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Sidan 2002 har Tysnes So-
gelag kvart år gitt ut kalen-
der og sogeskrift for Tysnes.

Det spesielle med kalende-
ren er at den har presentert 
gamle bilete av hendingar og 
personar frå dei fire kyrkje-
sokna på Tysnes. 

Sogeskriftet har variert frå 
reine temahefte til samlehef-
te med forteljingar frå vanle-
ge tysnesingar, som dei ymse 
skribentane vil fortelja vidare 
til omverda og etterkomarar. 
Ein god tradisjon og kulturarv 
som det er viktig å ta vare på 
i eit samfunn som endrar seg 
i jettfart.

Jubileumsmarkering
I samband med den årlege lan-
seringa av sogeskrift og kalen-
der, har det vore tradisjon at 
sogelaget skipar til Sogesodd, 
der alle skribentane og andre 
gjester er inviterte til sosialt 
samvær med kulturelle innslag 
og god mat og drikke. I år var 
alle som har bidrege med stoff 
til sogeskriftet gjennom alle år 
invitert til festleg samkome i 
ungdomshuset i Våge, og til 
saman vart dei nærmare 60.

Lepraepidemien  
Gjesteforelesar var professor 
Ole Didrik Lærum med for-
draget: «Med den slemme spe-
dalskhet angreben», eit kåse-
ri om lepraepidemien langs 
kysten, og om lege og patolog 
Armauer Hansen. Hansen 

observerte fyrste gong lepra-
basillen i mikroskopet sitt 28. 
februar 1873, og dette er ein 
av dei fyrste observasjonar 
som knyter ein bakterie til ein 
sjukdom.

Professor Lærum vaks opp 
på Voss. Han er også utdanna 
patolog og er ein prisløna kreft-
forskar som har stor kunn-
skap om forskinga til Armauer 
Hansen. Ikkje berre det, han 
har også inngåande kjennskap 
til den næraste familien, slekt-
ningar og omgangskrets i den 
tida han levde. Dette og meire 
til fekk forsamlinga vita om 
frå den jordnære og muntre 
professoren.
Etter matøkta vart den ny-
innspela filmen om Armauer 
Hansen vist av Olav Skjellevik, 
som på filmen også fortel ei 
historie frå Tysnes.

Pasientar på båttur til Våge
For oss tysnesingar er vel 
det gamle leprasjukehuset på 
Kalfaret i Bergen kjent for dei 
fleste.  Hildegunn Knudsen, 
dotter til Wilhelm Waage, har 
saman med mannen Per flyt-
ta til Tysnes og  «Krokjen»  i  
Våge. Mellom mange skriftlege 
kjelder etter faren, fann ho ei 
historie om då leprapasientar 
frå Bergen vitja Våge truleg 
ein gong seint på 1920-talet. 

Ei veke i byrjinga i juni eit 
år, kom ein liten dampbåt med 
namnet «Elisa» tuslande opp-
etter frå Instøyo med kurs for 
Gjerslingen, og smått om senn 

seig han inn til «Johnsakaien».  
Om bord var det leprapasient-
rar frå Bergen. Det var eit fælt 
syn å sjå pasientane som vart 
hjelpte på land. Dei svære såra 
i andletet, avbrotne fingrar, 
føtene reiva i tjukke bandasjar 
gjorde eit fæla inntrykk.

Oversyster på leprasjuke-
huset den gongen var Malene 
Skåtøen frå Reksteren, og det 
var nok ho som hadde teke ini-
tiativet til at pasientane fekk 
oppleva ein fin sommardag, 
kanskje den siste i livet deira. 
Veret var vakkert den dagen, 
fortel Wilhelm, og pasientane 
vart hjelpte på land, og nokre 
av dei  køyrde  på handvogn til 
ungdomshuset, der dei  vart 
plasserte  i sola utom huset 
på austsida. Heile soga om då 
leprapasientane vitja Våge, vil 
koma på prent i eit framtidig 
sogeskrift.     

Av KAAre M. MAlKenes

Sjå fleire bilete på www.tysnes-
bladet.no/biletseriar

Jubileumsmarkering for sogeskrift

INTERESSANT FØREDRAG: Forsamlinga følgjer spent med på føredraget til professor Ole Didrik Lærum.

KAKER SMAKAR GODT: Eit velfylt kakebord er fast meny på sogesod-
det. F.v. Brit Sætre Agdestein, Liz Malkenes og Elling Skartveit.

Bjørg og Gudmund Frugård 
får friviljugprisen for 2012. 
Prisen får dei for arbeidet 
dei har lagt ned  for å gjera 
kvardagen enklare for dei 
eldste i Tysnessamfunnet.

Kvart einaste år har Bjørg 
og Gudmund Frugård lese 
i «Tysnes» om folk som har 
fått friviljugprisen. Og kvart 
einaste år har dei tykt at det 
var fullt fortent at prisen gjekk 
til dei som fekk prisen. At dei 
sjølv ein gong skulle få frivil-
jugprisen, var noko dei aldri 
hadde tenkt.

– Difor kom det som ei stor 
overrasking på oss då Sissel 
Clausen frå friviljugsentralen 
ringde og sa at det var me som 
fekk prisen i år, fortel Bjørg.

– Dette er noko me tykkjer er 
stor stas, følgjer ektemann 
Gudmund opp. 

Med tilnamnet vaktmeisteren
Prisen får dei for innsatsen dei 
har gjort gjennom mange år for 
eldre i Tysnes kommune. Dei 
er båe to aktive i miljøet rundt 
Tysnes Trygdepensjonat. Her 
hjelper dei buarane, og her er 
dei med på å halda uteområ-
det i orden. 

– Gudmund er der så ofte at 
han har fått tilnamnet vakt-
meisteren, kan Bjørg fortelja.

Utanom det er han også 
engasjert i å køyra ut middag 
til eldre som bur heime.

Stiller alltid opp
Det er ikkje berre når det gjeld 
Tysnes Trygdepensjonat at dei 
to er aktive. Av juryen som står 
bak utdelinga av friviljugpri-
sen, vert dei to omtala som 
nokon som alltid stiller opp, 
og som aldri seier nei.

– Viss ingen gjer noko, så 
skjer det ikkje noko heller, for-

tel    Bjørg og Gudmund.
Ved sida av Trygdepensjonatet 
er Bjørg særleg oppteken av 
ungdomshuset i Våge.

– Eg har alltid brukt tid på 
ungdomshuset og ungdomsla-
get. Det er eit hus med sjel, og 
eit hus som i alle år har vore 
viktig for bygda, seier ho. 

Gratulasjonar frå mange hald
Etter at det vart kjend at 
det var Bjørg og Gudmund 
Frugård som fekk friviljugpri-
sen, har det tikka inn mange 
gratulasjonar i form av tekst-
meldingar og telefonsamtalar.

– Å få denne prisen er noko 
me tykkjer er stor stas, for-
tel dei. 

Sjølve prisen kjem til å verta 
delt ut under julebordet for fri-
viljuge, sundag 9. desember 
ved Laukhamar Fritid.

KjArtAn t. MelheiM
kjartan@tysnesbladet.no

Friviljugprisen 2012:

Heider til  
engasjert ektepar

ENGASJERT: I går vart det kjend at friviljugprisen for 2012 går til Bjørg og Gudmund Frugård. Prisen vert delt ut på sundag.   


