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OLLE PÅ KÄLLAR’N

En skrift om Hertha och Olof
Andersson som arrenderade gård och
mark på Nösund åren 1951 till 1988.

OLLE PÅ KÄLLAR’N
Olle Anders Lennart Andersson föddes 1925 på en gård i
Tavlebord. Han växte upp i en syskonskara om åtta barn.
Knut som var äldsta sonen tog så småningom över
gården i Tavlebord. Olofs far Anders var mycket duktig
med hästar och troligtvis var det här ”Olle” (som han
sedan kallades) fick sitt första intresse och kunskap om
hästar.

Mamma Klara, Alice, pappa Anders, Alfhild och Knut på hästen
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Olle

I sin ungdom tjänstgjorde Olle som
jungman på ett tankfartyg. Han hann
med både att resa över till Amerika,
och vara med om en minsprängning
utanför fyren Pater Noster. Dessutom
arbetade Olle som svetsare vid varvet
i Uddevalla och som skogsarbetare i
Herrestad.

Olle i
skogen
med
Steve

På dans uppe vid skyttepaviljongen i Tavlebord (där ”Knatt”
ligger nu) träffade Olle sin blivande hustru och livskamrat
Hertha och de gifte sig 1946.

Hertha och
Olle
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Hertha Gustavsson föddes 1928 på en gård i StalaTegneby. Herthas mamma Ida som härstammade
från Uppland hade kommit till Nösund som husa åt
fröken Karin Gerle. Ida gifte sig med Hjalmar som
kom från Stala-Tegneby och arrenderade mark på
Nösund av Gerle. När arrendetiden gått ut för
Hjalmar (Herthas far) får Olle och Hertha
möjligheten att som första arrendator få bruka de
båda gårdarna och dess mark på Nösund. Olle och
Hertha arrenderade marken som ägdes av Holst och
Gerle, samt ekonomibyggnader och bostad.

Gården i
StalaTegneby

Stala Tegneby
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Farmor Selma, farfar Johannes och Hjalmar

Bostaden på Nösund
Arrendatorsbostaden ligger i Källargårdens södra del
som ägs av Holst och där flyttar Olle o Hertha in 1951.
Innan flytten till Källargården iordningsställs
boningshuset på diverse saker, efter förre arrendatorn
vid namn Karl Olsson som lämnat arrendet.
Med sig från Stala där Olle och Hertha bodde innan
flytten, hade de en häst och tre kor.
Dessutom hade de tre barn, Leif, född 1946, Gun-Britt,
född 1948 samt Rita, född 1950.
Det yngsta barnet, Bodil, föddes 1962 när de
fortfarande bodde på Nösund.
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Ekonomibyggnader

Källargården, ingång till arrendatorsbostaden
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Olles föräldrar, Klara och Anders, med barnen Alice, Knut och Alfhild.
Troligen på gården i Tavlebord.
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Den 14 april 2010 får undertecknad och
Christina Niklasson för Nösunds Kulturhistoriska Sällskap, förmånen att besöka Hertha
i hennes hem i Kårtvet. Hertha som inom kort
skall fylla 82 år kan berätta om livet som
lantbrukare på Nösund. Hon är trots sin ålder
försedd med ett utmärkt minne och vid god vigör
trots alla långa arbetsdagar på Nösund (eller
kanske just därför). När jag frågade Hertha hur
det var att driva lantbruk inne i samhället säger
hon att det för det mesta fungerade bra, men när
”badgästerna” glömde stänga grindarna så
djuren slapp ut så fick vi alltid skulden. Hon
berättar vidare att Källarhuset hade dasset
liggande i anslutning till lagårn och med tre små
barn i huset fick hon springa många gånger med
pottan.
Vägen upp till Törtipp gick ju på denna tiden
alldeles utanför dörren så det var till att se efter
att det var fritt fram innan man kunde springa
ut.
Allt togs tillvara berättar Hertha, man slog även
dikena och alla i familjen hjälptes åt.
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Att alla barnen fick hjälpa till var en
självklarhet, vi visste inget annat, för så
hade det alltid varit berättar Hertha.

Dasset fanns i lagården
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Marken där det i dag ligger hus, som vid
”Tunhem” Nösund 1:38, odlades potatis.
Potätemark fanns även nedanför Sten
Hallbergs hus 1:75, där också Nösunds
Trädgårdsmästeri odlade grönsaker.
I stort sett varje gnutta mark brukades för
lämpligt ändamål, eller för att citera Sten
Hallbergs beskrivning av Olle och Herthas
arbete på Nösund i sin bok ”ALLA DESSA
HUS PÅ NÖSUND”:
”Olle och Hertha var verkliga vänner till
”öppna landskap”. Under deras tid som
arrendatorer hölls sly på avstånd. Backarna
på Myren på ömse sidor om vägen upp till
Gravedal (vilka idag håller på att växa igen)
hölls inte bara fria från träd och buskar utan
under en hel del år var de även uppodlade.
”Oräddegärdet” var liksom myren upplöjd och
där skördades säden varje höst. När odling
inte längre förekom hade man djur som såg
till att slyet hölls efter. Ett annat område som
hölls fritt från uppstickande träd var den
branta backen nedanför Bergenströms hus.
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Backarna vid Törtipp var välskötta och även
de var tidvis uppodlade. Överhuvudtaget
togs så mycket mark som möjligt i anspråk
för odling, men det fanns också en större
kreatursstam och inte minst hästar. ”
Slut citat.
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Hästkarlen
Olle hade som tidigare nämnts, en far som var
duktig med hästar och troligen lärde han sig
mycket om detta redan i unga år.
Många är de brudpar som fått åka häst och
vagn med Olle och hans granna hingstar.
Även Olles tre äldsta barn gifte sig (trippelbröllop) och fick åka häst och vagn genom
Nösund en vacker sommardag 1971.

Henån –91:
Hajvin 70,
Silverhäst 1973

Olle och
Hajvin utanför
Värdshuset
1996, med
på bilden är
Bodil med sin
dotter
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Olle erhöll genom åren ett flertal pris vid
hästpremieringar.
Citat ur ”ALLA DESSA HUS PÅ NÖSUND”:
Från 1960-talets slut och cirka femton år framåt
”bodde” sommartid ortens yngsta flickor i stallet,
där de skötte om och pysslade med alla de hästar
som fanns där.
”Ridhagen”, dvs. backen vid sjön framför 1:66 var
den givna mötesplatsen för alla rid-intresserade,
som dock även gjorde längre ridturer på vägarna
runt Nösund. På Törtipp anordnades hopptävlingar,
och i november arrangerade ”hubertusridning” i
Rålanda.
Likaså förekom Luciaridning.
Säkert minns många de omtyckta isländska stona
”Whisky” och ”Joka”, som var de första i Sverige
samt ”Mette” och ”Svarten”, som var
shetlandsponnys. ”Whiskys” föl hette ”Snaps”! och
kanske ingav den nordsvenske hingsten Brimon en
viss respekt”.
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Olle, Göran
Rodén och
Hertha

Henån –91: Bella-70, Silverhäst 1973

Olle rider Brimon

Olle kör Roa till
600-årsjubileet
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Hästen Mette rids av
Agneta Colleen

Olle Hertha på stallbacken med föl

ARRENDET UPPHÖR
Olle och Hertha lyckades också under sin tid som arrendatorer på
Nösund köpa en gård i Dalsland och visst gjorde familjen försök
att bosätta sig i Dalsland men Olle trivdes aldrig utan längtade
tillbaka till sina rötter som sjunde (minst) generationen på Orust.
Gården i Dalsland togs över av sonen Leif 1971 och han brukar
den fortfarande.
Åren går och allting har ett slut så även Olle och Herthas tid på
Nösund som tog sin ände 1988 då arrendet sägs upp.
Olle och Hertha hittar sin nuvarande gård i Kårtvet som ligger
strax utanför Nösund, där de lever på sin gård fram till 1999 då
Olle ”Hästkarlen” går ur tiden i en hjärtinfarkt i stallet hos sin
nyinköpta hingst.
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Lars Gitse i intervju med Hertha i hennes kök i Kårtvet
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