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* Dei fleste av gjestane under boklanseringa for Guri Aasen si nye bok, har hjulpe henne i arbeidet med
boka på ulike måtar.
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* Lanseringskaka var ein attraksjon i seg sjølv, med bilde av
bokomslaget på marsipantoppen.

Kven var «fiskarkona»?
«Kven hadde ho vist seg å vere tru, skulptør Tore Bjørn Skjøviks fiskarkonestatue på Vågsplassen i Fosnavåg, om ho kunne tre ned av sokkelen og fortelje
oss om livet sitt?»
Slik innleiar Guri Aasen forordet i si første bok, «Fiskarkona og døtrene
hennar. Eit hundreårig kvinneminnealbum». I går vart den lansert i Fosnavåg.
Josefine Spiro
josefine@vestlandsnytt.no

– Eg trur dette er det nærmaste eg kjem
ein fødsel nummer to – den første var
førestillinga med same namn – og så
er nok dette det nærmaste eg kjem ein
bryllaupskake.
Slik opnar forfattar Guri Aasen lanseringa for sin første bok, «Fiskarkona og
døtrene hennar. Eit hundreårig kvinnealbum» torsdag føremiddag. Vestlandsnytt tel 18 spesielt inviterte gjestar i
det vesle lokalet i Kvadranten. Dei befinn seg to etasjar ovanfor bokhandelen
Vestvang, der Aasen forresten skal ha
boksignering førstkomande laurdag.
Om ikkje lenge skal ho ta dei med på
ei lita reise i Herøy si «kvinnehistorie»
ved å blade litt i boka på storskjerm.
Men først er det mange som skal bli takka. Ikkje minst skal forfattaren fortelje
om bakgrunnen for kvifor det lokalhistoriske bidraget i det heile er blitt til.

Lat oss hoppe eit par dagar tilbake i tid

* Guri Aasen er aktuell med boka «Fiskarkona og døtrene hennar. Eit kvinneminnealbum».

- til då Guri Aasen sit heime i sofaen sin
på Hjelmeseth saman med Vestlandsnytt sin journalist, fordi ho ikkje kan
forlate «åstedet» så lenge ho ikkje veit
når dei 1000 nye bøkene hennar dukkar
opp. Men ho fortel gjerne om boka - og
historia bak den.
«Fiskarkona og døtrene hennar. Eit
hundreårig kvinneminnealbum» var
opphaveleg ei førestilling, som Guri Aasen laga på bestilling frå kommunen
i 2009. Det vil seie - ideen om «fiskarkona» var hennar eigen, men kommunen trengde nokon til å bidra med å
løfte fram kvinna i Herøy. Årsaka var at
kvinnene i kommunen skåra eksepsjonelt lågt på likestillingsindeksen i 2009.
– Vi hadde så låg inntekt at vi nærmast låg lågast i landet. Det vart kjempeoppslag i VG og fleire andre plassar. Kva var det med kvinner i Herøy?

Kvifor hadde dei så låg inntekt, medan
mennene tente så uhorveleg mykje? Det
er som leiaren i Kvalsvik Kvinne- og
familielag, Anita J. Kvalsund seier: Du
må hugse på at det er kvinnene i Herøy
som driv «Heimen AS». Det er ikkje inntektsbringande. Men om mennene skal
kunne vere på sjø fleire veker eller månader i strekk, så må kvinnene administrere heimen. Forskjellen på den moderne «fiskarkona» og ho i gamledagar er
at no er det ingen som driv gard lenger.
Og her er barnehagar, så kvinnene kan
ta løna arbeid ved sidan av, men dei har
låglønsyrker, og dei jobbar deltid, fortel
Aasen.
Den dårlege likestillingsindeksen
var altså utgangspunktet for at Herøy
kommune i 2009 bestilte tre prosjekt
for å lyfte fram kvinnehistoria og kvinnelivet i Herøy. I tillegg til Guri Aasen
(manusforfattar og forteljar) og Andrine
Longva Kopperstad (musikkansvarleg)
si framsyning, laga Nina Elisabeth Bøe
ei theaterførestilling, og Åshild Sævik
laga ei utstilling.

– Tanken om å lage bok kom først for

eit års tid sidan. Då byrja eg å tenkje på
at der er ingen andre som sit på alt dette historiske stoffet frå førestillinga enn
meg. Forteljingane er nedskrive i halvferdige manus, ettersom det er sånn forteljarar jobbar, og historiene finst berre
i mitt hovud – iallfall dei som er basert
på mine levande kjelder. Dei ville forsvinne viss eg ikkje skreiv dei ned. Eg
fann ut at det måtte bli ei bildebok, og
så heiv eg meg rundt, seier Aasen.
Resultatet består av om lag 60 historiske bilde som illustrerer det skriftlege
innhaldet. Men tilbake til bestillingsverket Aasen skapte i 2010, og som er
det boka har sitt utspring frå.

– Då bestillinga kom hadde eg allereie
byrja å tenkje på noko. Det starta med
at eg flytta hit i 2003, og vart trekt mot
havet. Og eg kunne ikkje unngå å bli
utruleg glad i fiskarkone-statuen i Fosnavåg. Den er så vakker! Den fekk meg
til å lure på kven «fiskarkona» eigentleg
var. Eit år seinare, i 2004, hadde eg eittårsjubileum i Jacobsenhuset (som ho
dreiv, red. anm). Då inviterte eg Herøy
Sogelag til å stille ut sine gamle foto frå
Herøy. Mellom dei var eit bilde av Andreas Berge med tittelen, «Sildesalting
i Fosnavåg» frå 1908 eller 1913. Eg vart
så besnæra av det bildet at eg tenkte at
«dette bildet skal eg lage ei førestelling
på», hugsar Aasen.

Fem år seinare byrja ho altså å leite

etter informasjon. Arbeidet var tidkrevjande, men også svært interessant, synest Guri.
– Det arbeidet kvinnene gjorde finnest ikkje lenger. Det er ingen som saltar klippfisk på berga uti Fosnavåg lenger. Der er ikkje fiskarbønder som står
nede på nausta i minusgrader og sløyer
fisk. Du har ikkje hermetikkarbeidarane. Dette kvinnearbeidet eksisterer
ikkje lenger. Så det første eg gjorde var
å lese meg opp i ei fantastisk bok som
heiter «Kystkvinner i Norge» av Åse Elstad. Der fann eg emperien, seier ho.
Forfattaren (den gong forteljaren) var
også innom Bjarne Rabben og bygdesogene, Landslag og Folkeliv, og ulike fiskarbøker.
– Eg fann veldig mykje historie om
mannen og båten - og båten og mannen... Og kvinnfolka, dei var no viktig,
og dei gjorde sånn og sånn..., og mennene og båten, og båten og mannen. Men
eg fann ein del fragment om kvinner hos
Rabben, og det var det eg hadde som ut-

gangspunkt då eg tok kontakt med informantane mine...

Informantane. Guri hadde om lag 30, og

dei hadde ein snittalder på 80 år. Den
yngste heiter Robert Voldnes og var 48
år gammal då Aasen intervjua han og
spelte inn samtalen på diktafon. Den
eldste heitte Ida Teige og var 104 år
gammal. Ho gjekk bort to år seinare,
106 år gammal.
– Ida Teige, fødd i 1907, vaks opp på
ein liten gard på Kopperstad. Ho fortalde meg om det vi i dag ville kalle for
barnearbeid, men som var heilt naturleg for ein unge å vere med på på byrjinga av 1900-talet. Ungane måtte vere
med å delta. Ida var med mor si på Kopperstadfjellet og skar torv til brensel, og
ho var med far sin ned i fjøra og skar
tang som dei lasta opp på kjerra og lèt
hesten drage med seg over åkrane som
gjødsel. Ho fortalde også korleis ho sto
nede på Kopperstadbuda og verkja fisk
saman med dei vaksne, seier Guri.
Ida si historie er ikkje gjengive i si
heilheit i Guri Aasen si bok. Heller ikkje dei andre forteljingane ho har fått
ifrå informantane sine (med unntak av
ein monolog). Men til saman skapar dei
grunnlag for empiriske forteljingar, der
Aasen har sett saman fragment frå alt
ho er blitt fortald. Ho har skapt faksjon,
eit omgrep som gjerne blir brukt for å
skildre eit skaparverk, som til dømes
ein roman, fortelling, dikt eller artikkel,
som er basert på historiske hendingar,
men vevd saman med fiktiv skriving.
– Målsettinga var å samle minnebilda
til Herøykvinnene i 100 år i forteljingar
bygd på dokumentariske kjelder, seier
Aasen.

