Pettergarden på Nysætra.
Året er 1882. Johan Olaus frå Pettergarden på Løset og Marte
Regine frå Almeskar har funne kvarandre.
Det vert fortalt at Johan og Marte vurderte å dra til Amerika for
å finne lukka der, men slik blei det ikkje. Dei hadde fretta at
bykselen på Nysætra var ledig.
Nysætra stod truleg ikkje så høgt i kurs. Johan gjekk slik at
skyldfolk i Pettergarden på Melset i Ramstaddalen ikkje skulle
dra kjensel på han då han skulle fram å sjå på garden.
Johan var den yngste av 11 barn. Han fekk sikkert ikkje velge
og vrake, men det var nok ein kar med tiltak. I desember 1882
vart bykselsedelen tinglyst og året etter gifte Marte og Johan
seg. Dei hadde blinka ut livsvegen sin. Dei skulle flytte til
Nysætra. Begge var oppvaksne på gard og dei var vande med
arbeid og det kom vel med.
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Det var no komne nye folk i Pettergarden på Nysætra!

Nysæterstova ved hundreårsskiftet.

Dette er det eldste stovehuset på Nysætra. Nabogarden, Lassegarden, vart
frå-skyldelt som eige bruk i 1805. Den eldste delen av Petterstova må då
vere frå først på 1700-talet. Den kan òg vere frå før 1700 og det er og
bygningsmessige teikn som tyder på at den er svært gammal. Det vert
fortalt at det var 100- års aldersforskjell mellom dei to stovebygningane på
Nysætra
Den venstre delen på hitsida av trappa er den eldste. På eit eldre bilde som
i dag er borte, so var det frå venstre eit vedskjul med skråtak. So var det
eit kammers som er fjerna, men døra til kammerset er framleis på plass i
veggen.
Innanfor det vesle glaset var det kjøkken og so var det stova. Til venstre
for personen i kvitt forkle var det utstikk i tømmeret som kan tyde på at
her kan det ha vore ei sval. I taket i stova var det merke etter ljøre.
Denne stova vart oppussa og truleg også skifta dører for bokstavane i
namna til brukarane frå 1857-1882, Ole og Lovise, er skrivne i målinga på
karmen over døra mot gangen og årstalet 1879. Denne stova fekk namnet
”målarstøvå”.
Ole drukna i Storfjorden 19. jan. i 1884. Lovise budde her til ho døydde i
1905.

Vi tek med oss bilde for å sjå på resten av stova.
Innanfor første kjellardøra til venstre for trappa var der brønn til
vinterbruk. På grunn av at dette var vatn frå ei oppkome var kjellaren
forholdsvis kjølig, også om sommaren. Den vart derfor nytta til
oppbevaring av visse matvarer. Dette kjellarrommet vart kalla for
vasskjellaren.
Inngangen til den eldste delen var på baksida av huset. Trappa med gang
og ark og kjøkken på baksida og med ei stove til høgre kalla for
”storstøvå”, vart påbygd av Petter Olaus Pedersen Søvik, også kalla for
”Store-Petter”:
Det vert fortalt at husfolket låg i denne stova før den var ferdig. Senga sto
på plankar for det var ikkje lagt golv. Mannen hadde øksa ståande attmed
senga. Han vakna av støy i rommet og såg at ein bjørn stod på bjelkane i
stova. Han tok øksa og gjekk mot bjørnen som miste balansen og ramla
mellom bjelkane og hamna i kjellaren. Her luska han seg ut kjellardøra.
Bjørnen var sikkert irritert for han sette seg til å brøle eit stykke frå huset.
Det høvde godt for naboen, Jon Bodvardsen, også kalla ”Bjønna-Jon”.
Han felte bjørnen på staden!
Stova heilt til høgre i bildet vart påbygd av Johan Olsen i rundt 1900. Det
var inngang og ei matbu på baksida. Denne stova vart kalla ”nystova. Til
høgre for trappa ser vi ein mørk flekk på muren. Dette er humleplantar.
Heilt til høgre og lenger bak skimtar vi løa på Jonsplassen.

Dette bildet viser ein del av vasshjulet som vart brukt som drivkraft for
truskemaskin. Det vart truleg brukt fram mot 1920. Ca. 20 m ovanfor var
der tidlegare eit kvernhus. For å få nok vatn til å drive desse vart det
opparbeidt ei grøft opp gjennom nakken til eit stykke nordaust for
Røvanakken. Likevel så måtte det mykje regn til for å skaffe nok. Seinare
vart det bygt kvernhus vest for Nysætra med ei veite frå Røvsdalselva.
Denne kverna var felles for dei to bruka.
Johan Nysæter bygde også ei kvern i Fausaelva.
Steingjerdet er geila mellom tuna og grinda er i vegen gjennom tunet, men
det er lite spor etter veg. I 1894 var det ein orkan som gjorde stor skade på
taka på Nysætra. Det er fortalt at det vart reve på halve stovetaket, på løa
og stabburet. Stabburet vart seinare flytta til området mellom vasshjulet og
stova.

Petterstova ca. 1910.
Frå venstre: Marte - Lars Petter og Johan.
Personane på trappa er losjerande byfolk.
Åra rusla og gjekk på Nysætra.
Johan og Marte kava med sitt. Borna Olave Petrine f. 1885 og Lars Petter
f. 1888, kom tidleg med i arbeidet på garden.
Johan var først bykslemann i 30 år, men løyste ut garden i 1913. For å
finansiere kjøpet selde han husa på Jonsplassen med tomt for kr 1000.-.
Johan la ned eit stort livsverk på Nysætra, men dreiv også bygningsarbeid
som attåtnæring. Han dødde i 1919, 68 år gamal. Ein arbeidets
heidersmann som hadde sett spor etter seg!
Kona Marte som var ni år yngre tok sin del av arbeidet og det var sikkert
like strevsamt.
Ho døydde i 1929, 69 år gamal.
Den neste brukaren av Pettergarden var sonen på garden, Lars Petter, som
tok over i 1922.
Systera, Olave selde sin part i bruket til Lars Petter og fekk samtidig rett
til eit rom i stovebygniga på livstid.
I 1927 vart Lars Petter gift med Lovise Sivertsdtr. Løvoll f. 1905 på Vigra.

Dette er gamletuna på Nysætra.

Grinda som vi ser står open. Den var i kommunevegen. Hitafor grinda ser
vi spor etter murane der vasshjulet sto. Bak grinda ser vi vognskjulet på
Lassegarden med Lassestabburet rett bak.
I venstre kant av bildet ser vi begge løene. Vi ser portstolpane til
Lassegarden i bakgrunnen.

Utdrag frå gardssoga)
I Lars Peter si brukstid fôra dei 2 hestar, opp til 9 kyr og 10 sauer. Hadde
mange store utslætte, m.a. i Røvsdalen, med sel og løe, og var der kvart
år ei 14 dagar. Lenger oppe i Røvsdalen, ved Svartehammaren, var der
tre små oppmura rundingar som dei kalla gjetarhytter, av same slaget som
ein finn på Dovre og andre stader.
På Nysæter gjorde lægjet at det vart kort sommar, sein sommar. Snøen
låg så lenge. Når det vart bert, gjekk det fort. Dei hadde eit merke på når
dei kunne ta til med slåtten. Det var når snøen ikkje rakk lenger ned enn
til Ihlje-sletta (= Litlesletta). Våronna og slåtten gjekk mykje godt i eitt.
Og hausten kom fort. Eitt år køyrde dei inn siste hesjane i måneskin. Og
dei måtte skuffe snøen av potetforene når potetene skulle takast opp. Dei
brukte treplogar, ein for høgrehand og ein for venstrehand. Lendet var
bratt, men dei kunne bruke både slåmaskin og hesterive. Ei av attelegene
vart kalla Cecilia-attelega, etter kona til Store-Petter. Anders-reiten låg
nede ved Nysætervatnet. Truleg oppkalla etter tenaren Anders som var
på Nysæter 1747-48. Det var særleg havren det var vanskeleg å få moden. Dei hadde eit arbeid dei kalla «å køyre reine». Det var å flytte mold frå
nedste reine til øvste.
Lars Peter brukte smia til «Gullsmed-Knut». Den stod enno då.
No syner berre murane att.
Lars Peter dreiv fiske frå Vigra og Alnes i yngre år, seinare
anleggsarbeid, særleg i tida mellom jul og påske.
Heimefisket i Nysætervatnet var så godt at dei heldt seg med fisk
derifrå. Frå midten av august og ut over hausten dreiv dei garnfiske så
å seie dagleg.
(Utdrag slutt)

Dette er tuna på Nysætra i 1930-åra.
Stien som går ned til tunet er ein del av den opphavlege stien over
Nysætra. Den gjekk ovafor tunet og gjennom stølen til Knut Pedersen
Langlo som hadde sæter litt utanfor høgre billedkant. På venstre sida av
stien er der ein lys stein. Nedafor den kan ein så vidt sjå tufta til den eldste
plassestova på Jonsplassen. Det skal vere her Jon Bodvardsen Fausa
budde. Han vart også kalla for ”Bjønna-Jo”. Stien går ned i Pettergarden.

Det er Petterstova vi ser til venstre på bildet med løene i bakgrunn. Til
høgre på stova synest ei dør. Dette er den eldste inngangen. Til høgre for
døra er der eit lite glas. Rundt dette var det innslege i tømmeret ein
mengde små trefliser. Ca. 0,5 cm breie og 1,5 cm lange. Dette har vist seg
å vere frå eit gammalt ritual.
Begge stovene på Nysætra hadde frå gammalt inngang frå baksida. Dette
gjaldt også plassehusa.
Smia til ”Gullsmed-Knut sto ovafor Petterstova. Vest for stova ser vi
stabburet. Ovafor stabburet sto i eldre tid eit kvernhus. Der vart det seinare
grave brunn og oppsett brunnhus. Det er grunn til å tru at brukarane på
Nysæta seinare brukte smia til Knut, men det er ikkje funne noko av
smiverktøyet.
Heilt til høgre på bildet ser vi husa i Lassegarden.

Pettergarden sett frå Jonsplassen.
I ei tømmerstove utan bordkledning gjekk det sikkert mykje ved.
Legg merke til telefonstolpen ved løa.

Petterstova frå aust.
Vi ser at nyevegen nedafor stova er komen på plass. Telefonstolpen
tilseier at bildt er teke etter 1922.
Dagleglivet på Nysætra. (Jostein Nysæter fortel).
Om gardsdrifta er det i grunnen få opplysningar, men det er kjent at det
var ei viss uvisse på grunn av at bruket var eit bykselbruk. På trass av
dette so bygde Johan på eit rom med gang og matbod i den austre enden
av stova. Den vart kalla ”nystova”. På løa vart det bygt ny hestestall med
rom for unghest. Vidare vart stabburet flytte vest for stova. Det sto
tidlegare nedafor vegen. I tillegg til dette har det truleg også bygd nytt
kvernhus i Fausaelva.
Løa vart også utvida mot vest slik at det vart betre plass til høyet. Her vart
det lagt rishjell over murane. Rommet under vart nytta til oppbevaring av
hesjestaur, reiskap og laukjørv.
Johan var bygningsmann og dei påbyggingane som er nemt her er utførde
i den tida han hadde garden på bygsel. Elles er det kjent et Johan var på
bygningsarbeid i tillegg til gardsdrifta.
Dette var i naturhushaldet si tid og ein måtte vere sjølvberga på dei fleste
område. Med den fjellgarden som Nysætra er, kunne det by på mange
vanskar med ein kort og hektisk sommar. Det vart avla korn, både bygg og
havre. For å kunne gjere dette brukte dei å ”mylde” åkrane. Dei strødde då
jord og oske på åkrane for at snøen skulle smelte tidlegare. Det vert fortalt
at når dei pløgde åkeren som var ”mylda” so køyrde dei hesten i
snøbarden for enden av plogføra.
Det forekom også at dei siste kornhesjane vart berga i hus etter at snøen
hadde lagt seg om hausten. Det meste av dyrkajorda vart nytte til åker og
derfor måtte vinterfôret finnast i utmarka. Nakken vart innegjerda for at
det skulle bli best mogleg utbytte av utmarkslåtten. Her vart det berre beita
om hausten.

I august brukte dei å flytte fram i Røvsdalslia på utslått. Dei bodde då ca. 3
veker i selet i lia. Der var det og utløe for oppbevaring av høyet. Dette vart
køyrt til gards om vinteren.
Tidleg på hausten vart det hogd lauv til vinterfôr for sau og geit. Bjørk,
rogn og selje vart felt og greinene vart bunta saman til ”lauvkjørv” og sett
til tørk.
På Nysætra er vinteren lang og våren ofte sein og det var naudsynt å
skaffe tillegsfôr. Det vart då bjørk og det tynnaste av greinene vart hogd
av til ca. 1 cm tjukne. Det vart kalla for ”beit” og vart nytta til ku, sau og
gjeit. Rogn vart og felt om våren og borken smidd av og nytta til tillegsfôr
til kyrne, men borken hadde lett for å setje usmak på mjølk og smør.
Frå gammalt av hadde Nysætra beiterett på Leite i Fastendalen og med rett
til å ta almebork til menneskeføde. Denne retten var det tvistemål om i
1885 då Nysætra fekk rett til å beite småfeet frå 6 – 27 mai og storfeet frå
13 – 27 mai. Denne retten vart tinglyst 22 mars 1886. Det vert fortalt at
det vart trakka rås med truger for å få dyra på beite i Fastendalen.
Nysætervatnet hadde nok på den tida og også seinare svært mykje å sei i
naturalhushaldet.
Under haustfisket vart den fisken som ikkje vart brukt fersk, salta til
vinterbruk. Det var røyra det vart fiska mest etter om hausten, for det var
den som egna seg best til salting. Det var også dreve isfiske. Det vart då
nytta tynne strimlar av kalvekjøt til agn.
Andreas Lade har fortalt at røya vart sett ut i vatnet i 1870-åra av Elias
Lade (Nysæter). Om dette er rett eller ikkje er i dag uvisst.
Jakt og fangst hadde og ei viss betyding. Olave Nysæter har fortalt at når
ho som lita jente passa rjupesnarene so hadde ho med ein sekk som ho
hadde dei fuglane som ikkje var daude i. Ho tok dei med til faren som
avliva dei. Ho var for lita til å kunne gjere det sjølv.
På denne tida var det mykje måse på storholmen. Dei plukka måseegg for
sal i Ålesund. Dei plukka to gonger. Den tredje gongen måsen la egg, fekk
han behalde dei. Det var ein del misunning for den inntekta Nysætra hadde
frå eggsankinga.
Det er sagt at måsen var lei til å ete opp såkornet før det spirte. Sjølv om
måsen gjorde skade på såkornet er det lite truleg at den vart sett på som
skadefugl. Tvert i mot vart det sett på som eit vårteikn når måsen kom,
sjølv om holmane var kvite av snø.
På den tida fanst det framleis bjørn i skog og mark, men folk hadde eit syn
på rovdyra som er litt ufatteleg i dag.
Lars Petter som var liten smågut skulle gå å hente merra i middagskvilda.
Då han kom opp til Røvanakken såg han at merra gjekk på Ramstadsida
under Auskaret. For å kome dit måtte han passere ein saueflokk som gjekk
nedanfor eit tett kratt. I det han gjekk mellom sauene og krattet så sprang
det opp ein bjørn i krattet med eit brøl. Lars Petter fortalde at han var så
nær at han såg ”grisetrynet” på bjørnen. Han vart då redd og sprang nedatt
og fortalde faren kva som hadde hendt, men der var ingen nåde å få, han
måtte gå oppatt og hente merra. Han gjekk då ein omveg for ikkje å treffe
bjørnen, men då såg han ikkje korkje bjørn eller sauer.

Olave skulle køyre til Ramstad med merra eit ærend, men då ho kom
mellom Fausaskiftet og Furesætra, nekta merra plent å gå vidare. Ho måtte
snu fram att på Nysætra. Faren vart med tilbake og han fann bjørnespor i
veggrøfta. Han fekk merra over sporet og Olave måtte forsette turen
åleine. Ho var redd heile turen, sa ho seinare. Jenta var då mellom 10 og
15 år.
Den første tida Johan var på Nysætra var det dårleg med vegsamband. Det
er kjent at det vart søkt om veg frå Fastendalen til Nysætra i 1843, men det
var motstand mot å bygge denne vegen frå Ramstaddalen. Når vegen frå
Furesætra til Nysætra vart bygd er usikkert, men det er tinglyst forpliktelse
datert 26 mars 1877. Vegen frå Drotninghaug til Nysætra var det Aalesund
Turistforrening som arrangerte dugnad på våren 1891, men grusing stod
att. Nysætra fekk vedlikehaldet frå bytet til Lade og til Furesætra. Dette
vedlikehaldet varte til midten av trettiåra då kommunen overtok
vedlikehaldet av vegane.
På Nysætra har det vore ein del turisme, sannsynlegvis langt attende i tid.
Det var for det meste dei same personane som kom att år etter år. Det var
jakt og fiske som lokka mest.
Mellom andre var det to engelskmenn som var årvisse, men dei kom ikkje
att etter første verdskrigen, vert det sagt. Dei må ha vore her i mange år for
eg hugsar eg fekk leiker som Olave og Lars Petter, far min hadde fått med
dei.
Det var også ein god del skyssing med hest og kjerre. Olave har fortalt at
når det var fullt lass so måtte ho springe til sides av vogna for å spare
merra. Det var hardt å vere kusk. Turen gjekk både til Ramstad og Aure.
Eldre folk oppe på Ramstad har fortalt at dei såg når Pettermerra for
utover på Klokk. Ho hadde so godt ganglag, visstnok reine travhesten.
Når dei hadde køyrt turen frå Nysætra til Aure, vart hesten sveitt og varm.
Dei brukte då å bade hesten ved å symje rundt kaia på Aure før dei tok fatt
på heimvegen.
Seinare kom også påsketrafikken i gong. Det var då vanleg at husfolket
samla seg på eit rom. Byfolket hadde resten. Det var då å håpe at det ikkje
vart ”innepåske” for då gjekk det så mykje meir ved og den var ikkje
betalt av byfolket.
Å bo på ein fjellgard som Nysætra kunne by på mange vanskar. Du måtte
klare deg sjølv. Hjelpa var langt unna som då Johan hadde vore ein tur til
Ramstad på vinterstid. På tilbaketuren bles det opp til snøstorm. Då han
kom fram mot Nysætra hadde vegen blåst igjen med store snøskavlar. Å
moke veg var ikkje å tenke på, men dei la tepper oppå snøen og leidde
hesten over teppa til gards, men det vart seine natta før dei kom i hus.
Det er fortalt at Johan tidleg var merkt av slitet på Nysætra. Dei siste åra
hadde han vatten i lungene. Det førte til hans tidlige død. Marte sat då att
som enkje og dreiv garden saman med dei to borna sine.

Etter kvart melde nok behovet for telefon seg. Den 20 mars 1922 vart det
inngått kontrakt med Ramstad, Svindset og Krogen om fri grunn til
linjebygging for oppsittarane på Nysætra frå Ole Svindseth sitt hus heilt til
Nysæter eigedom. ”Den frie tilståelse omfatter så vel fremtidig
vedlikehold av stolpeskifte som nybygg”.
Det vart kjøpt stolper på Glomset. Dei vart fløta til Ramstaddal. Korleis
det vidare arbeidet med telefonlinja gjekk fore seg veit eg ikkje, men eg
går ut frå at det vart utført på dugnad. Det vart reist 115 stolper og det vart
nytta ein tråd med to forskjellige tjukkelser med den tjukkaste tråden frå
Leite og fram til Nysætra. Det var til saman fire abonnentar på linja.
Forutan dei to bruka på Nysætra var Svindsethaugen og Olegarden på
Svindset med. Då det var fleire abonnentar på ei linje, vart det nytta eit
apparat som vi kalla for vendar. Dette verka slik at når vi skulle ringe frå
Pettergarden til Lassegarden måtte vi vri vendaren. Når samtalen var over,
måtte vi slå tilbake for å opne linja mot sentralen i Ramstaddalen. Denne
linja var i bruk til hausten 1946.
Som før nemt så dreiv Marte og dei to borna hennar, Olave og Lars Petter
garden i 1920-åra. Det måtte skaffast inntekter utanom gardsdrifta. Dette
førte til at Lars Petter var på vinterfiske. Det var då berre to kvinnfolk att
på garden i hardaste vinterstida. Sjølivet vart sett på som risikabelt og
gjennom kjennskap vart det skaffa vintersarbeid for Lars Petter på Shellanlegget på Bjørnøya frå jul til påske. På vinters tid og med Lars Petter
vekke, måtte det hoggast meir ved. På den tida vart det nytta risved til eige
bruk. Famneveden måtte sparast for sal. Til hogginga vart det nytta leigd
arbeidshjelp, som regel for to veker i gongen.
Lars Petter vart gift i 1927. I bygdeboka står det at Lars Petter var brukar
frå 1922, men han overtok garden først ved skjøte 4. januar 1932 som arv
for kr 2800.- Olave hadde borett i eit rom i stovebygninga på livstid og
eventuelt i eit tilsvarande rom i eit nybygg. Femårsverdien var sett til kr
200.-

Nysætra i 1936. Bildet er teke frå båt. Fotograf Haram. Roskar Jostein
Nysæter.
Til venstre i bildet ser vi hytta til Karl Ramstad. Den er bygd først på
1930-talet. Karl Ramstad hadde avtale med byfolk om transport til og frå
Nysætra med drosja sin. Seinare vart Ramstad tilsett i Stranda og
Sykkylven Billag og hadde då ruta på Nysætra om sommaren. Han
overnatta då på hytta si til neste dag.
Lassegarden er til venstre i bildet og Pettergarden til høgre. Steingjerdet
mellom tuna er oppsett etter 1913. Det var då utskiftning på innmarka og
Nakken. I venstre kant av Lasseløa, halvvegs opp i Nakken, kan ein sjå
”nakkeløa” til Lassegarden. Det var ein attraktiv postplass på speljakt etter
orrfugl om våren.
Til høgre på bildet er plassestova til Hans Nysæter (Fjørstad) som døde i
1909. Plassestova vart i 1913 selt til hytta og var såleis den første hytta i
området.
I naturalhushaldet si tid var Nysætervatnet ein del av næringsgrunnlaget
for gardane på Nysætra. I Pettergarden var fiske i vatnet ein del av
gardsarbeidet. Om våren når isen gjekk vart det fiska med garn etter aure i
ca. to veker. Deretter vart det brukt sluk, oter og litt line utover sommaren.
Frå midten av august til isen la seg vart det brukt garn. Om sommaren var
det mest aure, men det var røyra som egna seg best til salting for
vintersbruk. I kjellaren sto det tre såkalla kvartel. Desse vart som regel fylt
med salta røyr i løpet av hausten.
Om hausten starta arbeidsdagen med ein tur på vatnet for å drage garna.
Det gjaldt å finne dei plassane røyra gjekk fram under land for å gyte. Det
ga dei største fangstane.
Det som sto oftast på middagsbordet var kokt aure eller røyr. Rogna vart
også brukt til middagsmat.
Fisket i vatnet var også attraktivt for turistane.

Marte

Olave

Lars Petter – Olave - ukjend – Gurine med Marte i forkant.

Lars Petter

Margit-Palma-Olave-Gurine—mikkel-Lovise Oddlaug-Jostein

1941

Jostein

Olave

Lars Petter
(sitande: Lise Løvoll, ein slektning)

Dette var strevsame, men gode dagar på Nysætra. Det fekk dessverre ikkje
forsette slik. Lars Petter døyde brått våren 1945. Enkja, Lovise sat att med 7
born. Den yngste var fødd etter at faren var død.
Eldste sonen, Jostein var då 17 år. Etter at Lars Petter døydde budde familien
først på Fausa, så på Velle. Lovise arbeidde ei tid på konfeksjonsfabrikk og
bygde hus på Vik.

(Utdrag frå gardssoga)
Lars Peter Elias Johansen Nysæter f 1888 d 1945
g 1927 med Lovise Sivertsd. Løvoll f 1905 på Vigra
Br 1922-1945
Born: 1. Jostein f 1928, g Astrid Hole Drabløs f 1926. Bustad Straume
2. Margit f 1931. Bur i Bergen.
3. Palma f 1934 g Jostein Gjerde f 1932. Bur på Blindheim, bnr 75
4. Liv f 1936 g Sveinung Bjørke, Brudevoll brn 8
5. Oddlaug f 1938, g 1958 Peter Larssen Haugset
6. Martin f 1941, g Anne Marie Johansen frå Flagstad. Bur på Aure
7. Lars Petter f 1945, g Edel Sølvi Alnes f 1947 på Godøy.

Palma-Lovise-Martin-Oddlaug-Lars Petter-Margit-Liv-Jostein
1946

Jostein fortel vidare:
Lars Petter hadde tidlegare vore på anleggsarbeid frå jul til ca. midten av
april. Dette vart det slutt med då Lassegarden vart fråflytta i 1936. Slik
garden ligg til var alt arbeid utanom garden utelukka. Ein måtte då leve av
det som garden gav og det var frå hand til munn i ordets rette forstand.
Med stor familie og vanskelege forhold so klarte Lars Petter sine
forpliktelser utan offentleg støtt. Han sa det ofte at blir eg ikkje rik på
annan måte enn å svelte meg og mine so kan det vere det same. Under
krigen vart det prøvt med geiter og ysta ost av mjølka. Osten vart selt
privat og dei kronene kom vel med.
Lars Petter hadde i mange år hatt helsmessige problem med magen. Til
påske i 1945 hadde han lova hyttefolk å prøve å få køyrbar veg til
Nysætra. Han hadde moka snø i fleire dagar og då han kom fram til
middag var han temmeleg dårleg. Det var som om det hadde revna inne i
magen. Likevel ville han heim att på Fure for å forsette etter middag, men
då nekta Lovise han det. Neste dag kl 09.30 den 24 mars døydde Lars
Petter utan å ha fått legehjelp.
Etter å ha sete vakt over mannen til han døydde, gjekk Lovise ut på
trappa og sette seg. Her vart ho sitjande ei kort stund, før ho reiser seg og
seier til Jostein. ”Her kan oss ikkje bli buande”. Lovise sat då att med fire
ukonfirmerte barn og det femte var ikkje fødd. Ho følte ansvaret for seg
og sine, men tvers gjennom sorga var ho sterk nok til å tenkje på barna si
framtid. Lovise viste kva det ville innebere å bli buande på Nysætra. I
ettertid må det seiast at Lovise hadde rett.
Den yngste av barneflokken, Lars Petter vart fødd den 2.juni 1945 i
Edvard-garden på Løvollen i Søvikdal. Mor og barn var der ei vekes tid,
men familien har ikkje budd der.
Sommaren 1945 vart garden dreven mest mogleg som vanleg. Om hausten
vart fôret køyrd til Fausa der Knut Viddal gav husrom både for folk og fe.
Våren 1946 vart det flytta fram att på Nysætra og i løpet av hausten vart
gardsdrifta avvikla.
Det var mange som meinte at for å greie seg måtte Lovise bli boende på
Nysætra. Husa var dårlege og det vart gitt høve til å kjøpe ei
”tyskebrakke” på Tyssa på Ørskog som kunne flyttast til Nysætra. Brakka
vart reva og flytt til Stordal der Brune Industri leigde den for å dreie årer
der. Det var då på tale at familien skulle flytte til Stordal.
Åreproduksjonen i Stordal tok slutt og brakka vart seld til Helland & Lie,
seinare Helland Møbler.
Hausten 1946 flytte familien til Velle der Lovise dreiv systove. Familien
budde då på stabburet i Karigarden. I 1954 flytte familien til eige hus på
Vik.
På Nysætra tok det til og vart dårleg med taket på stova. På amatørvis vart
det gjort forsøk på å rette på taket med never frå ei løe på Fausa. Først på
60-talet tok stormen den vestre delen av løa. Det var den delen som Johan
hadde bygt på. Heile løa vart då reven.
I midten av sekstitalet var taket på stova så dårleg, at noko måtte gjerast.
Lovise hadde då klart å spare seg opp litt midlar og kontakta Anton Aure
til å utføre arbeidet. For arbeidet skulle han få ei tomt til hytte. På denne
måten vart stova på Nysætra redda for ei tid.

Liv Nysæter Bjørke fortel:
Eit barndomsminne:
Det eg no skal fortelje om, hende ein vinterdag, nærare bestemt den 23.
mars 1945. Denne hendinga snudde opp ned på familielivet på Nysætra.
Alle i heimen var som vanleg tidleg oppe. Fyrst var eg ein tur i fjøset
saman med mor.
Då fjøsstellet var over, åt vi frukost. Mor smurde nistepakke til far og
meg. Far skulle moke veg for påsketuristane med spade. Vi gjekk heim til
”Furesætra” for dit hadde han kome med mokinga dagen før. Vi kom
heim til sætra i 9-tida om morgonen.
Etter kvart merka eg at far vart svært dårleg. Han fekk store smerter og
greidde ikkje å stå oppreist. Han sa at vi må prøve å kome oss heim. Far
trengte hjelp heile vegen og det er den lengste turen eg har hatt heimatt
nokon gong. Då vi endeleg nådde Nysætra var klokka rundt 11 på
formiddagen. Far vart lagt i seng og hadde framleis store smerter. Alle
forsøk på å få tak i lege var mislukka.
Det vart ei lang og tung natt. Utpå formiddagen døydde far.
Våren 1945 førde med seg store forandringar for mor, som var på veg med
minstemann, og oss 6 andre borna. Vi måtte flytte frå Nysætra til Fausa.

Jostein legg til:
På det tidspunktet var eg dreng i Karigarden på Velle og fekk beskjed i 5tida om kvelden at far var sjuk og at eg måtte kome inn att på Nysætra.
Dit kom eg i 8-tida om kvelden.
Det som Liv ikkje har teke med er korleis ho som vel 8 åring kava og
hjelpte faren på turen frå Furesætra til heimen på Nysætra. Korleis ho
prøvde å drage han på jakka då han nesten ikkje kunne gå. Då dei kom så
langt at dei såg heim, tok han på seg jakka for at kona ikkje skulle bli
skremd når ho såg kor sjuk han var.

***************************

Nysætra og Lovise var
samlingspunktet i familien.
Dei tok godt vare på kvarandre.
Lovise døydde i 1998 93 år gamal.

(Utdrag frå gardssoga b II)
Lovise S. Nysæter f r å Vigra f. 1905 feste tomt av Kristian V i k i 1949 og
bygde hus i 1953. Ho budde tidlegare på Nysæter bnr. 2 som ho åtte og
dreiv saman med mannen sin, Lars Peter Nysæter. Han døydde under siste
verdskrigen. Lovise og borna flytte då til Velle og budde der til ho fekk
huset i stand på Vik. Første åra etter at ho kom til Velle, dreiv ho systove
og la ned eit stort og trufast arbeid med å underhalde den store
barneflokken med både mat og klær. Etter at ho kom til Vik, arbeidde ho
på konfeksjonsfabrikk.
Born: Jostein f. 1928 g.m. Astrid Hole Drabløs frå Bøtelgarden. Ho har
vore telefondame. Dei er no busette på Straume. Margit f. 1931, arbeider
i Bergen. Palma f. 1934 g.m. Jostein Gjerde. Blindheim bnr. 75. Liv f.
1936 g.m. Sveinung Bjørke. Brudevoll bnr. 8. Oddlaug f. 1938 g.m. Peter
Larssen Haugset. Bustad Grebstad bnr. 83. Martin f. 1941 g.m. Anne
Marie Johansen frå Flagstad. Bustad Aure. Lars Petter f. 1945. Sjå
nedafor. Lovise Nysæter har no denne eigedomen saman med sonen
Lars Petter Larssen Nysæter f. 1945 g.m. Edel Sølvi Alnes frå Godøy f.
1947. Han arbeider i industrien.
Born: Per Kristian f. 1969. Lars Even f. 1971. (utdrag slutt). Christina 79

Kvar busette syskjenflokken seg:
1. Nysæter, Jostein Martin -28 g 1965: Astrid Johanne
Hole-Drabløs -26 Bustad Straume.
Barn: Bente Lovise -68.
2. Margit Annik Nysæter tok seg teneste i Bergen og bur der. Ugift.
3. Palma Mary Nysæter g. Gjerde, Jostein Petter -32
Bustad Blindheim.
Barn: Lovise -67. Raymond -69.
Barnebarn:
4. Liv Oddny Nysæter g Bjørke, Sveinung –(33 - 01 )
Bustad: Brudevoll.
Barn:Kristel -65 g/sk Oterhals . Andor -69.
Barnebarn: Ole Andreas –87 Susanne -91
5. Oddlaug Lilly Larsd. Nysæter -g Haugseth, Petter Larsen 1932-74
Bustad: Grebstad.
Barn: Dag Lennart -58 p b. Stig Petter -67.
Barnebarn; Petter Andre -79. Catherine -84.
6. Martin Kasbar Nysæter, -41 g Anne Marie Johansen -46:
Bustad Aure.
Barn Jan Martin -67 . Svein Harald -72.
7. Nysæter, Lars Petter -45 g Edel Sølvi Alnes -47:
Bustad Vik
Barn:Per Kristian -69: Sondre Berge Nysæter -93. Lars Even 71 Christina -79.
Barnebarn: Marius -95.

Dette er Pettergarden I 1960 åra.
Vi ser stabburet og husa med torvtak. Vi ser i høgre billekant det store
lønnetreet som Olave planta i 1892. Dette treet har i si levetid merka
store endingar i livet på Nysætra!

Nysætra ligg der framleis som ei perle med Ausekaret i rygg og vatnet
framfor seg!

Utdrag av garssoga.

Gnr 61 NYSÆTER
Namnet kan berre tyde den nye setra, og har vore skrive på mange måtar i
eldre dokument: Nyesett 1621, Nyesetter 1665, Nyestøl 1694, og mange
fleire. I dag vert namnet skrive Nysæter eller Nyseter. I daglegtalen er det
Nysætra.
Segna seier at der budde folk på Nysæter før Svartedauden, men at sotta
herja så alle døydde og garden vart liggjande øyde i 100 år. Dei første som
tok garden i bruk att var strandarar som brukte garden som seter. Om det
har noko for seg kan vel ingen finne ut i dag. Den garden som ligg nærast
Nysæter, iallfall i luftlinje, er Fausa, som høyrer til Stranda. Og
Nysæter har hatt eit visst samband med Stranda både på eigar- og brukarsida. Men berre 10 % av strandlina ved Nysætervatnet høyrer til Stranda. Kor som er har der nok vore eit nærare samband mellom gardane
Nysæter og Ramstad enn ein har vore klar over før, og som vi skal sjå er
det nok meir truleg at det var Ramstad-folk som tok til å bruke Nysæter
som seter etter ein periode då garden låg øyde.
Nysæter ligg ved Nysætervatnet, mellom Velledalen og Ramstaddalen,
som i sine øvste deler stemner mot kvarandre. Det er vel om lag same
avstand frå Nysæter til næraste gard i Velledalen som til næraste gard i
Ramstaddalen. Men Nysæter har nok alltid høyrt til Ramstaddalen. Og det
er vel grunnen til at Nysæter-folk sa «ned i Sykkylven», men «heim til
Ramstad».
Nysæter grensar i sørvest til Nysætervatnet, i nordaust til utmarka til
Ramstad, Svinnset og Kråka. Garden ligg avsides til. Derfor vart vegspørsmålet viktig. Skuleborna frå Nysæter gjekk på skule på gardane i
Ramstaddalen då det var omgangsskule. Og veg til sjøen var viktig i eldre
tid då Nysæter-buarar som alle andre i bygda dreiv «fiskeri til havs» (matr.
1626).
I 1843 søkte dei to brukarane på Nysæter kommunestyret om veg frå
Fasteindalen til Nysæter. På same tid søkte fleire brukarar i Ramstaddalen
om at ein slik veg ikkje måtte byggjast. Vedtak i kommunestyret:
«Dersom brukerne på Nysæter vil oparbeide og holde vedlike vei frå
Nysæter til fremste Ramstad-sæteren, så vil de på den nordøstre siden
også bygge og vedlikeholde vei til fremstesæteren.» Ved dugnad tidlig på
sommaren 1891 vart det bygt veg mellom Nysæter og Drotninghaug, men
grusing stod att. (Å. H & Sj 1/7 1891.) Tre veker seinare stod det i same
bladet: «Nysæterveien er nogenlunde i stand, saa den uden ulempe kan
kjøres.»
Same året skreiv ein professor i London, Ebenezer Prout i Smp. m.a.:
«Turen til Søvig, derfra til Nysæter (op Ramstaddalen) og videre til Drotninghaug og ned Velledalen til Aure er en af de mest storslagne jeg har
seet under 9 somres turistbesøg i Norge.» - Denne turen kalla dei den tida
«å køyre rundt», og på fine helgedagar kunne ein sjå ei lang rekkje hestekjerrer på vegen ned Velledalen. I 1891 løyvde heradstyret i Ørskog 30
kr. til Nysætervegen, mot at heradstyret i Sykkylven løyvde 60 kr. Vedtak i
Sykkylven heradstyre: «Til dette Øiemed bliver intet at bevilge.» Grunnar:
«I Søkelven vilde blive saa mange reisende om søndagen, at kirkens
hellighet vilde forstyrres. Drikketrafikken ligesom i Hjørundfjord vilde
tiltage. Søkelvingene vilde ikke faa ungdommen til at arbeide (ungdommen
i Hjørundfjord stod bare og flante på de reisende). (Smp. nr 84, 1891). I

1892 skreiv Smp i nr 34: Om bevilgning til uddypning av Vegsundet i
Søkelven herredstyre: Størker Hundeide kunde af samvittighedsnag for
sine naboer ikke bevilge noget til dette øiemed, saaledes at disses skatter
forhøiedes». Dette minner om handsaminga av tilskot til Nysæter-vegen,
meinte bladet.
Som vi skal sjå, flytte brukarane på Nysæter frå garden, medan stadig
fleire sykkylvingar bygg seg hytte i området. Men vegen frå Fjellsæter
over Nysæter til Fausa er enno så dårleg at han er stengd fleire veker om
vintrane.
I 1885 var der ein tvist mellom Ramstad, Svinnset og Kråka på den eine sida
og Nysæter på den andre, om beiteretten til krøtera frå Nysæter. Det kom til
forlik om at småfe frå Nysæter kunne beite i eit visst område i
Fasteindalen frå 6. til 27. mai, og storfeet frå 13. til 27. mai, men inga
beiting der om hausten.
I 1906 var der eit forlik mellom Ramstad og Nysæter om skogbyte.
I 1911 var der utskifting av innmarka på Nysæter. Då var Tore Vaksvik
eigar av bnr 2, som hadde sitt i ein teig, med bnr 1 på begge sider. Tore
Vaksvik kravde overutskifting i 1913. Men nokre dagar etter den selde han
bnr 2 til brukaren. (Utskiftingsprot. VI 1912-19, NSS.)
EIGARAR
I 1650-åra var Nysæter delt mellom svært mange eigarar som hadde
ervt små partar i garden . I eit dokument sett opp av lensmann Lars Olsen
Abelset og datert 10. oktober 1653 er alle desse part-eigarane nemnde og
Lars Olsen Abelset er sjølv ein av dei. Serleg er mange frå Ramstad. Og
det vert kjent at alle har selt partane sine til ”vor svoger og frende
Knut Pedersen Langlo, samt hans hustru Sigrid Pedersd.”, i alt 3½
mællag 3 mrk. ” som er vort eget rette sanne odelsgods”.
I eit orginaldiplom som Videnskapsselskapet i Trondheim har, dat. 18/6
1658, vert det gjort greie for kva strandalensmannen Knut Langlo har
betalt til kvar partseigar. Taksten er 1 rd for ½ fjerdingslag, tilsaman 34½
rd. RA har avskrift av dette dokumentet.
Landkommisjonen 1661 har Knut Langlo som eine-eigar, men skylda
er sett tilberre ½ v.
Ein som ikkje likte denne eigedomshandelen var ørskogpresten
Hegelund. Han skreiv at han sjølv, som eigar av ”det meste af
hovedfjorden, nemlig Ramstad”, burde vere den næraste til å få kjøpe
Nysæter. I av-snittet om Ramstad ser ein av matr. 1626 at det må ha vore
eit nært samband mellom Nysæter og Ramstad. Men Nysæter var no
Langlo-eigedom til først på 1700-talet, då Abelsetfamilien kjøpte
Nysæter. Enkja etter Paul Abelset som åtte 2 mællag i Nysæter, vart gift
med Knut Høeg,
som såleis fekk ein part i Nysæter. 1 mællag følgde med i det jordegodset
presten Hiort kjøpte etter Rømer. Etter Knut Høeg og enkja vart Jørgen
Abelset eigar av Nysæter, til garden ved samfrendeskifte gjekk over til
Christen Wallin. Av han fekk så brukaren Knut Iversen Klokk skøyte på
Nysæter i 1803. Meir under Brukarar.
MATRIKKELGARDEN
Eldre gnr: 84, 87, 83, 86, 44. Skatteklasse øydegard. Det meste av tida
skyld ½ v, oftast skrive 1 pd 12. Tienda var i 1667 ½ t havre 16 mk ost.
1695: 3/4 mæle havre, 12 mk bygg og 4 mk ost. I 1717 6 skjepper havre, 12
mk ost eller 18 skill.

Leidangen var for det meste 2 kalveskinn (i 1676 1 kalveskinn). I 1714
2 kalveskinn eller 12 skill.
OPPLYSNINGAR OM GARDEN
1626
Unemnd
1657: 1 mann. Krøter: 1 hest, 1 okse, 8 kyr, 6 sauer og 4 geiter
1666: 1 mann. Sår 1 ½ t, avlar 5 t havre. Kan fø 1 hest og 10 storfe.
Brennefang
1717: 1 mann. Sår 2 t havre, avlar 8 t, fôrar 1 hest og 10 storfe. Brennefang, 1 lita bekkekvern
1724: 1 mann. Nok brenneved, 1 lita bekkekvern. Garden ligg 1 mil frå
sjøen. «Temmelig letvunden til høe, men uvis til korn.»
Sår ½ t bygg, 1 ⅓ t havre, avlar 2 t bygg og 4 t havre,
føder 1 hest, 4 kyr, 5 ungdyr, 6 sauer og 6 geiter
1802: 1 mann. Sår 2½ t havre, 1 t blk, 5 foll. Fôrar 1 hest, 7 kyr, 20
småfe. Plassen «Hauen» har ingen kornavl. 2 småfe.
Garden er verdsett til 72 rd. Skog til brenneved.
Sommarbeite, seter. Kornavlen er stundom utsett for frost
og grønår
1835: 2 mann. 2 hestar, 10 storfe, 16 sauer, 6 geiter. Sår 1 t bygg, 8 t
havre, ½ t poteter
1845: 2 mann. 2 hestar, 12 storfe, 26 sauer og 11 geiter. Sår 3 t bygg, 2 t
blk, 3 t havre, 2 t poteter
1865: 2 mann. 2 hestar, 16 kyr, 24 sauer, 16 geiter, 1 gris. Sår 5 ½ t bygg,
5½ t havre, 5 t poteter
1875: 2 mann. l hest, 3 føl, 13 kyr, 5 kalvar, 42 sauer, 26 geiter og 3
griser.
BRUKARAR
BRUK A (vart til bnr 1 og bnr 2 først på 1800-talet)
Knut
Br 1617-ca. 1638
Nysæter er ikkje nemnd i matr. 1626. I same matr. står det at der er 8
brukarar på Ramstad, men berre 7 namn er nemnde. Den 8. kan vere
Knut Nysæter. I dei eldste kjeldene er Nysæter alltid nemnd saman med
Ramstad (like etter Ramstad), og dette kan tyde på at Nysæter vart rekna
som eit underbruk under Ramstad. Presten Hegelund skreiv i eit brev
tiltinget i 1658 og kalla der Ramstad for «hovedjorden som Nysæter
liggerunder».
Knut Nysæter er nemnd i Bhl pk 63 (1617-18) og då skulle ein vente å
finne Nysæter nemnt i matr. 1626 også. Knut la ikkje korntiend i 1618,
men sidan frå 1 fj til ½ mæle.
I 1621 er nemnd ein «halvlods dreng» Paul Ingebrigtsen Nysæter som
betalte ½ rd i skatt. Same året la Knut 2 kalveskinn i leidang.
Dei to nesle brukarane er nok begge søner til Knut.
Ingebrigt Knutsen Nysæter
Br ca. 1638-ca. 1656
Born: 1. Marte, d på Nysæter i 1723, husmannskone 80 år
2. Knut, til Hole i Velledalen.
I 1638 er Ingebrigt nemnd i ei liste over øydegardsmenn og andre fattige.
I 1645 la han koppskatt for seg og kona. I nokre år frå 1638 er Ingebrigt og
faren nemnde om kvarandre, så dei har vel brukt garden i lag i nokre år.

Knut Knutsen Nysæter f ca.1622
g enkja etter broren Ingebrigt.
Br ca. 1656-ca. 1690
Born: 1. Knut f ca. 1658 p br
2. Ingebrigt f ca. 1660
3. Marte, g Jon Bjørnsen Lille Havnen. Sk. 19/3 1749 etter begge
4. Kari, g Iver Halvorsen Melset (br Bb) sk 1720
5. Tyri f ca. 1667
6. Knut f ca. 1669, g p br
I 1657 la han 5½ slettdalar 6 skill. i krøterskatt (sjå opplysningar om
garden). Han brukte 2 mællag og la ½ mæle i tiend i 1666. I 1675 10
mk
bygg, 1 pd 14 mk havre i tiend. I 1680 bøtte han to gonger med 2 mk
sølv, først for ulovleg skoghogst, så for skysspliktforsøming.
Knut Knutsen Nysæter f ca.1658
Br ca. 1690-ca. 1712
Aldersoppgåvene frå 1666 og 1701 stemmer svært dårleg overeins.
Vanskeleg å forstå er og det som vert nemnt under skoskatten 1711:
«Knut har sin moder hos sig og tvende små søskende.»
Knut Knutsen var ugift. Ein yngre bror med same namn tok over. Det
var
Knut Knutsen Nysæter f ca. 1669 d 1730
g Anne Jetmundsd. Grebstad f ca. 1665 d 1748
(ho var dotter til Jetmund Tollevsen Grebstad og k. (Peg.)
Br ca. 1712-1730, enkja til 1731
Barn: Ole f ca. 1715, g p br
Ei Marte Nysæter er nemnd for lm med ein Bottolf frå Nordfjord, og han
er reist dit. Futerekneskapen for 1720: «En bortløben dreng af Nordfjord
6 rd.» Om denne Marte var av Nysæter-slekt er uvisst. Ho måtte då vere
eit av dei «små søskende» nemnde i 1711. - Anne Jetmundsd. gifte seg att
i 1731 med enkjemann
Knut Simensen Hove frå Stordalen
Br 1731-1733
Berre etter eit par år tok versonen over, ca. 18 år gammal.
Ole Knutsen Nysæter f ca. 1715 d 1796
g 1736 Lisbet Jakobsd. Eidem f ca. 1708 d 1786
Br 1733-1783
Born: 1. Anna f 1738, levde i 1762
2. Knut f 1739, unemnd i 1762
3. Berte f 1741, g p br
4. Jakob f 1743, d 1775, 31½ år
5. Jon f 1747, levde i 1776
6. Marte f 1750, g Peder Jons. Ø. Søvik (bnr 2)
Ole fekk bygselsetel alt 11/10 1731 frå Paul Abelset på 2 mællag i Nysæter.
Dette må ha vore like før mor hans gifte seg oppatt.
I 1747 stemnde han Jon Arnesen Ramstad som hadde teke son sin,
Anders, or tenesta hos Ole etter 10 veker. Han skulle ha vore der 1 år. Det
vart forlik: Anders, som då var 13 år, skulle ta teneste på Nysæter att året
etter, og Jon betalte 2 rd. - I 1775 skaut Ole ein ulv.

Lars Jonsen Øvre Søvik (br 2) f 1758 d 1823
g 1783 Berte Oline Olsd. Nysæter f 1741 d 1813
Br 1783-1803, på bnr 1 1803-1810
Barn: Anne Elisabet f 1785, g p br
Lars var halt. La i åra 1792-1795 årleg tiend til Ørskog-kyrkja 3 fj havre,
12 mk bygg, 5½ mk ost og 4 skill. i fisketiend.
Under den store beitesaka mellom Lade og Drotninghaug åtvara han
begge partar mot å sleppe krøtera sine inn på hans mark. Fekk skøyte på
½ av Nysæter frå brukaren av resten, Knut Iversen Klokk eller Nysæter,
mot kår, 6/11 1805.
Sk. 1823: Brutto 140 spd, netto 105 spd.
Auksjon 8/6 1824: 2 koparkjelar, 1 vaffelkakejarn, 1 nytt haglgevær, 2
måla ølbollar, 2 måla ølkanner, 1 Brochmanns huspostill, 2 salmebøker,
60 famnar torskegarn med streng, dubbel og kavlar, 1 raud ku Dyrei, 1
raudflekka ku Fagrei, 1 svart geit, ½ i eit gammalt tømmernaust, ½ i ein
færing, 1 røykstove bygning med gang og svaler, med 3 blyvindauge 11
spd, 1 ny og betre stovebygning, med gang og ei lita sval, torvtak.
Kyrkjepart som ligg til 18 mk i Nysæter 5 spd. Tore H. Klokksfjæren
kjøpte begge stovehusa. Brutto 146 spd, netto 129 spd. Somme som
kjøpte på denne auksjonen hadde enno ikkje betalt i 1825 (Forlikskomm.
7/3 1825).
***********

Bnr 2 PETTERGARDEN
Knut Iversen Klokk (br B) f 1768 d 1841
g 1800 Marte Pedersd. Øvre Søvik (br 2) f 1773, d 1849
Br1803-1828
Born: 1. Knut Bernt Olaus f 1801 d 1849, g 1830 ek. Anna Elisabet Olsd.
Vik f 1798
(bd 2 s 92)
2. Marte f 1803, g Hans Salmundsen Løset R (bnr 2)
3. Ivrine Petrine f 1807, g Peder Knutsen Vik. Bd. 2 s. 78
4. Tyri Lovise f 1810, g Bernt Olsen Vik. Bd 2 s. 93
5. Karen Marie f 1816, g Ole Ivers. Blindheim. Bd 2 s. 147. Knut
kjøpte heile Nysæter og hadde vore gift i 3 år og dei hadde fått første
barnet då dei flytte til Nysæter og busette seg på den gardparten som
seinare vart kalla Pettergarden og fekk bnr 2. Det var av Christen Wallin
Knut kjøpte Nysæter. Betalte 162 rd 18/8 1803. I 1805 lét han den tidlegare brukaren av heile Nysæter få kjøpe den andre halvparten, bnr l, for
82 rd mot kår til Knut og kona.
Knut vart av og til kalla Klokk lenge etter at han flytte til Nysæter, men
mest vart han kalla «Gullsmed-Knut» og skal etter tradisjonen ha drive
gullsmedforretning i Kristiansund og visstnok i kortare tid i Trondheim.
I forliksprotokollen for 1835 er Knut kalla urmakar. Men smie hadde han
iallfall stod ovanfor stovehusa på Pettergarden. Det vart kona som i lange
tider måtte drive bruket. Og etter det som vert fortalt hadde ho krefter til
det. På tunet låg ein lyftestein som dei sterkaste karane så vidt greidde å
lyfte frå marka. Kona til Knut la ein stein oppå og lyfte begge.

Jonsplassen, der den kjende bjørneskyttaren budde også før Knut kom
til Nysæter, kom til å høyre til bnr 2.
Den 16. juni 1828 lét Knut ein mann frå Øvre Søvik få bygsle bnr 2, og
frå då av hadde Knut kår frå begge Nysæterbruka. Den 23. juni 1840 gav
Knut skøyte til son sin Bernt på bnr 2 og Jonsplass for 80 spd.
Petter Olaus Pedersen Øvre Søvik (bnr 2) dp jan. 1795 d 1865
g 1827 Marte Cecilie Knutsd. Klokk Br B f 1801 d 1883
Br 1828-1857
Barn: Lovise Marie f 1828, g p br
Oppfostringsbarn: Peter Jørgen Olaus f 1835 (foreldre: Ole Jakobsen
Framhus og Oline Aslaksd. Rønes)
Petter vart til dagleg kalla «Store-Petter». Han var bror til Marte som var
så sterk. Fekk bygselsetel frå Knut Iversen 16/6 1828. Kår. Han bygde nye
stovehus på bnr 2. Vart stemnd for gjeld til «Gullsmed-Knut» både
i 1835 og i 1838: for resterande landskyld, kyrkjetiend og småtiend.
I begge høve kom det til forlik i forlikskommisjonen. Også enkja Marte
Pedersd. Vik stemnde han, for resterande kår: 6 v havre, 2 v bygg, landskyld 9 spd 3 ort, 1½ t syre. Petter gjekk med på å betale alt innan 6½
månad.
Ole Andreas Olsen Fjørstad f 1823 d 1884
g 1850 Lovise Marie Pettersd. Nysæter f 1828 d 1905
Br 1857-1882
Born: 1. Bernt Petter Olaus f 1853.
2. Marte Eline f 1854 d 5/1 1872. Ho glei ut over eit fjell mellom
Fausa og Skjortnes og slo seg i hel.
Fekk bykselsetel frå Fredrik Sjøholt okt. 1857. Kår. I 1860-åra hadde
bruket 26 dekar mindre god åker og dyrka eng, og 26 dekar mindre
god natureng. Meir jord var dyrkbar, og dei hadde store utslætte.
Framifrå god hamnegang. Noko usikker kornhaust.
1865(folketeljinga): Sånad 2½ t bygg, 2½ t havre, 2 t poteter.
Krøter: 1 hest, 8 kyr, 12 sauer og 8 geiter. (Matr.arb. har desse tala
for sånad: 3 t kygg: 4½ t havre og 3 t poteter).
1875: 1 hest, 1 føl, 5 kyr, 3 kalvar, 16 sauer, 10 geiter og 1 gris.
Sådde
2 t bygg, 3 t havre og 4 t poteter.
Ole Olsen vart ofte stemnd for smågjeld, og sette to gonger
stovehuset med tilbygningar i pant. (slutt utdrag frå gardssoga)

Det var etter Ole Olsen at Johan Olaus Olsen Løset tok over bykselen i
1883.

Gullsmedknut sin son Bernt. Kvar vart det av han?
Vi finn han i Gardssoga II,
Utdrag:

Carl Fredrik Anderssen Andestad f r å Knutgarden bnr. 4. (f. 1795, d.
1829) g. 1823 m. Anne Elisabet Olsdtr. Vik (f. 1798, d. 1867).
Br. 1823 - 1830.
Carl Fredrik vart første sjølveigaren i Styrkågarden. Etter tradisjonen
var han svært velståande. Han hadde fått mykje pengar h j å far sin, Anders
Jonsen Andestad, som saman med Anders Davidsen Blakstadnes fann ein
skatt på Alnes. Sjå Andestad bnr. 4.
Enkja gifte seg att i 1830 med
Bernt Olaus Knutsen Nysæter (f. Klokk 1801, d. 1849). Han var son til
Gullsmed-Knut som etter tradisjonen dreiv gullsmedforretning i
Kristiansund. Kona hans, Marit, dreiv Nysætra. Bernt Knutsen var brukar
1830 - 1840, og han fekk ord på seg for å vere ein svært flink
gardbrukar. Varaordf. i Ørskog 1842 - 847. Han var dessutan medhjelpar i
kyrkja, lagrettemann og takstmann. Då Sykkylven sogneselskab vart skipa
i 1833, kom han med i første styret. Romsdal Amts
Landhusholdningsselskab heidra Bernt Knutsen i 1836 med å gi han ein
premi på 8 spd. for innsatsen hans som bonde. Det er då nemnt at han
hadde bygt fleire steinhus» og han hadde lagt ned springvatn, det første
vi høyrer om i Sykkylven. Etter tradisjonen la han springvatnet til
masstova, og han brukte trerøyrer. I 1838 bygde han ny løe i
Styrkågarden. Ho var så stor at fol k i den tida spurde Bernt om det var
kyrkje han emna på. Restar av denne gamle løa står på bruket framleis. I
Bernt si brukstid var det frivilleg jordskifte på Vik (1831). Ved den
nye skyldsettinga i 1838, vart den gamle skylda 1 våg 142/5 mrk. endra til
3 dlr. 2 ort og 4 skl.
Bernt Olaus og Anne Elisabet gjekk i 1840 over på kår. Dei bygde seg
då opp ei ny stove eit stykke opp i bakken ovafor vegen og flytte dit.
Folk kalla denne stova for Styrkålåna. Ein dag først i 1850-åra skulle
Anne Lisbet, som hadde vorte enkje, brenne seg kaffi. Det fata då eld i
treausa hennar, og det gjekk så ille at heile huset brann ned. Huset vart
ikkje bygt opp att.(utdrag slutt)

*********************************************************
**

(Utdrag frå gardssoga B4)

Bnr 1 LASSEGARDEN
Dette er det bruket på Nysæter som ligg lengst mot vest.
Trond Lassesen Kjersem f ca. 1786 d 1819
g 1810 Anne Elisabet Larsd. Nysæter f 1785
Br 1810-1819
Born: 1. Ingeborg Lovise f 1811, g 1840 Peder Amundsen Høgset («Bøkke-Pè) f 1807 d 1886
2. Berte Johanne f 1813, d på Almeskar 1893, ug legdsl. Ho hadde
dottera Marte Eline Pedersd. Høgset f 1848 (far: Peder Jenssen
Gausnes). Marte budde i Bergen i 1893
3. Lasse Johannes f 1816, g p br.
Skøyte frå Lars Jonsen 1/4 1810 for 82 rd.
Sk. etter Trond 1819: Brutto 145 spd., netto 107 spd. Ved sk. vart
jordvegen taksert til 60 spd. Av det fekk enkja 9 mk = 30 spd, sonen Lasse
4½ mk -15 spd og dei to døtrene kvar 21/4 mk = 7-2-12.
Anne Elisabet gifte seg att 18/6 1820 med
Lars Petter Eriksen Ramstad (bnr 3) f 1793 d 1855
g 1. Anne Elisabet Larsd. Nysæter f 1785, d 5/10 1820
g 2. 1821 Ingeborg Gurine Bendiksd. Ramstad (br 7) f 1790 d 1881
Br 1820-1838
Anne Elisabet tok livet av seg 5. okt. 1820. Om dette vert det fortalt i
tingbok frå 1820. Det var forhør på Klokk 12. okt. 1820. Amund Olsen
Velle, då 35 år, frå Karigarden, kom 3. okt. til Lars Peter Eriksen Nysæter
for å gjere noko smiarbeid. Anne Elisabet hadde lagt seg. Ho hadde klaga
over at ho hadde vondt i hovudet, i brystet og mellom skuldrene. Ho var
oppe dagen etter. Om morgenen den 5. okt. vart Amund vekt av kona i
Pettergarden Marte Pedersd. Nysæter, som ville ha han til å hjelpe til å
leite etter Anne Elisabet, då ingen visste kvar ho var. Svigerfar hennar,
Erik Knutsen Ramstad fann henne liggjande på golvet i smalfjøsen. Ho
hadde brukt kniv på strupen.
Både svigerfaren og alle andre hadde berre godt å seie om henne. Ho
hadde vore gift med 2. mannen berre i 3½ månad, og hadde i den tida
hovudverk og andre smerter, men hadde ikkje ofte vore sengeliggjande.
Det vart bestemt at ho skulle gravleggjast «i uinnvidd jord».
Sk. etter henne 9/11 1820.
Borna til Lars Petter og Ingeborg:
1. Lars Andreas f 1822, kf 1837
2. Berte Lovise f 1824
3. Ebbe Karolus f 1826, g t Rønes. Ei tid på Kråka (Gjerdet)
4. Anne Sofie f 1828, g 1852 Ebbe Olaus Pettersen Braute, bustad
Bårdsgjerde
5. Johanne Birgitte f 1833, d 4 veker.
I 1826 gav Lars Petter lovnad til steborna om at han ikkje ville hevde odel i
bruket på Nysæter. Då han gav frå seg bruket flytte han til Klokk og vart
plassemann der (bnr 7).

Lasse Trondsen Nysæter f 1816 d 1895
g 1838 Eli Larsd. Ramstad (br 4) f 1817 d 1876
Br 1838-1872
Born: 1. Lars Tomas f 1839, utviklingshemma, d 1913 på Ikornnes som
legdslem
2. Hans f 1841
3. Hans Edvard f 1842, g til Lade. Sjå bd 2 s 554
4. Hans Elias f 1845, g til Lade. Bd 2 s 560
5. Oline f 1847, d same året
6. Anne Elisabet f 1848, g p br115
7. Ellen Gurine Oline f 1851, g Knut Johannes Knutsen Nysæter f.
1842. Plm. Nysæter, sidan Bruapl. Melset
8. Hans Peter f 1852, d 15 dg
9. Marte Oline f 1854, g 1884 Hans Johan Kristensen Grebstad f
1861. Bd I s . 393
10. Ivrine Petrine Olave f 1857, g 1887 Arnt Olsen Korshavn f 1862
på Hitra
11. Lovise Petrine f 1860, g p br.
Lasse Trondsen fekk skøyte på bruket frå Bernt Knutsen Vik 30/6 1843 for
70 spd.
I 1860-åra hadde bruket 21 dekar mindre god åker og dyrka eng, og 71
dekar mindre god natureng. Meir jord kunne dyrkast, og der var viktige
utslåttar. Hamnegangen var framifrå god. Garden var lettbrukt, men
kornhausten var usikker. Sådde 2½ t bygg, 3 t havre og 2 t poteter, avla 12
t bygg, 12 t havre og 12 t poteter. Fôra 1 hest, 7 storfe og 16 småfe.
Det vert fortalt at ein av sønene til Lasse, «La-Elias», ein snøvinter
skulle ta seg ein tur til Nysætra, og gjekk der han trudde husa skulle vere,
men han såg ingen ting. Han stoppa, og stødde seg på staven for å sjå seg
rundt. Då fòr staven ned gjennom snøen, og då han såg nærare etter var
det ljoren på ei av stovene. Han ropte ned og spurde korleis dei hadde det.
Dei hadde tunnelar mellom husa. Om der nokon gong var så mykje snø kan
vel vere tvilsamt. Men sikkert er det at dei ofte laga «tak» av gamle dører
og bord så dei slapp å mòke snø heile vegen til fjøsen.
Gunder Torbjørnsen Giskemo f 1848 d 1892
g 1. 1872 Anne Elisabet Lassesd. Nysæter f 1848 d 1883
g 2. 1884 Lovise Lassesd. Nysæter f 1860 d 1938
Br 1872-1892, enkja til 1896
Born i 1. ekteskap:
1. Lars Bendik f 1874, d 1945, g 1900 Anne Petersd. Nedrevoll f 1881
2. Ole Elias f 1879 d 1889
Barn i 2. ekteskap:
3. Anne Eline f 1885, g til Melset bnr 6.
Gunder fekk bygselsetel frå Lars Petersen Ramstad mot kår til Lasse
Trondsen og kone 17/10 1872.
I 1875 sådde dei 2 t blk, 3 t havre og 4 t poteter, og fødde 1 føl, 5 kyr, 1
kalv, 11 sauer, 9 geiter og 1 gris.
Enkja gifte seg att i 1896 med
116

Karl Johan Knutsen Vestre f 1867 d 1945 på Melset
Br 1896-1936
Barn: Gurine Laura f 1896 d 1965. Budde i Ørsta og Volda. Styrde huset
for enkjemenn, sist i Bjørdal.
Karl kjøpte eit stovehus på Stranda og flytte det til Nysæter. Han sette det opp nærare
kommunevegen enn det andre stovehuset. Han ville nytte Stranda-huset til innlosjering av byfolk.
Dette dreiv Karl og Lovise i stor stil. Mange byfolk hadde sitt faste opphald på Nysætra om
somrane og i jakttida om hausten. Mellom andre var den landskjende redaktøren av Aftenposten,
Amandus Schibsted, fast gjest på Nysætra, og han skal ein gong ha sagt at det var den vakraste
staden i landet.
Karl og Lovise var strevsame og dugande folk og tente seg rike etter den tida sin målestokk. I
1936 flytte dei til Melset og selde bruket same året for 12 000 kr. Til

Bastian Weiberg-Aurdal f 1891 d 1973
g 1921 Elise Ringdal f 1892 d 1959
Br 1936-1953
Dr. Aurdal, som han oftast vart kalla, hadde stor legepraksis i Ålesund,
og hadde altså no i tillegg to gardar å drive, Karigarden på Velle og dette
Nysæter-bruket.
Då han tok over på Nysætra, stod den gamle løa med kufjøs og sauefjøs nedanfor vegen. Så var
der to stovehus, eit stabbur, eit lite vognhus, og ei utmarksløe oppe i Nakken. Like før krigen
bygde dr. Aurdal ny fjøs med plass til 20 kyr og med sel i same bygning like inn til heimebøen, ca.
200 m frå det gamle tunet, nærare Fjellsæter. Så flytte han stabburet på Velle til Nysæter. Det vart
brukt til bustad, kokeplass og matsal for leige-folk. Utanom dette stabburet og den nye fjøsen
(som ikkje er i bruk) er det berre det største våningshuset som er att. Alle dei andre husa er rivne.
Då doktoren tok over, var ein del av heimebøen dyrka på eit vis, men der var lite
samanhangande atteleger, og heile bøen vart slegen med ljå. Steinen frå dyrkamarka var samla i
røyser med mur i nerkant og matjord over. Det første dr. Aurdal gjorde, med leigd hjelp, var å
rydde all stein vekk frå dyrkamarka. Så dyrka han meir jord fram til 1940. I dag er ca. 40 dekar
fulldyrka. Den delen av bruket som ligg på andre sida av bnr 2, vart grøfta og ca. 5 dekar fulldyrka.
Denne delen av bruket kallar dei Heimstestykket. Også på Storholmen vart eit felt på ca. 20 dekar
grøfta.
Før krigen nytta han jordbrytarlag frå Hornindal og Stryn, men under krigen sette han inn ein
«storoffensiv» og mobiliserte fabrikkarbeidarar og andre frå Sykkylven og Ramstaddalen, i alt 3040 mann, som arbeidde,budde og åt på Nysætra. Dei budde i begge stovehusa og i begge stabbura. Dei
frå Ramstaddalen budde visst på Furesetra, og tenestjenter i selet. Med i arbeidsstokken var endåtil
folk frå Ålesund og ein finsk skytebas.
Eit område i Røvsdalen vart inngjerdt og nytta til oksehamn, med foreningsoksar frå Sykkylven
og grannebygdene.
Fram til ca. 1950 vart høyet slege og transportert til Velle. Etter den tid vart heimebøen på Nysætra
nytta som kulturbeite for mjølkekyr.
Ved skjønn i 1937 og 1953 vart Nysætervatnet regulert som kraftkjelde for Stranda. Dermed vart ei
naturperle og eit rikt fiskevatn redusert i verdi og mindre attraktivt både for grunneigarar og turistar.

Dr. Bastian Weiberg-Aurdal var ein framsynt og initiativrik mann, ein nybrotsmann i meir enn ei
meining. Han hadde ein sterk humoristisk sans, var menneskeleg og hjelpsam og vel likt og sett opp til
av alle som kjende han, og del var mange. Han var interessert i slekt og tradisjon, og fekk samla
mykje om si eiga ætt.

Arnold Weiberg-Aurdal f 1925 g 1951 Edny Vinje f 1926 på Aure
Br
1953Etter examen artium og eksamen frå Norges Landbrukshøgskole på Ås, tok han over etter faren
som brukar både på Velle og på Nysætra. Då faren kjøpte Nysæter-bruket, var det tanken at sonen
Arnold skulle ha det, men seinare har den eldste broren, Bastian, skrive frå seg odelsretten til Velle,
slik at Arnold Weiberg-Aurdal no er eigar av begge bruka. Han fekk skøyte på Nysæter-bruket i 1962
frå faren, som hadde budd på Nysætra med familien i mange somrar før han kjøpte bruket der.
Arnold Weiberg-Aurdal har lagt nytt tak på hovud bygninga, men det er framleis torvtak, og har
elles restaurert huset. Inne er det lagt nye golv, nye vegger mellom gang og kjøk, og heile huset er måla
innvendig. I 1982 vart det installert elektrisk kraft.
Han slutta med mjølkeproduksjon i 1965, og bøen på Nysætra vart frå då av nytta som beite for
oksar og sauer. I si brukstid har Arnold Weiberg-Aurdal planta gran på ca. 100 dekar på Nysætra, i
Nakken og ovanfor Heimstestykket.
Ved sida av drifta av to gardar, har Arnold Weiberg-Aurdal vore mykje med i styre og stell i
bygda, m.a. som heradsagronom og ordførar, og er no landskjend som stortingsmann. Det er han
som med alle sine gjeremål har teke seg tid til å gi opplysningar om faren og seg sjølv som
brukarar av Nysæter.
Både om doktoren og stortingsmannen og familiane deira står det meir
i bd 2 s. 456-458. Son til stortingsmannen, Bastian f 1959, studerer ved Norges
Landbrukshøgskole på Ås og skal verte gardbrukar på heiltid, og m.a. vere med på å fullføre det
store arbeidet som er i gang på Nysæter.

Bnr 3 LUN
Utskilt frå bnr 1 i 1915, skyld 8 øre, skøyte 9/3 1917 til
M. A. Braastad, fabrikkeigar
Han selde LUN til
Bertrand Jakobsen, forretningsmann i Ålesund.
No er det sonen
Ørnulf Jakobsen,
bygningssjef i Porsgrunn, som er eigar.
Skylda skal gå tilbake til hovudbruket etter makeskifte.
JONSPLASS (HAUGEN)
Jon Bodvardsen Fausa f 1756 d 1832
(son til Bodvar Pedersen Rødset, Stordal og k. Ragnhild Larsd. Ekornes
Ytre (1723-1799) (dtr. til Lars Olsen Valgermo?)
g 1788 Marte Pedersd. Nysæter f Øvre Søvik ca 1758
Br 1797-1832
Barn: Bodvar f 1789 på Rødset i Stordalen, d 1878, g 1830 ek. Berte Ingeborg Larsd.
Drotninghaug f 1777. Han skreiv dikt. Bustad Drotninghaug.
Jon bygsla ei tomt på Nysæter 30/10 1797 av C. Wallin. Han var altså på Jonsplassen før Nysæter
vart delt, men Jonsplassen kom til å høyre til bnr 2.
I 1802 står det om plassen, som då vart kalla «Hauen»: «Har ingen kornavling, fôrer kun tvende
småkveg og svarer i årlig avgift 2 ort.»
Nysæter-Jo er best kjend som bjørneskyttar. Mange historier vert fortalde om jakt-turane hans
etter bjørnen. Ingen veit lenger kor mange han skaut. Frå ymse dokument har eg notert at han
skaut ein eller fleire bjørnar i desse åra: 1786 (2), 1800, 1802, 1803 (3), 1804, 1806 (2), 1808, 1809,
1811, 1812, 1820, 1821 og 1827. Då han skaut den siste eg har notert, i utmarka til Habostad, var
han 73 år. Fekk pengar for skinna, og kjøtet brukte dei mest som spekekjøt.
Knut Severin Ellingsen Svinnset (bnr 1) f 1808 d 1896
g Eli Olsd. Brune f 1807 d 1880
Br 1832-1872
Barn før ekteskap: Marie Katrine f. 1829 (mor: Anne Olsd. Svinnset br 3)
Born: 1. Karen Olave f 1837 d 10 dg
2. Knut Johannes f 1842, g p pl
3. Karen Olave f 1843, kf 1858
4. Ellen Sofie f 1852, g 1878 Iver Hanssen Tuene f Hammerløkken
i Våge 1851. Ho d 1898.
Berte Andreasd. f c a . 1863 (pleiedotter).

Knut var tambur som soldat. Det vert fortalt at han bygde hus mellom Jonsplass og Pettergarden.
Ved eksekusjonsforretning i 1868 for gjeld til Martinus G. Velle vart der teke utlegg i 2 skogaløer,
1 fjøs- og løbygning, i krøter o.a. I 1875 var der to bustadhus på plassen, og Knut med familie
budde i gamlestova.
I 1865 fødde dei 2 kyr, 6 sauer og 4 geiter, og sådde ½ t bygg, ½ t havre og 1 t poteter.
Knut vart ofte stemnd for forlikskommisjonen for gjeld.
Knut Johannes Knutsen Nysæter f 1842 d 1902
g Ellen Gurine Oline Lassesd. Nysæter f 1851 d 1934
Br 1872-1882
Knut fekk festesetel frå Lars Petersen Ramstad på eit markstykke 17/10 1872. Kår til foreldra 12/7
1877. Festesetel på Jonsplass frå Fredrik Jonsen Sjøholt i 1874. Sådde i 1875 ½ t bygg, 1 t havre og
3 t poteter. Buskap: 1 føl, 3 kyr, 1 kalv, 9 sauer, 7 geiter, 1 gris.
I 1879 vart husa hans pantsette for gjeld.
Familien flytte først til Svinnset. Fekk sidan bygsle Bruaplassen under Monshaugen på Melset.
Der er alle dei 10 borna deira nemnde samla.
Dei 4 eldste var fødde på Nysæter.
Hans Petter Olsen Fjørstad f 1828 d 1909
g 1. 1859 Lovise Beate Petersd. Lien f 1832 på Stranda, d 1894
g 2. 1895 Anne Helen Johansd. Fausa f 1856 d 1949
Br 1882-1909
Born: 1. Petter f 1859 d 1874
2. Anne Oline f 1862 d 1937, g 1911 em. Johannes Monsen Espe-hjelle f 1868 d 1948
3. Petter Elias f 1865 d 1948, g 1891 ek. Severine Oline Andreasd. Kroken (1861-1962), ek.
etter Johan Martinussen Framhus (1861-1890)
4. Hans Petter Olaus f 1867, d same året.
5. Ole Andreas f 1869, g 1893 Beate Olave Hansd. Fjørstad (1863-1945). Før hadde han
barnet Ole Bastian f 1885 d 1886 (mor: Anne Marie Petersd. Øvrebust f 1860. Ho budde
på Nysæter
6. Anne Gurine f 1872, til USA i 1901
7. Petrine Marie f 1877, til USA.
Fekk bygselsetel frå Fr. Sjøholt på plassen, dit han kom frå Sløgstad (Bøen). Før han gifte seg
hadde han 2 born:
Anne Marie f 1845 (mor: Helene Olsd.
Myklebust)
Karen Olave f 1853 (mor: Gjertrud Larsd. Skarbø)
Hans
Petter hadde ein halvbror Syver Olsen Fjørstad f 1833. Han hadde ein sjukdom i ein fot og vart
sengeliggjande på Nysæter, «hvorhen det er umulig at komme på denne årstid», står det i
Fattigkommisjonens Copi-bog for Ørskog 5/2 1855. Då var den sjuke guten alt flytt til ein annan
bror på Løset R, Petter Andreas Olsen, «der han skal befinde sig i en sørgelig tilstand, og lægen
bedes tilse ham der på fattigvæsenets regning».
Husa som Hans budde i selde Johan O. Nysæter i 1913 til fabrikkeigar M. A. Braastad i
Ålesund. Då Hans døydde, flytte enkja Anne Helen til Svinnset bnr 5 (s.d.).

Bnr 4 UTSIGTEN
Utskilt frå bnr 2 i 1915, skyld 12 øre
M. A. Braastad
Dette var eit par dekar jord rundt husa som Braastad kjøpte i 1913.
Beiterett og jaktrett og rett til fiske i Nysætervatnet. Ei nausttomt var òg
med i handelen. Sjå bnr 3 under bnr 1.
M. A. Braastad reiste til Tyskland og vart borte.
Bertrand Jakobsen sen.
Han kjøpte stykket med hus av M. A. Braastad 9/3 1917. Kjøpte stova på Hoggaplassen på
Ramstad og brukte den til å utvide og byggje om huset på Nysætra.
Han brukte huset ofte, særleg i påska.
Bertrand Jakobsen jr.
har teke over Utsigten. Bur i Ålesund.
Ny sæte r.
Bruk A, l, 3
2, Jonsplass, 4

Frå Astor Furserh sin artikkel i Sunnmørsposten: ”Klimaet i historiske kjelder”.
I åra omkring 1750 var det kuldebolkar over Europa. I ein slik vinter fraus også kanalane i
Venezia.
Men frå desse harde åra tok temparaturen til å stige. Men med stigande temparatur vart
det også urolegare ver, storm og orkanar.
I 1765 kom eit nytt uår med storm og springflod.
På mange gardar vart alle hus raserte. Berre for å nemne noko så nærliggane som Ratvika
ved Ålesund, der låg 15 menneske døde etter uveret. Eit år fall hagl så store som 4-5 hg.
Både i 1779 og 1794 var store skadeår. Året 1789 vart berømd for flaumen " Storofsen".
Ein tropesommar med striregn i juli, som også råka vårt fylke, førde til elva Glåma
(Østerdalen) steig med 17 m over normalstand. I Romsdal vart døgnnedbøren målt til
320 mm.
Stigande temparatur heldt fram oppover 1800 talet men varierande.
Året 1812 vert rekna som det store naudsåret." Den fattige sultet, den rige led savn" les vi i
Terje Vi gen—
I Bjørkedalskrønikene er skrive om et" stort uår, en særdeles kold vårar og sommer, værre
end nogen kunde mindes" Natten til 6. og 7. september var saadan skarp frost, at alt korn
frøs ganske bort.
Åra 1834-1837 var på nytt uår. I dalane austafjels var det naud og det vart sett i gang
pengeinnsamling på landsplan til dei hardast råka . Staten løyvde 50.000 spd. som lån.
I 1849 er det i ei dagbok frå Valdal skrive at bøen var ikkje snøberr før 19.juli.
Dei prøvde å sende krøtra på støylen 21. august men måtte ta dei heimatt for kulden sette
inn først i september. Havra fraus og potetene stod fast i telen." Dette må med rette kaldes
et Totalt uår."
1860 åra var kalde.I 1863 fraus Storfjorden til.
Men i det 19. hundradåret har det vore varmare. Stundom har det også gått varmebølgjer.
I 1901 vart det målt 37 varmegrader i Oppdal. I 1913 gjekk ei varmebølgje over Europa.
1920 - 30 åra var tildels tørkeår. (1933 var det store tørkeåret på våre kantar.)
Etter dette kan det sjå ut til at det har vore nesten umogeleg å dyrke korn i landsdelen her.
Likevel stemmer ikkje dette så godt med dei kornmengder Matrikkelteljingane syner.
Vi veit frå det foreldre og besteforeldre har fortalt at det ofte var vanskeleg med korndyrking.
Tele i jorda om våren, snøen tina seint, jorda var tung og våt og haustane kunne vere
nedbørsrike. Frosten kunne kome tidleg. Seine kornsortar gjorde sitt til dårleg avling.
Men stort sett fekk folket bra kornavlingar. Når ein veit kva dyrka jordflekkar dei fleste rådde
over, er det utruleg at dei kunne hauste så mykje korn på dei små gardane.
Men-" Gudsfrykt og nøysemd" var nok det som bar - også over dette " Bårute Havet"

Ferierende familier på Nysætra.
Fleire av desse hadde mange minner frå opphaldet her, og kan hende mange bilde frå den tida.
Bildetekster v/Gunnar Welle.

Herik R. Welle og familien hans ferierte i Pettergarden på Nysætra somrane 1952 og 1953. Dei
leigde den delen av stovehuset som er nærast stabburet.

Ragna, Henrik og borna Liv (eldst), Randi, Arild og Helge (yngst) på Fjellsæterskiftet
Her gjekk av Strandaruta og tok Fausaruta inn til Nysætra.

Kan hende vart ventetida litt lang. Då var det godt med ein banan!

Etter ei fisketur til
Kvanngrøvtnet i førstninga
av august 1952.

Henrik og Jostein Nysæter
gjekk opp om kvelden. Dei
overnatta og tok til å fiske
grytidleg om morgonen. Her
er dei komne tilbeke til
Nysætra. Henrik har skifta
klede for å ta buss til byen
og gjere målararbeid. Om
kvelden kom han att.

Ved trappa i Pettergarden i 1953.
Frå venstre: Olave Nysæter, Lovise Nysæter, Helge Welle, Lars Petter Nysæter, Oddlaug Nysæter
og Liv Welle.

Løa i Pettergarden vart skadd av storm etterjulsvinteren 1952. Her held dei på og riv løa(1953).
Nr 3 frå venstre, med kvite shorts og nedbretta gummistøvlar: Liv Welle. (Overeksponering på grunn av sol
på ny bordkledning).

Familien Velle på veg tilbake til byen (1953 ?). Her har dei gjort ein stopp hos Emma og og Sigvart (bror til
Henrik) i Knutgarden på Velle. Steinar og Gunnar sit fremst på stokken.

Vintermotiv frå Nysætra. Dei har moka snø frå taket.

Påska 1949. Ungdomane er klare for ein kjelketur nedanfor Lasseløa.
Frå v: Paul Sørensen, Ramstaddal, Anne Marie Høiberg og Borghild Kristiansen, Ålesund, Jostein Nysæter,
Petterløa i bakgrunnen.

Påsketreff i Petterstova. Fremst Lars Welle. Dei andre, frå v. Margit Nysæter, Oddlaug Nysæter (g.
Haugseth), Liv Nysæter (g. Bjørke) Liv Welle (g Wiik), Magnhild Ramstad (g. Hole), og Per Vikstad,
Velledalen.

Petter Svindseth frå Åmundgarden på Melset i Ramstaddal på traktor nedanfor stovehuset i Lassegarden.
Petter var dreng i Karigarden. I bakgrunnen ovanfor vegen ser vi B. Weiberg-Aurdal sitt sin mjølkefjøs.

