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KAPITTEL 1. 

 

Dette var lenge før det ble lagt asfalt på hovedgata i småbyen. Det var 

dengang bøndene fra omlandet sjølv kjørte rundt og leverte mjølk i små, 

skranglete jernspann til de familiene som hadde så sikker inntekt, at de 

kunne gjøre avtale om levering. Små rappe fjordinger og tunge dølahester 

tok seg fram med fulle kjerrer gjennom smug og kroker. De kunne høres på 

lang lei, for smugene var brolagt med små rundsteiner. Andre bønder med 

en mer rasjonell legning leverte mjølka i femtiliters junger til koner som 

hadde skaffa seg et utkomme ved å innrette et av husets rom til 

mjølkebutikk.  

I de bratte bakkene i byens utkanter stoppa hestene opp og la fra seg hauger 

med dampende pærer, men disse fikk ikke ligge lenge før det kom ei kone 

med kost og feiebrett. For rundt de små kvite husene var det gjerne små 

hager der det sto rips og stikkelsbærbusker som trengte gjødsel. 

Det var ikke så mange år siden de første bilene hadde kommet til byen. 

Gamle "By-buden" var i besittelse av en høy Ford som hadde tjent som 

sjukebil i Frankrike under den første verdenskrigen. "Strykern", som vaska 

og strøyk tøy for"de fine" i byen, hadde en åpen Chevrolet hvor han kunne 

plassere tolv skipssekker med skittentøy hvis han surra dem godt. Den 

skaffa ham en betydelig anseelse i byen, men også mye ergrelse, nykkete 

som den var, og tung på sveiva. Lenger nord i byen var det også to, tre 

bileiere. Og den nye presten hadde bil. En innelukka en, og den kunne kjøre 

fortere enn alle de andres. 

Småungene på Bråtan var slett ikke uvante med biltrafikken i Jørnsebakken, 

og lille Eirik, som nettopp hadde vært hos madam Katrine og kjøpt et 

dobbeltstekt brød og to liter skumma mjølk ble stående pent på gatekanten 

og vente, da han så at prestebilen kom hostende gjennom det trange smuget 

ved huset til mor Angell. Der fikk han også øye på leikekameraten sin, 

Hans, som kom løpende mot ham, litt etter bilen. Da skreik det stygt i 

bremsen og prestebilen sto bom stille nesten med det samme. Ut jompa 

presteņ løp etter Hans, fikk tak i øret og vrei rundt.  

- Jeg skal nok venne deg fra å henge fast på biler, din lille tater, freste han. 

Råbæljet som Hans remja ut kunne høres over hele Bråtan, og nysgjerrige 

huer stakk ut av mange vinduer. Eirik sto stum og måpte. Men der kom 

tante Kristiane haltende. Ho hadde sett hele opptrinnet fra kjøkkenvinduet 

sitt, og nå var ho arg.  

- Jeg så nok hva som foregikk her. Hansemann hadde ikke i sinne å henge 

seg på bilen. Han ville bare løpe bort til Eirik der. Den ellers så sindige 

Kristiane stampa stokken sin i gata for å gi ordene ettertrykk. Folk kom til 

og stimla sammen om den sinte kona og den etter hvert noe spakere prest. 
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Men han holdt på sitt, og hoppa til sist inn i bilen sin og trilla videre uten å 

be om unnskyldning. 

Få minutter etterpå hadde Eirik og Hans glømt det hele. De tassa oppover 

steintrappene mot Eiriks hus. Så snart de hadde levert fra seg brødet og 

mjølka, ville de gå opp til Bråtadammen og seile med den fine båten som 

onkel Kristian hadde laga til Hans. 

Eiriks mor talte opp de 54 ørene han hadde fått igjen på den krona ho hadde 

sendt med ham, og sukka tungt. Ho var i sjuende måned med det femte 

barnet. De to små fikk hver sin brødleiv med margarin og sukker på, og 

noen formaninger om ikke å gå høyere opp i åsen enn til Bråtadammen. Så 

klatra de oppover. Hans med den fine to-masta seilbåten og Eirik med et 

stykke bakhunved som han fant nede i vedskjulet. Han hadde også med seg 

den splitternye blåmalte spaden som han hadde fått på fireårsdagen sin 

forleden. Bråtadammen var 10-12 meter lang, ikke breiere enn at de store 

guttene og jentene kunne hoppe tvers over de fleste stedene, og ingen steder 

dypere enn til knærne. Rundt den var det bare nakne åsrabber. De to kunne 

se det meste av byen under seg, og fjorden i mange mils lengde. 

De hadde dammen for seg sjølv i dag, for det var på den tida da de store 

guttene var i gang med morellsalget på dampskipsbrygga, og de større 

jentene måtte vel være hjemme og hjelpe til med ripsplukking og luking i 

hagene. Det var ingen vind til å fylle seilene på den fine båten de hadde 

med, men det gikk greit å skubbe den avsted med en pinne. De leika at det 

var fjordbåter de hadde, og Eirik var skipper, liksom faren sin. Hans ville 

være fyrbøter liksom sin far. Det gikk vel en time eller mer, så fant de på at 

de ville gjøre dammen dypere, og det mente det kunne la seg gjøre ved å 

fylle mere jord på demningen der det flomma over. Eirik hadde jo sin fine 

spade med, men Hans var nok litt for sterk, for den brakk nesten med det 

samme han fikk begynt. Da satte Eirik i med å gråte. Den fine spaden som 

han nesten ikke hadde brukt.  

- Ikke grin da vel. Jeg kan godt betale’n, sa Hans.  

- Du ha’kke noen penger vel, snufsa Eirik.  

- Det har jeg det så, du kan få en femøring a mæ når vi kommer hjem.  

Eirik svelga resten av gråten. En femøring var ikke så dårlig.  

- Hvis du gir meg en av kobber så?  
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En femøring kunne brukes til så mye. Hos Katrine kunne han få en karamell 

og en nippetipp, eller en hel kjærlighet på pinne, eller ei fersk hvetebolle. 

Det var mye han kunne få for en femøring. Men han visste så godt at han 

ikke kom til å gå til Katrine med den. Han ville legge den i strømpefoten 

sin, og gå med den resten av dagen. Så ville den bli skinnende blank, og så 

kunne han ha den å se på tidlig om morgenene når alle de andre sov. Når det 

var bare han og fuglene ute i hagen som var våkne.  

 - Har du en femøring da? spurte han tvilende.  

- Nei, men jeg kan få en av morra mi, mente Hans. 

De stabba nedover åsen igjen. Og det var riktig nok, Hans fikk to 

femøringer. En av kobber til Eirik , og en av jern til seg sjølv. De gikk til 

Katrine, og Hans kjøpte ei hvetebolle som han delte i to, og de åt den mens 

de kikka på alt det andre gode som Katrine hadde i glassdisken sin. Eirik 

knytta hånda godt om mynten sin for ikke å falle i fristelse. 

Om kvelden hadde han vanskeligheter med å sovne. Han hadde fortalt mora 

si om spaden og femøringen, og ho hadde sagt at han var ei ordentlig lus. Nå 

angra han bitterlig. I morra skulle han si omforladels, og kanskje gi 

femøringen tilbake, enda den hadde blitt skinnende blank. Broren, Jan 

Fredrik, som lå i den andre enden av senga hadde sovna for lenge siden. Og 

storebroren Fritjof, som hadde seng for seg sjølv sov også nå. Nesten alle 

fuglene utafor hadde slutta å synge, så de sov nok de også. Men mora var 

våken, for han kunne høre at symaskinen tukkedura nede på kjøkkenet.  

Eirik kunne også høre at noen banka og banka på ei dør, men det kunne ikke 

være hos dem for så hadde vel mora åpna. Han reiste seg i senga å kikka ut 

av det åpne vinduet. Det var stadig nokså lyst ute, og han så en tjukk mann 

som sto å dundra på døra nede hos Hans. Så; der gikk vinduet i soverommet 

deres opp, og han kunne høre at mora til Hans spurte hvem det var. Mannen 

som hadde banka sa et rart navn som Eirik ikke kjente, men nå gikk han et 

skritt tilbake, og da kjente Eirik ham. Det var han som hadde vridd øret 

nesten av på Hans før på dagen. Han sa noe om at han var lei seg for det i 

formiddag, og han ba om å få snakke med Hans. Han måtte ha tilgivelse, sa 

han.  

Eirik visste ikke riktig hva det var for noe, men mora til Hans visste det nok, 

for ho sa at han måtte vente med den til i morra. Ho ville ikke vekke ungen 

nå, sa ho. Det ble sagt mye mere også som Eirik ikke forsto, men tilsist sa 

mannen at han kom igjen neste dag, og Hans skulle få bli med ham på en 

biltur. Mora til Hans sa at det kunne han gjerne, og så sa de godnatt og 

mannen gikk ned gjennom det bratte smuget mot Jørnsebakken.  



Lille Eirik 
Fortelling av Håreik Storrud  
 

4 
 

Eirik krøyp inn under teppet igjen. Skulle Hans få lov til å sitte inne i en 

ordentlig bil? Så var han verdens heldigste gutt. Eirik var så misunnelig at 

alt ble violett når han lukka øynene. 

Neste dag begynte som de fleste andre dager på Bråtan. Konene gikk til 

vannposten med sine sinkbøtter og fikk seg dagens første sludder, og 

rimelig:nok var det nyprestens nattlige besøk som var hovedemnet. De store 

guttene løp til brygga for å selge moreller på formiddagsbåtene. De store 

jentene hjalp sine mødre i hus og hager, og de små leika i smugene og oppe 

i åsen. Men Eirik lå flat under den tette ripsbusken i hjørnet i hagen og 

kikka i smug ned på Hans som lå bakom der skjeve doen deres og samla 

meitemarker i en blikkboks. Mora hans hadde fortalt ham at nypresten snart 

kom for å ta ham med på en biltur, men til det hadde Hans svart at han aldri 

i verden ville kjøre bil med den øreklypern. Av og til kikka han opp mot 

Eiriks hus og ropte, men Eirik bare lå taus i skjulestedet sitt. Han var sur og 

misunnelig på vennen. Det med femøringen hadde han tenkt mere på, og 

kommet til at han ikke ville gi den fra seg likevel. Ikke ennå, kanskje en 

jernfemøring en annen gang, for Hans kjøpte jo bare godteri for den likevel. 

Men der kom jo nypresten rundt hjørnet, og han så slett ikke sinna ut idag. 

Det runde huet blinka mot sola og han smilte som en stemorsblomst. Da 

han fikk øye på Hans, skritta han rett ned til ham.  

-Nu lille venn, skal vi ta en riktig lang, lang biltur sammen. Men Hans bare 

skulte stygt opp på presten, rota rundt i det fuktige løvet og dro opp enda en 

feit meitemark.  

- Jæ vikke, sa han olmt.  

- Så, så, sa presten. -Jeg vet godt at jeg var slem igår, men nu skal vi 

glemme det.  

- Jæ vikke likka væl, sa Hans og reiste seg og gikk. Men da kom mora til 

Hans, og presten satte henne inn i sakens gang. Så prøvde de begge og 

overtale Hans til å bli med, men han var sta og bare glodde i bakken og 

sparka sand så føyka sto som ei sky om beina. Begge de voksne fortsatte å 

mase, og til sist løfta Hans litt på huet og sa. 

 - Hvis han Eirik får værra me så.  

Mora forklarte at Eirik var bestevennen til Hans, og at han bodde i huset like 

ved. Det syntes presten var helt i orden, og mora til Hans ropte på Eiriks 

mor helt til ho kom ut på balkongen. Det ble litt snakk fram og tilbake og 

Eiriks mor ropte på ham for å se om han var rein nok for en presteskyss, 
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men det var for seint. Eirik var alt over stakittgjerdet og i lange byks 

nedetter den knuddrete bakken mot Hans og prestemannen, 

Det var et stort og høytidelig øyeblikk da presten åpna bildøra og de to 

småpjokkene kraup inn og satte seg i baksetet. Dessverre var det ingen store 

gutter tilstede i Jørnsebakken, men søstra til Eirik og to andre store jenter så 

dem i alle fall. Det kilte i Eiriks mage da de begynte å trille, og han tviholdt 

seg i ei reim på bildøra. Hans tok det roligere, enda han heller ikke hadde 

vært inne i en bil før.  

- Kanskje vi kommer til Moss, hviska han inn i Eiriks øre. Presten kjørte 

pent og sakte idag. Forbi tollbua og oppover mot torget. Så langt hadde de 

begge vært før, med mødrene sine, men så kjørte de inn i det ukjente. Utafor 

et veldig høgt hus stansa presten bilen, og han spurte om de visste hva det 

var for noe. Eirik tenkte at det kunne være en skole, men han sa ikke noe. 

Hans hadde fått øye på alle de fine blomsterbeddene med kors på, så han sa,  

- Det er kjerka.  

- Du har rett i det, vennen min. Men det heter kirken. De kjørte videre 

gjennom byen og Eirik vinka til alle som gikk eller sto i gatene, og det var 

noen som vinka tilbake. Så kom de fram til fjorden igjen et sted hvor sundet 

var veldig trangt.  

- Nu er vi helt ved festningen, sa presten, og ved ei brygge stansa de igjen 

og der sto det en riktig levende soldat med gevær på skuldra. Presten pekte 

og viste dem kanonene på holmen og i åsen bak dem. De hadde så ofte hørt 

kanonene når det ble øvelsesskutt med dem, og de hadde sett spruten av 

kulene som tok vannet rundt skivene det ble skutt mot. Nå hadde de også 

sett kanonløpene der kulene kom ut. 

De kjørte videre og tilbake samme vegen. Hele tida var presten blid og 

snakka snilt til dem. Hans svarte bare kort og Eirik sa ingen ting. De stoppa 

på Lehmansbrygga, og der tok presten fram et kremmerhus og bød dem 

sukkertøy. Eirik valgte seg et stort rødt et. Hans hadde så svarte fingre at 

han ikke fikk lov å ta sjølv, men presten ga ham et gult et. Derpå åpna 

presten bildøra og sa,  

- Takk for turen , gutter,  

- Værsågod, svarte Hans. Eirik sa ingenting, men han ble veldig glad, for 

nettopp da kom morellguttene slengende med korgene sine. De stoppa opp 

og glodde stort på de to smårollingene som hoppa ut av bilen og gikk med 

verdige skritt mot kiosken til Tuste.  
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- Har dere kjørt med bil? peip Fregne-Roy.  

- Hvor har dere vært henne a? spurte storebror Fritjof.  

- Rundt i hele væla, svarte Hans. Han tok det gule sukkertøyet ut av munnen 

og så på det. Så putta han det inn igjen. 

— 

 

 

Foto fra begynnelsen av 1920-årene. Håreik sitter i midten, Ole Kristian 

står til venstre, Synnøv til høyre og Roald bak. Lillebror Bård var ikke født 

ennå. 


