporten av skuleborna over storelva. – Som oftast greidde  borna 
dette sjølve. Når 12-15 åringane  fekk sjøstøvlane til far eller bror på beina, tok dei 
minsteborna på ryggen og det vart gjerne ei kapping om kven som hadde høgaste 
støvlane og soleis kunne vasse djupaste straumen.  Men ofte var elva så stor at 
vaksne karar måtte vere med borna og få dei over elva.  Men av og til hende det at 
elva var so stor at verken støvlane eller karane var høge nok til å slå seg over.   
 
Under ein slik skuledag i Foldal vart elva så stor at han Hans-Syver kom ridande 
på merra for å få oss over elva. Jau dette tykte vi var moro det.  Fyldal-gutane kom 
også springande ned til elva for å sjå på moroa.  Vi var 4 stykke på ryggen av  
merra. Eg som var den minste framme, og han Syver heldt meg fast inntil seg. Dei 
tvo andre gutane som var større sat bakpå, og skulle syte for å halde seg fast  
sjølve. – Komne midt i elva ”snåva” merra og gjekk på kne. Dermed rausa alle 4 
fram over manken på merra og i elva. Eg som var den minste ”seilte” hjelpelaus 
med straumen, men Syver var snart på beina og innhenta meg før eg kom så langt.  
Dei 2 andre kameratane berga seg inn  på ein grande ”grynne” i elva. Der stod dei 
trygt men ikkje turt. Det fyrste eg klaga over var at eg hadde mist huva mi. Men 
skuleprinsa, med a-b-c-boka i var berga, for ho hekk i ei reim over aksla. Då var 
det verre med dei tvo andre, som hadde skulelaupen i handa. Dei greidde ikkje å 
passe på desse, og straumen for med dei. Men fyldalgutane fiska skulelaupane upp 
lenger nede i dalen, der dei kom so nær elvekanten at dei nådde dei.  Merra som 
kvitta seg med karane på ryggen sette i gallop oppover til tunet og var den fyrste 
som bar bod om basket i elva.  Men før bergingsmanskap kom, var vi alle komne 
på fast, turr grunn. Kanskje dette hende også gjorde sitt til at tiltaket med  
skulebrua vart sett i gong. 
 

Laurits  Øie,                              29. Februar 1952          
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I ei dagbok hev far min, Lars L. Øie, skrive fylgjande utgreiding og reken-
skap for arbeidet: 
 
I 1887 gik opsiterne i Foldals skolekreds i gang og satte op en skolebro 
over storelven i Follestaddalen. Arbeidets utførelse er foregått således: 
 
Lars Øie minering, steinkjøring, muring av brukar 
                                                                    6 dage,     hest 1 dag 
Nils Øie                                                     6 ½ dage, hest 1 dag 
Ola E. Øie                                                  6 ½ dage, hest 1 dag 
Peder Øie                                                   5 ½ dage , hest 1 dag 
Peder Øie                                                   3 ½ dage, hest 1 dag 
Elling Øie                                                  6 ½ dage, hest 1 dag 
Ola L. Øie                                                  6 ½ dage, hest 1 dag 
Elias Øiehaug                                             3 ¾ dage, hest 1 dag 
 
På andre siden av elven er et tilsvarende arbeid utført av opsidderne på 
Foldal og Langstøl. Etter at broen var opført foretok vi en del forebyg-
ningsarbeide. I alt 118 dagsverk, som blev utført av opsidderne på Foldal, 
Langstøl, Øie og lidt fra Øiehaug. 
 
Kontant utleg til skolebroen: 
 
65 m ståkabel                       Kr. 65,00 
ombordbringelse                  Kr.   2,00 
fragt og ilandbringelse         Kr.   2,75 
porto og 3 bankobrev           Kr.   0,90 
krut og lunte                         Kr.   3,25 
brugavl og 2” planker          Kr. 23,36 
1 toms bord til rekverk         Kr.   4,20 
jærn til broen ca 180 kg.      Kr. 28,31 
ilandbringelse av jærn          Kr.   0,40 
kul og streng til rekkverk     Kr.   8,95 
 
            til sammen               Kr.139,12 
 
Dertil 118 dagsverk til Kr. 1,50 = Kr. 177,00 
 
Til dekning av det kontante utleg erholdt vi av skolskassen (kommunen) 
Kr. 80,00 – otti kroner.  Resten betalt av opsidderne i Foldal, Langstøl, 
Øie og Aarsæter. Øiehaug betalte Kr. 1,00 
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Frå Luren…                                                        . 
 

Veret  
 
So er det veret.  Eg kan hugse eit vers i ein sunnmørssong av Henrik Straums-
heim som lyder slik: "Ylende uver, so fisket slo feil, våtvaska krøter ved gjærder 
og geil, hylande regnver i dal og på øy, seinkomne åkrar og rotnande høy, stjer-
nelaus natthimmel, dag utan sol, veret det same ved jonsok og jol".  Det var nok-
så treffande, men likevel litt for svakt.  For no i det siste har det vore so bort i 
kolsvarte meiningsløysa med dette veret at det er ikkje omsnakkende.  Frå flytte-
tid om våren til flyttetid om hausten har himmelslusene stede opne og slept ut 
regn, snø og anna grisever, nesten utan opphald.     Vinterveret har derimot vore 
det beste nokon kan ynskje seg.  Folk forstår no visst endeleg at det er meinings-
laust å så i mai og hauste i september.  Og har vi ikkje ein heil flokk med stats-
lønte meteorologar og astronomar og andre vitskapsmenn, forstår ikkje dei heller 
at det er gale stelt med tidrekninga vår so skulle dei jammen fått oppseiing på 
mørkegrått klosettpapir no til nyttår. 
-1928- 
 
Den tida av året som skulde vere vinter var det mildver og lite snø.  Men sumars- 
halvåret regna det mest utan opphald, og sume seier at det var snø i fjella kvar 
månad.  Det som gjorde at åringen vart det han vart, var utan tvil at det til vanleg 
ikkje var so svært kaldt. 
-1929- 
 
Vinteren 1930 har vore ein usedvanleg mild og god vinter på alle måtar.  Lite snø 
har det vore og heller ikkje frost. Bilane har soleis kunna gått i rute heile vinte-
ren.  Her i Follestaddalen har me og fått bilrute no.  Det har også vore godt fiske 
i  vinter på grunn av det gode veret, men fisk og sildeprisane har vore heller små. 
-1930- 
 
Markane hadde om våren fått ein heil del skade av isbrann, så det gjorde eit stygt 
innhogg i løa.  Folk har lita kornvidde på grunn av at det er svært uvisst med å få 
avling som er noko tess.  I år var det både grønt og det fraus på mange stadar.  
Vått vart det hengt i hæs, og natta etter at dei fleste hadde fått køyrt det i hus, 
vart det so kaldt at ein kunne godt ha teke bort hesveden or hesjane, og dei hadde  
stede like godt, so stivfrosne var dei. 
-1931- 
 
Vinteren 1932 hadde eit svært skiftande ver. Snøen som vart nedlagd ein dag 
kunne han taka burt den neste. Det var kaldt og mildt om ein annan.  Våren kom 
tidleg, men det var kaldt og surt i mai.  Likevel vart folket ferdige med våronna i 
sømeleg tid.  Det vart teke til med slåtten første dagane i juli.  Veret var svært 
bra   heile slåtten, så folket fekk tidleg i hus, og avlinga var helst over middels.  
Ein fekk og eit godt potetår. 
-1932- 17 



Noralv Langstøyl,                    20. Februar 2005                    

OM SAUEVASKINGA PÅ FOLDAL OG 
          LANGSTØYL  
 
Det var vanleg at gardane Fyldal og Langstøyl samarbeidde med å ”bade” 
sauene.  Biletet på neste side viser ein slik seanse. Vi ser sauene at vart frakta 
med hest og høyvogn. Den næraste høyvogna er mitgardsvogna og den andre 
med gummihjul er Gudmund Langstøyl si.  
Her føregår vaskinga nedom gamle larsløda. Dei brukte eit vaskekar av tre. 
Det var om lag 1,5 meter langt og 70 – 80 cm breidt medan djupna var om 
lag 1,3 meter, det smalna nedover mot botnen. Som vi ser mellom ”Lalli” og 
”Pe-Andrias” er vaskekaret delvis nedgrave. ”Longstøyl Ola” held ei reim i 
handa som vart brukt til å halde hovudet til sauen over ”vassflata” , og det 
kan eg love trengdest! Eg hugsa den sterke kreosotlukta av vaskevatnet!  
 
KVIFOR VASKA DEI SAUENE?  
Sauene vart vaska for å bli kvitt parasittar i ulla. I landbruks-tidende frå 1930 
er det ein artikkel om sauevask, lauging, (dipp). Eg tykkjer artikkelen er skri-
ven på ein god og humoristisk måte og vil sitere litt ifrå denne artikkelen:  
” Frå hausten til jul er rette tida å vaska sau for oty (avåt). Det kan vera saue-
lus (krabb), veiter, fnatt, flått o. a. oty, som gjev klåe, og som sauene dreg 
med seg frå beitene, der det har øksla seg heile sumaren. I kystbygdene er det 
mest den store sauelusa (krabb), melophagus ovinus, som syg blodet av saue-
ne. I innlandsbygder, på skog- og fjellbeite, kan det vera veiter og flått, som 
er verst. Veiter eller kvitlus er lita og vond å sjå, men krabb og flott er op til 
½ cm. store brune beist.”  
 
Vidare står det om mengda av ”avåtet”:  
” Over hundra store lus på ein sau er ikkje sjeldsynt. Ein kystbonde sa 
eingong, at det er ikkje berre hundre, men ”hundrad tusen” på ein sau. Dette 
er sjølvsagt ikkje berre ”mild overdrivelse”, - men eit grøtelegt døme på kor 
gale det er og kor stor skade det blodsugande avåtet kan gjera”…..… ”Innan 
julekvelden bør difor heile saueflokken vera lauga minst ein, helst to gonger”  
 
Litt om vaskemiddelet m.m:  
”Alle sortar vask er kreolinblandingar. Difor vert det billegast å bruka rein 
kreolin nøgda utblanda med vatn….. osv. Sauene lyt da vera snaukløpte eller 
hava lite ull (haustkløppte). 2 mann – ikkje kvinnearbeid å lauga sau –     
hjelpes åt med lauginga…….osv. Vasken må ikkje koma inn i auga og øyre.”  
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Det kunne også brukast eit pulver til å ta knekken på utyet. Det gjekk ikkje 
meir enn ”eit par fingerklypor” til å ta knekken på parasittane til ein sau. (du 
kan tru det var giftig slag!) Denne typa behandling kalla dei dunsting. Om 
forskjella på desse to typer behandling står det: ”Dunstinga har den store 
fyremunen å vera mykje meir reinsamt arbeid enn vasking, og so slepp ein 
den stygge lukta, og å bløyta seg sjølv og sauene.”  
 
 
 

Sauevask i Foldal ca år 1950.  
Vi ser fra venstre Guttorm Langstøyl "Guttorme", Gudmund Langstøyl     
(i vogna), Guttorm Midtgard "Gutten",ein ukjend,Lars K. Foldal "Lalli", 
Olav Langstøyl "Longstøyl Ola" (nesten skjult) og Andreas Foldal "Pe 
Andreas" 
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Guttorm Foldal,                                           ca 1920    
 
 
 

                                     Kolåstind 
 

 
 

Markant og mektig mot himmelen opp  
Høgreist og prektig du løfter din topp  
Tøyer deg opp mot det høge og blå  
Løfter din topp mot eit vidsyn som få.  
 
Du bråbratt deg reiser med stupbratte flå  
Med toppen som kneiser så traust og så håg  
Og rundt deg så kryr det av toppar og tårn  
Det er som der flyg det av leikande born.  
 
Når nordvesten yler og tek seg på tak  
I snørok det skyler med bulder og brak  
Då er det ikkje fyse der oppe hos deg  
Det er som ein fryse bere tanken dit dreg.  
 
Men når sola ho gyller di kruna så fin  
Eit lyshav framtryller, å du for eit bin  
Det glimar og glitrar i toppar og skar  
Og lufta ho sitrar som trolldom det var.  
 
Der oppe på tinden ein sommardag fin  
I svalande vinden når sola ho skin  
Og du kor det kriblar i sansane då  
og augo dei driblar over fjella dei blå.  
 
No går eg her og ynskjer  
At hadde eg venger eg flaug dit så tidt  
Der ingenting stengjer  
Eit utsyn så fritt.  
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Solveig og Anders Revheim                      2005 
 
 

Harley Davidson 1918 modell 
 
 
Anders Revheim kjøpte i 1948 ein Harley Davidson motorsykkel hjå P.E. 
Øye i Ørsta . 
Motorsykkelen var ein 1918 modell med V motor og 2 sylindere, hadde 
magnet-tenning uten batteri. Motorsykkelen hadde brems både for hand og 
fot. 
Sykkelen var så høg at når ein sat på, var det så vidt ein nådde bakken med 
tåspissen. 
Ein dag tok det fyr i forgassaren,viklingane i magneten vart øydelagt. 
Det vart prøvd å få dette reparert hjå Sandblåst i Volda som dreiv med slike 
ting, men Anders fann det for kostbart. Motorsykkelen vart derfor selt tilba-
ke til    P.E. Øye. 
 
Anders betalte 500 kr for sykkelen som han finansierte med å køyre drosje i 
helgane for P.E. Øye. 
 
Harleyen trudde Anders hamna på Kalvatn i Austefjorden seinare. 
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Harley Davidson selde den første motorsykkelen i Norge i 1915 

 
 Harley Davidson 1918 modell. 



Ingebrigt Kolås,                                april 2005              
 
 
 

 ØRSTENS TRESKOFABRIK a/s 
 

Det følgjande er nedskrive i april 2005 av Ingebrigt N. Kolås (f.1932) etter 
samtale 02.04.05 med Olai O. Øyehaug (f.1913) og 03.04.05 med John I. 
Aarsæther (f.1922), og utfylt med det nedskrivaren sjølv veit.   
 
I skylddeling frå 1904 (12.juli) mellom bruk 1 og 3 på Kolåsen står mellom 
anna følgjande: 
   ”Paa Mathias` grund ligger baade kværnebruget og sagbruget samt en 
tomt paa 16 à 20 ð stænger (”kvadratstenger ” //  1 stang = 6,25 alen = ca 3,9 
m. 1 alen = 0,6275 m  = eigentleg avstanden frå ålbogen til tuppen av vesle-
fingeren – skrivaren sin merknad) til et mulig industrielt anlæg, til hvilken 
siste forbeholdes ret til ledning af vand som drivkraft fra tjernet. Veiten for 
denne vandledning skal eies, oparbeides og vedligeholdes af begge brug efter 
skyld.Grunden for kværnebruget og sagbruget frastenedes Mathias`brug og 
eies denne saavel som selve brugene af begge de nye gaardbrug efter skyld-
forholdet. Det samme er tilfælde med tomten for det mulige industrielle an-
læg.” 
 
Olai fortel at Tjennemyra i si tid (rundt 1900?) var oppdemd for å skaffe 
vasskraft til eit meieri – som først var påtenkt under Kolås-bakkane, men som 
vart plassert på Årsetra. Dette var eit ”sommar-meieri” som var plassert 
fremst i dalen for å ta i mot mjølk frå setrane. Vintermeieriet låg i Bø-garden 
på Myklebust. Han fortell vidare at broren Anders (Haue-Anders) seinare 
kjøpte begge desse meieribygningane. Den som sto på Årsetra sette han opp 
att som hytte ved Setrebrua under Høgkolåsen. Den dag i dag er denne hytta 
kalla ”gamlemeieriet”. Den andre avhenda han til Ola L. Øy (Elling-Ola) til 
stovehus i fremste Ellinge-garden, der ho framleis står - og no er under opp-
pussing av sonesonen. 
 
Der skal ha vore ei kvennveite frå Steindøla. Men eg tenkjer meg at Tjenn-
myra kunne skaffe sikkert kvenn-vatn også i kuldebolkar. Om kvennaveita 
var tilfrosen, tina ho fort opp når vatnet vart sleppt på. Og dermed kunne 
vasskrafta nyttast også om vinteren når Steindøla var tilfrosen. Eg veit vidare 
at min oldefar (Nils I. Kolås, 1838-1933) sette opp det nemnde ”sagbruget” 
sitt omkring 1870.  
 
Han var på Sølsneset i Romsdal og kjøpte furuskog på rot. Denne felte han og 
fekk stokkane frakta til Ørsta (korleis veit eg ikkje). Så køyrde han dei fram 
under bakkane med hest og slede og saga opp stovemateriale på ”sagbruket”. 
Bygningskarane kom frå Nordfjord.                                
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Stova sto ferdig i 1870-åra ein gong. Men då var han frykteleg sliten i følgje 
sine eigne notatar. 
 
Så mykje om det vi  kan kalle dei fysiske føresetnadene for ”et mulig indust-
rielt anlæg” under Kolås-bakkane. 
 
Olai meiner at Ørstens Treskofabrik starta opp først i krigsåra 1914-18. Han 
veit ikkje kven som var parthavarar i tiltaket. Ser vi på  ”Regler for Ørstens 
Treskofabrik a/s”, der det er snakk om åtte aksjar, er det ikkje urimeleg å  
tenkje seg at det også må ha vore om lag same antal medeigarar. Olai fortel – 
og det stemmer med min kunnskap – at Ingebrigt A. Kolås (Rishaug-Brigt) 
og broren Knut (på bruk 2 i Kolåsen) var med. Eg meiner å vite at også beste-
far Ingebrigt (1870-1964) var med. Eg fann desse nemnde reglane i papir han 
let etter seg, og dertil var han hovedeigar i både tomta og drivkrafta.  
John Aarsæther trur for visst at i alle fall bestefar hans (”Gamle-Iver”) var 
med, og truleg også faren (Iver Jun.). Dette synest rimeleg, etter som Gamle-
Iver var gift med Anna, som var syster av min bestefar (Ingebrigt N.). Truleg 
har der også vore fleire parthavarar. Når ein aksje kosta 500,00 kroner, var 
det såpass mykje pengar den gongen at same personen neppe slo til med   
fleire aksjar. Men kven som elles kan ha vore med, er altså ukjent. 
 
Olai meiner vidare at drifta vart nedlagd ein gong rundt 1930. Treskofabrik-
ken gjekk konkurs, i godt selskap med mange i dei tronge tider som då kom. 
Men ganske snart etterpå kom der nye interessentar som tok over. Det var 
mellom andre Ivar L. Øy (Hans-Lars Ivar), Ola L. Øy (Elling-Ola), Georg M. 
Øy (Ger), Olai Øyehaug (Haue-Lai). Dei tok opp att produksjonen av trebot-
nar og andre tre-artiklar, t.d. rokkar. Olai har framleis ein av desse rokkane 
ståande på hytta si.  
 
Trearbeidet vart utført i verkstadbygningen (sjå kart). Dette var utstyrt med 
avanserte maskinar. Mellom anna var der ei kopieringsmaskin, som laga   
fleire trebotnar om gongen etter ein mal. Der var bandsag og pussemaskin, og 
ei fresegreie som tok ut falsen rundt kanten av trebotnane (der overledet = 
trøskjene skulle spikrast fast). Alle desse var drivne av kvernkallen via diver-
se akslingar og overføringar. 
Som ein kuriositet kan nemnast at Inge Kolås har funne att den gamle band-
saga i eit naust i Høydalen. Ho skal visstnok vere brukande framleis  
 
 I løda var det luftig lager for trematerialane, og i kjellaren i stovehuset sat 
Rishaug-Brigt og nåtla, rimelegvis med trømaskin. Det vart laga både       
vanlege, låge tresko (”trelappar”) og høge støvlar med trebotn. Olai fortel at 
når dei var på Lofoten hadde dei med seg sko og støvlar som dei  rodde rundt 
mellom båtane på hamna og selde. Dette var midt på 30-talet. 
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Olai flytta frå Follestaddalen i 1934, og då tok broren Peder over som part-
havar.  
 
Stovehuset har si eiga soge. Inge Kolås fortel at stova først sto på Hallvard-
bakkane. Truleg gjennom tanta si, ”Brauta-Søvrina”, som var morsyster til 
Rishaug-Brigt, fekk han hand om huset. Han flytta stova til Ørstavik, og fekk 
setje henne opp tett ved der Bruksbutikken no står (på ein kaptein Johnsen sin 
grunn?). Då treskofabrikken starta, vart stova flytt fram under Kolås-bakkane 
og sett opp att der. 
Kor det no var eller ikkje var – kanskje hadde det samanheng med konkursen 
og var eit slag ”føre-var”-tiltak. Stova vart flytta heim att på Hallvard-
bakkane, og det skjedde i ei fart. Rundt juletider samla det seg fleire karar 
som saug seg på stova, tok henne ned og frakta henne heimatt dit ho hadde 
sitt opphav. Visstnok gjekk det meste føre seg i løpet av ei natt.  
Hallvardbakkane var ”ledige” etter som Hallvard sjøl og kona var hamna på 
aldersheim og alle borna deira var reiste til Amerika. 
I 1933 hadde Rishaug-Arne (far til Inge) fått skjøte på Hallvardbakkane, men 
han hadde arbeid andre stader og budde ikkje der. Slik gjekk det til at 
Rishaug-Brigt og Birte, kona hans, hamna på Hallvardbakkane. Dei stelte 
gard og fjøs medan Arne var vekk på anna arbeid.  
 
Fram i mot krigen 1940-45 vart bedrifta flytta frå Kolåsen til Øy – i kjellaren 
til Elling-Ola. 
Der heldt dei fram med å spikre tresko til lenge etter krigen, meinte John Aar-
sæther. 
Og Rishaug-Brigt heldt fram med sitt også på Hallvardbakkane. John (og 
Inge) hugsar at Ivar Aarsæther jun. køyrde trebotnar til og ferdige tresko 
og   -støvlar frå i lange tider etter flyttinga. 
 
Og kanskje var dette med nåtling noko som låg til slekta? Eg hugsar godt at 
Knut på sine eldre dagar innreidde eit hønsehus på Kolåsen til det han kalla 
skofabrikken sin. Der sat han og trødde ei symaskin og vølte sko og anna som 
trong det.  
 
Eg gjer på ingen måte krav på å ha presentert den fullstendige soga om 
”industrieventyret” i fremste Follestaddalen. Men ei lite glytt inn i farne tider 
og farne livsvilkår. 
Det er her som så mange gonger: Innsamling av opplysningar vert forsømd til 
det er for seint.  
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Rut og Olai Øyehaug med rokken i bakgrunnen 25 

Kart som viser kvar Treskofabrikken låg. 
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Ca. 1935. Steinstøylen. 
Aslaug Foldal. 

Sætreliv                                                     . 

1940. Øyasætra 
Frå v: Gamle Fremstebøselet, t.h. gamle Nilsselet. 



1930. Myklebustsætra. 
Framme f.v. Petra Myklebust,   Nanna 
Myklebust, Birte Myklebust. Bak f.v. 
Olga Foldal, ukjend, Sara Myklebust. 
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1926. Steinstøylen. 
4 x Anna på Steinstøylen. 
F.v. Anna Bjørdal, Anna Lilleseter, 
Anna Årsether, Anna Øye 

1940. Kubbestøylen. 
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     Gamalt og nytt 
 
 
 
 
 
No er eg gamal og lite veit, det minste barnet meg set i beit. 
Når gjenta spør meg om rett og vrongt, å svara for meg er noko vrongt. 
 
 
Den unge ætti er klok som presten, for meg dei svarar du skjønar resten. 
Ein gammal mann med sitt gamle sinn, det er som purka i kattaskinn. 
 
 
Når eg noko skal, dei lær og skrattar, eg er som musa imellom kattar. 
Dei held meg berre til narr og ap, du er for gamal din tosk og gap. 
 
 
Eg spør dei ofte kva no som hender, dei berre knipsar og ryggen vender. 
Til bords dei sit med steik av naut, men slenger i meg ei skei med graut. 
 
 
Nei no til dags er det reint ei pine, kor tausatravane vil gå å skine. 
Eg trur so visst på ein straffedom, om dei no ikkje vil legge om. 
 
 
Det er no gale med gutane også, men dobbelt gale med gjenteflokså. 
Det er no visst både skam og synd, her finst ikkje att korkje vit eller fynd. 
 
 
Om kvelden har eg slik hug til å blunda, men då dei ut på vegen seg skunda. 
Om morgonen søv dei same kor høgt eg skrik, det finst ikkje ungdom som vert 
rik. 
 
 

Luren, ukjend forfattar                                       ca 1916.           
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Dei eig ikkje meir enn dei har på kroppen, og jamvel kjøpe dei hår i toppen. 
Med silke gjeng dei, og kjøpety, eg som er gamal kunne spy. 
 
 
Kor dei er skapte, eg finn ikkje ordet, men fekk eg lov, eg slo i bordet. 
Tvi vøre dei liknar ein hesjestaur, og av på midten som ein migemaur. 
 
 
Og spør du so etter mangt i noko, du ser det straks på dei lynne loko. 
Skal jenta gå halvanna mil, so treng ho attpå ei halvårs kvild. 
 
 
Dei tygg på jarn og dei drikke nafta, og meiner at dei skal auke krafta. 
Eg smiler eg som er vand med graut, og raspaball som i feittet flaut. 
 
 
Då var me friske, då var me raude, og aldri vart me for tenner aude. 
I livet hadde me aldri verk, kvar led og lem var frisk og sterk. 
 
 
Og etter kroppen var klæda skorne, og aldri såg eg dei betre borne. 
Men no skal kroppen til klæda lik, og derfor gjeng dei med verk og skrik. 
 
 
No skal dei helsa med hand i hatten, om so dei råka på røysekatten. 
I handa tek dei so fint og laust, og det skulde vera både varmt og traust. 
 
 
No skal dei tala so fint og fykje, og kviskra mest, ikkje gapa mykje. 
Om norsk dei tala eg trur det ei, for norsken er både klar og grei. 
 
 
Høyr her du ungdom kva eg vil seia, du burde skjemmast av heile greia. 
Du burde gå inn i sjølve deg, og koma atter på bondeveg. 



Telegrafadr.:  "AARSÆTHER"                             .      
 
 
 
Brødr. Aarsæther AS 
 
                                                                  Mehavn den 3/8 1927 
 
Kjære broder! 
 
Innlagt sender eg i dag  675 kr til betaling for halvparten av fordbilen som du 
har kjøpt i de siste dagene til oss. 
Du må få iorden alle forsikringer før du tar han i bruk. 
Her oppe er det travle dager nu, eg har mest ikkje tid til å skrive for eg har ein 
18 / 20 mennesker i arbeid, for me held paa med  aa exportere stokfisk . 
Kva tid eg blir ferdig her i år veit eg ikkje: men eg trur ikkje det vert lenger 
enn ut denne maanen eller kanskje mitt ut i september. 
Ja eg haaper me har faatt oss ein god bil og so til slutt, 
 
Beste hilsen fra Peder. 

30 

Brevet er frå Peder Pålson Myklebust (1903-1982) til broren Paul (Påla1887-
1987). 
Bilen var kjøpt ny og var truleg første personbilen i dalen. Han hadde kalesjetak 
og steppenhjul på venstre framskjerm. Peder og broren Iver (1901-1985) leigde 
Videtjørn og brukte bilen til frakting dit opp. 
Dette var fyrste bilen som køyrde Standalbakkane ca 1933,  og han skremde dei 
gode Standalingane godt då! 

Fordbilen på tur i Follestaddalen. 



Follestaddal Telefonlag                23.oktober 1920 
 
 

Skiping av  
Follestaddal Telefonlag 

 
 
Aar 1920 den 23/10 - hadde interesserte menn i Follestaddalen møte paa 
skulen, fyr aa skipe eit telefonlag med fyremaal, aa samanbinde dei ymse 
gardar med eit telefon net, grunnen fyr dette er den: 
Ørsta telefonsamlag er uppløyjst,  aa dalen er soleis utan samband med riks-
telefonen. 
 
Staten hev no uppretta ein rikstellefonstasjon paa Myklebust og difyr fann 
ein det turvande aa gjera kva gjerast kunne, fyr aa faa samband, med riks-
tellefonen. 
 
Lover fyr laget vart vedteke. Ein gjek dinest yver aa tekne lotar i tellefon- 
laget, som etter loverne er fastsett til Kr. 20,- tjuge kroner pr lot. Der maa  
teknast minst Kr 1000,- tusen kroner fyr tekninga er bindande. 
 
Ei tekningsliste vart utlagt, aa Ivar I. Aarsæther reiste rundt dalen fyr aa 
tinge loter. 
 
Afskrift av lista ser soleis ut 
 
Lars N. Øy                                              3           loter  a  Kr.  60,00 
Laurits N. Myklebust                             3          -- " --            60,00 
Ivar I. Aarsæther                                     3          -- " --            60,00 
Ingebr. N. Kolaas                                   2          -- " --            40,00 
Laurits L. Øy                                          2          -- " --            40,00 
Peder O. Øyehaug                                  2          -- " --            40,00 
Knut L. Fyldal                                        2          -- " --            40,00 
Johs. J. Moene                                        2          -- " --            40,00 
Jakob Moene                                          2          -- " --            40,00 
Hans G. Fyldal                                        1,75     -- " --            35,00 
Knut A. Kolaas                                       1,5       -- " --            30,00 
Karl G. Rebbestad                                  1,5       -- " --            30,00 
Syver L. Aarsæther                                 1,5       -- " --              30,00 
G. G. Langstøyl                                      1          -- " --            20,00 
Andr. P. Aarsæther                                 1          -- " --            20,00 
Mathias G. Øy                                        1          -- " --            20,00 
Jon N. Øy                                                1          -- " --            20,00 
Hans P. Øy                                              1          -- " --            20,00 
Lars E. Øy                                               1          -- " --            20,00  
                                                   Transp.              Kr.  665,00 
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Sylvi Aarseth,                       Kjelde; Asbjørn Øie             
           
       Gamleskulen 

 
Follestaddalen Skule vart bygd i 1901. Det var eit lite skulehus med berre eitt 
klasserom. Klasseromet hadde tre glas som vende mot sør. I austre enden var 
eit lite husvære til læraren, med kjøkken, stove kammers og eit loftsrom. Inn-
gangen var på nordsida, og hadde eit lite overbygg over døra inn til skulegang-
en og døra inn til lærarkjøkkenet. Skulen vart vigsla hausten 1901 av sokne-
prest Harald Devold.   
 
Den fyrste læraren på skulen var Ole Berli frå Valldal. Sidan 1893 hadde han 
også vore omgangsskulelærar i dalen. Berli reiste frå dalen sommaren 1904, og 
Hilmar Ervik frå Selje overtok som lærar. Skulen var to-delt med skule annan-
kvar dag for småskuleborna og storskuleborna. Kristendomskunnskap, rekning 
og norsk var hovudfaga, men dei hadde også  geografi, naturfag, historie og 
song. Nokre år seinare vart det også innført handarbeid for jentene og sløyd  
for gutane. Ørsta Kommune var tidleg ute med å innføre dette. Kvar elev fekk 
opplæring i tre veker i to vintrar, altså  til saman  seks veker i løpet av skuleti-
da. 
Høvelbenkar vart  sette inn i skulekjellaren til sløydopplæringa.  Erke-Pe-
Syver var fyrste sløydlæraren. Han hadde gått Holmøyane arbeidsskule, og var 
ein flink sløydlærar. Jentene hadde handarbeid i klasseromet med Klokkar-
Mina som handarbeidslærar.   
 
I skulestova stod ein stor rund omn, som ofte vart nesten raudglødande når dei 
fyrte godt på kalde vinterdagar. Når det var ruskever, var borna ofte våte når 
dei kom til skulen. Då vart våte klede hengde til tørk ved omnen.  
Klasseromet vart også brukt til basarar og julefestar. Då kunne der vere så   
mykje folk at lampen byrja å ose fordi der vart for lite oksygen. Skulekjellaren 
vart nytta til forskjellege møte; kristelege møte, ungdomslagsmøte, meierimø-
te, hestemøte m.m.  
 
Samstundes med at skulen   vart bygd, vart det også bygd ny bru, ”Skulebrua”  
som ho vart heitande. Det var ei trebru med to oppmura brukar midt i elva, slik 
at elva fekk tre løp. Vegen tvers over dalen vart også bygd då. Brua og vegen 
vart ei stor lette, ikkje berre for skuleborna, men også for mjølkekøyringa og 
for sambandet elles i dalen. Den gamle brua, ”Vippå” som ho vart kalla, vart 
bygd i 1887 heimanfor Fyldalvadet. Ho vart teken av ei  isferd nokre år før. 
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Dette var ei såkalla strengbru. Dei strekte stålkablar mellom brukar på Fyldalsi-
da og Øyasida. Så la dei  fjøler oppå, og laga rekkverk til å halde seg i. Både 
born og vaksne likte å stå og svaie seg på brua, og difor vart ho hangande låga-
re og lågare, til ho til slutt vart teken av isferd. 
 
I 1920 vart skulen påbygd på nedsida, ( mot elva) slik at dei fekk to klasserom 
og lærarbustad på loftet. Skulen vart no tre-delt, og dei fekk to lærarar. Dette 
kom sikkert vel med, for på skulebildet frå 1913 ser vi at der var heile 52 born 
ved skulen. Skulekjellaren vart også større, og han vart måla. Det vart bygd 
dobbeldører mellom klasseroma, og ved festlege høve vart desse opna, slik at 
dei kunne nytte begge klasseroma. 

Elevar ved Follestaddalen skule 1904.   
1.rekke f.v. Ragnhild R. Follestad (fødd US), Inga P. Foldal,  Marta I. Aarsæter,      
Peder P. Øyehaug, Nils I. Aarsæter, Andreas Myklebust, Lars K. Foldal, Ola A. 
Folstad, Ingeborg L. Rebbestad, Olga G. Langstøyl, Petra K. Myklebust.              
2.rekke f.v. Petter G. Langstøyl, Lars K. Myklebust, Ingebrigt O. Folstad, Nils B. Lille-
sæter, Ludvig Follestad (Lulli), Johannes L. Rebbestad, Laurits P. Myklebust.      
3 rekke f.v. Nikolina N. Øie, Petra K. Myklebust, Lisa N. Øie, Lisa A. Folstad, Borghild 
K. Myklebust, Berte Øyehaug, Ivar I. Aarsæter, Ingvald R. Follestad, Jon N. Øie.  
4 rekke f.v. Anna Lillesæter, Hilde A. Rebbestad, Anna L. Foldal, Berte A. Aarsæter, 
Ole Berli (lærar), Oluffa A. Folstad, Marta Aa. Folstad, Hanna O. Folstad, Karen P. 
Myklebust, Marta L. Rebbestad, Inga L. Rebbestad.  I glaset frå loftstroppa skimter ein 
Knut Jonsen Øie, f. 1825, som nytta høvet til å bli fotografert. 
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Elevar ved Follestaddalen skule 1913 -14. 
 
Første rekke f.v. Hjørdis J. Kolås, Petra A. Årsæter, Solveig J. Kolås, Ella O. 
Øyehaug, Anna L. Øie, Susanna J. Follestad, Berte N. Øie, Hjørdis J. Årsæter, 
Kanutte V. Kolås, Anna S. Rebbestad.  
2.rekke f.v. Berte L. Øie, Oliva O. Øyehaug, Hansine H. Øie, Signe H. Foldal, 
Ingeborg L. Øie, Aslaug J. Kolås, Marie S. Rishaug, Hjørdis O. Follestad,   
Nanna A. Myklebust, Ingeborg K. Foldal, Arne H. Foldal, Hans A. Rebbestad,   
3.rekke f.v. Sigfrid J.Follestad, Ingeborg H. Øie, Aslaug L. Myklebust, Solveig S. 
Rishaug, Astrid K. Foldal, Karen A. Myklebust, Peder H. Øie, Jenny K. Mykle-
bust, Knut H. Øie, Knut S. Rishaug, Eivind R. Øie, Ola L. Øie, Lars L. Øie, 
Georg M. Øie, Martin K. Foldal, Ola M. Øie, Lars S. Rebbestad,  
4.rekke f.v. Ola A. Øie, Elias O. Øyehaug, Jon K. Myklebust, Nils J. Kolås,   
Ingvald J. Årsæter, Sigurd A. Øie, Lærar Ivar A. Bjørdalsbakke, Knut J.    Myk-
lebust, Ivar J. Myklebust, Peder P. Myklebust, Guttorm H. Foldal, Jon J. Folle-
stad, Ivar Follestad, Asbjørn N. Øie 
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Elevar ved Follestaddalen skule 1946. 
 
Framme f. v., dotter til Eldbjørg Kolås USA, Aud Myklebust Bjørneset, Anny Reb-
bestad, Bodil Rebbestad Mo,  Hjørdis Foldal Nydal,   
2.rad f.v. Rut Øye Fuglebakk, Ingun Øye Jordan, Anna Inga Myklebust Bjørdal, 
Åse Årsæther Åm, Gunnvor Follestad Barstad, Solvor Myklebust Finnes, Kari Fol-
dal Henanger,  
3.rad f.v. Leif P. Øye, Leiv Myklebust, Magne Foldal,  Hallvard Foldal, Lærar   
Ingebjørg Lerheim frå Langevåg, Olav Øyehaug, Hans G. Foldal, Krisian Øye, 
Hans K. Øye.  
4 rad f.v. Ingvard Øye, Johan K. Myklebust, Åge Årsæther, Jon Lilleseter, Kåre 
Øyehaug, Ivar N. Årsæther, Knut I. Foldal, Oddvar Øye, Alf Foldal, Reidar Øye. 
 
 
 



Linda Aarseth,                            fritt etter Luren      
 
 
Follestaddalen Ungdomslag 110 år 

                 skipa 6.oktober 1895 

- Gamlefana - 
 
 
 
Follestaddalen Ungdomslag vart frå først av kalla Folstaddalens Ungdoms-       
foreining. Den gongen var det inga organisert lag eller ungdomsforening i dalen.  
 
Mellom dei som var med då foreininga vart skipa var Laurits N. Myklebust, Lars 
O. Myklebust, Ingebrigt N. Kolaas, Anna A. Rebbestad,  Sofie Myklebust Øye, 
Marta Øye, Anna Øiehaug, Karl Rebbestad, Jan O. Myklebust, Laurits Øye, Hans 
Fyldal, Anna G. Rebbestad, Guri O. Myklebust, Berte Aarsæther, Oline Kolaas, 
Lars Fyldal ”uppigaard” og Ola Langstøyl. 
Andreas O. Myklebust var fyrste formann i laget. 
 
Luren 
Samstundes som foreininga vart skipa  fekk dei i gong eit handskrive blad som 
vart kalla ”Luren” etter forslag frå Laurits N. Myklebust. I fyrstinga vart det alltid 
vald ein årleg redaktør for Luren, og han vart skriven på lause blad. Men etter-
kvart vart det valt bladstyrar på kvart møte. Det vart gjort fordi arbeidet skulle 
verte fordelt på fleire, og fordi fleire skulle verte  interesserte og få øvelse i å 
skrive. Etterkvart vart Luren skriven i små hefter. 
 
Fana 
Den 30. desember 1902 vart namnet endra frå Foreining til lag og samstundes 
vart det bestemt å koste laget ei fane. 
Det vart strid i laget om dette skulle gjerast, og det stod på spel om ungdomslaget 
skulle dele seg. Lars N. Øye fortel frå eit ungdomslagsmøte i  
stova deira ikring årshundreskiftet at dette var største saka på møtet og at det vart 
mykje diskusjon. 
Det vart stemning for å koste fane og det ei skikkeleg også, ikkje noko billeg 
rask. Ola Langstøyl vart vald til å reise til byen og kjøpe det som trongst. Han 
heldt fram at so viktig som dette var burde dei vere to. Og Lars N Øye vart vald 
til andre mann. Dei reiste og kjøpte silke av beste sort hjå J. E. Devold. 
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Vidare vart det diskusjon om kva som skulle stå på fana. Det kom fram mange 
forslag. Mellom andre kom Aatta-Andreas med forslag om at det skulle målast 
ei ørn på fana og under skulle stå ”Fri og sterk”. Dette symbolet skulle syne 
ynskje og krav om at folket og landet skulle vera like fritt og sterkt som ørna; 
Ikkje lenger undertrykte av danskar og svenskar. 
Men då dei fekk ordskiftast om dette ei stund synte det seg at motsetningane 
var i grunnen små, og dei vart samde om å setje på fana: ”Fridom og Ljos yver 
Heim og Land” 
 
Det var og mykje ståk med korleis fana skulle sjå ut og kvar ho skulle målast 
ifrå, og det vart lagt vekt på at biletet skulle vere so upartisk som råd var.    
Difor vart det ikkje medtekne andre hus eller gardar enn Likkjeses-løda. 
Rasmus Strømme måla fana på blå silke med raud bakgrunn med bilete av Fol-
lestaddalen med Kolåstinden og fjellpartiet umkring. Ho er måla med utsyn 
ifrå Kalvegjerdet fram og opp frå Rebbestad-husa. 
Fana vart ferdig til 17. mai 1904 og lærar Ole Berli heldt avdukingstalen.  
Såleis fekk ungdomslaget seg fane. 
 

 
I den tid var dette den finaste fana ein kun-
ne sjå på noko ungdomslagsstemne, og det 
var vel ikkje fritt for at Follestaddalingane 
var kry av fana si. Det var dugeleg tilteke, 
og tilfanget var av det beste ein kunne få. 
Follestaddaljentene hadde sjølv sytt ho, og 
ho vart rekna som eit fagverk å vere. 
 
Til ungdomslaget sitt 25-års jubileum i 
1920 vart fana oppattmåla av Nils Angell 
Brekke. 

 
 Biletet er det same som før, men det er 

meir grovmåla no. Før var det meir 
som eit fotografi og hadde meir preg av 
den tids utsjånad. 
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Follestaddalen Ungdomslag, 17. Mai 1921 
 
1. Rekke f. v. Peder P. Myklebust, Jon J. Follestad, Lars A. Rebbestad, Ottar J. 
Myklebust, Rasmus Mele, Lars L. Øye, Lars S. Rebbestad, Nils Lilleseter, Pe-
der O. Øyehaug, Ola A. Øye, Øyvind B. Øye, Øyvind Kolås,   
2.rekke f.v. Anders G. Langstøyl, Peder L. Øye, Knut H. Øye, Asbjørn Øye, 
Peder H. Øye, Hans Rebbestad, Martin Foldal, Ivar J. Myklebust, Ingvald  
Årsæter, Ola M. Øye,           
3.rekke f.v. Berte J. Moene, Aslaug Myklebust Årsæter, Ellen K. Myklebust, 
ukjend, Hjørdis Kolås, Bolla Øye, Jenny K. Myklebust, Anna Lilleseter, Knut J. 
Myklebust, Lærar Lars Årskog,  Hanna Foldal (Pe), Ellen A. Follestad, Nikka 
Bjørdal, ukjend, Nils Årsæter, Hjørdis Årsæther Mo, Berta Halse Myklebust,    
Nanna Halse Myklebust, Oluffa Follestad (Mass), 
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Giv keiseren, hvad keiserens 
er, men behold selv, hvad dit 
eget er. 
 
 
 
 
”Luren” bebudede i sin tid at den efter bedste evne vilde søge at rette paa 
skjævhederne i vore institusioner. Nu har jeg troet at have opdaget en skjæv-
hed som efter min mening bør søges rettet snarest mulig. Det er prestenes ind-
tæktskilder jeg her vil henlede de ærede læsernes opmerksomhed paa.   
 
Som man ved er sognepresten til Volden en velaflønnet embedsmand med sine 
5-6000 kr. indtegt om aaret. Dertil kommer saa en hel del indtægter som han 
faar ganske frivillig saadan som ved konfirmasion, brudevielse, barnedaab og 
derligs.  
(De 5-6000 kr. er selvfølgelig iberegnet disse indtægter. Red). 
 
Hertil er i den senere tid kommet ungdomsofferet. Prestens juridiske ret her til 
er meget tvilsom. Den moralske ret er endamere tvilsom, især naar man betæn-
ker at han faar mer i frivillige ydelser af aarets konfirmanter, end ungdomsof-
feret udgjør.  Ikke destomindre kan vi i den nærmeste fremtid vente at se vort 
indbo og løsøre optegnet i pantebogen for at auksioneres til fylde af den umæt-
telige prestepung. Vi har vistnok alle bidraget i mer eller mindre grad til, at 
presterne har faaet en del mer indtægt end de med loven i hand kunde fordre.   
 
Naar de nu, trods det, bare søger at øge sine indtægter, vil jeg opfordre de ære-
de ”lurens” læsere til i fremtiden ved mulige anledninger ikke at betale mer, 
end hvad der med lovens ret tilkommer saa vel aflønnede personer. Og saa 
burde enhver gjøre sit til, at der kunde bringes lys i sagen om den juridiske ret 
til ungdomsofferet. 
 
 
L. 

Luren,                                                          1895 
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Olaves, Luren                                       ca 1930 
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Ungdom  
 

Eg møtte ei gjente i ungdomens år,  
der stølsvegen opp gjennom bergskaret går. 
Det var vel ei vakker og lur lita heks,  
ja, ho var vel ei gjente som kunne sei seks. 
Ho tralla og song og dansa og sprong 
med kubjøller rundt om i hangande klong. 
 
Ho sette seg ned ville kvile seg litt,  
og smilte i mot meg so dårande blitt. 
Eg tenkte med meg: Kva er du for ei ,  
du liknar ei retteleg Lorelei. 
Eg stod som fortrolla, heldt mest på å kolla,  
men sola ho skein over dal over vollar. 
 
Vinden so lint uti tretoppen ruska,  
og fuglane kvikt mellom greinene tuska. 
Kyrne dei rauta og bjøllene ramla,  
det ljoma og  svara i berg og i hamrar. 
Himlen var klår, i lufta var vår,  
og solstrålar  glitra i sør og i nord. 
 
Eg helsa Goddag og ho svara: Gud signe deg , 
det  lysna i hugen, ho var ikkje redd meg. 
Og sidan me tala om laust og om fast,  
om oss sjølve og andre, om lyte og last. 
Tida gjekk fort, dagen vart kort,  
men livet var vorte so stort, so stort. 
 
Då me so skildest og gjekk kvar til seg,  
då kjende me båe at elskhugen dreg. 
Eg snudde og vinka, og ho vinka att,  
heilt til me kom ut or syne ratt. 
Og seinare so eg tenkte på ho,  
alltid kvarhelst eg i bygdene for. 
 
Det var makelaust til gjente,eg møtte i fjellet 
det er alltid slik når ein har med seg hellet. 
Håret var brunsvart, med gyllen glans, 
føtene lyfte seg lett som i dans. 
Gjev ho var mi, og ikkje di  
for over det heile var harmoni. 



 
Målet var mjukt og so reint so reint,  
alt som ho sa kom so ærleg og beint. 
Vidunderleg var ho frå topp og til tå,  
eg såg`kje eit lyte å peike på. 
Det heve seg so både før og no,  
med slikt som berre kjem ved dei to. 
 
Sidan me møttest både ofte og titt,  
og alltid ho smilte like dårande blitt. 
For elskhugen nørdest i sumarljose nætter, 
og fekk si utløysing på fjell og på sæter. 
Barndom er barndom og manndom er manndom 
men ingen av dei kan likna på ungdom. 
 
Då haustmørket kom og sollyset slokna, 
tok banda mellom oss so smått til å rakna. 
Kva grunnane var, det veit ikkje eg,  
men eg har  ikkje hug å ta skulda på meg. 
Eg ville ho vel av heile mi sjel,  
og var vel kan-hende for visen lell. 
 
Gjenta eg tilgir av heile mi sjel,  
og vonar ho alltid får lukke og hell. 
Men minnet eg gøymer i hugen min,  
for det er det lysaste av dei som er komne der inn. 
Der skal det trutt få halde seg budt,  
til eit liknande kjem og jagar det ut. 
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1925 Follestaddalsungdom.   
Brødrene Arne, Guttorm og 
Knut Foldal 

1926. Ved Fremstebø. 
F.v.: Ellen M Øye, Georg M 
Øye, Magna L Øye 



   Follestaddal Trafikklag 
           1939—1951 
 
Basert på møteprotokollar frå selskapet 
 
 
 
FØREORD 
 
Vi skrur tida attende til midten av 1930-talet. Det var på denne tid eitt, ja 
faktisk to meieri i dalen. Eitt sommarmeieri på Årsether og eitt på Mykle-
bust til bruk når buskapen var heime. 
 
I 1936-37 var det stor debatt i dalen om det skulle byggast nytt meieri el-
ler om ein skulle slå seg saman med meieriet i Ørstavik. Det var bestemt 
samanslåing, og 1. oktober 1937 var første dag det vart levert mjølk til 
Ørsta Aksjemeieri. Dette gjorde at det vart viktig med sikker transport. 
 
Nils Marius Brungot køyrde ruta den første tida med ein Reo lastebil med 
tak over lasteplanet. Etter ei tid tok P.E. Øie over, og han køyrde ruta 
med ein 1932-modell Volvo buss – han tok spannene inn bak og hadde sit-
jeplassar framme. Han køyrde ruta fram til han den 31.7.1940 baud Fol-
lestaddal Trafikklag å kjøpe bussen. Meir om dette seinare. Den omtala 
bussen vart seinare seld til Bertinus Søvik, Straumshamn, til bruk på Sti-
gedalsruta under krigen. 
 
Dei gamle møteprotokollane losar oss gjennom historia til Follestaddal 
Trafikklag, og vi tek til i starten av året 1939. 
 

Ingvvar Øye                                                              2005 

42 



 
FOLLESTADDAL TRAFIKKLAG 
 
Det er ikkje angitt nokon dato, men i  
 
Januar månad 1939 
 
vart det etter innkalling frå ordføraren i Ørsta, som på den tid var Otto N. Øye, 
møtt fram til allmannamøte i Follestaddal skulehus. På møtet vart det vedteke å 
velje ei nemnd til å førebu skiping av eit lag som hadde til fyremål å få i stand 
fast bilrute for folk og gods mellom Kolås og Ørstavik, og mellomliggande gar-
dar i Ørsta. Valde i denne nemnda vart: Lauritz Myklebust, Peder Myklebust og 
Lauritz Øie. 
 
16. januar 1939 
 
Etter innkalling frå nemnda vart det halde allmannamøte på skulen. Nemnda 
gjorde greie for arbeidet sitt, og rådde prinsippalt til at det vart skipa eit tra-
fikklag der flest mogleg av dalens innbyggjarar, o.a. teikna seg som luteigarar, 
og at laget kjøpte seg høveleg bil (buss) og for eiga rekning dreiv rutetrafikk. 
 
Subsidiært fyreslo nemnda at Trafikklaget søkte om løyve til rutekøyring, og når 
laget fekk løyve vart drifta overlete til andre som sjølv hadde tilfredsstillande 
bilmateriell til å køyre ruta etter faste takstar for folk og gods. Etter langt ord-
skifte om saka synte det seg at det ikkje var tilslutning til det prinsippale fram-
legget. Derimot fekk det subsidiære framlegget stor tilslutning. 
 
Det vart framlagt forslag av nemnda til lover for teikning av lutar. I lova vart 
kvar lut sett til kr. 5,- pr. stk., under den fyresetnad at den som teikna seg som 
medlem tok minst like mange lutar som ein hadde i Ørsta Meieri, og at teikna 
lutmidlar skulle setjast i bank for bruk når laget skulle kjøpe eigen bil. 
 
Det vart bestemt at nytt møte skulle haldast 20. januar kl. 1800, for mogeleg å 
taka stilling til skiping av laget. 
 
FORMELL STIFTING AV SELSKAPET 
 
20. januar 1939 
 
Den utlagde teikningslista synte at 40 hadde teikna seg som medlemer i Trafikk-
laget. 32 luteigarar i Ørsta Meieri og 8 andre. Samla antal lutar 200. 
 
Dei møtande vedtok samrøystes at Follestaddal Trafikklag vart skipa, og at den 
før valde nemnda fyrebels fungerte som styre. 
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Vidare vart det bestemt at styret får i oppdrag å utarbeide framlegg til ruter og 
takstar, og å forhandle med bileigarar om køyring av ruta. Nytt lagsmøte vart 
sett til laurdag 26. januar. Underskrive av: L.N. Myklebust, Otto N. Øye, Gut-
torm Langstøyl, Sivert Rebbestad, Ola Rebbestad og Lars E. Øye (underteikna 
sin bestefar). 
 
25. januar 1939 vart det halde lagsmøte i Follestaddal Trafikklag. 
 
Sak I) Tilbod frå P.E. Øie om rutekøyring. Samrøystes vedteke. På dette 
grunnlag fekk styret mynde til å søkje om ruteløyve, etter framlagt ruteforslag. 
Oppseiingstid for begge partar vart sett til 6 mnd. 
 
Sak II) Betalingstid for teikna lutar vert å ta avgjer om i samband med avvik-
ling av meierilaget. 
 
16. februar 1940 styremøte i Trafikklaget. 
 
Sak I) Ruteløyve frå 1.1.1941 til 31.12.1945. Vedtak om å søkje, og søknads-
skjema vart utfylt. 
Sak II) P.E. Øie. Oppseiing av rutekøyring dagsett 12.12.1939. 
 
26. mars 1940 
 
I og med at P.E. Øie hadde sagt opp rutekøyringa var spørsmålet om laget 
skulle gå til innkjøp av eige bilmateriell eller om rutekøyringa vert å setje vekk 
til andre igjen aktuelt. Ei prøverøysting viste at 79 luteigarar var for kjøp av 
eige materiell, 72 var imot. På dette grunnlag var det vanskeleg å ta stilling. 
 
29. mars 1940 
 
Det vart gjort ny prøverøysting om kjøp av eigen bil. Resultatet vart 147 lutar 
for og 48 imot. På dette grunnlag vart det bestemt at om ein greidde å skaffe 
tilveges kr. 5000,-, får styret mynde til å kjøpe høveleg bil og til å låne pengar 
om det trengdes. 
 
HARDE KRIGSÅR MED MANGE TRANSPORTØRAR 
 
31. juli 1940 allmannamøte i Trafikklaget. 
 
No hadde krigen brote ut i Noreg, og det var vanskelege tider i landet. P.E. Øie 
hadde sagt at han under desse tider ikkje kunne halde fram med rutekøyring. 
Han baud  
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Follestaddal trafikklag å få kjøpe bilen hans (”Raudebussen”) for ein pris av kr 
1600,- kontant. Men dei fleste frammøtte frårådde kjøp av bil no, og meinte at 
laget var best tent med å overlate køyringa til andre. Frammøtet var lite, og nytt 
møte på saka vart bestemt til  3. August. 
 
3. august 1940 ordrett frå møteboka: 
 
”Dei einaste som møtte var Ivar Årsether d.y. og Otto N. Øye. Ja, det er ikkje 
greitt å stelle med noko når folk er så likesæle og saboterar heile møtet.” Ivar År-
sether d.y. 
 
P.E. Øie slutta å køyre ruta 31.9.1940, Samund Vatne lova å køyre ruta frå 
1.10.1940. Samund Vatne slutta i ruta 1.7.1942. M. Unhjem har køyrd ruta frå 
same dag. 
 
22. februar 1943 møte i Trafikklaget. 
 
Av teikna lutmidlar var det innbetalt i Ørsta Aksjebank kr. 1292,13. Oppgjer frå 
Follestaddal Meieri var det innbetalt på Trafikklaget sin konto kr. 2030,88. Det 
vart vedteke å teikne nye lutar. 
 
FRED I LANDET OG NY GIV 
 
28. juli 1945 
 
Etter 5 lange krigsår var det no fred i landet, og folk hadde fått igjen optimisme 
og pågangsmot. Styret i Trafikklaget fekk i oppdrag å søkje om løyve til kjøp av 
ny lastebil. Lutmidelen skulle aukast, og kvar lut vart sett til kr. 50,-. 
 
8. september 1945 møte i Trafikklaget. 
 
Sak: Å gjere vedtak om laget skal kjøpe eigen bil og drive ruta sjølve, eller godta 
tilbod frå Ragnar Unhjem. Han har tilbode seg å kjøpe buss evnt. tilhengar så 
snart råd er.  
 
Vidare opplyste formannen at laget hadde til rådvelde kr. 7000,- til kjøp av bil. 
Ved avstemming røysta 30 for kjøp, og 4 var imot. 
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BONDEGLEDA” - TRAFIKKLAGET SIN FØRSTE BIL 
 
3. desember 1945 
 
På møtet opplyste formannen om at styret hadde kjøpt ein ny 3-tonns Dodge laste-
bil av A. Aursnes i Ålesund. Pris kr. 15 700,-, og leveringsstad var Trondheim. 
 
Knut H. Øye var oppover til Trondheim og henta bilen, og som hjelpemann var 
Magnar Øye med. Dei kom til Ørsta laurdagskvelden 10.11.1945. Det var ikkje 
ferje på Festøy den gongen, så dei måtte køyre om Otta og gamle Strynefjellsve-
gen. Der var så mykje snø at dei mange stadar måtte måke seg gjennom. 
 
Då laget ikkje hadde nok pengar, måtte ein låne kr. 7000,- i Aksjebanken. Det lånet 
garanterte formannen for – med pant i bilen. Dette var første bil til Follestaddal 
Trafikklag, og den fekk seinare tilnamnet ”Bondegleda”. 
 
Slik eg hugsar bilen når den kom, var den ein grøn krigsbil. Den hadde blenda lyk-
ter med skjerm over, så ikkje fly skulle sjå den. Det var hol i taket på førarhuset for 
evnt. skyttar, og ei svær lastekasse i jern. Denne lastekassa vart forresten seld på 
ein auksjon på Årsether, den 6. juli 1946 for kr. 58,-. Saman med anna div. materi-
ell kom det inn til saman kr. 118,75. Den 21.11.1945  vart bilforsikring og ansvars-
forsikring for 16 sitjeplassar teikna. 
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Follestaddalsungdom på tur til Olden med Bondegleda 1950. For å få fleire 
sitjeplassar lånte dei benkar frå skulekjellaren. Dei tok ut dørene bak for å sjå  
betre, men på tørre grusvegar kan ein omtrent tenkje seg utsikta. 
Men moro var det lell!! 47 

 
L.P. Myklebust som dreiv snikkarverkstad på Myklebust lova å byggje lasteplan 
og hus i tre på bilen etter godkjende teikningar. Huset var av panelingsbord inn- 
og utvendig. 4 små glas vart sett inn på kvar side, og tjørepapp vart lagt på taket. 
Innvendig var det lys i taket og oppslagbare benkar på begge sider. Det var høgt 
opp i kassa, så ein liten stige måtte til. Så det kunne ikkje vere enkelt å lyfte alle 
spannene m.m. opp i bilen. Men det var dagleg med 2 hjelpemenn (pliktmenn) på 
bilen, og dette gjekk på omgang blant bøndene i dalen. Bodvard Myklebust vart 
tilsett som sjåfør. 



 
5. mars 1946 vart det halde årsmøte i Trafikklaget i skulekjellaren. 
 
Det var godt frammøte. Formann og forretningsførar Ivar Årsether d.y. la fram 
rekneskapen for tida bilen hadde vore i drift, 21.11.-31.12.1945: 
 
Inntekt                       kr. 2394,49 
Utgift              kr. 1829,11 
Nto. overskot kr.   565,38 
 
Overskotet kunne nok vore større, men tunge vegar med mykje snø og regn, samt 
ein høg literpris på bensin – kr. 1,15 pr. liter – vart utgiftene forholdsvis store. 
 
Innbetalt aksjekapital pr. 1.1.1946 var kr. 12175,59. 
Nyebilen med påbygg og påkost same dato kr. 18249,79. 
 
Det vart framlagt liste som synte kva kvar einskild hadde av aksjar pr. 1.1.1946, 
og det var trykt lutbrev til luteigarane, med verdi kr. 50,- pr. lut. 
 
AUKA TRAFIKKMENGDE 
 
Trafikk- og mjølkemengda steig raskt, og bilen var til tider svært overlesst. Styret 
meinte det var behov for 2- eller 4-hjuls tilhengar. Det vart langt ordskifte om 
saka i møte. 
 
Ivar Årsether d.y. hadde vore formann og forretningsførar sidan 1940, og han 
ynskte no å verte friteken for formannsvervet, men kunne halde fram som forret-
ningsførar. Ny formann for laget vart vald G.G. Langstøyl. Det vart oppsett faste 
rutetider morgon, middag og kveld. 
 
 
4. april 1946 
 
Styret hadde fått tilbod på 4-hjuls tilhengar (brukt) kr. 1500,-, og ein 2-hjuls til-
hengar (ny) kr. 1250,-. Vedtak: Kjøp av 2-hjuls tilhengar. 
 
20. april 1946 
 
Då Bodvard Myklebust ville slutte, vart det søkt etter ny bilførar med utvida serti-
fikat og lønskrav i ”Møre-Nytt”. 
 
2. mai 1946 
 
Odd Follestad vart tilsett som sjåfør. Lønskrav kr. 50,- pr. veke + 10 % av brutto 

innkøyrde billettinntekter. Det vart 12. mai teke i bruk trykte billettar. 
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13. september 1946 
 
Førespurnad frå lensmannen om snøbrøyting vart frårådd. Mot ver og vind vart det 
vedteke å byggje garasje på O. Follestad sin eigedom. (Lgd. 8, br. 4, høgd 3 meter.) 
 
 
BRUKT AUSTIN FRÅ TRONDHEIM 
 
1. desember 1946 
 
Skriv frå vegstellet i Møre og Romsdal: Tilbod på ein del brukt krigsmateriell av 
ymse storleikar. Søknad om kjøpeløyve vart innvilga. Den 19. og 20. desember skul-
le det vere stort bruktbilsal på Lade Flyplass, Trondheim. 
 
Onsdag 18. desember 1946 reiste Knut H. Øye og Sigurd Øye til Trondheim for 
eventuelt å kjøpe bil, og måndagsmorgon den 23. desember kl. ½ 6 var dei tilbake 
med ein lite brukt sanitetsbil av merket Austin. Bilen var militærgrøn med store 
Raude-Kors-merke på sidene. Den hadde sjukebårer og masse sanitetsutstyr både 
inn- og utvendig. Den innkjøpte Austin’en var lite eigna, og det vart forhandla med 
P.E. Øie om kjøp. 
 

Austin-bussen, også kalla Julegleda etter ombygginga. 
 
 
13. februar 1947 årsmøte i Trafikklaget. 
 
Det var kome skriv om at billaga på Ørstahalvøya skulle gå saman i eitt storselskap, 
og bilmateriellet overdragast til dette. Svar: Utan interesse for Follestaddal Tra-
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STUDEBAKER T-1613 – TRAFIKKLAGET SIN PASSASJERBUSS 
 
27. juli 1947 
 
På møte vart det opplyst at Austin’en var overdregen til P.E. Øie. Han bygde den 
om til ein 26-seters buss hos Alfred Vatnes karosserifabrikk i Åmdalen. Eit tilbod 
frå Leif Hofset, Ålesund, på eit Studebaker-chassis til kr. 16500,-. Kjøpet vart 
godkjent. Det vart teke opp lån på kr. 10000,-. Alfred Vatne tilbaud påbygg for 
kr. 17000,-, og 8. oktober 1947 vart bilen køyrd til Åm. 
 
3. mars 1948 årsmøte i Trafikklaget. 
 
Her vart opplyst at bussen snart var ferdig med 29 sitjeplassar. Den 10. mars vert 
det søkt om registrering av bussen. Reidar Myklebust vart no sjåfør på Dodge-
lastebilen, og O. Follestad tilbode bussen. 
 
Nummerskilta til bussen kom 2. mai 1948, og denne dagen gjekk han sin første 
tur i rute. Billettaksten var kr. 1,- i takstsona framanfor Skulebrua, og kr. 0,85 i 
takstsona heimanfor. Studebaker’en var på den tid ein utruleg flott buss, pent lak-
ka i fargane lys grøn nede og lys gul oppe. På sida var det i fine bokstavar skrive 
”FOLLESTADDALSRUTA”. Den 19. og 20. juni køyrde bussen 2 turar til bon-
delagsstemne i Stryn. Pris kr. 15,- t/r. 
 

Studebaker på tur med hornmusikken.  
f.v. Odd Follestad (sjåfør) og Reidar Myklebust.  
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Studebaker. 
Borghild Follestad på Fivelstadhaugen. 
 
 
 
27. april 1949 
 
Nye rutetider for bussen. Onsdag og laurdag kl. 0945 frå Follestad. Frå Ørsta kl. 
1500 og kl. 1900 i samband med båt. Sundagskveld kl. 1900 og kyrkjerute før på 
dag. Det vart også sett i gang prøvedrift med arbeidsrute. 
 

 
 
Reidar Myklebust vart innvilga kr. 115,- pr. veke i løn + 1 veke ferie med løn, i 
møte 5. august 1948. 
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PÅTRYKK OM SAMANSLÅING 
 
3. september 1949 
 
Det vert frå myndigheitene kravd samanslåing av ruteområdet på Ørstahal-
vøya. Dette var Trafikklaget sterkt imot, og det vart innkalla til generalforsam-
ling. 
 
 
14. september 1949 
 
Det vert gjort greie for skriv frå Norsk Rutebileierforbund der alle bilruter på 
Ørstahalvøya vert samla i eitt konsesjonsområde og eitt selskap; Søre Sunnmø-
re Billag. Ordførar P. Kjelseth Moe informerte om at avtale var gjort med P.E. 
Øie, Samund Vatne, R. Unhjem, Jostein Kleiva, Vartdal og Kvistad Auto, 
Sæbø. Follestaddal Trafikklag fekk 3 alternativ å velje mellom: 
 

1)    Å drive som no, men rekne med å miste konsesjonen. 
2)    Å gå inn i Søre Sunnmøre Billag i høve til materiell. 
3)    Å selje materiell og konsesjon til Søre Sunnmøre Billag. 

 
Det vart bestemt å halde fram som før. 
 
KJØP AV BEDFORD KOMBINERTBIL 
 
31. oktober 1949 
 
Trafikklaget har fått innvilga kjøpeløyve, og A/S Røyrhus, Ålesund, har tilbo-
de ein Bedford 4-tonns bil. Kjøp vart bestemt. 
 
I mars 1950 vart persontaksten auka med kr. 0,10. 
 
7. juli 1950 
 
Det vart bestemt å ta kontakt med Søre Sunnmøre Billag om overtaking av alt 
materiell og ruter. Det låg føre underskriven kontrakt på ein kombinertbil 
(Bedford’en) med 6 sitjeplassar til kr. 7500,-. 
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13. august 1950 
 
Skriv frå samferdselskonsulent Flatset hadde følgjande bodskap: ”Alle ruteinnehava-
rar i Ørsta og Volda skal samordnast i eitt rutelag og med ein konsesjon. Follestad-
dal Trafikklag vil då få 12 % av aksjekapitalen og materiellet overdrege etter takst.” 
 
I høve dette sitatet må ein for historia si skuld presisere at samordninga i 1950 gjaldt 
Ørstahalvøya og Volda i kvar sitt nye selskap. Det var først i 1959 at Ørsta og Volda 
gjekk saman i eit felles storselskap – og då vart namnet Mørebil brukt for første 
gong. 
 
Laurdag 23. september i 1950 låg det på møte føre eit tilbod frå Søre Sunnmøre Bil-
lag på kr. 45000,- utan den nye Bedford’en. Det vart bestemt å krevje meir – inntil 
kr. 55000,- + at dei to sjåførane vart inntekne i selskapet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bedford kombinertbil (kombinert mjølkebil og passasjerbil) 
f.v Karl Klepp (pliktmann), Anders Revheim (sjåfør) og Leif Eiksund. 
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Bedford kombinertbil og sjåfør Anders Revheim. 
 
 
 
OVERDRAGING AV MATERIELLET, OG OPPLØYSING AV LAGET 
 
30. oktober 1950 ekstra lagsmøte. 
 
Det vart bestemt at frå 1.1.1951 overtek Søre Sunnmøre Billag dei rettar og plik-
ter som Trafikklaget har. Likeeins alt materiell: 1 Studebaker buss, 1 Dodge las-
tebil med påbygg, 1 to-hjuls tilhengar og garasjebygg på Follestad. Likeeins 
overtek S.S.Billag 1 Bedford kombinertbil som er under påbygging hos Alfred 
Vatne, Åmdal, og den vert innsett i ruta på Follestaddalen. Dei 2 sjåførane får 
arbeid i Søre Sunnmøre Billag. Bindande pris kr. 52500,-. 
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Det kan nemnast at Studebaker-bussen, som var registrert som T-1613, fekk nytt 
reg.nr. T-1213 då den vart omregistrert på S.S.Billag. Bedford-kombinertbilen 
fekk reg.nr. T-1068 då den vart registert på det nye billaget. 
 
15. september 1951 
 
Det vert formelt vedteke å løyse opp Trafikklaget. Det vart vedteke å gi gåver á 
kr. 1000,- til: Follestaddal Hornmusikk, Follestaddal Unge Kvinners Sanitetslag 
for bygging av badstove i dalen, Follestaddal Telefonlag, Follestaddal Sam-
fundshus, Follestaddal Bedehus. 
 
 
SISTE STYREMØTE 
 
Onsdag 2. mars 1960 
 
Denne dagen var styret samla for siste gong, berre for å konstatere at alle krav for 
lengst var innfridde. Ei bankbok i Volda og Ørsta Sparebank pålydande kr. 
600,70 vart overført til Ørsta Jeger- og Fiskeforening til fremjing av kultiverings-
arbeidet i dalen. 
 
Som formenn og forretningsførarar i Follestaddal Trafikklag, fungerte følgjande 
personar: 
 
Lengste periode hadde: G.G. Langstøyl og Ivar Årsether d.y. 
Periodar som formenn: Nils Kolås, Ingolf Øye og Otto Myklebust. 
 
Det vart halde slikt antal årsmøter, allmannamøter og styremøter i Trafikklaget i 
 

1946: 11 stk. 
1947: 7 stk. 
1948: 10 stk. 
1949: 8 stk. 
1950: 13 stk. 

 
 
 
 



          Bakstedag 
 
Det var ein morgon eg låg og snorka, og sov og drøymde alt det eg orka, 
då brått det banka i loftet hardt - og eg fekk bod om å stå opp snart. 
 
Eg svevnen godt ut or auga gnika, og gjennom glaset so ut eg kika: 
På budamøna det sat ei skjor, og heimover vegen eit kvinnfolk for. 
 
Då brått eg høyrde eit underleg ståk, det var visst i kjellaren det var slikt bråk. 
Kvinnfolk som tala - fritt var ordet, og kjevla dundra mot bakstebordet. 
 
Låtten og ståket eg kjende frå før, og no gjekk det livleg for blidan bør. 
Leivane svinga seg lett under handa, og løyste og smurde var tungebanda. 
 
Då eg hadde ete og var komen meg ut, då ropte ei kjerring: Du skal steikje gut! 
Å, hå, tenkte eg, skal eg det i dag.  Du skal sjå det vert moro i slikt eit lag. 
 
Eg rusla meg inn og sa go`morn til kjellå, så bar eg inn ved og retta på hellå. 
I medan fekk bakaren ein kaffitår. Han gjorde godt der han kom, det visst eg spår. 
 
Så bar det til att med steiking og baking, og stundom i mellom litegrand prating. 
Først fekk eg vite kva kar eg var, og sidan det krinsa om nokon og kvar. 
 
Kvinnfolka visste so mykje og mangt, å ta med alt her vert berre for langt. 
Men visdom det var i mangt som dei sa, derfor skal "Luren" dette stykket ha. 
 
Den fyrste som tala ho ordla seg slik:  Det lydest so mangt mellom sætrar og Vik 
Sumt er no vel, og sumt er no bra, men sumt er`kje verdt på tunga å ta. 
 
Alle so har de vel høyrt det styret, som er ned på Gjærda hjå han Per. 
Og kona hans, ho spøkelset Stine, som har slik lyst til å vere fine. 
 
Ho fer ned i bygda kvar enda dag, og handlar og kjøper av alle slag. 
Og resten kan tenkast av ein og kvar, det er bra han ikkje lever - deira gamle far. 
 
Ei anna i laget no ordet tok.  Først lurt ho blinka og på mjøldomen skok. 
Det er mangt ein får veta i livet sitt, men stundom det gjeng både på ære og vit. 
 
 

”Lathans” - Luren,                                         1930 
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Det var her eine natta eg lite fekk sova, då høyrde eg vel det kom eit par framom 
nova. 
Eg høyrde dei kviskra, både han og ho.  Og målet eg kjende åt båe to. 
 
Det var ho der jenta frå dinna garda, og so han Ola - den son åt fara. 
Dei for der og sneik både lenge og vel, eg vart so forbina - heilt inst i mi sjel. 
 
Han som du sa - for med ho Mina i vår.  Og ho då, som gjekk her med ring i fjor. 
Kva tykkjer de om slikt?  Eg berre spør.  Hadde det i verda kunna gått for seg før? 
 
Då sukka den tredje både høgt og tungt:  Skilnad det er på gamalt og ungt. 
Men ungdomen før var betre enn no, all visst det stend i minnet mitt so. 
 
Eg ser på mine eigne og andre med, dei er ulike sine i skikk og sed. 
Me foreldra var stillslege båe to, men borna dei er no so som so. 
 
Han Mons og ho Klara er dei beste av mine, og det vil eg sei - dei liknar på sine. 
Men so kan me nemne ho Marja og han Pe, eg hadde nær sagt - dei ber skam på 
meg. 
 
Fine vil dei vere, so overlag, og maten skal vere av beste slag. 
Ute med natta det er dei ofte, og tunge dei er å få ned av loftet. 
 
Fedrearven eg lite ser att, i disse to er han borte ratt. 
Og slik eg trur det so ofte er, med ungdomen ute på bygda her. 
 
Den fjerde då lunt på smilet drog, og med seg sjølv so smått ho log. 
Eg kan no seie dykk alle eitt - det er her i verda nokså greitt. 
 
Me gamle me vil frå vår ungdoms år, hugse det lyse og gløyme det mørke i hugen 
vår. 
Men når me ser på vår ungdom i dag, då lever dei heilt eit anna lag. 
 
Det gode me lite fær til å sjå, mest inkje av det me skynar oss på. 
Og det som me no ser som gale og stygt - det gjorde me før, heilt utan frykt. 
 
Grunnen til dette er god å forstå, for alle som litegrand tenkjer derpå. 
Den unge er ikkje den eldre lik, og aldri i verda vert han vel slik. 
 
Å, ja, sa dei hine, me veit nett no - at alltid det er, og har vore so. 
Men at kyra var kalv det huskar ho lite, og helst vil ho aldri det få og vite. 
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Kvardag og uhyggje i Ørsta  
under krigen 
 
 
No når me er komne inn i 1994, so kan det kanskje høve å ta fram ymse hen-
dingar som var for 50 år sidan, og slik som det var på seinhausten i 1944. Krigen 
gjekk då mot slutten, og det hardna på, evakueringa av Finnmark og Nord-Troms 
var i full gang. 
 
Eg køyrde lastebil med gassgenerator den tida, tok til med det våren 1941. Det 
var Brødr. Aarsæther i Ålesund som åtte bilen, og dei åtte også Ørsta Trikotage-
fabrikk på den tid, og dei dreiv stort. Soleis kjøpte dei skogteigar og dreiv fram 
ved. Det vart ikkje kol å få, og då gjekk det mykje ved til farging og til å varme 
opp det store murhuset. 
 
Det vart so mangt som ikkje var å få, so mest alt gjekk ut på å erstatte det eine 
med det andre. Soleis var dette med gassgenerator ei nødløysing. Folk forventa 
gjerne at ein med dette skulle kunne køyre like fort og godt som med bensin, men 
det var nok ikkje tilfelle. 
 
Trekkrafta vart nok redusert til om lag det halve. Og det var mykje styr med ved 
og trekol og sur røyk, filtera måtte også vaskast kvar dag. Men det gjekk då, og 
det var ei seigheit i denne gassen so at det var ytterst sjeldan at det stoppa heilt 
opp. 
 
Med vår tid sin teknologi so kunne nok dette utviklast til noko langt betre. Men 
det vert nok ikkje før enn det vert slutt på oljen. 
 
Kunstsilke   
Om hausten 1942 tok me til å køyre til Selje med vevjar av kunstsilke, og heim 
att med skjorter som vart sydde der borte. Det var far til Waal. Dragset som hadde 
skjortefabrikk i Selje. 
Kanskje var det slik at dei sydde billegare i Selje enn i Ørsta, eller at det ikkje var 
nok kapasitet i Ørsta. 
 
Desse turane til Selje tok ofte to dagar, for det var tre fjellovergangar å kome 
over. Fyrst opp Stigedalen og til Nordfjordeid, so ut etter stranda og over 
Maurstadeidet og ned til Åheim og Kjøde, so var det over Mannseidet og ned til 
Selje. Mannseidet var det tyngst, og der gjekk vegen i slyngar på Sunnmørssida.  

Bodvar Myklebust,                          8.januar 1994 

58 



 
På ein slik tur måtte ein ha med åtte- ni sekkar med knott. Det var småkappa 
ved av lauvtre, og desse måtte ein prøve å halde turre. 
 
Desse turane var ettertrakta, og det var rift om å få vere med, for i Nordfjord 
var der eple og stundom pære og plomme. Slikt var det lite av i Ørsta då, og 
det er vel gjerne slik no òg. Og det var den einaste form for snop som fanst då 
og i mange, mange år.  
 
Pengar var det lite mon i til betalingsmiddel, det var varebyte som var tingen. 
Og var ein så heldig å ha skjorter og dameundertøy til å byte med, so gjekk det 
an å få eple. 
 
Desse silkeskortene var lyseblå og fine når ein  tok dei på seg, men når dei var 
brukte ein gong eller to-tre, so seig dei, og ermane vart so lange, og halsholet 
kom langt ned på brystet. Men det var ikkje anna å få, so ein var glad til. Dette 
med klede var elles eit problem. Det gjekk mykje ut på å bøte og sy om att, og 
bestekleda og frakkane vart sprette om og snudde. 
 
Jordmora 
Fram i Follestaddalen var det ikkje andre bilar då. Ikkje som gjekk i alle fall. 
So det kunne  vere mange rare oppdrag å få. Om natta kunne det hende seg at 
det kom einkvan syklande eller springande, for jordmora måtte hentast so snart 
som råd. Og det var ikkje berre å setje seg inn og vri på lykjelen. Det måtte 
fyllast på med ved og trekol, og so fyre so ein fekk skikkeleg gass før ein kun-
ne ta til å køyre, so det gjekk ei stund. Men det gjekk alltid vel, og mange born 
kom til verda fram i dalen. Det hev visst vorte ringare med dette seinare. 
 
Han Ragnar Unhjem køyrde mjølkeruta då, og han var ein lugom kar, men han 
budde i Ørstavik, so denne jordmorkøyringa fall oftast på meg. No er det rart å 
tenkje på at desse borna er vortne 50-åringar og vel so det. Eg tykkjer at det er 
ikkje so lenge sidan.  
 
Då det leid ut i krigen, so vart det forbode å køyre bil med helgane. Altso  
søndag, laurdag var ikkje noko helg då. Då kunne det vere at ein kven som 
skulle ha barnedåp, spurde om køyring. Det var eit dilemma, og det var leitt å 
seie nei. Helst vart det til at me sette att bilen ved verkstaden til Hånes på Vel-
le, og so bar dei barnet derifrå og ned i kyrkja. Det skulde sjå ut som at bilen 
var   komen der til reparasjon. 
 
Men den hendinga som eg hadde tenkt å fortelje om, det var på seinhausten 
1944. datoen er eg ikkje viss på, men meiner at det var i oktober eller  novem-
ber, for det hadde kome eit lite snøhim. Det hadde då minka med vedakøyring 
og med Nordfjordturane, so at det var mykje slik at det var kommunen som 
bestemte kva som skulle køyrast. 
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«Spanske ryttarar» 
I fleire år då hadde det vore tvangslevering for bøndene av høy, poteter, kjøt 
og til dels korn. Dette året vart det attåt utskrive stokkar av bjørk. Dei som 
hadde skog til det, skulde levere eit visst antal stokkar, 6 eller 7 meter lange og 
toms topp. Stokkane skulle brukast til «spanske ryttarar», eit slags bukkar med 
piggtråd som skulle vere til hinder, for det var frykt for invasjon på kysten. 
Heldigvis so vart det ikkje bruk for dei, og truleg vart dei ikkje oppsette ein 
gong. Ja, me tok då til å køyre på desse stokkane, som låg attmed vegane her 
og der. Det var med to eller tre gutar som lesste på eller av. Det var Kåre Myk-
lebust og Per Lillesæter, kanskje var det ein til, men eg kan ikkje kome på det 
no.  
 
Ein dag då me var komne ned til Ørstavik og hadde fått lesst av lasset, kom det 
beskjed om at eg skulde køyre ein tur til Hovdebygda. Det var ordføraren, 
Hans Brungot, og P.P. Sandvik som skulde bort å sjå på eit plankefelt der. P.P. 
kom straks, og me sette oss i bilen og venta på Hans. Gutane som  var med, 
fekk gå kvar dei vilde. 
 
Då gjekk flyalarmen! Haldeplassen vart straks folketom. P.P. gjekk visst inn 
att på kommune-huset. Etter ei stund høyrdest det skyting langt vekke. Eg tok 
til å tenkje på at det kunne vere utrygt å stå der, for ein tysk båt låg ved kaia. 
(Fekk seinare vite at det var fleire båtar som var komne inn fjorden for å unngå 
britiske marinefarty og fly.) 
 
Det versna 
Ja, eg starta då opp og køyrde framover, og då eg kom fram på Nekken, so 
trefte eg att Kåre, so han vart med. Det hadde versna med skytinga, og då me 
køyrde frametter Velle, var det fly nær over hustaka, og me såg at kuler slo ned 
hist og her, og me var ikkje so høge i hatten.  
 
Me tok av til Krokedalen, og fram på Engeset køyrde eg bilen inn til ein 
fjøsmur. Der stod me då attmed muren og såg på dramaet som vart utspela bort 
i Bogen. Ein tysk båt hadde lagt seg mest opp i fjøra, og det kom stupande fly 
etter fly og skaut på båten med sporlys, eller det var fosfor, og det såg ut som 
at kvart skot trefte. Dei skaut frå båten òg, men det var tydeleg at han var un-
derlegen og tok etter kvart til å brenne og fekk slagside. 
 
Me vart ståande der til det spakna og flya var vekk, og køyrde so bort i Bogen, 
mest for å bisne. Per Lillesæter var då komen der, so me vart i lag. Hjelpekorp-
set var då komen på plass, og dei dreiv og bar såra og døde frå båten og opp til 
vegen. Båten flaut framleis på eit vis, men han brann fælt. Me fekk straks    
beskjed om å lesse på døde og køyre dei bort i kyrkje-kjellaren. 
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Alt kom so brått på at me ikkje fekk tid til å reagere på kor ufjelgt dette var. 
Slikt som bårer var der ikkje, so det var til å bere dei etter hand og fot. Kor 
mange me fekk opp i bilen er eg ikkje so viss på, kanskje var det fem, kan-
skje sju, noko slikt var det. 
 
Uhyggeleg 
Kyrkjekjellaren var ikkje slik som han er no. Mest som eit hol, og inngangs-
døra var på langsida mot dalavegen og elva. Myrkt var det óg, men me fekk 
dei då inn så godt me kunne. Då me vel var ferdige og stod der, so kom det 
ny ordre om at lika skulde køyrast ned på Ørsta Bruk kaia. So no vart det til 
att med den same uhyggelege jobben. 
 
Då me kom på kaia, so låg der ei rast med døde, som var komne med andre 
båtar. Eg talde dei, og trur det var om lag tjue. 
 
Me hadde då ikkje meir å gjere der, so me reiste derifrå. Og då me kom fram 
på dalen om kvelden, so hadde dei der ikkje merka noko av styret som hadde 
vore ned i bygda. Nokre fly hadde dei sett, og høyrt nokre skot, men det var 
so vanleg den tida. 
 
Ja, det var den dagen, og slik som me opplevde det. Og til slutt vil eg sende ei 
forseinka nyttårshelsing til Kåre og Per og til dei andre som lever att, og som 
var med på denne hendinga for snart 50 år sidan, og vone på at me må sleppe 
å oppleve noko slikt meir. 
 
Eidsvåg, januar 1994 
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Gammel ungkar, Luren                           1895  
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       Lidt om dans 
 
 
Naar jeg tillader mig at bede om plads i ”Luren” for nogle linjer om dan-
sen, skal jeg forskikke den bemærkning at jeg ikke agter at omhandle den 
fra et religiøst standpunkt, thi det maa ansees som givet at den sett derfra 
ikke kan forsvares, men simpelthen fordømmes. Religion og dans kan ikke 
bo i hus sammen. 
 
Men det forekommer mig at den heller ikke fra et blot og bart verslig 
standpunkt kan forsvares, men hellere modarbeides.  Hvis prædikerens 
ord; ”tomhed paa tomhed” nogensinde kan anvendes saa maa det vel være 
paa dansen.  Eller vil maaske nogen paatage sig at klargjøre os dansens 
nytte?  Det er en kjendsgjerning at de ivrigste og oftest flinkeste dansere er 
de, som mindst interesserer sig for noget andet, med andre ord, at de som 
har den bedst udstyrde underetage, i regelen har sin øverste etage staaende 
ledig.  Dog – ret skal være ret, en stakkels enslig tanke har leiet hus og 
rumsterer omkring ogsaa der, i enslig fornøielse. 
 
Tal med en af vore ivrigste dansere om politikk, om skolespørsmaal, om 
landbrugsanliggender og lignende.  Jeg forsikrer dig du kan ligesaavel tale 
til stolpen ved veien. Men tal saa om dans, nattevåkeri eller sligt, og du vil 
straks finde din ledsager lys vaagen. Du vil finde en sagkundskab og en 
iver som var en bedre sag værdig.   
 
Dansen er efter min mening stor aarsag i denne interesseløshed, den kvæ-
ler de bedre interesser og drager sindet til det tomme og værdiløse. Dessu-
den er den ogsaa vidt drevet meget sundhedsskadelig.  
 
Tilsludt dog denne bemærkning, at jeg ikke anser vore brave follestaddøler 
saa særlig laagt staaende i denne henseende, da det især er overdrivelserne 
jeg vil tillivs og anser en liden smule lige for en tilgivelig, ja næsten nyttig 
ting. 
 
”Gammel ungkar” 
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1941: Flaum på Øy, Magnar Øye i flaumen på Fremstebø 

1954: 12 syskjen frå Lauritsgarden. 
Framme f.v. :Kjell, Kari, Liv, Hanna, Inger, Solveig, Åse.  
Bak f.v.; Trygve, Åge, Ivar, Anna og Laurits Årsether.                          
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Nils Aarsæther med lastebilen sin. Chandler T1500 på Myklbustsætra 1927. 
 
 
Karosseriet vart kjøpt for 300 kr. Førarhuset og kassa bak vart bygd i tre på 
snikkarverkstaden til Laurits Myklebust. 
Frontruta var av vanleg glas som var kjetta. 
Nils I. Kolås og faren Ingebrigt kjøpte ein Ford lastebil om lag på same tid. 
Dei bygde også førarhus og kasse i tre. Dette var dei to fyrste lastebilane i 
Follestaddalen. 
 
Eit lite utdrag frå Nils Aarsæther si køyrebok datert fyste gong 28.juni 
1927: 
           1ste Juli           Køyrt varer Follestaddals Handel               Kr       8,- 
           7de  Nov.        Køyring til Kyrkje                                      Kr       7,- 
           15deNov.        147 timar til vegvesenet                             Kr   350,- 
1928 12teApril        Certifikat Ålesund                                      Kr     20,- 
           14deApril       15 liter bensin                                            Kr       3,90 
           14deApril       Veiskatt                                                      Kr     83,50 
           15deJuli          Ny bilrute                                                   Kr     10,- 
1929 26teJuni          Polise                                                         Kr   147,- 
                  Sept.       11 timar. Stein til Kolåsbru                        Kr     22,- 
 
 
Martha Øye (g. Ose) har fortalt at ho som jentunge braut foten og vart trans-
portert i denne bilen til sjukehuset i Ålesund. Ho låg bak i kassa og såg opp 
i åpen himmel under transporten. 
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Ukjend, Luren,                                 ca 1940 

     Gjentene våre 
 
Nattgongarlaget bad meg ut å gå, for å sjå kor sakene i nyåret stå. 
Er det noko å nøyte seg etter, eller bør me vente til neste vetter? 
 
Ho Rishaug Elen er høg og stor - no ventar ho just på guten med jord, 
og derfor ho no på høgskulen gjeng, for heime på Rishaugen der er;Peng, 
peng, peng. 
 
På Torehaugen to jenter er, og me har dei båe like kjær, 
for sjølv om ho Elen i bygda var, so leita ho oppatt den gamle gard. 
 
På Solvang gjekk der ei jente so eine - ho hadde `kje hug til å vere åleine. 
Derfor han Kåre på frieri gjekk, det siste me høyrde var ja han fekk. 
 
I Bøgarden går ho Oli so gla, og tenkjer på guten ho vil ha. 
Og gutane går der både grådige og mange, men likast av alle er Knut den 
lange. 
 
I Kolbigarden vi har ho Berta, ho nyttar det ei lenger for gutane å erta. 
For bort i Bakken går han Lars - det nyttar lite å koma der til gards. 
 
I år har dei og i Jogarden taus, og derfor dei spring mellom berg og knaus. 
Ho Signe gjeng midt i det daglege kavet, og syng mellom bakkar og berg ut 
med havet. 
 
Fram med ho Fia går Åsbjørg og luska, med henne er det mange som gjerne 
vil tuska. 
Ho Fia seier ho Åsbjørg skal ha ein, og det vert sikkert ein lukkeleg Svein. 
 
Sidan so gjer me eit lite hopp, framover vegen til Meltehaug opp. 
Opp til loftet me stiltrar oss so, men ramla ned då me såg han Jo. 
 
Til Hestebakken so me gjekk, men Ola var snar å jaga oss vekk. 
For no hadde han vore der han Magne, og då kan det lite gagne. 
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I Hanslarsgarden har me vore ofte, men no har andre beslaglagt loftet. 
Lell me våga oss ein tur der opp, men ved trappa står Paul og seier stopp! 
 
Ho Kikki ho tenkjer omtrent som so:  Eg er gamal nok og vil gifte meg no. 
Og derfor han Kutten har gått i gong, å lage møblar i nyaste fasong. 
 
Fram i Fremstebøen er friarane få, for det er kaldt å ute på trappa stå. 
Nei, Sofia, ta gutane med inn ,so varer `kje det lenge før du ein kjærast finn. 
 
No vart det eit heilt stykkje å gå, før me heimatt til Langstøyl nå. 
Der ho Gudrun spring opp og ner: Ja, no er det avgjort med meg og han Per. 
 
Ho Ingeborg går stille mest utan ord, for ho har fått likaste guten på jord. 
Når kvelden kjem, då seier ho berre:  hadde han endeleg kome han Sverre. 
 
I Larsgarden er Aslaug ferdig å gå på dans, for ho er då invitert av Petter-Hans. 
Ja, desse smågutane nede i bygda, får du fatt i dei er du trygda. 
 
Det same seier ho Pe-Berte, når gutane er stygge og vil henne erte. 
For ho har kapra han Peder Årseth på Velle, og det er vel ein kraftig selle. 
 
Ho Nanna er taus der heime på Brauta, ho kokar og vaskar og steller med nauta. 
Og stundom ein tur på vegen ho gjeng, og då er gutane ute i fleng. 
 
So har me tausa hans Paul, og der er det ofte både skrik og gaul. 
Når gutane er ute og går med natta, dei fær ikkje alltid som stille katta. 
 
På Bytingsgrova tok me oss stopp, eit par kom dit i frå brua opp. 
Me spurde etter rykter og "Londonnjus", men det var for tidleg so me gjekk i 
hus. 
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