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Bjarne Sæten
– nokre pratestunder ved kjøkenbordet des. 2011/ jan. 2012.
Bjarne vart gravemaskinførar i Selje 1954. Han grov også på fotballbana her, som var under
anlegg då. Det var jobben på bana eg ville høyre litt om – men Bjarne fortel mykje anna som er
minst like interessant.
Bjarne er ein munter kar, ein god fortellar,
og alltid frisk og rask i replikken. Før vi
starta, rista Aslaug (kona) han i skuldra :
«no får du IKKJE lov bannje så mykje
Bjarne !!» - og det gjekk heilt fint – lett
blanding.
Det er ikkje sikkert at alle Seljeværingar
veit kven han Bjarne Sæten er . .
Men alle kjenne «Sætabakkjen» !
Bjarne var fødd i grenda Sæten i Loen i
1931..ved Vassenden. Dei var 9 syskjen.
.

Bjarne har kalenderbilder frå 1996. Lions Club i Stryn ga den ut med gamle motiv frå Loen.
Nedanfor er eitt frå heimstaden til Bjarne – grenda Sæten. Gamalt flott bilde.
Dette var før rasulukka i 1905.

«Høyonn på Sæten»

Foto frå ca 1890 av Axel Lindahl.

I stova hos Bjarne heng og eit foto av Sæten-gardane- frå 1910. Altså etter fyrste ulykka 1905.
(Lars Lunde på Eid har reparert bildet etter originalen, og fargelagt )

Der var 7 gardar på Sæten. Dei ligg rett over brua, litt opp i bakken. På bildet ser ein masse
kornstaurar på marka. Veien langs vatnet var ikkje bygd. Framom neset ligg i dag Sande camping.
Dei gamle husa er vekke no, og nye hus er bygde. Huset der Bjarne voks opp, vart påbygd før han
var fødd.
I gamal tid stod gardshusa endå lenger oppe, forbi høgre bildekant. «Der måtte vere omtrent 100
hus», trur Bjarne. «For på kvar ein gard hadde dei mangfoldige uthus» .

FYRSTE store raset i Lovatnet gjekk natt til 15.januar 1905. Ytre Nesdal vart heilt rasert, og dei
husa i Bødal som låg nærast vatnet. 27 menneske Bødal, og 34 i Nesdal mista livet. Husa vart
etterkvart bygd oppatt, men høgare oppe. . .

Bødal før det fyrste raset i 1905.

Foto ca 1890 av Axel Lindahl.

Skyssbåten «Lodalen» vart kasta langt oppover land i 1905. Den vart erstatta av «Lodølen» som
bildet viser ved restauranten i Kjenndalen.

Den store rasulukka i Loen, søndag morgon 13.september 1936.
Bjarne var 5 år. Huset familien budde i låg så høgt – ca 30 m over vatnet – at flodbylgja som velta
nedover mot Vassenden ikkje gjorde skade på Sætengardane.
Systera hans, Kari, låg den natta hos ei gammal dame som budde nærare vatnet.
Der fyltes huset med vatn og slam opp til livet. Dei vart ikkje skada, ikkje huset heller. Men Kari
var sjølvsagt heilt avskremd av det ho opplevde – kansje var ho 12 år då. .
Jens Sæten - «Vassenden», budde i eit hus på andre sida. Han og sonen – Johannes, høyrde
buldringa, kom seg ut, og sprang oppover i terrenget. Dei redda seg. Bylgja tok huset. Alt var
vekk. Kona og døtra omkom. Katastrofen var størst i Bødal og Nesdal lenger oppe langs vatnet.
11.november same året gjekk eit nytt stort ras der, men utan store øydeleggelsar, eller tap av liv.

(Johannes var i Sjøforsvaret under krigen. Båten deira vart torpedert 3 ganger, men dei vart ikkje
skada. Då krigen slutta , var dei i Tromsø. Dei skulle heimatt. MEN DÅ GJEKK DEI PÅ EI
HORNMINE, OG ALLE OMKOM. Då mista Jens «Vassenden» den siste av sine, og var åleine
igjen. )

Sæten 1936 etter at
flodbylgja hadde
teke naust og
vegetasjon. . Sjå
forskjellen på eit
bilde, på ei side
lenger oppe. .

I alt mista 135 menneske livet i dei to rasulykkene i Lodalen. Folk kom reisande i tida etter, og
ville sjå katastrofeområdet. Det vart skikkeleg turisttrafikk framover langs vatnet ganske tidlig. Det
var før Briksdalen var «oppdaga». All turisme var i Lodalen då. Det var skipa eit skysslag i
Lodalen så tidlig som i 1890. Skysslaget hadde fleire båtar, og hesteskyss framover i dalen den
fyrste tida. Etter 1936 auka turisttrafikken. Veien kom 1938, og turistane vart køyrde i bussar.
Under krigen var tyskarane der inne. Dei stakk av med alle 7 bussane då krigen slutta. Dei vart
borte for godt.
I 1950 gjekk det eit nytt stort ras, men det tok ikkje liv.
Bjarne høyrde bråket og hivde seg på sykkelen. Det kom ei kraftig bylgje, så kraftig at den tok
nyebrua. Dei 16 meter lange H-bjelkane av stål forsvant som fyrstikker. Den eine låg att på berga.
Den andre ligg forvridd i ein djup høl. Ein nabo låg ute på vatnet og fiska frå båten. Han såg bylgja
komme som ein svær dønning. Båten fylgde bylgja opp og ned uten store problem. Det var når den
kom inn på grunna nær land at den braut og gjorde skade. I suget når bylgja drog seg tilbake, var
botnen synleg minst 130 meter oppover vatnet mot holmen der. Den kom tilbake med stor kraft
fleire ganger.
Skyssbåtar låg til land der, og fekk skade, og brua. Ingen naust var bygd opp att etter 1936..
Den eine båten var lite skada. Den vinsja og drog dei ned på vatnet igjen.

Eg fortalde Bjarne om den
«innevokste» lastebilen vi såg
oppi småskogen i Kjenndalen på
80-talet. Trea hadde vakse
gjennom den. Stod der som eit
spøkelse.
«Jau – det var bilen til Sivert
Nesdal det», kunne Bjarne
fortelje. «Han køyrde melkerute og
varerute langs vatnet han. Men den
var ikkje teken dit av raset. Berre
fråsegsett der ».

Det er skrive 2 bøker om rasulykkene i Lodalen;
«Lodalen – fager og fårleg» av Sigurd Nesdal 1983.
(Ein del av bilda eg nyttar er frå denne boka til Sigurd Nesdal.)
«Siste brudeferd i Lodalen» av P.A. Bredvei 1970,

På internett er det også mykje stoff om rasulukkene i Lodalen.

Kart over rasområdet 1905

Kart over rasområdet 1936

Wald Drageseth og mor til
Bjarne er søskenbarn. Så
bestefedrene til Bjarne og Magnar
Drageseth var brødre. «Han Jo i
Loa, og GamleDrageseten
(Øyvind)».
Framme på bildet:
Wald, Asbjørn, Magna og Øyvind
Drageseth.
Bak: Ella Drageseth (Hove)
og «Jo i Loen» (Bestefar til Bjarne
Sæten)
Bilde Magnar Drageseth.

Bildet er tatt ved eføyen utfor den gamle skjortefabrikken på Nabben før brannen som var i 1946
fortel Ella Hove.
Mor til Bjarne, Borgny, kom til Selje som bakarlærling som 18-åring - hos GamleDrageseten.
Han var ein flink bakar, og
næraste slekta. Ein gang ho skulle heimatt til Loen, tilbaud han
«Petter i Reida» - Petter Krakereid, henne båtskyss. Han skulle
likevel innover Nordfjorden, til Loen etter ei last ved. Han gjekk
med «Pikkaren» sin, ein liten båt, og det takka ho ja til. Ho
skrytte seinare av kor hyggeleg mann han Petter var.
Bjarne var på Lahaugmoen på militærteneste – i Saniteten.
Seinare i 1952 var han ei tid «lege» i Tysklandsbrigaden.
«Vi hadde det bra der – litt lite mat – men blei vande til det».
Bjarne kom til Selje våren 1953.
Wald var då i gang med 2.byggesteg på den «nye»
Skjortefabrikken.
Den gamle skjortefabrikkbygnigna av tre brann ned juledag i
1946, medan alt folk var i kirka.
Det er ei eiga historie.
Den nye skjortefabrikken vart bygd i mur og betong i 1948.
Bjarne var med under bygginga av det 2.byggesteget i 1953.
Han vart altmuligmann.
Han fortel at han og hans onkel Asbjørn Drageseth i Loen køyrde til Skarnes på austlandet, og
henta ein stor betongblandar. «Ein veldige blandar». Det var berre så vidt dei kom seg gjennom
tunnellane med den på heimvei.
Den vart oppmontert, med heis for den ferdige massen. Skuter med sand og singel kom, og lastene
vart tippa mellom Øvrelidhuset og fabrikken. Sand, singel og sement vart lempa for hand i
blandaren. Det var mykje regn i byggeperioden - «Forferdelig mykje regn den hausten og vinteren».
«Vi brukte ikkje ein drope vatn i blanda, så vått var det. Og likevel vart blanda blaut, same kom
mykje sement dei brukte».
Men det var ingen nåde - jobben skulle gjerast. Bjarne hadde ansvar for betongblandaren. Wald var
ein pådrivar av dei sjeldne. Massen var så blaut at når dei tømde kassa, rann massen innover plata.

«Håplaust ! Det viste seg seinare at jernet rusta lenge før normalt. Fæle greier!
Men no er bygninga vekke, så det var no det».
(Bygninga vart riven, og Coop bygde sitt forretningsbygg på tomta ca 2005).
Fyrste året i Selje budde Bjarne på Moldestad Pensjonat, hos vertinne Margit Moldestad.
Der var det fint å vere.
So kom han saman med si tilkomande kone, Aslaug Hamre. Dei flytta inn på loftet til Asmund
Hamre nede i Myrane. Dei budde der til eige hus på Hamre var ferdig, på slutten av 50-talet.
Dei fekk 5 barn. Sølvi, Gunn, Jan, Ole og Rolf.
Aslaug sine to søsken – Kjell og Reidar budde og på heimegarden.
Reidar i gardshuset, vart bonde. Kjell bygde ved sida av Bjarne og Aslaug. Dei fekk 5 barn i kvar av
heimane, i same periode. Så dei var omtrent ei skuleklasse frå 3 hus på Hamre.
På tidlig 50-tal vart Selje Vassverk beslutta bygd. Joacim Sæbø var formann i styret. I det høvet
ville ei interessegruppe investere i traktor med gravemaskin. Men to av dei tre interesserte trakk
seg, og Wald sto igjen åleine om investeringa. Dei to var Jon Berge og Joacim Sæbø.
Wald kjøpte ein Fordson Major Diesel med ca 60 hk motor, med frontlessar og graveapparat.
Blåfarga traktor uten hytte.
Graveapparatet var det fyrste hydrauliske som kom på traktor i Sogn og Fjordane fylke.
Det var såleis ingen slike maskiner verken i Måløy eller i Nordfjord elles. Wald var tidlig ute.

Frå bygging av deminga i Djupedalen i Selje. Veien over Sandvikeidet i øvre bildekant.
Øvst i Djupedalen «Fram i Botna» grov dei opp myra og la store vollar som vart steinkledde. Alle
grøfter ned gjennom bygda var det han som grov.

Frå venstre:
Sverre Listou
«Lånasvarten».
Gustav Hamre
«Staven».
Aksel Dybedal
«Aksel i Dala».
Kristoffer Nøstdal
«GamleNaustalen».
Bjarne Sæten
«Sætabakkjen».
Magnus M.Berstad
«Magnus i Einå»
Oddmund Hove
«Oddmund i Vikja».
Sigurd Hamre
«Sigurd Gusten».
Kristoffer Nøstdal
«GamleNaustdalen» kom som syning til Selje, og var også for vetet med framdrifta av vassverket.
Han kom frå Naustdal i Sunnfjord. Etablerte seg, og er far til Robert Nøstdal, Knut Nøstdal og
Helga Hamre, (mor til Aslaug Sæten), Marie, Danilla,(mor til Hans Dybedal), Asmund Nøstdal
(bestefar til Otto og Frode).
Sommaren 1954
tok Bjarne Fordsontraktoren og køyrde
seg ein ferietur til
Loen. Farta var ca.
25-30 kmt. «4-5
timar var kjapt i
forhold til buss som
tok minst 12 timar»
seie Bjarne.
Her er bilde av
mann og kjøretøy
ved kyrkja i Loen.
«Fine tur» - fortel
Bjarne.
Bjarne vart maskinførar på ei moderne gravemaskin – etter den tids standard.
Bjarne humrar og ser på bildet av maskina. Den bakmonterte gravaren virkar så spinkel og pinglete,
«Omtrent som ei teskje», ler han . Og ein bikkjekald arbeidsplass var det. Men alternativet med
hakke, spade og trillbår var endå verre. Så det var ein revolusjon - den gangen.
Bjarne brukte gravemaskina på idrettsbana og. Grov ut samfengt masse i nordenden.
Transporterte den nedover bana og tømde den der. Der stod folk med river og raka ut steinen, og
grov grusen utover til toppdekke. Ola Hamre hadde lastebil, og kom etter steinen som låg att.
P.I.Hove «GamleHoven» tok tida Bjarne brukte å lesse opp lastebilen. «6 minutter er meget bra»
skrytte han. Så det var fort gjort - i forhold til å lesse for hand.

Ein gang seig heile ura 2 meter. . .
Bjarne fortel om då Skjortefabrikken henta stein i Slagarura til murverk på fabrikktomta. Lastebilen
deira var uten tipp. Lessing i ura foregjekk med handemakt. Det var stein til muring dei henta der.
Olav Bergo, Kåre Hjertenes og Ragnar Grytting var mellom dei som var med. Rygga bilen heilt
opp under ura - men ingen vart skada eller kom i klemme då ura kom.
Veien rundt Nabbevågen vart utvida. Det var sysselsettingsarbeid på 50-talet. Der var smal vei
då, og naust alle plassar på sjøsida. På oppsida var ein fjellhammar som måtte skytast. Wald kjøpte
traktorkompressor og dei bora fjell. Karl Tystad var skytebas, og Johannes Dybedal («Hannesen i
Dala») hadde svingbar kran, og med JAPP bensinmotor. Ein motorisert stubbebrytar.
Tomta til kommunehuset grov han seinare på 60-talet.
Der var det glatte berg, og traktorgravaren var titt og ofte på nippet til å gå rundt når den sklei på
sleipa.
Bjarne jobba som maskinkøyrar i Måløyområdet i 10 år. Frå tidlig på 60-talet. På den tid hadde
ingen andre entreprenørar slikt utstyr, og Bjarne var etterspurt. Maskina Wald Drageseth hadde
skaffa vart atraktiv i distriktet.
Roald Sandal i Deknepollen hadde ikkje starta opp som maskin-entreprenør.
Bjarne grov ut hustomta til Roald Sandal den gangen. Bjarne var og med å bygge ut Gate 1 i
Måløy, og gate 2 og 3. Både Holvik, Vedvik og Flatraket Vassverk var det Bjarne som grov ut.
Frå bygginga av Holvik Vassverk.

Dei brukte skjenegang og vagger for å transportere massane. Når vagga skulle slepast i motbakke,
sette dei ein kause på traktorhjulet, løfta hjulet opp med grabben, og vinsja vagga bortover.
På denne måten flytta dei massen.
Vassverket på fastlandsida, på Nygård i Deknepollen. Det var Bjarne som grov bassenget. For å
frakte maskina, køyrde han riksveien til Måløy via Åheim og Bryggja, i open traktor. «Køyrde ut
over «umarkja» nedanfor tunellen. Himlande bratte bakke og myr. Nesten umulig å komme seg
oppatt. Du store tid!» fortel Bjarne. «Det var ikkje firehjulstrekk den gangen. Bassenget ligg oppe
på høgda der elva kjem ned i Nygårdssvingane. Sat på open traktor i all slags ver og grov – og
grov. Eksosrøret gjekk ned bak, og i myrlendt terreng bles eksosen opp skit og sørpe, så han vart
svart i trynet, og drog i seg svineriet».
Han budde på Holvik pensjonat i Måløy i veka. Tok rutebåten «Måløy» heimatt i helgane. Reine
Polljaruta frå Måløy kl halv to på laurdagane. Stoppa alle plassar nordover - ved tønnefabrikken,

Raudeberg, Osmundsvåg, Silda, Flatraket , Barmen, Sandvik, Rundereim og til Selje etter 2,5
timar. Nedatt søndag på same måten i 4 – halv5 tida etter middag.
Bjarne og Asbjørn Bakkebø hadde brøytinga på Mannseidet i tre år. Wald Drageseth gjorde
vinterarbeid for vegvesenent også Rundt 70-talet. Hovedhensikta hans var nok å sikre seg at veien
var open heile tida, så skjortetransporten til Oslo ikkje vart hindra.
Hadde ein kraftig Ford County traktor med store hjul framme og bak. Dei hadde spissplog
framme, og stor skuffe. Graveapparatet bak var godt for tyngda sin del, og til snørydding. I skuffa
framme hadde dei reservefat med diesel.
Det var mykje snø desse vintrane, og dei monterte ekstra «vinger» på snøplogen for å få snøen opp
og vekk. Dei gjekk 12-timars kontinuerlige vakter for å holde veien open. Brøytekantane kunne
vere på 3-5 meter då, seier Bjarne. Veien var smal, og granene små då, så dei verna ikkje mot
snøfòket.
Spesielt krevande var det ovanfor Jonas Solheim, der var ein fjellknaus, og stabbesteinar på
nedsida. I snødrevet såg dei ikkje skuffa framme på traktoren. Då talde dei stabbesteinane med
plogen, og let det stå til nedover.

Bjarne i sin Ford County, veiarbeid på Lesto sommaren 1970.
I ein periode hadde W. Drageseth 3 gravemaskiner. 2 stk Ford Conty, og den gule gravetraktoren
som Hjalmar Hamre køyrde ei tid. På den svinga setet saman med gravearmen. Det var
graveoppdrag alle plassar den tida. Alle hustomter i Hauane i Selje, veiarbeid på Bryggja og mykje
anna. Bjarne køyrde bil til Bryggja kvar morgon, og tok på 3 mann på Flatraket på vei dit. Jobba 8
timar og returnerte til Selje med passasjerar til Flatraket. Han hadde 3 kroner pr. dag for

skyss av 3 mann den gangen. Den andre maskina
stod i Hauane i Selje. Der fortsette han med
tomtegraving om kveldane. Det vart lange dagar.
Då Selje Bruk utvida, var Bjarne fyrst og grov
mold, og renska fjellet på Holmaneset.
Bjarne fekk HYMAC beltemaksin då –
HYMAC-580C , og ein gammal lastebil - Scandia
Vabis.
Roald Sandal bora og skaut. Dei var blitt
spesialistar på det.
Dei fyllte ut sør- og vestover der hallane no er
bygde. Holdt på i mange år der. Dei henta også
stein i Slagarura. Han leste opp og køyrde 16 lass
for dagen - to lass i timen - åleine.
Ein gang han dreiv å pirka laus stein i den nesten
20 m høge steinveggen, så løsna heile ura. Han
belta maskina vekk så fort han kunne, ikkje rare farta. Steinrøysa var opp under frontruta då det
heile var over, og maskina sto heilt ute på veikanten.
«Fæle greier« seier Bjarne.
Det verste han var med på var og i Slagarura. Olav Kvamme var medhjelpar. (far til Sissel) Han
jobba høgt oppe i ura, då den løsna. Mannen forsvant i steinraset, og det såg forferdelig stygt ut.
Men plutselig dukka han opp i eit hol mellom store steinar, og hoppa ut, og kom seg i sikkerhet. Dei
køyrde han til doktor, men ingen bein var knuste, og ingan annan betydelig skade. Hua hans Olav
fann dei att i ura 14 dagar seinare.
Ein såpeglatt vinterdag Bjarne var på vei til eit graveoppdrag på Busjane på Stadt, med
beltegravaren på slep etter lastebilen. I brattaste kirkebakken stoppa det opp, og heile doningen sklei
baklengs, uten kontroll. Med eit nødskrik kom han seg inn på parkeringsplassen ved kirka – «elles
hadde det gått til helvete med heile greia» grøssar Bjarne med ei alvårlig mine.
Han kjøpte ei mengde grove boltar og skrudde «piggkjetting» på belta. Slik fekk han maskina med
frå kirka til anleggsområdet.
Siste graveoppdrag Bjarne hadde, var hotelltomta til Selje Hotel tidleg på 70-talet. Han jobba
også som anleggsarbeidar der, til han fekk jobb på Selje Bruk A/S. Som den praktiske kar han var,
vart han altmuligmann, i ei svært aktiv tid for båtbedrifta. Han var der då Selje Bruk A/S gjekk
konkurs i 1982. Han jobba på Selje Skjortefabrikk i halv jobb fram til ca 1985. Hoftene svikta. Han
vart uføretrygda, og har gjennomgått i alt 6 store operasjonar. Han klaga ikkje, men det har nok
røyna på til tider.
Fritidsfiske i Skårfjorden ligg Bjarne sitt hjerte nær. «Det har vore fiska nokre tonn der ute ja».
P.g.a. helsa har han måtta gje opp det for fleire år sidan.
Brigde-klubben i Selje. Han var aktiv spelar lenge, «men dårlig», fortel han.
Han var formann i Brigdeklubben i 10 år.

I fleire år dreiv Bjarne steinsliping som hobby. Kjøpte slipeusttyr, og laga praktfulle smykkesteinar av forskjellige mineralar og steinsortar. No har han solgt dette utstyret.
Han driv
knivproduksjon.
Lagar flotte knivskaft
av ulike tresortar,
med praktiske og
gode utformingar.
Monterar på
kvalitetsblad frå
Helle.
Så Bjarne kan meir
enn å bryne seg på
jord og stein med
grovt maskineri.
Han er ein trottig og
dyktig husflidsmann.

Takk til Bjarne og Aslaug for kaffi og kaker, og hyggeleg prat.
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