
Somrane på Utne og Tjoflot i åra 1941-1945 
- ”En sækk fuld av barndomsminder”  
 
Det var mange byborn som ferierte i Hardanger i somrane i krigsåra 1940 til 1945. På 
bygdene rundt i Hardanger var det god tilgang på frukt og mat og borna kunne leika så 
mykje dei ville ute. Og det vart ansett som tryggare på landet enn i byen sidan tyske 
soldatar og 2. verdskrig virka inn på samfunnet, spesielt i byane. Borna budde som regel 
hjå slektningar eller hjå familiar som hadde sagt seg viljuge til å ta imot born.   
Under krigen var det fleire born som kom til Tjoflot i Ullensvang. Det gjorde også 
familien til Marit Lyngholm, foreldra og broren hennar. Feriehuset deira i Haugesund 
hadde vorte beslaglagt i 1940-41 og dei mått finna seg ein ny ferieplass. Den fyrste 
sommaren tilbrakte dei på Utne. Dei tre etterfylgjande somrane var dei på Tjoflot.  I 
denne artikkelen deler Marit raust med sine barndomsminner frå livet på Utne og 
Tjoflot i denne tida.  
 
Gunn Kristin Tjoflot, 10. september 2007 
 
 
 
Hotellferie på Utne – Borna må gå stille i dørene 
 
Allereie i 1940-41 vart landstaden til familien Lyngholm utanfor Haugesund beslaglagt og  
dei måtte finna ein ein alternativ sommarplass. Valet fall fyrst på Utne i Ullensvang. Marit 
som på den tida var 9-10 år gammal fortel:  —For oss barna var det ei lang reise før vi kom til 
Kinsarvik og endeleg steg om bord på ferja til Utne. Vi hadde reist med bil med generator, båt 
frå Kyrping til Fjæra, og kjøyrd langs Åkerfjordvegen. På Utne vart vi innlosjert på Utne 
hotell samen med fine eldre Bergensfruer. Me hadde fått streng beskjed om å oppføre oss og å 
gå stille med dørene. Eg kan endå høyra dei gamle dørklinkene når de gav sig høglydt når vi 
gjekk i dørene. På hotellet stod det eit gammalt ustemt spinett der eg framførte 
Bergenssongen. Det må ha vært ein prøvelse å høyre på for dei andre gjestene.   
 
Utne var eit eldorado for oss borna. Eg kan spesielt hugse dagligvarehandelen til Sjur 
Svartveit der det lukta ei blanding av tjære, sjø og kaffierstatning. Han hadde også glansbilete 
i ei skuff i disken. Dottera hans som hjelpte faren i butikken inviterte meg med heim. Hjå dei 
kunne me eta markjordbær i mengder og vi bada i ei lita vik. Hjå Helland og ”gamlefru 
Mæland” hjalp vi til med morellinnhaustinga. Far meinte nok at me gjekk for mykje i vegen, 
så han kjøpte eit bestemt tre til oss som vi hadde fri tilgang til. Eg trur eg kunne peike ut dette 
treet den dag i dag. Det stod like bak bankbygget. Lengre ut låg Utne Museum som ikkje var 
så mykje å skyte av i den tida. Knapt eit menneske gjekk inn der, utanom eg. Museet låg der 
grusvegen svinga og var like ved ein bekk. I bekken hugsar eg det vart der vaska tøy. Sjølve 
museet bestod av eit lite tun og det var opent. Dette huset brukte eg som dokkehus. 
Møblementet bestod av ei seng med eit åkle, ei vogge- eit par kubbestolar og ein eldstad. Her 
kunne eg bruka timar på å drøyme meg vekk i ei anna verden. 
 
 
Turen går til Tjoflot, til Guro og David  
 
Ein dag hadde det seg slik at min far møtte David frå Tjoflot når han kom på handletur til 
butikken Sjur S. Min far tok nok turen over fjorden til Tjoflot og tok saman med David seg 



ein tur til Oksen. Dei vart no einige om noko og dette gjorde at dei neste fire somrane ferierte 
me på Tjoflot hjå Guro og David og ”gamle” Anders som var Guros far. Me budde på den 
eine av stovene og hadde i tillegg eit kammers. Far og mor sov i stova og eg og vetlebror(som 
var 4½ år yngre enn meg) sov i same seng på kammerset. Året etter kom det ei byjente frå 
Bergen som eg delte rom med. Til gards kom også ein gut frå Eidfjord som heit Hilmar. 
Hilmar var ein slektning av David, og det var nok Guro og Davids ynskje at han skulle overta 
garden. Din far Edvard Tjoflot kunne fortelje at det gjekk annleis. På garden til Guro og 
David var det forutan våningshuset også eit hus der Hilmar fekk bu. Det var også eit uthus 
med do. Her var det som vanleg i dei dagar brukt gamle vekeblad som toalettpapir. Her kunne 
eg sitja lenge og bla i bladhaugen og mang ein god historie vart lest der ute. Forutan anna så 
dufta det friskt tre i huset, fordi huset også fungerte som eldhus. 
 
Det er ganske bratt på Tjoflot så bagasjen vår vart frakta opp til gards med løyparstreng. 
Løyparstreng var praktisk og spara oss mykje slit. Det var også ein løypestreng som gjekk frå 
ein bø der vart slått gras til dyrene. Graset vart samla i høyballar og sendt direkte til eit hol i 
låveveggen der høyballen hoppa av og la seg til rette inne i låven. Når ein balle vart sendt 
avstad så song det i strengen og vi ropte til kvarandre ”legg dykk ned” og i neste augeblikk 
kom ballen farande.  
 
 
 
Ramsalt smør og stølsliv 
 
Kvar morgon la Guro kløyv på hesten og la på veg til støls. Guro var budeie av den gode 
gamle sorten og laga både ost og smør. Eg hugsar godt det ramsalte smøret som pla stå 
framme på kjøkkenbenken. Me borna var og ofte til støls. Me gjekk ofte til støls med Hilmar. 
Når vi klaga over bakkene, så sa han ”nu er der bare resten av vegen tilbake”. Det var jo så 
sant, så sant. På stølen var det nok å ta seg til for oss born. På vegen opp til stølen var det eit 
stup som gjekk loddrett ned i sjøen – Bjørgje. Eg kan hugsa at mor ba min far tynt om å ikkje 
gå for langt ut på dette stupet. Frå stølen gjekk min far og David vidare til Oksen som ligg 
1241 meter over havet. Eg sjølv kom meg aldri opp dit.  
 
Vi borna hadde elles nok å driva på med. Gamle Anders hadde ein kikkert. Når me fekk lov til 
å låne den hadde vi det herlig med å studere båten som kom og gjekk til Utne. Så mykje anna 
aktivitet føregjekk det ikkje på fjorden under krigens år. Ein gong reiste vi til Djønno til  
snikkar Berdines Kaland. Han fekk i oppdrag å laga eit skrivebord og stol med papirtrekk i 
ruter til meg.  Skrivebordet og stolen brukte eg opp gjennom skulegangen. Då mor mi døyde i 
1990 var dei i like flott stand som då eg fikk møblane under krigen. Trekket på stolen må ha 
vore bombesterkt.  Med skrivebordet og stolen fekk eg og eit penneskaft med ein liten nisse 
på toppen. Nissen var nesten oppeten då skuletida mi var omme. 
 
 
Ein ”Sækk full av barndomsminner”  
  
Marit har etter krigens dagar fleire gonger reist til Hardanger og vore innom Tjoflot.  Med fire 
sommarferiar i Ullensvang har ho som ho seier det sjølv ein ”sækk full av barndomsminner” å 
hauste av. Dette er grunnen til at ho tar kontakt med meg etter å ha sett mine internettsider 
med historiar frå Tjoflot frå eldre dagar. Eg oppfordra henne til å skrive ned minna sine og 
resultaterte i denne artikkelen.   
 



Minna strøymer på når Marit vitjar gamle tomter. Ho fortel ein liten historie frå Utne eingong 
i 50 årene. — Mor mi snakka ustanselig om den deilige kirsebærvin som fru Mæland på Utne 
laga. Då vi var på besøk og vart benka opp i stasstova spurte ho om vi ville ha eit glas 
kirsebærvin, svarte mor ”Nei , mange takk det skal De ikkje ha ulejlighet med”. Då eg  svarte 
kjapt at eg hadde høyrt om den deilige vinen i årevis, så sjølvsagt ville vi smake. Gjett om eg 
vart satt på plass av min mor etterpå. Men eit glas vin fikk me og den levde opp til sitt ry.  
 
— Under krigen planta David 5-6 bitte små morelltre utanfor kammersvinduet på Tjoflot. Då 
eg reiste tilbake i 1984 var dei små trea vorte fullvaksne og blitt til ein heil liten plantasje. 
Anders var forlengst død og Guro og David hadde flytta til Kinsarvik der eg besøkte dei 
sommaren 1972. Eg og David fekk servert kaffi og lefser mens Guro satte seg lengre vekk frå 
bordet. Det er siste gong eg så denne skikken vart fylgt. Guro var alltid  rolig og bestemt. Der 
i gården var det ikkje noko følelsesutbrudd, men eg kunne sjå Davids auger stråla bak 
brilleglaset da eg kom den sommaren. Det var rørande. Det same skjedde i1976 - min bror og 
eg køyrde frå Odda til Utne og gjekk inn i butikken til Sjur. Han stod bak disken. Det tok ei 
stund før han utbraut ”Da er jo vetlejentå mi”.— Då me reiste frå Utne passerte me ein gard 
det stod ein stabel kasser med nyplukka moreller. Me stoppa og kjøpte ein kasse og satte den i 
bagasjerommet på bilen. I Odda ”måtte” vi berre stoppa for å smaka på varene og opna for 
herlegdommen. Opp frå kassa stinka det til vår store skuffelse kjemikalier, det skal eg helse 
og seie.  Dei må ha sprøyta kassene etter plukking fordi dei skulle halde til transport. Dette 
var nok mine siste nyplukka morellar frå Hardanger. 
 
—  
 
Marit Lyngholm er no pensjonist og busett i Danmark. 
 
 


