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Kristine Røijen fra Falnes:

<ribenten
1 it

på Karmøy"
Historikk skolen på Falnes. Det huset er i

dag menighetshus ved siden av
kirken. Det var en landsens
skole hvor de bare fikk gå annen
hver dag. De to siste årene gikk
mor (6. og 7. klasse) på folkesko
len i Skudeneshavn, fordi hun
gjerne lære engelsk, tysk og
andre fag de ikke hadde i
Falnesskolen. Da gikk hun fram
og tilbake hver dag til fots. Var
været riktig ille, kom kanskje en
av brødrene hennes med hest og
kjerre for å hente henne.

Når julen står for døren og jeg
skulle male en julestemning fra
barndommen, så ville jeg frem
deles male et snøbilde i frostblå
tåkedis, hvor kirkeklokkene lød
som musikk i stillheten. En ens
lig hest med kane diltende med
siste innkjøp, mens dombjel
lene blander sine lysere toner
inn i kirkeklokkenes. Det ryker
fra alle skorsteinspiper, for nå er
juleveden kommet frem fra
skjul. Lysene tennes over alt og
det er jul fjorten dager til ende".

Mor var allerede da forut for sin
tid når det gjalt boklig lærdom -
hun leste alt hva hun kom over,
mens andre piker på den tiden
var opptatt med handarbeid og
andre huslige sysler. Hun gikk
også et semester på Ulldal han
delsskole i Stavanger.

(Minner fra min hjembygd
Falnes).

Dette skrev Kristine Røijen (
1891 - 1978) fra Falnes i en av
sine mange artikler i "Jul på
Karmøy". Karmøybladet har
også gjengitt mange av disse
artiklene hun hadde i dette jule
heftet, og som alltid ble nydelig
illustrert av hennes bror
Johannes. Mange av den nyere
generasjon har undret seg hvem
denne skribenten var. Vi har fått
hjelp av hennes yngste datter,
Karin Røijen Sørensen, til å
tegne et lite bilde av denne akti
ve dåmen.

Med hest og karjol
- Mor fikk jobb på Postkontoret
i Kopervik, hvor hun bodde hos
sin fetter Johan Falnes og
Martha Vinje Falnes. Siden var
hun ansatt på lensmannskonto
ret i Skudeneshavn. Hun fortalte
ofte om rurene hun hadde med
lensmann Vinje rundt om på
Karmøy med hest og karjol. Den
gang måtte lensmannen seiv av
sted for å kreve inn skatter og
eventuelle pantekrav. De hadde
et stort distrikt, så det kunne
ofte være en kald fornøyelse. En
tid var hun også på tåkelurfa
brikken, som lagde de verdens
kjente tåkelurene som var å
finne på alle skip den gang, for
teller Karin.

Sjømannsslekt
- Min mor vokste opp på gården
Falnes, noen kilometer fra
Skudeneshavn Hennes far,
Johannes Falnes, var kaptein på
blant annet fullriggeren
"Karmø", hvor han også var Musikalsk familie
medeier. Han var derfor bade w . ~, , , i. i. • .. „ - Mor hadde sa mange interesserfører og befrakter av skipet. Han -. , .. . .° .'. .^.... ° , JjL *\ . • at hun var lite ivrig pa a gifteseilte verden rundt med dette ~. ~ ..., *? *. . ~~ . , j, _ ~, seg. Det ble allikevel til at hunskipet og hadde mange turer til ~,,...?.,. .., . r 0 n••A V. ~ xt ti j l så ra til min far, Severin Røiien
Australia og New Zealand, han ' , . f . '
var lite hiemme, slik at de alltid 10 ,°: .. , ' ' -i 0,, 1918. det var nettopp slutt paen gardsbestyrer til ata seg av r , , . £\ .. f. j ~. . x • første verdenskng. det var ikkegarden. Min bestemor Louise . ,« . , ° ~~ ,° . ljL , , , mye a fa tak og stifte bo ogseilte med ham sa ofte hun ,/ ~ r..,° . . , °. , L „ ~ . _, .. hiem. Mor fikk pianoet frakunne, forteller Kann Røiien '. , f... .„ ' Falnes med seg mn i ekteskapet.Sørensen Hun kom fra en musikalsk fami

lie. Alle hennes fem brødre spil
te ett eller flere instrumenter.
Det var livat på Falnes i de dager

og gjestfriheten var stor. Derfor
var ungdommer fra Beiningen
og Havn stadig på gjesting der i
huset.

Skribenten der kunne skimtes en mastetopp
uti horisonten og så om det er
våre menn som kommer.
Merkeligt godt gikk det som
regel om de enn måtte ride av
en høststorm på ferden"

- Da mor giftet seg, sluttet hun
på kontoret, men fritidsproble
mer hadde hun aldri. Hun del
tok stadig med underholdning
på basarer og andre sammen
komster. Hun hadde også piano
elever en tid.

Mor og far flyttet inn i en leilig
het hos min bestemor Karine
Vaaraa, der ble min søster Turid
født i 1919 og Liv i 1921.1 1927
bygde de et murhus på nabo
tomta (der Gullsmed Melhus
holder til idag).

(Fra "Min hjembygd Falnes")

Mor var også med i utallige
komiteer og utvalg til byens
beste. En tid var en tid også
medlem av bystyre og formann
skap i Skudeneshavn. stadig
hadde hun besøk av folk som ba
om råd for sine problemer eller
få hjelp til å skrive et brev. I det
hele tatt skrev hun mye både på
vers og prosa til barnedåper,
konfirmasjoner, brylluper etc.
Det var heller ikke sjelden vi
fant artikler i avisa merket
"K.R.". Hun hadde sine mening
ers mot og luftet dem enten det
gjalt politikk eller annet sam
funnsgavnlig arbeid, forteller
Karin Røijen Sørensen.

- Før min mor giftet seg, var hun
med en tur til sjøs med fullrigge
ren "Karmø", som min bestefar
førte og hun skrev om dette i
"Jul på Karmøy" mange år etter
på. Ellers var det svært mange av
hennes slektninger og naboer
som var på fiske på kysten, i
Nordsjøen og på Islandsfiske.
Det ser vi mye av i flere av de
juleartiklene hun hadde. Jeg
husker alltid at hun sa til oss
etter at hun hvert år ble kontak
tet av utgiveren av "Jul på
Karmøy", Hans Svendsen:

Forut for sin tid

- De første skoleårene gikk mor i

- Ka i verden skal eg finna på i
år?

Men så lenge "Jul på Karmøy"
kom ut, var det nesten alltid en
artikkel av min mor. Hun hadde
en god husk, var kunnskapsrik
og hadde sansen for detaljer.
Det hadde hun like til hun døde
nær 87 år gammel, sier Karin
Røijen Sørensen.

Kunnskapsrik fortelter
"Når en tenker på disse små fart
øyene uten motor som reiste i
april og kom først igjen uti okto
ber. Lite hørte familien fra dem i
denne riden og spenningen var
stor når tiden nærmet seg at de
vår ventende. Da ble der speidet
"så øyet ble stort og vått", omBilde tatt under turen med fullriggeren "Karmø". Fra v.: far Johannes, Kristine (ca. 18 år) og mor Louise.


