
Ei samling informasjon og historier om den  utdøde greina av slekta vår: Ei samling informasjon og historier om den  utdøde greina av slekta vår: 

Lesto-slekta på Eggesbønes Lesto-slekta på Eggesbønes 
Han «Per i Øyå» - og etterkomarane hans.  

Peder Elias Olsen Listau f. 1856, d 1934, kom til Eggesbønes i 1880. 
Den siste av etterkomarane hans døde i 1987.
(Eg syner til Arthur Lesto si slektsbok «Ei slekt gjennom 350 år»).

23.januar 2012 fekk eg  (Leif Lesto) ein interessant telefon.
-frå ein som presenterte seg Villum Schjelderup frå Herøy.
Han interesserer seg m.a. for lokalhistorie. 
I lokalavisa Vestlandsnytt såg han ei standardannonse frå Statens Kartverk, om at  
eventuelle eigarar av eigedomen gnr. 23, bnr. 9 i Herøy,  måtte melde seg innan  
ein månad osv. - elles  vert eigedomen overdregen til namngjevne personar i  
annonsen. - Ruth Gjertnes og Benny Roseth. 
Han sjekka ut at eigaren var Hans Listau. 
Via googling fann han namnet mitt via www.lesto.no  osv. - og tok kontakt. 
Det viser seg at den annonserte parsellen, bruk nr. 9, er ein del av Listau-familien 
sin eigedom på Gjertneset på Eggesbønes. 
Husa der står på bruk  nr. 18.  I tillegg eig dei ein liten  parsell nr 17.
Villum sende meg også nokre bilder av husa som står på eigedomen nr. 18. 

http://www.lesto.no/


Kort  historikk om han «Per i Øyå»
- familen hans, og eigedomane : gnr. 23,  bruksnr 9,  17  og  18 i Herøy kommune.

Oldefar-søskenflokken min voks opp på Ytre Lesto, gnr. 64, bruk nr. 1 i Selje.

Dei drog kvar sine vegar, og «pådrog» seg beskrivande namn etter kvar dei busette seg:
Lars på Lesto/Selje    –    Anders i Låna /Selje  – Sivert i Sogn/Luster - 
Johanne i Ulsteinvik  –    Per i Øyå /Herøy  –      Ola i Nordland/nær Harstad.

Peder Elias Olsen Listau kom til Eggesbønes 1880 og tok til som smed - for eiga rekning.  Han 
var faglærd smed, etter  3 års smedlære i Måløy.

Gifte seg med Johanne Andersdtr. 
Frøystad i 1885. Ho var frå Støylane 
på Frøystad.
Dei fekk 6 born: 

Oskar Emil 
Anna Dortea Marie 
        Margit Evanger (datter)
Ingvald Gerhard
Inga Henrikke
Sigurd Ragnvald
Hans Nikolai.  
(sjå slektsboka)

              Peder Listau, og kona Johanne
Peder Listau fekk bygselbrev frå Johannes Arnesson 1892.
Hans Listau fekk skjøte av Hjørdis Evanger på bruksnr 9  i 1952. Frådelt frå nr. 2 
Inga Listau  fekk skjøte på bruk nr. 9  i 1994 – (fleire år etter hennar død  i 1987)

Bruk nr. 18, der Peder bygde og budde,  er ikkje frådelt frå nr. 2 før 14.10.1970,
under dagboknr. 3183 i grunnboka. Har nr 18 vore bygsla heilt frå 1892 og til 1970 ?
Kven er den fyrste eigaren av nr. 18 ? 
Ruth og Anna Gjertnes   fekk skjøte 50/50 %  på nr. 18  i 1988 – eit år etter at Inga døde.
Ruth Gjertnes og Benny Roset   fekk skjøte 75/25%  på nr. 18  i 2006.
 
Desse tilgjengelige, men ufullstendige  opplysningane vekte  nyskjerrigheta mi.

Villum Schjelderup  
- har teke fleire av bilda som er med i dette dokumentet, og gjeve verdfull 
informasjon om lokal historie, og gitt meg namna  til fleire personar eg har 
kontakta.

        Villum Schjelderup
Nedanfor prøvar eg å gjenfortelle frå ulike kjelder.



Ruth Gjertnes.
er hovedeigar av br. nr 18 i dag.

Fødd i 1921.
Ho fyllte 91 år 2.febr 2012 - få dagar før vi 
besøkte henne den 9. februar,  etter avtale pr 
telefon.
Tomta var omkransa av høge graner. 
1.juledag hadde orkanen Dagmar julepynta 
og dandert hagen hennar med  fleire store 
julegrantre. Dei låg på kryss og tvers,  men 
hadde  ikkje gjort skade.  
Ein raud Golf stod i tunet ved det gule to-
etasjers huset.  

Vi vart hjertelig mottekne av ei slank, 91 år ung, velkledd og flott dame, med glimt i auge.  
Lett på foten. Ho spring loftstrappa !! Ho bur som sagt i 2.etasje. Tru det den som vil !! Vi såg det !
Ho huskar godt, er klar i tanken,  flink å fortelle og ordlegge seg.

Ho var nær nabo til Inga og Hans Listau. 
Ruth er ei av fem søstre som voks opp på gnr/bnr 23/1.  
Eigedomane til Peder Listau vart frådelt frå bruk nr. 2. 

Ruth er utdana lærar på Volda Lærarskule i 1948.
Starta 4-årig studie 1941, men skulen vart stengd under krigen. Under krigen var ho «omstreifande» 
lærarvikar rundt i distrikta.   Ny skulestart i 1945 over 3 år.

Ho var lærar på Remøya i 5 år, og flytta så til Hareid.  Tenkte å vere lærar i barneskulen der også i 5 
år.  Men det vart 35 år, fram til  pensjonsalder - 67-år. 
Då Herøybrua var fullført 1976, flytta ho heimatt til Gjertneset, og dagpendla til jobb på Hareid. 
Ho og systera Anna budde då saman i huset.  Anna nede, Ruth i 2.etasje.
Etter at Anna døde, bur Ruth  framleis åleine i 2. etasje. 

Ho er litt i slekt med Josef Seljeseth, og kjenner godt Johanne Berge (Seljeseth) og gutane Tor og 
Øyvind.  Dei budde då i Hjørungavåg ved Hareid. 
Likeeins kjende ho godt Rolf Hjertenes, frå Selje. Han var lærar, og budde  på Eggesbønes. 
Ho har fleire ganger vore i Selje,  f.eks. i høve Seljumannamesse på Selje kloster.

I 1995 vart ho sjuk og hadde 2 kreftoperasjonar, som gjekk «greitt». Men det vart farlige 
komplikasjonar. Ho låg i respirator ei tid. Var  omtrent avskriven, men overlevde.  Ho flytta heim 
frå sjukehuset. Kraup trappa fyrste tida, men kom seg føre, og vart frisk og sprek.  Ho var 74 år då. 

Ruth sette agenda for besøket vårt: 
Fyrst ville ho vise oss gamle bilder. Deretter servere litt mat. Så ville ho ta oss med på synfaring på 
eigedomen med dei nedsarva husa, og ein køyretur i området på Gjertneset og Mjølstadneset. 
Avslutte med kaffi og kaker. Her var planen klar ! ! 

Eg fekk lov til å gjere taleopptak av samtalene vi hadde, og fekk med detaljar om  forholdet hennar 
til «Hans Smed» Listau, og systera Inga,  og fleire. 

Det skulle bli ein interessant dag. . . . 



Ruth viser bilder vi ikkje har sett før, og kommenterer dei.
Ruth var 3 år då Peder Listau døde i 1924, men huska han. 

Ingen av borna til Peder og Johanne vart gifte, men dei fekk eit barnebarn.

Oskar Emil 1886/1917 var eldste son, og drog til Amerika. 
Døydde der 31 år gamal.  Han var ugift. Han sende også 
heimatt eit prospektkort med bilde av sin «dobbeltgjenger». 
Det er så likt dette bildet – så familien meinte han hadde 
laga prospektkort med bilde av seg sjølv. Eller så var det ein 
som var HEILT lik Oskar slik vi ser han her.

Hans Nikolai 1900/1980 slutta tidlig med eige  smedarbeid, 
som han overtok etter far sin, og tok  løna smedarbeid på 
Sildoljefabrikken på Mjølstadneset. Som regel rodde han 
over  sundet på jobb. Nabogutane likte å vere med han i 
snekka til Eggesbønes eller Mjølstadnes. Mødrene passa på 
medan båten kryssa sunda. Ungane var små, og han var 
gamal, så det var best å passe på. 

Han likte å gå på besøk - men likte ikkje å få besøk heime. 
Det gjorde ikkje 
Inga systera hans 
heller.  Ein grunn 
kunne vere at 
huset deira ikkje 
var moderne.  Dei 
hadde utedo. 
Ikkje innlagt vatn 
i huset så lenge 
Hans levde. Han 
ville ha det slik i 
«Smistova». Men 
han bygde 
vaskehus som 
tilbygg på 
sjøbuda. Der var 
innlagt vatn, 
vaskemaskin og 
skyllekar. 

Hans i snekka si
Hans var likevel ein sosial og humoristisk kar. Når han kjeda seg søndagkveldane, kunne han finne 
på å ringe eit tilfeldig telfonnr. Spørre kven han snakka med, og praten kunne gå lenge med ein 
ukjend i andre enden. 
På butikken på Eggesbønes brukte han å få seg ein kaffikopp når han handla. Etterkvart vart han 
«husevarm» og koka kaffien sjølv, så kunne dei andre berre komme.  Ruth fortel at Hans  ikkje 
hadde særlig interesse for fiskeri. Og skulle han ha fisk, så måtte det vere ekstra god fisk.  Alt skulle 
vere ekstra godt. Gjerne av det dyraste, for det hadde han tru på. Kvalitet kosta då og. 



Fargebildet nedanfor er slik Ruth minnest Hans siste tida., og to bilder av Hans hos fotograf.

 

Ruth fortel om Hans sine siste dagar: 
«Han Hans fekk slag nede i båten, nedfor trappa. Han skulle sin daglege 
tur over sundet for å hente posten på Eggesbønes.  Det kom tilfeldigvis ei  
snekke inn gjennom Straumane, under brua. Ho Inga stod på land og 

ropte. Då låg Hans i båten.  Det var langt til anna folk, for dei oppi garda var nok på arbeid.  Eg  
var heller ikkje heime» fortel Ruth. «Inga fekk hjelp,  fekk Hans på land, og opp i kammerset. Så  
fekk dei tak i doktoren. Hans vart send til sjukehuset i Volda.  Han døde der. Kom visst ikkje til  
medvit dei få dagane han var der». 

Sigurd Ragnvald 1896/1970 - budde 
heime, og jobba som smed saman med 
broren Hans. Han var stor og sterk, men 
noko tilbakeståande og ustabil, vert det 
fortalt. 
Ruth fortel at Sigurd var ein veldig flink 
smed.   Alt folk  på heile øya kom med 
mineborane sine, og anna småtteri som 
måtte smiast. Etter at broren Hans fekk 
fast arbeid, var det mest slutt på 
smiarbeidet heime. På sine eldre dagar 
vart Sigurd utagerande. Han var ei tid 
på Oppdøl sinnsykehus i Molde, og 
etter det på ein institusjon på Tingvoll. 
Siste tida budde han på sjukeheimen                                                Sigurd Listau. 
på   Eggesbønes. Betjeninga var litt redd han, for han kunne bli sint og opphissa. Andre tider kunne 
han spøke og le. Betjeninga var ikkje opplærd til slike klientar. Sigurd hadde faste besøksdagar 
heim til Gjertneset. Då kom han gåande langs veien, og han spaserte attende til sjukeheimen etterpå. 

Anna Dorthea Marie 1888/1958 - budde heime heile si tid. Ho fekk ei datter - Margit - i 1907. Ho 
var knapt 19 år då. Far til barnet var Olav Evanger (son til kjøpmann Einar Evanger på Eggesbønes) 
Margit fekk etternamnet Listau etter mora.   Det var ikkje lett å vere mor til «farlaust» barn då.  



  Inga, datter av  –  Johanne –   og  barnebarn Margit.

Johanne , mor til Anna,  var veldig streng fortel Ruth Gjertnes. Systera Inga og Hans var også 
strenge med Anna. Ho «slapp ikkje ut seinare» fortel Ruth.  
Ho fekk gå med vogna og trille heim torv. Det var lagra på andre sida av vågen. Men elles ville 
ikkje familien  at ho skulle treffe folk. 
Men den unge mora hadde det godt heime hos sine ugifte sysken, og dattera Margit fekk god 
omsorg. 
Margit skulle bli den einaste som kunne føre slekta til  «Per i Øyå» vidare. 
Har ikkje bilder av Anna.   Sjå eige avsnitt om Margit.  

Hans med skulpturar utanfor stovedøra.       «Han samla gjerne på slike kunstverk»,  fortalde Ruth.



Inga Henrikke 19893/1987
Mine (Leif Lesto sine) foreldre besøkte Inga på Eggesbønes på 80-talet. Onkel  Arthur Lesto 
besøkte også Inga, og skriv slik: « Ho var lenge i Ålesund som kombinert hushjelp og kontorsøster  
hos øyre-nase og halsspesialisten dr. Sødring. Var deretter mange år i Oslo, ei tid saman med Eline  
Andersdtr. Listau (søskenbarn frå Selje). I 1943 reiste ho heimatt til Gjertneset fordi det var bruk  
for henne heime. Frå den tid ofra ho seg heilt for å hjelpe foreldre og syskjen. Ho bur no (1986)  
åleine i heimen på Gjertneset, og steller for det meste sjølv. Ho har ikkje vore gift. Ho er no over 93  
år, og rak i ryggen, og klår i tanken som ein ungdom.  Inga døde i heimen 15.7.1987.

  

Over:     Inga 27 år 1920
Venstre: Inga 18 år 1911

Ruth har fleire bilder av Inga,  frå ungdom til 
alderdom. Nedanfor er nokre av dei. 
Ruth Gjertnes  fortel at Inga var ei flott jente. Ho var 
veldig romantisk, og lattermild. «Ho heldt moro med 

alt det gjekk an å holde moro med. Ho såg det komiske i det meste, og var ofte sprekkeferding med 
alt ho ville sagt – 
« Ja - det var eit styr og eit stell » -   ler  Ruth.   

 

 
Inga i hagen                     Inga i fjøra                                            Inga i lerketreet   

- treet står der endå - år 2012



  

<  Inga  og Margit i 
stova til Anna 
Gjertnes.    

Inga heime på 90-
årsdagen 1983 >

Margit kjøpte trekkspel til tante Inga.  Inga sang og spelte m.a.på sjukeheimen på Eggesbønes. Det 
gjekk i dei populære sangane på den tid, f.eks «Mellom bakkar og berg», «Alle fugler små de er» 
osv. Ho var aktiv med trekkspelet heilt til det siste.
Då broren Hans døde, vart Inga åleine med alt. Då fekk ho lagt inn toalett og bad.  Og ho fekk skifta 
til limbadører inne i huset. Då kunne det komme folk på besøk, for no var huset bra.   Ruth Gjertnes 
flytta frå Hareid då Herøybrua kom i 1976. Åra fram til Inga døde i 1987, vanka ho mykje hos Inga. 
Ho ville ikkje ha hjelp i huset, men til slutt godtok ho ei utvald heimehjelp. Inga skulle ha det 
ryddig i huset  innan heimehjelpa kom. Inga kom i god kontakt med slektningane frå Ulsteinvik. Jan 
Harald Ringstad, barnebarn etter «Johanne i Ulsteinvik» var lensmannsfullmektig i Herøy. Gift med 
Jorunn. Inga vart kjend med han.  Han kjende både henne og Hans pga jobben sin. Ho inviterte dei 
til seg, for å sjå korleis ho budde. Og Inga besøkte dei i Tjørvågane. Jorunn Ringstad var i heimen 
saman med Ruth då Inga døde i 1987.  Inga sette stor pris på dei tre gutane til Jorunn. Inga skreiv 
om testamentet sitt slik at Ringstadfolket skulle få innbo og verdiar.

Ruth fortel elles at Inga og Hans kalla henne og systrene hennar for «Tausongane opp i garda».



Margit (Listau) Evanger   1907/1970.
Margit var datter av Anna Dorthea Listau, og Olav 
Evanger. Ho vart fødd utanfor ekteskap, noke som var ei 
stor skam i «bedre familier». Han var son til kjøpmann 
Evanger på Eggesbønes. 

Margit fekk Listau som etternamn. 
Bak på konfirmasjonsbildet hennar er skrive Margit  
Listau. Evangernamnet tok ho i vaksen alder då ho var i  
Bergen, og fekk kontakt med far sin. 
Margit var ei flink jente fortel Ruth Gjertnes. 
Ho  fekk tuberkulose i unge år, og det gjekk mange år før 
ho vart heilt frisk. I denne tida var ho vekke på «blåsing», 
som behandlinga vart kalla då.  Ho trong god og 
næringsrik mat for å bli frisk, og ho fekk god omsorg 
heime med mor, bestemor, tante og onklar på Gjertneset. 

Seinare drog ho til Bergen, og tok seg butikkjobb. Ruth 
fortel at ho var godt likt, og gjorde godt arbeid. Tante Inga 
og onkel Hans reiste til Bergen kvar sommar for å besøke 
Margit.  Dei likte å reise.  Ruth Gjertnes var på lærarkurs i 
Bergen av og til. Ho og besøkte Margit. 
Margit fekk sukkersykje, og dårlig hjerte. Etterkvart måtte 
ho slutte i jobb av den grunn. Når ho var heime på Gjertneset merka dei at ho ikkje var like sprek. 

          
Olav Evanger var ein aktiv forretningsmann heile sitt liv.    
Medeigar i G&O Evanger. Ei tid dreiv han hotell på Eggesbønes.
Den bygninga brann ned, og bustadhuset til Evanger-fam brann og ned.  Han bygde sjøpakkehus, 
røykeri og butikk. Kjøpte fiskebåten «Simba» (eller «Sandra»).  Konkurs 1924. Flytta til Esbjerg i 
Danmark, og dreiv tranfabrikk og fiskeforretning der.
(Les meir om Evangerfamilien i Herøyboka 1 av Bjarne Rabben). 
Ruth fortel at Inga Listau og Hjørdis Evanger (søster av Olav) var venninner.  Hjørdis stod på 

butikken deira på Eggesbønes.

Olav Evanger 



MB «Venus» 1912. 
Reg nr. M 42 HØ. 

Far til Ruth Gjertnes var  
medeigar i denne båten ei  
tid.

Eggesbønes ca 1910/1915. 
Husa er Evanger-fam sine.  
Hotellet stod utanfor venstre  
bildekant. 
Alle husa brann ned, men 
«Krambua» vi ser nede ved 
sjøen, stod att. Her dreiv  
Hjørdis butikken.

Eg spurde Ruth Gjertnes om Margit sine helbredande evner. Ho fortalde slik: «Dei siste åra  
begynte ho å be for folk, som kom og spurte henne om det.  Når ho kom heim sumarstida, var det  
folk som hadde tinga henne.  
Margit sa alltid at: « det viktigaste er ikkje helsa, det viktigaste er  frelsa». «- fyrst frelse, - så  
helse» - fortel Ruth om Margit. 

Sommaren 1970 planla Hans og Inga eit besøk. Men før dei reiste heimanfrå, døde Margit av 
sukkerslag. Politiet og kjentfolk fann henne død på stovegolvet sitt. Både Hans, Inga og Ruth var i 
gravferda i Bergen.

Bilde av Marigit Evanger i stova si.



  

           I bygatga i Bergen.                                             Margit saman med «Trolla» 

 
Gnr. 23, bnr. 9, 17  og 18 i Herøy.    

Eigdomen ligg særdeles idyllisk 
til i ei lun vik, med utsikt til 
Eggesbønes,  rett over sundet.

Det var her han Per i Øyå 
budde, og borna Hans, Sigurd, 
Inga og Anna. Dattera til Anna - 
Margit voks og opp her.

Inga var lengstlevande og budde 
i det raude huset til ho døde der 
i 1987. Sidan har det gått til 
forfall. 

Bildet er teke frå nabo-
eigedomen.  Utmarka til høgre  
er bruksnr. 9. Foto Villum Schjelderup



Sjøhuset ligg med direkte tilflot, og har ei naturlig god stø. Ei trapp ned i sjøen lettar 
ombordstigning uansett vannstand.
I bakkant ser ein det tilbygde 
vaskehuset.. Det var Hans som fekk satt 
opp det, med straum og innalgt vatn, og 
eldstad. Men dei bar vatn derfrå til 
kjøkkenet. Utedoet deira stod bak 
sjøhuset. Det er borte no, og husa er til 
nedfalls. Eit skur med rot og rusk står 
ved trea. Orkanen Dagmar tok seg også 
tilrette.  Inne i naustet er det berrre rot 
og rusk. Alt av verdi vart gitt vekk eller 
fjerna. 

Hans hadde ei snekke som låg her, og 
ein færing som han brukte dagleg som 
arbeidsbåt over sundet. Det var  her ved 
sjøhuset at  Hans fall om i færingen, og seinare døde

Snekka selde Inga inn i Dalsfjorden etter 
at Hans var død. Han hadde egentlig 
lova den vekk til ein liten nabogut, som 
ofte var med han på båttur  – så det vart 
litt sårt for han, fortel Ruth . . 
Den naturlige, idylliske båtstøa vart 
øydelagt ved bygging av kommunal veg, 
og lagringsrampane i forkant av bildet.
Bustadhuset er i sterkt forfall sidan 
1987. Ruth fortel om at småpøblar tok 
seg til rette, knuste vindu og gjekk ut og 
inn der, etter at huset vart tømt for 
inventar. 
I næraste enden var smia som Peder 
etablerte, og som Hans fortsatte å drive 
ei tid, saman med broren Sigurd.

Inngangen til huset er rundt hjørnet til 
høgre, på ein mur med betongplate, og 
med smijern-gelender. Der var ein 
hengsla port på hjørnet, så folk ikkje så 
lett skulle komme inn på dei. 

Ein gang var dette ei komplett smie. 
Hans hadde lova vekk det eine og det 
andre i smia – når hans tid var omme. 
Så både esse, ambolt og diverse utstyr, 
kom folk og henta - seier Ruth Gjertnes. 
Vass-selane hadde Inga gitt til Ruth sine 
folk, men det kom andre som var blitt 
lova dei – og dermed måtte dei leverast attende.
Ruth fortel at smia vart rydda for jern og avfall. Ein del av smia fekk Inga innreia til toalett og bad. 
Ho fekk god kommunal hjelp til det, både praktisk og økonomisk. No er det berre ein skrothaug. 



Fasaden mot sjøen, sett frå naustet.
Inngangsdøra var låst, og Ruth har 
nøkkelen heime – men det er hol i 
døra, og alle vindusruter er knuste. 
Taket er delvis nedrasa. 
Ein ser betongvegen langs huset der 
JM og Ruth står.

Den gamle vedkomfyren står på kjøkenet i dag og. Ruth fortalde om kor god den var å koke og 
steike på. Og det vart lunt og godt i huset. Elles var kjøkenet renska for event. invantar . 

Kun ei rusta badevekt stod att på golvet.

Restane av ei vaskemaskin står i vaskehuset, og 
ein rusta varmeomn står på det doble skyllekaret, 
som er av betong.Truleg brukte Hans det også å 
samle takvatn frå budataket, til husbruk.



Bustadhuset sett frå utmarka på bruk nr. 
9. Merk forfallet i forhold til foto som er 
gjengitt lenger opp i dokumentet. 

Ruth fortel om kor koselig og fint det var 
i tunet til Inga og Hans. Også utedoen 
deira var velstelt, og hadde bilete på 
veggane.

Det var her på nr. 9 Hans hadde tenkt å 
bygge nytt hus. 

Ruth Gjertnes bur ikkje langt frå der Inga og Hans levde. Ho fortel at på naboeigedomen til Inga, 
var det mursteinsfabrikk. Der tok dei mot sild og salta i tønner, dei store sildeåra. Sildetønnene vart 
lagra på området bak huset. 
Det var kort avstand over sunda, til Eggesbønes for å handle, og hente post. Og ein kort rotur over 
andre sundet til sildoljefabrikken, der han jobba. Der har no Per Sævik eit stort område, og 
kontorbygget «Diamanten» ruvar fantastisk på kaia. 

Om eigedomane til Hans og Inga fortel Ruth:
«Inga som levde lengst, arva syskena sine, og Margit, søsterdatter. 
Inga ville ikkje at  eigedomane skulle gå til «stygge folk» etter henne», fortel Ruth.. «Derfor  
testamenterte ho all fast eigedom til meg og systera mi Anna,  50/50. Ho var klar på at vi skulle  
arve henne. Og hvis det var att noken pengar når gravferd og utgifter var betalt, skulle resten gå til  
Redd Barna. Dette sa ho til oss. Vi visste ikkje akkurat kva som stod i testamentet. Ho hadde fått  



kyndig hjelp til å sette det opp». 
«Det var etter at ho vart kjent med familien Ringstad  i slekta si, at ho etter påtrykk frå meg og  
Anna,  fekk inn i testamentet at dei skulle arve inventar og verdiar.  Systera mi køyrde Inga nokre  
ganger til Eggesbønes for å få orden på det. Eg kjøpte den vesle safen til Inga. Den ville ho heller  
ikkje skulle kome på framande hender. Det var ikkje så mykje ho hadde der, men eg var henne 
behjelpelig med det meste» fortel Ruth.» Ringstadfamilien sette pris på det Inga gav dei.

«Det synte seg at testamentet ikkje  spesifiserte alle tre parsellane som Inga rådde over.  Berre nr  
18, der husa står, var medteken.  Parsell nr 17 fekk vi omsider ordna».  «Ei tantejente av  meg var  
inne på slikt, og har satt i gang ein  prosess med Statens Kartverk,  for å ordne opp.  Så no er nr 9  
annonnsert i lokalavisa og Norsk Lysingsblad, slik lova krev.  Så no reknar eg med at det går i  
orden snart».  «Då Anna døde, arva syrtera mi, Benny og eg, hennar part.  Derfor eig eg  no ¾  og  
Benny ¼».  . . fortel Ruth. . 

Faktiske opplysningar (supplert med info frå Statens Kartverk) :
1   Vi veit at Peder Listau bygsla plassen i 1882 og bygde hus der.
2   At Hans kjøpte bruk nr. 9 av Hjørdis Evanger i 1952. Ubebygd parsell med tanke på husbygging.
3   Så skjøta Hjørdis Evanger parsellen nr 17 til Hans i 1970. (grensejustering for nr. 9) 
4   Hjørdis Evanger skjøta samtidig bruk nr. 18 (der husa står) til Inga.  ( ikkje til Hans !)
Det betyr at familien ikkje eigde grunnen der husa står, før i 1970. 

Men i 1970 var alle tre parsellane på familiens hender. (Sjå kart ovanfor). 
Ein kan merke seg at det var Hjørdis Evanger ( tanta til Margit), som eigde grunnen, og som selde 
til Inga, og at brødrene hennar  ikkje ville selge tidligare.  

Etter at sistlevande Inga døde i 1987, vart eigedomane iflg. testamentet overførde til søstrene Anna 
og Ruth Gjertnes, slik som er skrive her  tidligare. Inga hadde etter lova også arva bruk nr. 9 etter 
broren Hans. Formell overføring til henne vart ikkje gjort i Hans sitt booppgjør, og det vart 
utegløymt i testamentet. 

I  desse dagar (mars 2012) er bruk nr. 9 komme på rette hender, slik intensjonane var i Inga sitt 
testamente. 

Om gravplassane.
Syskena Sigurd,  Anna,  Hans og  Inga Listau hadde gravplassar ganske nær kvarandre på 
kyrkjegarden på Flusund i Herøy.
Grava til Johanne, som døde i 1945,  var på eit anna område der, så den grava låg åleine. 
Peder si grav frå 1924, var på eit område som vart sanert, så den er fjerna. 
Det var prekært med gravplassar, og sanering og gjenbruk vart gjort. 

Ruth Gjertnes var ikkje i slekt, men hadde stått dei nær i alle år, og vore kontaktperson for dei.  Ho 
fekk meldig om fornying av gravfesta.
Inga fekk ordna det slik at  det no står ein stein på gravstaden til Johanne, der namnet hennar og 4 
av dei 6 borna er gravert inn.  



              Foto Villum Schjelderup 

Dei to andre borna gjekk det slik med:
Oskar Emil drog til Amerika og er gravlagd der. 
Ingvald Gerhard døde som spedbarn.

Grava ligg i nærleiken til Ruth sine næraste på kyrkjegarden på Flusund. 
Ho legg ned mosekrans kvar jul, og ser til grava. 

Stor takk til Ruth Gjertnes 
som har teke seg av folket i slekta vår på ei så eineståande måte.

Nedanfor utdrag frå telefonsamtaler med andre personar, 
som kjende til Peder Listau og familien hans. 

Det førekjem enkelte avvik i informasjonane eg har fått.  
Men det får no vere litt av sjarmen - at folk har ulike minner om folk dei har møtt i livet.



P  eder Listau var også bruvaktar i Stridestraumen  . Vippebrua kom 1900. Bruvaktarhuset på 
Gjertnesholmen kom 1902. På Klokkeholmen var tilflot, og der ringte båtmannskapet i ei klokke for 
å varsle bruvaktaren.



Bruvaktarhuset, bygd 1902, står der i 2012, og er bebudd.                       Foto Villum Schjelderup
Vippebrua  var over sundet bak neset i høgre bildekant.

Notat etter telefonsamtale med Fred Fredriksen. 16. februar 2012
Han er tidligere ligningssjef i Herøy, er 75 år,  er ein nabo til  Ruth Gjertnes.

Bestemora til Ruth, enkefru Oluffa Jansdtr. Gjerntes, delte bruk nr.1 mellom sonen Oskar (far til  
Ruth)  og systera hans Anna.  Nytt bruksnr. 3. 
Anna vart gift med ein finsk skipstømmermann, Anders Gustav Flein. 

«Anna var visst litt sjukleg, og mannen fleipa med at « etter henne - hvem skal jeg da tage ? -  
Regine eller Jørgine» - som var systrene til Anna. (fortalt av Osvald Reite)»

Sonen deira, Rasmus, selde bruk nr. 3  til Ragnar S. Fredriksen. Far til Fred Fredriksen.

Vippebrua over Stridestraumen. (Sjå kartet ovanfor).
Gjertnesholmen høyre til Gjertneset. Det er ei fast bru ut på  holmen frå 1901.
Den brua ligg der endå, under det nye veianlegget. 
Vippebrua mellom Gjertnesholmen og Monsholmen - over Stridestraumen,  vart bygd i 1900. 
Bruvaktarhuset i 1902.  Bruvaktarhuset står der i den dag idag.  

Peder var ei tid bruvaktar for vippebrua. Fred meiner at Peder budde i huset der i ein periode.   Det 
var alltid folk på vakt, enten Peder eller andre i familien.  Seinare kom der skyvebru.
På den vesle Klokkeholmen litt lenger ute, var tilflot, og mannskap gjekk på land og ringte i ei 
klokke der, for å varsle at brua måtte opnast. 
I slukta bak Smihuset var det opprinnelig makkefjøre.  Det var ei treklopp over slukta til Smihuset 
før der vart lagt fylling. 
På fyllinga laga seg ein dam, som fraus om vintrane. Det vart teke is der, til ising av fisk.. Evanger-
fam. hadde fiskebåt som nytta seg av isen. 

Smia til Hans. Som gutunge vanka Fred  i tunet der, og drog smibelgen av og til. Hans hadde ei 
velutstyrt smie. Sigurd jobba og der før han vart for sjuk. 
Bryllaupsgåve til Fred, frå Hans og Inga, var ein meisel, eit kubein og ein dor, som var heimesmidd 
der. 
Fred fortel at han sjølv hadde vore med å laga desse i si tid saman med Hans. Og så fekk han dei i 
gåve mange år etter. 
Fred meiner at Hans tok med ein del av smiutstyret til Sildoljefabrikken då han jobba der og dette 



kom aldri tilbake til smia på Gjertneset. 
Hans ville kjøpe tomt av  Evanger, men fekk ikkje.  Men systra Hjørdis som levde lengst, selde 
bnr. 9 til Hans i 1952. 
Hans ville bygge hus på høgda der, for å få bedre utsikt, fortel Fred.

Etter at Hans døde,  var Fred til hjelp for Inga, overfor kommunen, slik at ho fekk bygge toalett i 
det gamle smiehuset . Kommunen kosta materialane, og feiaren installerte doet og badet.
Hans Håvik som eigde mursteinsfabrikken på Gjertneset ga henne bod på noke av smiutstyret, og 
ho selde det då til han, seier Fred. 

Dei fleste på Gjertneset henta drikkevatn  i tørkeperioder frå ei oppkomme til høgre for veien før 
nedkjørsla til Smihuset, før det vart kommunalt vatn over sundet frå Eggesbønes.
Hans støypte seg ein vasskum og samla takvatn frå sjøbuda – det er truleg dei kummane som står 
inne i tilbygget i dag. Han bar vatnet, eller pumpa det til huset, meiner Fred.

Kvar julaft,  før middag, kom Inga og Hans oppdressa på julebesøk til naboane på Gjertneset. Det 
var stas. Og Fred-fam gjekk på gjenvisitt til dei også ein gang i romjula.  I jula spela Inga  trekkspel, 
fortel Fred.
Når Margit var heime frå Bergen var ho og med på besøk.
Margit var avdelingsleiar for Steen og Strøm si Bergensavd. Vel ansett, og dyktig.

Anna var hushjelp hos Evanger- fam i sine unge år – ho vart med barn med Olav Evanger, sonen 
i huset. Han var eit år eldre enn Anna.  Bror til Gustav, Brynjulf, Karl og Hjørdis.  
Anna budde på loftet heime. Ho fekk ikkje gå ut når  Hans og Inga var heime. Men når dei var 
vekke, kom  ho ut. Som gutunge brukte Fred trappa ved buda som fiskeplass med fiskestanga si. Då 
kom gjerne Anna ut med kandisukker til han. «Ho var svært barnekjær og hadde snille auge», seier 
han. 

Evanger-fam var driftige folk. Etterkvart vart det inngifte i Wåge-slekta. Så  Evangernamnet i den 
familien er no blitt Wåge, fortel Fred.

Inga fortalde Fred  om sin «dramatiske» oppvekst: 
Det var lite pengar til livets opphold i Smistove-heimen.  Som 6-åring vart ho sendt – mot si vilje – 
på tjeneste hos ei familie i Leinebygda. Skulle arbeide for kost og losji. Ho vart «jaga» på fjellet for 
å melke – ofte berrføtt. Etter ei tid rømte ho heimatt. Når ho var komen heimatt, klappa faren henne 
på håret og sa: «Vi må nok finne oss i å gjere det på denne måten» - og rodde henne tilbake til 
Leinebygda.  Der fekk ho pryl for rømminga, fortalde ho til Fred. 
Inga var i Oslo mange år, og la om til østlands-dialekt. Den heldt ho på –  og snakka «fint»  resten 
av livet

Torvrettar.
Peder var gift med Johanne f. Frøystad.
Det var trulig av den grunn at Peder hadde torvrettar, og braut torv på Frøystadmyrane. 
Hans skjøtta torvretten etter far sin. I dag er det oppdyrking på deler av arealet.  
Torvhuset som har stått der er borte. Villum Schjelderup visste om det, og skulle ta eit bilde for 
meg. 
Der er berre utmark no.
       



     
Notat etter telefonsamtale med  Arnstein Warholm 20.febrar 2012.  
Han er fødd 1944, og kjende Hans Listau godt. Bur på Eggesbønes

Hans var kompis med gutfantane rundt om. 
Han var slagferdig, laga spontane dikt og rim, der og då. 
Arnstein hadde bil, og når Hans hadde ærend til Fosnavåg, så kom han og sa: «Køyr meg!».  Og når 
turen var over og dei var komen attende, takka han, dunka i biltaket, og sa: «Han GamleErik vil 
løne deg».
Det var Arnstein og Kåre Sævik som fekk hjelp til Hans, ein gang har vart sjuk. Hans hadde vore på 
butikken på Eggesbønes og handla. Var komen ned i båten og skulle ro over sundet heimatt. Då seig 
han saman. Han kunne snakke, men låg der. Dei fekk tak i sjukebil, og den for med Hans.  Arnstein 
trur at Hans var vekke 1 – 2 mdr. - hvis han i det heile kom til hektene igjen.
Derfor er det nok rett det Ruth også  fortel. Det var nok ein gang seinare at  Hans fekk eit  
illebefinnande i båten nede ved buda heime, og folk i ei snekke som kom forbi,  hjelpte Inga med å  
få Hans opp i kammerset, og at Hans døde nokre dagar seinare på Volda sjukehus.

Notat etter telefonsamtale med  Osvald Reite 20. februar 2012.
Han er 91 år, og kjende Hans og Inga.  Bur på Eggesbønes.
Han er halvt Seljeværing, frå Liseth.  Bernt Liseth er bestefaren.  Berhard (far til Roe) og Matias er 
onklane hans. Han har god kontakt med Roe Liseth. 
Fortalde mykje om  slekta på Refsnes og i Stokkevågen i Selje. 

Han er med i «pensjonistklubben» på KIWI på Eggesbøns, der dei løyse verdensproblema.
Han vil ta denne saka opp der. :-)  

Osvald var dreng i 3 år på Gjertneset. Han har same alder som Ruth.
Hans sin eigedom, bruk nr. 9 var seld frå nr. 2  av Hjørdis Evanger.  
Ho var syster til Olav Evanger, Margit sin far.  

Om Hans: Han smidde «skytejern» til gutungane. Slike dei la krut inni - slo mot ein stein,  så det 
small. Osvald gjekk ofte i smia og fekk fiksa eitt og hitt. Hans og Sigurd var flinke smedar. 
Sigurd spesielt. Dei mineborane han smidde, var garantert langvarige.
Men Sigurd var ikkje heilt frisk, og når han fekk «sine føre», så kunne han ta redskap og utstyr frå 
smia og kaste på sjøen. Osvald bekrefta det onkel Arthur skriv, at han var ei tid på ein institusjon 
for sinnslidelsane. Men siste tida var han på sjukeheimen på Eggesbønes.

Hans dreiv litt småfiske med snekka si. Han hadde også ei kvit lita jolle. Inga og bruka den når ho 
skulle  ærend til Eggesbønes. 
Osvald fortel at  Anna, mor til Margit var lite ute, og var litt rar/sky. (Dette avkreftar Ruth Gjertnes. 
Anna var både frisk og klok, men «fekk ikkje gå ut blant folk»)
Dei hadde det veldig pertentleg i heimen sin.  Anna og Inga var ryddige og stelte den enkle heimen 
godt.

Notat etter telefonsamtale med Erling Eide, 79 år på Frøystad. 21. mars 2012.
Han og kona Liv, huska at Hans og Inga var i torvmyra der. Som ungar hjalp dei til med å stable og 
flytte torvet. Som takk for hjelpa  fekk dei låne sykkelen til Hans - ein liten runde. 



Torvskjåen som stod nær den nye veien,  er borte no. 
Gutungane sette pris på Hans Smed, og besøkte han i Smia. Og han likte å ha med dei å gjere. Han 
laga «skytejern» av utbora stål-aksling til heile hurven før 17.mai. 
Dei lada med fyrstikkrut, og skaut og small rundt novene når dei vaksne feira 17.mai.
Inga kom ofte syklande på besøk til Frøystad. Ho var ei blid og hyggeleg dame. 
Hadde tanter/onklar og søskenbarn der. Borghild Eide var søskenbarnet til Inga.

Heile slektsgreina til Peder Elias Olsen Listau / «han Per i Øyå»  er no borte. 
Dei levde og budde der frå 1880, til 1987, då den siste døde. 
Det er kan hende greitt at det blir skrive litt,  sidan det enno finns hyggelege folk i bygda der, 
som huskar dei.  

Ei stor takk til alle som villig har fortalt frå sine minner om folket vårt i 
«Smistova»  på Gjertneset i Herøy. 

Kjelder:
Ruth Gjertnes – gamle foto. Tok imot oss heime  91 år gamal
Villum Schjelderup – bilder og informasjon          61   «
Osvald Reite    - informasjon 91   «
Fred Fredriksen – informasjon                         75   «
Erling Eide        - informasjon                         79   «
Per-Ståle Moltu – Forfattar av Herøysogenene.    vedr. Evanger-fam.  
Arthur Lesto - «Ei slekt gjennom 350 år»
Bjarne Rabben – Herøyboka   «Gardar og Folk»
Sunnmørskart – kartutsnitt
Statens Kartverk – utskrift frå Grunnboka.
Herøy kommune – kopiar av testamente og overdragingsdokument
Leif Lesto – tekst og nyare foto.

Eg tek ansvar for mogelege feil som måtte forekomme. 
Formelle feil kan rapporterast og vil bli retta.
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