
Legitimasjon var et krav under krigen, og i arvegodset 
etter min mor, lå et legitimasjonskort av min morfar, utferdi-
get av politiet i Sandar. Det var utstedt 10.mars 1941 og hadde 
en varighet på fem år. Det var nok et krav fra invasjonsmak-
ten Tyskland, som ville ha alt på stell og ha et kort som ikke 
var lett å forfalske på den tiden. Det var et enkelt kort med for 
og bakside og en folder til å ha kortet i. Bak på kortet står det: 
«DETTE LEGITIMASJONSKORTET ER UTFERDIGET AV  
POLITIET ETTER NØYE PRØVELSE AV INNEHAVERENS 
IDENTITET». tekst og foto: svein olav Løberg

Legitimasjon

FLatbånninger var lette å lage for oss guttunger, og ma-
terialer fikk vi som regel samlet sammen. Vi så jo hvordan 
disse var bygget, for det fantes jo flere slike i fjorden disse  
tider. Morfar hadde ei gryte med tjære som han brukte til for-
skjellig formål, bl. a. til garn og teiner, samt til smøring av bå-
ter. Her passet vi på når vi hadde bygget en flatbånning, og 
fikk tettet de verste sprekkene slik at vi kunne ro og seile den 
enkle farkosten. Disse båtene hadde ikke så lang levetid, men 
mye moro hadde vi med dem. Vi testet ut flere typer seil, det 
enkleste var ofte råseilet. Personene er trolig onkel Øyvind 
med noen nevøer som har trukket hummerteiner. Som vi ser 
med en voksen hummer i hendene. Vi var ikke utstyrt med 
livvester den gang, vi visste knapt nok hva det var. 
 tekst: svein olav Løberg  
 Foto: esther Løberg

Flatbånning

saker og ting som  
setter  minnene i sving

thorLeiF Krohns oldefar Nils Kristian 
Andersen skulle være med prost M.B. Land-
stad på tur utover Vesterøya for å bestemme 
beliggenheten av den nye skolen i den nye 
skolekretsen på Vesterøya. De dro utover, 
og kom til Buer. Landstad syntes nok det var 
en lang tur – kjerreveien var ulendt og smal, 
og hesten gikk ikke fort. Da sa Landstad: 
Nei, nå drar vi ikke lenger utover – vi legger 
skolen her! Og slik ble det. Buer skole ble 
ferdig i slutten av 1880-årene, og den første 
læreren het Hans Anton Hansen. Han fun-
gerte fram til 1907, da det ble en urolig tid og 
mye skifte av lærere fram til 1923, da Ragn-

vald Harnes begynte som lærer. Han klarte å 
få ro i skolen og da plassforholdene ble dår-
ligere, fikk man i 1950 påbygget to mindre 
klasserom. Men få år senere fant man ut at 
skolen ikke tilfredsstilte tidens krav og 1.
nov. 1958 ble den nye skolen innviet og Har-
nes var skolens styrer fram sin avskjed i 
1960 og fikk mange rosende ord for sin iver 
og arbeid for en ny skole. Senere er det langs 
Vesterøyveien oppført et skolebygg på den 
tidligere idretts/skøytebane og ny idretts-
plass er opparbeidet nord for skolen. 
 tekst og nå-foto s.o. Løberg  
 ssFør foto: sandarbøkene bind iii

Buer skole - Vesterøy skoleFør og nå

båtliv: På familiestedet «Fjeldly» var det alltid båter og kanoer som vi rodde og seilte med. alle foto: privat

lokalhistorie

Vi har vel alle minner om 
våre barndoms somre,  
og mine var helst ved 
Mefjorden, og da hos  
mormor Sara og morfar 
Arnt på «Fjeldly». 
 
Svein Olav løberg
redaksjonen@sb.no

V i bodde ikke langt fra sjøen, ca 
3 – 4 minutter, fort unnagjort 
på lette barneføtter. Vi lærte 
tidlig å ferdes ved sjøen, og 

lærte å svømme forholdsvis tidlig, ved 
6-7 års alder. Før vi fikk helt taket på å 
svømme med hodet over vann, så hop-
pet vi fra brygga der det var dypt, og 
svømte under vann til vi var på grunna 
og fast grunn under beina. Mormor var 
hjemmeværende husmor og hadde 9 
barn og 27 barnebarn, var tidvis diskrè i 
bakgrunnen; hun satt gjerne med føtte-
ne i vannet og passet på de viltre barne-
barna.

Det var alltid båter hos morfar som 
var fisker; skøyta med trålerutstyr, va-
båten, den store va-prammen, seilsjek-
te, flatbånning som far laget, en flatbun-
ning som vi gutta lagde (som alltid lakk 
og som vi øste stadig). I tillegg var det et 
par kanoer, og nabogutta hadde også bå-
ter som vi brukte å ro med om de var le-
dige.

Favorittplassen å bade var på Maris 
Odde, her var det fint å bade, hvor det 
var dypt og fint å stupe og hoppe. Sene-
re, i ungdomstida var det fint å møtes 
her, om sommeren var det jo mange 
gutter og jenter på hyttene rundt om-
kring og her gikk flørtingen for seg på de 
varme svaberg. Gode og hyggelige min-
ner!

I yngre barneår, før vi ble store nok til 
å ro og utforske holmer og skjær på egen 
hånd, tok morfar store deler av familien 
med seg på søndagsturer til holmer og 
fine bukter. Spesielt husker jeg turene 
til Lyngholmane, ytterst i Mefjorden. 
Her var det mange spennende steder for 
små barneføtter. Og her fant vi kjempe-
store jettegryter! Senere synes vi ikke at 
de var så store, men det var artig med 
disse grytene som istiden hadde laget 
gjennom millioner av år.

Sommer ved Mefjorden

st. hansaften: Vabåten til morfar var flittig brukt også i helgen, her St. Hansaften i 1953 på 
Lyngholmane.

lyngholmen: Noen av barnebarna til Sara og Arnt på Lyngholmen, f.v. Svein Olav, Roar, Kari, Terje og Vidar. fjeldly: Svein Olav ror den nye flatbånningen (1958) med Vigdis, Bjørn og Tor Edvard på stranda 
på Fjeldly.
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