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Kyr og smale kunne også komme rus lende gjennom gaten, både ved

dag og natt, men de gikk stillferdig og åt seg frem langs renne-

stenene frå gressdott til gressdott, så lenge de fikk gå i fred.

Så hadde vi vagnen, men det var helst de minste som hadde moro

av den. En firhjulet vogn var en sjeldenhet for oss den gang,

der var visst bare to i hele byen. En skibsreder eide den ene,

han hadde også landssted i nærheten av byen. Når han kom kjørende

med trillen en sommerdag, kan det vel hende at småguttene løp

for å se, - vagnen, vagnen! ropte de.

Hver eneste sommer kom der også kunstermenner og bajasser til

byen. De viste kunstene sine på gaten, og vaksne og barn stimlet

sammen for å se. Da var der nesten ikke til å komme frem. De

gjorde rundkast og balanserte, kastet med kuler og snadde og vridde

seg på alle vis, <så det var rent utrolig. Blandt andre var der

også en dame som hadde en liten jente med, de hadde enda til et

teppe som de la på gaten, for ikke å smusse seg til når de gjorde
kunstene sine.

Og så var det bjørnetrekkeren. Han gikk og leide bjørnen etter

seg i et tau, som det skulle være et annet husdyr. Barna fulgte

etter, en og annen vågelig guttunge lurte seg borttil og klappet
bjørnen på ryggen.

Til alt dette hadde vi også gatemusikantene, tyske hornblåsere

og slike som blåste på sekkepipe - for ikke å tale om liredreierne.

Såsnart våren var koinmet, kunne vi høre de muntre toner frå hornene

eller sekkepipen i gaten. Aller morsomst var nå sekkepipen.

Noe utenom det vanlige var en danske, som noen somrer var i byen,

han spilte på trekkspill og sang. Han var invalid og gikk på et

treben. På trekkspillet var festet en plakat, og der sto: M. Dupont

saaret i Slaget ved Dybbøl af en Spidskugle i Knææet.

Nå må du ikke tro at gaten til alle tider var det rene cirkus -

ånei, til daglig gikk det stille og rolig for seg. Hele formiddagen
var barna på skole, du så ikke annet i gaten enn folk som still-

ferdig gikk ærend på byen, en hest som drog et vedlass, han Lars

eller en annen drager, som kom slepende med en melsekk på ryggen.

Stundom også Markus, sagføreren, som kom med sag og sagekrakk og
skulle skjære ved hos en eller annen.

Etter en skur kunne de søle i bekkene eller selle i en kulp. For
vi hadde bekker i byen også den gang, vi hadde Ole-Mikaelsbekken

og Grønhaugbekken. De kom oppe frå markene og la åpne like til gaten.
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Det var ikke så mange årene siden Grønhaugbekken hadde løpet fri

og frank mellom hakker og knauser like til sjøen, der munnet den

ut nordenfor Eidebryggen. Men da byen fikk en gate, forsvant

bekken i et mørkt sluk under gaten og husene, og når vi seilte i

bekken, hendte det ikke så s j elden at skipene våre gikk samme veien.

En og annen vågehals prøvde å berge skuten sin, han vasset et

stykke inn under gaten, men der måtte han gi opp for de store
rottene inne i mørket.

Ellers var det ikke bare bekkene en kunne søle i. Mange hadde en

tønne stående under rennen på hushjørnet, de samlet regnvann i

tønnen, det skulle være så godt til klævask. Og ungene likte å

søle i tønnen. Sto den fylt like til kanten, kunne de få dyppe -

håve neri. Men rakk vannet bare halvveis eller sånt opp i tønnen,

kunne de more seg med å røre rundt med en stokk - til det holte

seg i midten.

En sommerdag når solen sto og stekte, var det særs fredelig i

gaten, du så ikke stort annet enn noen småjenter som sått på en

trapp eller fremetter fortaukanten og - spelte monk.

Om kvelden skulle folk ut og trekke frisk luft, og barna samlet

seg til lek, især sangleker: "Bru, bru brilla, klokken ringer

elleve, keiseren står på det høyeste trinn o . s . v. " Hva meningen

var, visste vel ingen, men de sang og svingte på seg slik som de

skulle, og det hele var fryd og gammen. Eller de lekte "Fari, fari

krigsmann" eller "Munken går i enge". Til andre tider var det en

gjeinmelek - "Tribonius" - "Klokken fem", eller hva det nå kunne

være.

Når det led på, ble barna kalt inn, og så fait der mere ro over

kvelden. Lengst holdt kanskje uroen seg nede på torget, der sto

pumpen, hvor bakerne hentet vann til bakeriet, og mange familier

hentet sitt drikkevann. Hele kvelden kunne du se tjenerne komme

gående med vasselen og bøttene. I bøttene la gjerne en trekross,

den skulle hindre vannet frå å skvette over, mens de bar det.

Men litt etter litt så stilnet det av, og til slutt kom vekteren.

Han var kledd i sid, varm frakk, hadde solide støvler på benene
og stokk i hånden. Som tegn på sin myndighet hadde han røde band

om huen og frakkeermene, og på brystet hang politiskiltet, et

blankt messingskilt, og politifløyten. Nå var der ikke pardon -
stille i gaten! - nå ville han holde leven alene.
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Hver time ropte han: Høør - vekteren - høøør! og deretter

ropte han klokkeslettet og gav greie på været og vindrethingen -

der var alltid en eller annen skipper som la seilklar og ventet

på god bør.

Med tiden fikk vi parafinlykter i gaten, på høie, grønne stolper.

Vi syntes det var storartet, vi kunne se langs hele byen. Om

kvelden kom vekteren med stigen og tente lyktene. - Men det var

et plunder å stå på stigen med disse fyrstikkene i atlslags vind

og vær, sa han.

Nord ved brobakken hadde vi Møllershaugen og Møllersbekken. Der

vasket de klær ved bekken og tørret dem på haugen. Så slapp de

å bære vann. For det de kunne samle i tønnen på hushjørnet, strakk

ikke til. Møllershaugen kan en ennå finne, den ligger inne i en

hage med lysthus på toppen.

Ville guttungene bade, gikk-, de bare ned på bryggene, og som vanlig

måtte de iland og holde litt leven, når de hadde vært uti en stund.

Det var ikke alle som likte levenet, og så jagde de guttene. En

kone kom enda til med sopelimen, de måtte bare rive klærne med

seg og springe som de var.

Det kunne stundom være morsomt å se på, som en søndags-ettermiddag

nede på Kristiansbryggen. Der la en galeas utenfor bryggen, og

noen unggutter prøvde å svømme under kjølen og komme opp på andre

siden. Noen greide det med glans, andre skrapte opp ryggen - de

siste vakte kanskje størst interesse.

En kveld lauget de frå et sjøhus nede ved torget - en mengde med

guttunger. De moret seg med å springe ut frå sjøhusdøren i annen

etasje. Når slikt hendte, var der oftest mange tilskuere, især

av yngre årganger, en fikk jo se det for inkje.

Alle veier ned til sundet var hakker og kneiser og trappetrinn,

akkurat som nå, men det var ikke riktig så lagelig den tid. Og

borgerskolen som j eg forteller om, hadde også sin bakke. Huset

var neriilig frå først av ikke etlet til skolen, og ikke skolegården

heller, det var lensmannen som hadde eid det, og han hadde vel

ordnet det som det passet for hans del. Derfor var også skolegården
litt utenfor det vanlige, en god del av den var en bakke med

hellning nedover mot sundet.
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Men ikke så at bakken gikk like til sjøs - det kunne på en måte

være greit nok, men heller ikke så lite farlig, - der la en tomt

og noen sjøhus nedenfor bakken.

Det var naturligvis gjerde om skolegården, men frå først av bare

på de tre av sidene^ mot sjøhustomten var der bare som en grøft.

Når dertil kommer at vi hadde hager både på nordsiden og sørsiden,

så kan du skjønne at vi hadde det så greit som noen kan ønske det.

Der var nå først hagene, med store trær, frukttrær og bærbusker.

Bestyrerens hage på sørsiden var ikke lite fristende, når vi så de

røde ripsbærene og eplene, men j eg minnes bare en eneste gang de

talte om at noen hadde vært i skolehagen og forsynt seg.

Om vinteren kunne vi lage de fineste skreier i bakken. Det hendte

noen tok kjelken med, men var det hålke, greide vi oss helst med

fjøler og bord. Hvor fjølene og bordene var kommet frå, er ikke

godt å vite, det er helst trolig at de hørte til på sjøhustomten.

Nåja, vi satte oss på bordene så mange som kunne få plass og

lot det stå til nedover bakken, men da der var humper og fast-

frossen småstein i hålken, så gikk det ut over buksebaken. Så

kunne en gå der og kjenne etter og kikke seg bak etter riftene.

Tilslutt ble det så galt at lærerne satte en stepper for det.

Men så var det grøften. En sommer ble den tatt i bruk av skole-

guttene, de kapret bord og fjøler og lagde seg køier i grøften,

den ene over den andre, akkurat som i en skibsruff. Så lurte de

seg ut på tomten og langs gjerdene og samlet gress til å ligge på.

Det var noen av de større guttene som stelte med det. Når fri-

kvarteret kom, lusket de ned i grøften og la seg til rette i køiene,

der hadde de det koselig, la og pratet og spiste på skolematen.

Hendte det nå at noen av de mindre kom først ut i frikvarteret,

prøvde de å ta plassen frå de andre. Men de ble miskunnsløst slengt

ut og kom krabbende og skrikende opp frå grøften. Noen sinna-

tagger blant småkarene samlet så moldbasser og lignende og slengte

det ned i koseligheten. De andre kom da rennende, og så ble det

jammer og låt en gang til. Men der gikk ikke mange dagene, så fikk

lærerne tak i det, og da vi kom igjen etter ferien, sto der gjerde

mot sjøhustomten også.

Skolen var ellers grei for guttene på mange måter. Tre av klasse-

rammene vendte mot hagen, de var der ikke noe merkelig ved. Men

der var ett som vendte mot gaten, det hadde en tykk jernstang

stående midt i rommet, frå gulv til tak, - og naturligvis skulle
guttene entre på den.
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Visst var det forbudt, men var det Sivert eller Theodor som sått

ved stangen, så kunne en være viss på at de skulle oppunder taket,

om læreren hadde ærend inn i en annen klasse. - Stangen er en

sann fristelse, sa læreren.

Der skulle ellers ikke så meget til, før en ble fristet både til

det ene og det andre. En margen sått der en kattugle i hagen,

på en gren like innenfor hagegjerdet. Så var der en som fikk øie

på den, han rakte hånden varsamt frem og prøvde å gripe uglen bak-

frå. Men den måtte ha kjent det, enda gutten ikke nådde borti,

den fløy avsted, gjorde først noen kast frem og tilbake mellom

husene, så tok den benveien over markene. Vi rente naturligvis

etter og sanset oss ikke før vi var langt oppe i hakkene. Vi

kom tilbake andpustne og svette, og ikke så lite forsent heller.

Da læreren hørte hvorledes det var gått til, lot han det gå for

den gangen, men vi pratet om det og hadde moro av det hele dagen.

Ja,der hendte jo noe hver eneste dag, men hvem kan minnes alt?

Karl kom en margen for sent - det gjorde han for resten alt som

tiest, men den gang slapp han både anmerkning og annet. Det

var sånn halvmørkt i skolesturen, men vi kunne se at der var noe

i veien med skoene hans, de skinte så merkverdig. Vi ble sittende

og glane mens han gikk bortover gulvet og skulle ta plass, og der

ble litt tisking bortetter skolebenkene, - vi skulle ha greie på

hvorledes det kunne ha seg med skolene. Men Karl ville ikke ut med

det. Læreren spurte hva det var. - Karl har sånne løgne sko, ble

det svart. Læreren kom ned og så på dem. - Hva har du gjort med

skoene dine, spurte han. - Me hadde ihkje blanksverta, og så
brukte eg omnssverta, sa Karl. Så måtte vi le. Læreren smilte

så smått, han også.

En dag kom biskop Jørgen Moe inn i skolestuen vår. Han var på

visitas. Eventyr fikk vi vel ikke høre, med det var da noe å få

se ham. Vi hadde vel alle lest litt av det han hadde skrevet.

Noe sto enda i leseboken vår, Jensens lesebok. Hvithåret og smilende

sått han borte ved vinduet i bestyrerens fineste stol, og gullkors

hadde han på brystet. Han talte med oss, og vi måtte frem og hilse
på ham, hver eneste en.

Men det ville bli endeløst å fortelle om all moroen frå skoledagene.

Ablegøiene voldte vel både glede og sorg, men vi ville nok ikke
vært det foruten likevel.
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/ Skolen skulle på landtur. Vi skulle til Noravåge. Det var en hel

mil, for mange av oss en lang tur tilfots. Vi var ikke forvent

med lystturer deng-ang, en kjøretur med far og mor til Noravåge

eller Frakkagjerd en søndag om sommeren syntes vi var stort. Og

her skulle hele skolen avsted, i flokk og følge, det var nå visst

ett hundre i alt. For et eventyr, slikt hadde nok ikke hendt i

byen. Det var den nye skolebestyreren som hadde funnet på det.

Vi møtte i skolegården om morgenen med ranselen på ryggen, men

idag var det ikke en bunke bøker og et pennal som førte et urolig

tilvær i den. Nei, den var fullstappet av det som bedre var, smør-

brød, kringj-.e, hardkokte egg og spekepølse og andre gode ting som

hørte med til en landtur. Suite skulle en ikke, og tynget det i

førstningen, så lettet det etter hvert og økte kreftene samtidig.

Der gikk noen minutter før vi kunne komme avsted, og imens ble ut-

rustningen sammenlignet og vurdert, - det vi hadde i ranselen,

skoene og annet. Noen gikk på tynne seildukssko, for de var så lette

å gå i, andre hadde støvler med tykke såler. Ben ble løftet og

strakt, her kunne de bare se. Men hver hadde nå best tro til sitt

eget.

Da vi fikk gå, ville vi helst legge ordentlig ivei med en gang, vi

mente både skoene og kreftene skulle holde om veien var aldri så

lang.

Det var like etter sommerferien. En fin dag. Solen sto og blinkte

bak et lett skyslør, og gaten la der så morgenfrisk med de lange

rekker av kvitmalte og gulmalte hus. Møtte vi noen, stanset de

forundret, - hvor skulle skoleguttene hen? Det kan nok hende de

fikk høre det.

I døren eller utenfor på fortauet sto far og nøt morgenstunden. Han

hilste og ønsket god tur. Men bak blomstene i vinduet tittet mor

og søsken, de s&nÆt^ den håpefulle nikk og smil. Mor kanskje litt

urolig til sinns, hun kjente ham, men han sytte såvisst ikke for

noen ting, og hva hadde de ikke i vente.

Vi kom til kirkebakken. Nederst i kirkebakken sto skiftestenen

mellom by og land, men større skilnad på det var ikke å se, det

var mark alle steder, både sønnenfor og nordenfor. Vi syntes

helst at landet begynte ved brohakken. Men når smågutter passerte

skiftestenen, pleide de å si - by - land, med det samme de skrittet

forbi den. Noen forsømte det ikke denne gangen heller.
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Hvilken våg eller vik det var, kan jeg ikke minnes, men det var

ikke langt utenom byen. Sildens vei er så (forskjellig, den tid

søkte den ofte inn på våger og viker like i nærheten. Men nok av

det, skolebestyreren kom en margen inn i skolestuen og sa: Der

står sildesteng i - vågen, skal vi gå og se, gutter? Ja, det var

sikkert, der var ikke noe vi'hedlér ville. - Har dere skolematen

i behold? Jo, det hadde vi da. - Ja ja, dere får la bøkene ligge

igjen på skolen, men ta endelig nisten med, så går vi. Vi skulle

være tilbake igjen til den tid skolen pleide å slutte.

Vi fulgte postveien en tid, tok så av bortover en knudret gårds-

vei. Til slutt gikk vi over mark og snauberg nedover til sjøen.

Det var stille og pent vær, markene la snøbare, men der la is

på pytter og myrseg.

Så kom vi ned til en liten vik, der sto sildestenget. Noten var

sått tvers over viken, noen båter la utenfor noten, men sliden

så vi ikke større til, bare et vak her og der.

Fiskerne var i fullt arbeid, noen sto bortetter et flatberg og

slet og halte på noten. Skjeggete var de fleste^ kledd i grå eller

blå vaimelstrøier, storstøvler, ullskjerf og sydvest, slik som

skikken var. Særlig satte de røde og spraglete ullskjerf kulør

på bunaden.

Skolebestyreren og lærerne sto og talte sammen, de var riktig i

godlag. Noen av dem hadde fått fyr i snadden, skolebestyreren også,

han lo og lot viddet spille.

I førstningen sto vi gutter bare og så på. - Tro om vi turde være

med? Noen vågde seg borttil, tok tak og gav seg til å hale.

- Det var rett, gutar, sa en gammel skjeggebasse med muntre øine

og rødt ullskjerf surret om halsen. Nå vågde flere seg til, men

andre satte seg først til å spise. - Hurra på gutar, sa gamlen.

Men han hadde såvisst ikke trengt til å be oss, vi gjorde det så

gladelig, vi slet og halte alt det vi vant. Noten trengdes mer

og mer, og til slutt gikk sliden og sprette like innpå stranden.

Arbeidet hadde gått sitt samme, nå var noten halt innpå. Line

ble sått fast, de begynte å håve silden inn. Den la der i båten

som en eneste sølvblank, skjelvende masse. Men nå kunne ikke vi

være med, og klokken var dessuten så mange at vi måtte gå hjem.

Noe silderisp hadde vi gått på klærne, litt våte var vi og vasne

i nevene, vi skulle endelig ned i stranden og ta i silden. Og

litt slitne^ var vi ogs, da vi kom h j em. Men det hadde vært en

gild skoledag, og mors middagsmat smakte bedre enn ellers.
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V At skoletimer kan være lange, det har skolegutter ofte fått røine,

og idag syntes Jørgen at skrivetimen aldri ville ta ende. Foran

ham la en liten papplate med forskrifter på: Av Skade blir man

klog - Brændt Barn skyr Ilden, og lignende tankesprog sto der

på forskriftene. Men han kunne gjerne brenne seg litt, og det

var ikke så farlig med klokskapen, bare han kunne slippe å skrive

det så mange ganger. For resten var det ikke bare han som var

lei av det, alti i ett var det noen som spurte om å få bytte for-

skrift, enda de slettes ikke hadde lov til å sitte slik å gnåle.

For Jørgens vedkommende hadde det seg så, at han hadde linjert

for brede linjer, og nå måtte han skrive to sider etter samme for-

skriften for umaken. Slik var det nå,r en ikke hadde skikkelig skrive-

bok. Hadde han nå fått kjøpe en hos bokbinderen, den kunne han

blitt ferdig med på en rimelig tid, da hadde han ikke trengt til

å linjere så brede linjer. Helst skulle det vært en av de tyske,

som de fikk kjøpe i butikkene, med kulørte skilderier utenpå.

"Den lille savoyard" for eksempel, med fjær i hatten, lire og ape-

katt. Eller hilder av dyr, og noe å lese nedenunder. Når han ble

for lei, kunne han da lure seg til å se på skilderiene. - Men så

var der det iveien med disse tyske skrivebøkene, de hadde så tynt

papir til å skrive på, bokstavene viste igjennom, læreren ville

ikke se dem. Og det var sant nok, de var ikke så gode til å skrive

i nettoppe men likevel -. Men sist Jørgen skulle ha skrivebok,

fikk han ikke kjøpe hverken av de norske eller tyske. Faren syntes

ikke de varte noen stund, han ble lei av dette stadige gnålet om

ny skrivebok. Så ga han seg til å lage skrivebok selv, en svær,

tykk en, med et utall av blader. Var der så annet å gjøre enn

å linjere brede linjer? Jørgen ble så lei av den, den varte i det

uendélige.

SLÅ TRILLEBAND.

Først måtte vi ha oss et godt tønneband. Hatleband var best, men

pileband kunne også gå an. Så var det å gjøre seg til venns med

blekkslageren, for å få noen små blekkbeter. De tekulle helst

klippes i firkant, men vi kunne også brekke dem til. Vi satte

et rummelig hull i dem, og stakk dem inn på tynne spiker, så de

sto løst, - en totre blekkbeter på hver spiker.
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Spikrene slo vi fast på innsiden av tønnebandet, en her, en der, -

så ble det singlebahd. Når vi trillet med det, singlet det så

fint. Dersom det ikke var blekkbeter på bandet, var det bare trille-

band.

Morsomst var det å løpe med trilleband når det var litt medvind

og veien var god. Da kunne en bare løpe etter og styre med stokken.

Og var det en kveld med måneskinn og hardfrossen vei, var det ikke

liten moro å se på skyggene, som også løp og trillet.

SELGE EPLER.

Ja, hvem av guttene frå den tid har ikke med større eller mindre

hell prøvd å seige epler. Frå først av var det nå så morsomt å

gå med eplekassen hengende om halsen og tenke på hva en kunne

tjene om lykken var god. Men det gikk of test slik, at når en

tok på, så skulle alle gjøre det. Til slutt kunne en ikke snu

seg for konkurrenter, og da var det ikke minste morsomt. For det

var så sin sak å gå og by og by og ikke bli av med varene, det

kunne en ikke kalle "å seige" epler.

Så gav mange opp og åt eplene selv, dersom ikke far eller mor tok

vare på dem^ eller noen i familien kjøpte dem for å avverge en

ulykke - de kunne da ikke la gutten ete seg fordervet. Men for

den som fikk handle, var det en annen sak, han kunne gå og single

med penger i lommen, være kar og gå og regne på hvor stor fortjenesten

vel kunne bli. Visstnok var eplene tellet på forhånd, og alt på

en måte regnet ut, men stundom måtte en lempe på det, for å få en

handel til å gå i lås.

Men så var heller ikke alle like gode til å handle, det var ikke

bare til å by og by, en måtte forstå å stelle det slik at folk så

seg mon i å kjøpe.

MARKEN I BYEN.

Vi hadde vært og sett markedsfolket komme til byen, noen av oss

nord i Kirkebakken, men Selius og Anton hadde vært oppe i svingen.

Det var slik en moro å se når de kom kjørende i rekke og rad, den

ene stolkjerren etter den andre, og de sått der og vippet og vippet

på de høie fjærene under sætet - for det vippet alt sammen, like

til kjørekarens store, vide hattebrem. Og så kunne vi henge baki,

som vi sa, holde oss bak i kjerren og løpe, det var nesten like så

morsomt som å sitte oppi, især når hesten var god til å springe.
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Svingen, det var oppe i Sørhauggrenden. Hvor nå Nils Skorpens

gate og Sørhauggaten møtes, kom man den tid inn på den gamle

Skjoldevei. Der svinget veien sørover forbi noen små, lave hus -

om du strakte deg litt, kunne du godt ta i takstenene. De som

kom innenfra, frå Skjold og Tysvær, satte hestene frå seg deroppe.

Men nord i Kirkebakken kom sveibuen og de andre nordbygdinger,

mellom stolkjerrene var også et og annet torvlass eller et lass

med småhuggen fururot frå myrene der nord. Sveibuen og de andre

der nordenifra spente frå på Kristiansmarken, og ellers hvor det

kunne treffe seg nord ved gaten. Det var ikke lite plasér å

se på alle hestene, og kanskje få hjelpe til når de steLte de

for dagen.

Nå tok det til å bli folksamt i byen, markedsfolket kom med varene

sine i tiner og skrin, i kiper og sekker. Noe ble de av med hos

kjøpmennene, resten tok de med for å omsette det ute i byen eller

nede på torget. Når det led på, kunne torget være som en maurtue.

Der sto de med ullsekker, river og limer - tresko, kiper og annet

heimeverk. Noen bar på vadmel og annen slags vevnad, andre hadde

en rød tine med egg i, noen smørstykker i et skrin. En liten bonde-

gut£ var'kommet til byen med noen tvarer og ranglestokker, som han

hadde arbeidet. Ranglestokkene var hatlekjepper med en kvit og

en rød spiral langsetter, det var helst småguttene som kjøpte dem,
de kostet en og to skilling. Kjenninger møttes - hilste i hånden

og ble stående og prate, byfolk drev omkring, kjente på vevnaden,

smakte på smøret, lette seg ut et par gode limer. Der var pruting

og akkordas, et stadig surr, en stillferdig strid, den ene ville

ha mest mulig for pengene, den andre mest mulig for varene.

Noen gikk omkring i husene til kjente - det var især surmelken de

omsatte på den måte, for et spann surmelk hørte gjerne med til by-
lasset, og mange familier hadde sin faste surmelkemann. Andre

drev fremetter gaten med varene. Der kommer en kone med en bunke

sokker og votter hengenende over armen, et bymenneske stanser henne,

kjenner på varene, men det blir ingen handel av. Så går hun inn
til Mathias kveker, han handler med ullvarer. Noen smågutter sto
utenfor butikken, nå ble de forvitne. - Mathias kveker var en

stille, alvorlig mann, han gikk alltid med en svart, bredbremmet

hatt på hodet. Men vi hadde de rareste forestillinger om ham,
blant annet at han sått med hatten på, enda mens han spiste.
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Nå måtte de kikke i vinduet, - hvorledes var det, mon, når han

handlet? Men det gikk ganske alminnelig for seg.

Over middag tok det til å stilne nede på torget, handelen tok

til å slutte, og markedsfolket måtte ha seg mat og gjøre innkjøp.
Metta på torget og andre som holdit spisekvarter med mat og kaffe,

hadde god søkning. Noen markedsfolk hadde skyldfolk og kjente i

byen, som de kunne gjeste, da hadde de gjerne en liten sending

med til vertsfolket. Det var noe som barna i huset så imøte med

forventning, der vanket både gumme og lefseklining, en landlig>

kost som vi satte pris på. Eller en liten kvit melkeost, så fikk

vi ostesk±ver_ med smør på.

Men ute på gaten var der en stadig strøm av landsungdom, gutter

og jenter, nordover og sørover. De holdt prikkedag, som de sa, -

var ute og prikka. Jentene gikk i rekker, fire og fem og enda

flere hektet sammen i armkroken. Guttene kom i småflekker.

Sambygdninger møttesy de ble stående i klynger. Vi moret oss

med å springe i krok og krake mellom klyngene, men vi så oss ikke

så vel for, vi dunket borti så de ble skubbet innpå hverandre. Så

ble de naturligvis forarget og slengte vondord etter oss: Kan du

inkje sjå deg føre, din tase du e'; Noen guttunger moret seg med

å nappe hodeplagget av jentene, og blidere ble de ikke av det.

Utpå ettermiddagen ble tjenere og læregutter fri, de skulle ut

og treffe kjendsfolk hjemmefra. Da kunne gaten være stappende

full, det var nesten ikke til å komme frem, vi måtte smyge.

Senere ut på dagen kunne det bli en del leven i gaten, noen ung-

demmer hadde smakt på det sterke, de begynte "å skapa seg". Men

så de bare politi Nymann med gullsnoren om huen, ble de straks

tåligere. Men han kunne jo ikke være alle steder på en gang,

de kunne nok få høve til "å visa seg". - Der gav en seg til å

danse. Han hadde en ny paraply, og for å gjøre det bedre, gav

han seg til å støte paraplyen i fortauet, til den var et ynkelig

vrak. I nærheten står en liten dame, en bitte liten dame, med

fjær i hatten. En villstyring står og kikker på henne, nå kunne

han ikke styre seg lenger, han hopper lokst øve både damen og

fjæren. Hun så ikke lite forskremt ut, da han kom dumpende ned

forbi nesen på henne, men hun tok det ellers rolig, han hadde ikke

rørt hverken henne eller fjæren.
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Utover kvelden gjorde markedsfolket seg ferdige til hjemreisen,

hesten ble spent for, skrinet med byvarer, tomme melkespann og

annet ilåt ble stuet i kjerren, og så bar det snøgt ivei- Nå

var hesten utkvilt, den var også oppsatt på å komme hjem, der

var ståk og styr, det var ikke råd til å henge baki engang. En

og annen var koinmet på en snurr, han gav seg til å kjøre grassat,

det var tryggest å halde seg av veien, best å komme seg hjem til

surmelken og kveldsgrøten.

Alle byens barn kjenner Dukkelunden, - Dukkelunden med trykk på

siste U-en. En liten ufs med små orebusker, klungrer og lignende,

to-tre kilometer nordenfor byen, like ved landeveien. Den la

der liksom uventendes, for hvor du ellers vendte synet, så du den

tid ikke tegn til noen slags trevekst på de kanter. Havet la like

utenfor, og nordvesten var strid, den åt alt som søkte å løfte en

liten krone oppfor knattene. Etter en rokstorm var vinduene kvite

av salt, selv inne i byen. Bare gresserfc der nord syntes ikke å

ense noe, det vokste friskt og frodig, bare der var jord nok.

Derfor var det så rart at disse buskene i Dukkelunden kunne greie

det, for den la like mot vest, mot havet og nordvesten.

Ja, Dukkelunden ligger der jo slik enda, men nå er den gjerdet inne

og har fått en tavle med "Adgang forbudt". Og der er vel heller

ikke så mange som savner den, siden vi har fått parker og plant-

ninger både i og utanfor byen. Men den gang var Dukkelunden det

eneste sted nær byen, hvor barna kunne få leke mellom trær og

likesom være i skogen.

En sommerdag fikk småjentene noen stykker smørbrød i et papir og

litt saft og vann på en flaske. Mor la det i en liten kurv, og

så tok de kurven i hånden og dukken under armen og labbet ivei.

De kunne møte en hest diltende med en kjerre. Øh-øh, gryntet

mannen til hesten, øh-øh, oppigjen og oppigjen. De måtte riktig

følge ved siden og høre på. Det var noe å fortelle når de kom hjem.

Eller en garebikkje kom gnelcLrendee ovenifra husene. Så sprang
de og var langt borte, før Passop nådde til veien. Han fikk. ikke

holde haløi, men han måtte da skjenne litt før han hinket hjem-

over. Det var spennende, nå hadde hunden nær tatt dem.
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Så kom de til Dukkelunden. De kravlet opp og satte seg inne i

krattet, spiste og drakk av flasken. Etterpå satte de dukken i

gresset og samlet blomster. De laget krans til dukken og pyntet

hatten sin med smørblomst og fløtekoller rundt hele bandet.

Siden hentet de dagognatt og kattefot i kurven - til mor.

Ja, så var det ikke stort mer, de hadde vært i Dukkelunden med

dukken og hatt det gildt med mat og saft og vann i flasken og

blomster i hatten og solskinn en hel formiddag. De hadde møtt

hesten, og mannen som sa øh-øh, og hunden som ville ta dem.

Det var så ustyrtelig morsomt.

Men guttene gikk på jakt. De fant seg en påk, streifet omkring

mellom buskene, siktet og sa - donnl Hvor mange bjørner og rever

og løver som er skutt i Dukkelunden, er ikke godt å vite. Så

slo de leir i skogen og spiste tykke skjever.

Stundom kunne de finne på å samle mose og lage reir til fuglene

i en liten klove eller i en klunger. - Gad vite om der ikke

skulle ligge egg i reiret neste gang de kom der, sånt et støvenes

reir de hadde laget. Men det kunne som oftes bli lenge til neste

gang, der var både sundet og båtene og andre ting.

Men en dag kom de på reiret, de la ivei og skulle se etter. Men

storm og regn hadde faret ille med det. Noen moserester hang

kanskje igjen mellom tornene, og i kloven la bare en klatt igjen.

Om de rev moseklatten bort, kom der krypande både skorpetroll og

klypetroll, - det var best å holde fingrane derifrå.

Det var våre små eventyr i Dukkelunden, - litt fattigslig var

skogen, men vi hadde den ikke bedre. Og allikevel, når vi tenker

på Dukkelunden, så er det som et strålende minne om soldager og

barnegleder.

HANDVERK OG HANDEL.

Etter gammel skikk og bruk finner du enda i byens eldste gate

flettekringlen over bakerens dør, og et og annet sted også jern-

stangen med kråkene på utenfor kjøpmannens butikk.

Idag henger der vel ikke noe spisenes på kråkene, men engang hang

der både en tørrfisk og en spekeknok på dem, kanskje i lag med

en sydvest og en rødmalt tine, eller hva det nå kunne være - men

vil du se etter, henger der vel noe på dem nå også.
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Det var i byens første dag-er den alminnelige, for ikke å si eneste

måte å reklamere varene på. Og som kjøpmannen og bakeren hadde

også de andre næringsdrivende sitt veltalende skilt over døren, -

skomakeren sin store trestøvel, bokbinderen en stor bok av blekk,

glassmakeren sin rosett, med glass i alle kulører og urmakeren

sin store klokke, bare at den ikke kunne gå. Eller de hengte

ut in natura sine henders gjerning, - blekkslageren sitt blekk-

spann, snekkeren en umalt trestol o. s. v. Ellers var det som nå

skilter med navn og avbildninger - folk skulle få syn for hva

forretningen kunne by på, både til innvortes og utvortes bruk.

Og som det fineste av alt, - den store foirgylte løve på byens

apotek. Nåja, den sto der sikkert ikke med samme betydning som

de andre skittene, men kanskje den skulle fortelle at medikamentene

gjorde folk sterke som en løve, - hvem visste hva de mente med den

og hva folk trådde om den.

Et par skilter manglet dog den tid, det var barberens blanke

messingtallerken og paraplymakerens parasoll. - Byen hadde heller

ikke noen egentlig barberstue, man gikk til salmakeren, han drev

også med barbering og hårklipning, eller man fikk en nabo eller

kjenning til å klippe håret - der var alltid en eller annen som

hadde handelag til det. Småguttene gikk ofte nokså kvitflekket

i hodet etter saksen, når arbeidet var hjemmegjort. Var utfallet

særs uheldig, skulle kameratene snuse på det, derfor sått huen

godt fast på hodet de første dagene etter klipningen.

Og om der ingen paraplymaker var, så hadde da folk paraplyer like-

vel, - store, gode "regnhatter" med spiler av kvalbarder var enda

i bruk - fiskebensspiler som det kaltes. Til dels så de ut til

å være av riktig gammel datum, arvestykker, likesom de blå- eller

rødrutete med messingspiler og en forsiret messingkule til handtak,

som en stundom kunne se i kjerren, når bondekonene fulgte med til

byen.

Men om barberen og paraplymakeren manglet, så hadde da byen likevel

en god del handverk av ymse slag, for bare å nevne:

Hattemaker, buntmaker, skredder og skomaker,

bygningsmann, snekker, slakter og baker,

boktrykker, bokbinder, måler og farver,

glassmaker, dreier, salmaker, garver,

blekksmed og kobbersmed, gullsmed og smed,

seilmaker, rigger, blokkmaker^med,

murer som stelte grue til ilden -^ m. m.

bøkker som laget tønne til silden, -
. /.
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en urmaker greide med tid og time,

men resten er ugrei, når en skal rime.

En kan da tenke seg til at gaten så ganske trivelig ut med alle

sine skilter og skilderier. Og bak skiltet fant du mester og

svenner, som med øvede hender arbeidet det vi skulle ha i stuen

vår, og det vi skulle kle og mette oss med - og alt det andre.
Stundom kunne en se dem ved arbeidet, stundom bare høre dem,

stundom begge deler. Smedene bodde litt avsides, to av dem nord

i marken, der hvor Haraldsgaten nå ligger, en ved svingen på den

gamle Skjoldevei, en sør i gaten, og så hadde vi skibssmeden på

Risøen, men ingen var lenger borte enn at vi kunne høre ambolten

klinge hvor vi ferdedes i gaten. Og blekkslageren og kobber-

slageren stemte i med, de hamret og klampret så det sang etter.

Hos gullsmeden gikk det mer stille for seg, men hadde du ærend

til ham, var der mangt å undre seg over. Det rareste for oss

småfolk var nok talerøret hans innenfor disken. Når du hadde

sagt ærendet ditt, kunne det hende han satte munneh til røret

og murret grovmælt inn i det, og straks dukket det opp en skikkelse

gjennom en lem i gulvet - akkurat som trollet i esken, med fang-

skinn på og med sølvskjeen eller hva det nå kunne være i hånden.

Så hørte vi skomakeren kakke på bankestenen, så skredderen sitte

å sy på høgaste bordet. En kunne enda finne en gammel skomaker,

som sått med lyskulen foran arbeidet for å gjøre lampelyset

sterkare.

Hos fargaren flagget og viftet lange vever på stengene i gårds-

rommet. Han hadde også tørkeloft, en rommelig lekeplass når det

var ledig.

Garveriene la mer avsides, to av dem lengst oppe i marken, der

hvor Skåregaten og Kirkegaten nå ligger. Et av dem la dog nærmere,

ved Kolbeinshaugen, i krysset av Thuhauggaten og Haraldsgaten.

Haugen hadde også navn etter garveren. '"\

Fargaren og garvaren i vårt grannelag bodde ved siden av hverandre,

og begge hadde sin attraksjon for oss småfolk: Hadde fargaren

tørkeloftet, så hadde garvaren - han Ånen. - Ånen var garvers-

venn og stelte med barkemøllen. Under garveriet løp Grønhaugbekken/

som drev møllen, der nede haldt Ånen til når han mol. Når møllen

gikk, måtte vi alltid kikke i døren til garveriet, så sant vi var

i nærheten, - vi skulle se Ånen dukke opp frå dypet.
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- Ikke den finslige, blide Ånen, som han var utenfor arbeidet,

men en busemann, rød av barkestøv både på hår og skjegg og over

det hele.

Og likeså morsomt var det å se blokkmakeren lage pumper, for han

var også pumpemaker. Med den veldige naver borte han ut de lange

trestokker, som skulle bli pumper i brønner og skøiter og jekter.

Var det de største pumpene, måtte han holde til ute. Med opp-

brettede skjorteermer sto han og dreide den mange alner lange

naver, et arbeid som vi fulgte med stor interesse.

Og så hadde vi boktrykkeren. Vi kunne følge arbeidet når avisen

ble trykt, for pressen sto ved vinduet. Den lignet en kopipresse,

bare at den var større, og så var den av tre. Når papiret var

lagt under, sveivet svennen på stangen og trakk godt til. Så

skrudde han tilbake og trakk papiret frem, - den ene siden var

trykt. En annen førte en rull med sverte over typene, en ny

dreining på stangen, og en side til var ferdig. Det var lettere

å forstå trykningen den tid enn nå om dagene.

Ved sundet hadde vi alle seilloftene, der luktet det så friskt av

seilduk og tjæretau. Alle steder holdt vi oss fremme, vi skulle

se på og bli vis med hvorledes de gjorde det. Ofte blecfet da et

enkelt handverk som vi la særlig elsk på - som nå Selius, han ville

bare bli måler, da skulle han få seg malerklær^ så trengte han ikke

å være redd for å flekke seg til.

Nå er naturligvis håndverkerne spredt ut over byen, i gaten er

det mest bare bakerne igjen, og barberer. Ellers bodde det også

dengang håndverkere andre steder, borte ved sprøitehuset var det

ikke mindre enn fire i en liten krins.

For oss som hadde våre barneår dengang handverket florerte, var

det i mange måter en morsom tid, ikke minst fordi vi hadde så god

anledning til å se hvorledes tingene ble til.

Også butikkene hadde den gang et annet utseende og utstyr, de ut-
gjorde ofte bare den ene halvdel av underetasjens fremside. Noen

få butikker hadde større vinduer med jernkarmer, men ellers var

vinduene like både i butikken og i stuen ved siden. De var helst

bare til å se igjennom, der var sjelden noen større utstilling i

dem. Somme steder kunne det stå noen glass med bongbonger i

vinduet, men varen hadde ikke alltid godt av det, de kladdet sammen.
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Vi barn syntes ikke det var så stor skade, da ble ikke bong-

Longene tellet, de ble solgt klumpevis, vi fikk mer for pengene.

Visst kunne der også være andre ting i vinduene, ullvotter, tvarer,

treskeier og annet som kunne tåle litt. Noen få handlende hadde

vel både utstilling og markiser, men ellers nøyde en seg med det

som kunne henge på jernstangen ved døren. Tidlig på morgonen,

gjerne før han hadde fått hatten på, kunne en se kjøpmannen'komme

med favnen full og plassere utstillingsvarene på stangen. Limer

og river og slikt satte han bare oppetter veggen utenfor.

Flere handelsmenn hadde et nokså blandet utvalg, slik som hos en

landhandler. Enkelte forretninger var nærmest beregnet på bonde-

handel, andre på skipshandel, men ellers kunne du kjøpe kaffe og

sukker og lignende både hos tøyhandleren og jernvarehandleren,

angler og spiker i det en nærmest ville kalle en kolonialforretning,

Der var vel også det en kunne kalle specialforretninger, - et par

moteforretninger, hvor kvinnfolket kjøpte pynt og hatter - øre-

hatter, sjæferhatter og kyser, som den tid var i bruk. - Og så

hadde vi søstrene Jordan. Der gikk vi ved begravelser og kjøpte

overflødighetshorn, pappbretter med salmevers eller sprog på og

papirblomster. På begravelsesdagen kunne en se piken eller et av

barna gå til sørgehuset med kransen eller overflødighetshornet på

et tebrett med kvit serviett over.

Og ikke å glemme, butikken med strameng, garn, tråd og perler og

alleslags smått leketøy av blekk, - og en fin, gammel jomfru bak

disken. Hennes vindu hadde en særskilt tiltrekning for oss små-

folk, der kunne vi stå og kikke og peke og si "elle melle mitt;"

Og kanskje ryke i hårene på hverandre om hvem som sa det først,

enda vi hadde liten eller helst ingen utsikt til å få det.

Nå må du ikke tro det var så farlig om kjøpmannen svintet frå lite

grann, eller om han satte seg til med noe inne i stuen. Du kan

være viss på at han ble nok var det om noen kom inn i butikken,

for han hadde både glassrute i stuedøren og bjelle på butikkdøren.

Ikke sånn en lurebjelle som bare kvinket inne i stuen, men en

bjelle som kunne ramle ganske ordentlig for ørene på den som åpnet

døren, og også kunne høres inne i leiligheten. Noen bjeller kunne

bent frem være så irriterende at folk strakte armen og tok om
dem, for å stanse ulåten.
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Ellers kunne det være folksomt nok på butikkene, både med kjøpere

og slike som bare sått og pratet og drøftet tidens spørsmål og

døgnets hendelser, mange butikkar var som en liten børs.

Og livet gikk sin j evne gang både innendørs og utendørs. Inn

i gatens stillferdige trafikk lød barnestemmer og barneståk, hamring

og klank frå verksted og arbeidsplass. Der gikk duene og pikket

spillt korn og smuler langs gate og fortau, mens bondens kyr og

sauer nappet til gresstråene langs rennestenen. SkJæren og meisen

vågde seg også tj. ^ de sått og hakket i tørrfisken og spekelåret

utenfor kjøpmannens butikk - de enset hverken folk eller kattene

som smøg hus imellom. Men kaptein Bores "Bobb" ble bare rolig

liggende på dørhellen utenfor Simon Kristiansens butikk, mens de

innenfor i timevis diskuterte frakter og skip, og selve politi

Nymanns "Tom", som ellers gjerne ville ha et ord med i laget, især

om vinteren når vi rente på kjelke, den fant det unødig å gripe inn.

AUKSJONEN HOS MØLLER.

Kjent og kjær var Ditlef Møller. Nå var han død, og der skulle

holdes auksjon etter ham. Politi Nymann hadde gått i gaten, ringt

med klokken og kunngjort auksjonen. Møllerskrånå og store jord-

eiendommer hadde vært i slektens eie nesten frå hundreårets

begynnelse, det var et gammelt handelssted med sin tradisjon, så

det var å vente at det ble folksamt på auksjonen. Og det slo også

til, og mange ting ble budt frem, som allerede den gang bar bud

frå en svunnen tidsalder, ting som var gått av bruk, og som bare

noen av de eldre kunne gi forklaring på.

En dag fikk jeg være med far på auksjonen, som da ble holdt i sjø-

boden sønnenfor, og det står for meg som noe av det morsomste,

alle de rariteter som ble budt frem. - Der sto en underlig stol,

- ka' tru den hadde tjent til" Sætet gikk på hengsler, men løftet

du på det, var der et sæte til under, med en åpning i. Det var
en nattstol, kunne en forklare.

Der kom en liten sekk, fyllt med små runde brikker, litt større

enn dambrikker, og av et hardt, brunt treslag. De hadde engang

vært i bruk under sildesaltningen for kontrollens skyld. For
hver tønne ble der levert en brikke. Senere ble der betalt etter

tallet på brikkene. - En målestokk, inndelt i fot, tommer og halv-

temmer, nesten så lang som en meter. Den var av solid f lat jern

med en løkke i en ene ende til å henge etter. Skulle den vært brukt

til å måle tøyer og slik med, måtte det ha vært et tungvint arbeide.

. /.
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Noen gjettet på at det var etslags tønnemål. Det ble ikke riktig
oppklart.

So kom gamle, ærværdige skrivestell med både blekkhus og sandhus,
frå den tid de brukte å strø sand over, når de hadde skrevet. Det
var til dels enda skikk i syttiårene, bare at man gikk til ovnen
og fant litt aske til å strø på det skrevne, dersom en ikke hadde

trekkpapir for hånden. I farten kunne man også nøye seg med litt
støv frå gulvet. - En ridesal overtrukket med sauskinn og med
mange messingnubber, hørte heller ikke med til det vanlige på
auksjoner.

De gamle bøker som hadde vært i bruk under oppbyggelsene, var
særlig ettertraktet av Møllers venner, og ellers var der mange som
gjerne ville ha noe til minne om ham. Gammelt, vakkert stentøy,
møbler og annet husvære var også særlig ettertraktet. En stor

kommode av et slags lyst, nesten kvitt tre, bonet på trefargen,
med pussige små nøkleskilter, sto for meg som noe umåtelig fint.
Der ble også ropt opp en mengde årganger av "Skillings Magazinet",
like frå 1839 til noen og sekstiårene. Jeg ble den lykkelige eier
av disse bladene med mange illustrasjoner og interessante skildringer
frå natur og folkeliv. ; ;


