
 

Yoga-mannfolk 
Mange seier "å nei, eg kan ikkje vere med på yoga, eg er altfor stiv" men det er jo ein god 
grunn til å starte! Det var opprinneleg menn som gjorde yoga, for å halde seg sunne og sterke. 
Her i vesten er det fleire kvinner som praktiserer yoga — men det er jo like viktig og like godt 
for menn! 

Denne klassen heiter «Yoga for menn som aldri trudde dei skulle prøve yoga».  Nokon vart 
meldt på av konene sine, nokon har vore på "Yoga Dar Sø"  hos Åse før. Nokon høyrde at 
Terje på butikkjen (ytterst til høgre) skulle og kunne ikkje vere dårlegare. Ein fyller 57 år og 
skal heim til kake. Alle er skjønt einige i at dei skal tilbake—men saman med dei andre 
mennene, og for all del på ikkje på same time som kona. 

Det er mange menn som skal vere so "tøffe" og ikkje drive med yoga, men no er det mange 
her på Fedje som er tøffe nok til å stille opp i tights! 

 

 

 



 

Egil Husa (84) – Milslukaren 
Kvar dag startar likt: eg har ei lita morgonandakt for meg sjølv og les nokre bibelvers.  Eg et 
frukost – frukostblanding med musli, bananer, eple og rosin. Så byrjar runda. 

Korleis det gjekk på knarvikmila? Eg vann! Men det var berre eg som var med i mi 
aldersklasse,  80-84 år. Eg visste ikkje at eg hadde den sjuande beste tida i Noreg i den 
aldersklassa, nei, seier du det? Kor kan eg sjå det? (Det kan du sjå her på kondis.no.) 

Eg har drive med dette i 10 år. Eg vil seie at eg er i betre løpeform no enn då eg var yngre. Eg 
byrja etter eg vart enkemann. Sidan då har eg óg bygd meg nytt hus. 

Eg gjer dette kvar dag – eg spring litt og går litt. Med mindre eg er bortreist, eller det er storm, 
så vert det mellom 15 og 20 kilometer. I dag vart det 20. Fedje har ikkje alltid nok veg, nokre 
gonger må eg gå litt fram og tilbake. 

Eg helsar og smiler til alle bilar eg møter på min veg. Men eg veit ikkje kven alle er. 

Etter at eg har gått runda er det middag. Så les eg gjerne nokre aviser eller bøker. Etter runda 
mi kan eg slappe av.  

https://www.kondis.no/veteranstatistikk-10-km-menn-alle-tider.5692377-140934.html


 

Kjetil foran eigne plantar forma som båtar. Ein gong var han mannskap på ein båt lasta med 
dynamitt. Båten gjekk i lufta og difor er han for enkelte kjend som Kjetil BANG Hansen. 

 

Kjetil Berg Hansen — Bridgespelaren 
Eg er frå Helgelandskysten, Nordland, frå ei øy som heiter Herøy. Eg møtte kona mi tilfeldig 
på nattklubben Engelen i Bergen. Vi flytta til Fedje, der ho er i frå, då ungane kom og vi 
trengde meir plass. Eg jobbar på trafikksentralen, det er også tilfeldig eigentleg. Eg har 
bakgrunn som sjøkaptein men no trivast eg godt på land. Eg har mange hobbyar. Kunst er ein 
av dei, og ein gong var eg aktmodell då ein kamerat trengde modellar. For meg vart dette ein 
måte å få vere med i kunstscena på, på same måte som andre uttrykker seg gjennom musikk 
eller skodespel.  Ein annan hobby er fiske. Ein tredje hobby er å byggje ting i hagen, som 
badstove, sittegruppe laga av ein gamal båt historielaget ville kaste, drivhuset mitt, der eg nett 
to har tomat, paprika og agurk. Om det tok lang tid å sette drivhuset opp? Nei, det tok tre 
timar. Den største hobbyen over dei alle er bridge. Eg spelte i turneringar i årevis, og heldt 
fram då eg kom til Fedje på byrjinga av nittitalet. Eg spelte mykje med min bror som makkar, 
han flydde frå nord for å spele saman med meg. Men no bur han i Thailand, og dei fleste eg 
spela med har diverre gått bort. 

Grunnen til eg har ei flette i skjegget, er at bornebornet mitt likte å dra meg i skjegget då ho 
var baby. No har eg spart i fem år og fletta er eit varemerke. 



 

 

Yaroslav Borisov — Russaren 
 

Eg har tre store interesser. Det er fisking, foto og myntsamling. Eg byrja å samle på myntar då 
eg var ung skulegut i Russland. Men den beste avtalen fekk eg hos ein skraphandlar i 
Tønsberg. Eg kjøpte ein mynt for 700 kroner. Så heiv eg meg på toget for å sjå om eg hadde 
sett riktig: at dette var ein ekstremt sjeldan mynt frå den korte tida Julius Cæsar var diktator i 
Roma. I Oslo tilbydde ein ekspert meg kr 10 000 for mynten—men eg sa nei. På eBay ser eg 
liknande myntar går for 20 000. 

Det beste med Fedje er naturen og eg har frysaren full av eigenfiska fisk. Fedje er òg nært 
Bergen, der eg kan møte fotovennane mine. Eg har studert i Haugesund og Tønsberg, men 
Fedje er ei anna verd. Fedje kan minna om små stadar i Russland, der alle har same etternamn 
og det er eit sosialt klima som minner om det på Fedje. Eg er frå ein millionby i Russland, der 
ein ikkje har referansepunkt med dei ein skulle møte på. I Noreg er det alltid nokon som 
kjenner nokon som du kjenner. 

Eg hadde ein fjerde interesse før, det var damer. Men no er eg gift, og eg gler meg til kona mi 
får opphaldsløyve og kjem til Noreg frå Russland. Eg håpar det skjer neste år. 



 

Klara Ophaug (100) har mange gode minner frå eit langt liv, og skapar stadig nye. Ho har 
mange venner, både unge og eldre. «Me har det godt» er hennar positive livsfilosofi. 

Klara Ophaug (100) – Fedje har eg aldri 
lengta i frå 
Det mest spennande som har skjedd på Fedje er nok vekkinga under krigen. I 1942 og 1943 
var det so spennande, folk flokka seg til bedehuset på Fedje frå fjern og nær. Kvar veke var 
det ei ny som vart frelst, og ei av dei vart meg. Eg slutta å danse etter det, men aldri å synga. 
Mitt beste minne er når vi vassa i holmane, meg og systra mi då vi var ung. Det var so 
vakkert. Tenk å få oppleva det. Margit, systra mi, var sterk som ein mann. Ho døydde i fjor, 
det var eit sakn. Mitt bodskap til dei unge i dag er at dei må ta vare på kjærleiken. Før var det 
so strengt, ein kunne ikkje gifta seg med kven man ville alltid. Men eg var heldig og gifta meg 
med Anton som eg fall for allereie som konfirmant. 
«Me har det godt», er mitt motto. Og det har eg hatt. Og eg har det godt no. Det er inga sak å 
bli 100 når man har det so godt. Eg har ingen vondtar. Eg grua meg til å bli eldre før, då man 
måtte til Austrheim for å vera på sjukeheim. Men no som eg får vera på Fedje, her på 
sjukeheimen med fantastisk omsorg, og med den flotte utsikta, Fedje som er alt for meg, då 
har eg det godt. 

 



 

Vi i familien eig den siste kvalfangerbåten på Fedje. Det er kun to kvalfangerskutar att på 
Vestlandet, denne og «Cato» på Sunnmøre. Tidligare var det eit stort miljø, det saknar eg. 

Olav Husa — Altmoglegmannen 
Eg budde i Bergen i sju år men reiste heim alle helger utanom to. Det er ingenting for meg i 
Bergen. Trafikklys, ingen stader å gå, ingen stader å skru. 

Eg er alltid i farta med eitt eller anna. Då du ringte skulle eg om bord i kvalfangarskuta 
vår «Olavson» og skru på ei hydraulikkpumpe. Eg kom nett heim frå makrell og sildefiske 
med ringnotbåten «Fonnes» og dagen etter vert det ein tur med forskningsfartyet 
«G.M.Dannevig». Eg har alltid vore levande opptatt av båtar, hav og maskineri, og alt som 
går rundt.  Eg er ingen oppfinner, men finner opp og omformar ting når det trengs.  Kabelbåt 
over fjorden, ein måte å byggje brygge sidelengs på. Eg pussa nyleg opp eit piano frå 1700-
talet og ein russisk motorsykkel med sidevogn frå krigen. 

Eg meinar det er viktig for Fedje å ta vare på sjela si. Ein treng ikkje nødvendigvis å forkasta 
alt som har vore før, fordi om det kjem noko nytt. Det som er gammalt har faktisk blitt 
gammalt fordi det er kvalitet over det.  Nye tider og nye folk lyt lytta nøye til dei som har levd 
og virka ei stund. 

Eg har ikkje noko spesielt livsmotto, anna enn å prøva å vera den ein er og konsetrera seg om 
det ein har evner og interesser for. Det ein ikkje egner seg for, bør ein overlata til andre. 

Kona mi beskriver  meg  som altmoglegmann, skap-poet, distre, konsentrert , skippar, 
mekanikar, kvalfanger, reodorfelgen, humorist. Ho er frå Jondal, men eg sa til ho: For meg er 
det Fedje eller månen. Heldigvis trivast ho her. 

 



 

Jostein Husa – Sankaren. 
Dette året slutta eg i jobben som lærar for å hausta frå naturen. For å verta «Sankaren» på 
heiltid. Det er heilt, heilt grusamt å vere lærar. Altfor mykje måling og krav om effektivitet og 
produktivitet. Slik har samfunnet vårt vorte. Fylt med mas og krav. 

Folk kastar altfor mykje mat. Vi har difor ein regel heime om å ikkje kjøpa ny mat før 
kjøleskapet er tomt. No vil eg starta min eigen matbedrift, med naturleg og kortreist mat. Eg 
har mange idear, som oppdrett av Rognkjeks og sal av turmat. Visste du at krafta frå 
Berggylta er nydeleg? Eller at grisedokketang omsettas for 5000 kroner kiloen? Havet er fylt 
av mat. Ikkje berre fisk og krabbe, men òg tong. Og hai. Og kråkebollar. I tillegg plukkar eg 
sopp i skogen. Ein kan laga suppe med hint av både skog og hav. Eller laga sushi av det du 
finn i havet saman med nye og gamle vener. Moglegheitane er uendeleg. 

Eg har eit motto: Tør heller ting ein ekstra gong, enn å safe heile tida! 
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