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Føreord
Sogeskriftet 2010 er nok ein gong med sterkt variert innhald.

Temaorienterte sogeskrift kan vera særs krevjande, men i 2011vert gamle
skulehusa eit tema. Dette året vert det ein del kyrkjestoff. Olav Skjellevik
presenterar tekst frå altertavla i den gamle Onarheimskyrkja. Jan
Erichsen har teke for seg det gamle altarskåpet frå Uggdalskyrkja – det er
no å finna på Bergen museum. Rosenkrantzane og litt kyrkjesoge får og
sin plass dette året ført i pennen av Olav Skjellevik. Knut Rage har tilret-
telagt presterapporten frå Tysnes i 1743. Same forfattaren tek for seg
geomanti i lokal samanheng. Omgrepet geomanti er så enkelt eller
vanskeleg som geometriske system for kultplassar i landskapet, og det er
ikkje kome mykje stoff på dette feltet – ein artikkel til no - etter det eg
veit – og så Rage i dette heftet! Olav Skjellevik presenterar lekpredi-
kanten Sivert Vattedal slik Johannes Lie førte soga i pennen i bladet
Tysnes i 1979. (Bladet Tysnes – 8-9 1979), og frå Olav tek me òg med eit
friarbrev frå Onarheim. Framgangsmåten i dette frieriet ser ut til å ha
vore korrekt – men resultatet vart negativt. Andre framgangsmåtar var
vel meir fruktbare. Underteikna har sett saman ei lita soge frå Blekje –
om Maddelo. Nok ein gong er det folk med einskilde særmerke som vert
minna i lokalsamfunnet. Birger Økland let oss få del i namneskikkar i
Flatråkerområdet og Sverre K. Dalland minnest songarstemna som
Sunnhordland songarskipnad skipa til årleg. Som Sverre har eg gode
minne frå desse årvisse stemna – tidleg i juni. Veghistorien som Nitter
fortel om er ei ferd inn i eit samfunn i store omveltningar gjennom førre
århundrad. Idar Fosshagen skriv om kystkultur – om den vesle færingen –
også eit minne om samferdsle i tida som var.
Så står det att å takka for innsatsen også dette året – takk til skri-

bentar, kjelder - og alle dei som tenkjer på å skriva for sogeskriftet. Me
treng di soge – dine lokalhistoriske interesser og minnestoff av ymse slag.

For Skriftstyret
Mikal Heldal

Skriftstyret 2010:

Olav Skjellevik
Sverre K. Dalland
Arne Tvedt

Toralf Enes
Knut Rage
Mikal Heldal
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Altartavla i gamle-
kyrkja i Onarheim
Av Olav Skjellevik

Altartavla er
overmalt ei eldre.
Restar av teksten på
denne under Moses i
venstre sidefløy viser
forgylte bokstavar på
svart botn.

Venstre sidefløy:
Moses med lovtav-

lene. Skriftstaden
under er

Du skal elske Gud 
din Herre af alt dit 
Hjerte, af all din 
Sjæl, af alt dit 
Sind. Dette er første 
og største Bud, men 
det andet er 
ligesom det første. 
Elske din Næste 
ligesom dig selv. 
Udi disse to bud 
hænger Loven 
og Propheterne.
Mati, 22 C 37-39 V

Venstre midtfelt:
Vor Herre Jesus
Christus i den nat
da han blev forraadt, tog han Brødet, takkede og brød det gav sine 
Disciple og sagde: Tager dette hen og æder det; dette er mit Legeme 
som gives for eder. Dette gjører til min Ihukommelse.

Høgre midtfelt:
Ligedan tok han og Kalken efter Aftens=Maaltidet, takkede gav dem 
og sagde: Drikker alle heraf; denne er det ny Testamentes Kalk i mit 

Altartavla frå gamlekyrkja i Onarheim er i dag
på Bergen Musèum. Innskrifta er ikkje lett å
tyda, men me har greidd å finna ut av det.



7

Blod som udgydes for eder til Syndernes Forladelse; dette gjører 
saa ofte som I det Drikke til min Ihukommelse.

Høgre sidefløy:
Kristus med eit barn på venstre armen og evangelieboka 
i høgre handa.
Kommer hid til mig siger Jesus, alle I som arbeide og ere besværede; 
jeg vil vederqvæge eder.
Mati, 11 C 28 V

Christus er lovens Ende, hvo som tror paa ham, han er er retfærdig.
Rom 10. 4.

Der er ikke Salighed i nogen anden, der er og intet Navn givet
Meneskene ved hvilket de skulle blive salige. Ap. C 4.12

Aaret 1821.

Figurer og tekst er malt på papir som er limt på treverket.
Toppstykket viser Jesus på korset mellom Maria og Johannes. 
I bakgrunnen Jerusalem der det meste er malt direkte på veggen.

Predellen (sokkelen) er ikkje med på biletet. Den har middelalderform
og tre svarte fyllingar med opprinneleg innskrift med latinske bokstavar.
Det meste er leseleg.

Venstre felt:
JEG HOLDER DET SAA AT DENNE TIDS PINAGTIGHED 
ER ICKE DEN HERLIGHED VERDI, SOM SKAL AABENBARIS 
I OS, ROM. 8 V. 18

Midtfeltet:
NON M- MORTTURUM – TE MANEBO (Fleire bokstavar manglar)

Høgre felt:
HERRE VER MIG NAADIG THI IEG ER SKRØBELIG. HELBREDE 
MIG HERRE THI MINE BEEN ERE FORFÆRDEDE. Psalm. 6  V 3.

I midtfeltet er ei sekundær innskrift med gotisk skrift:
I Aaret 1820 blev denne Kirke paa nye opbygget. I den samme 
Tid var Hr. Ole Tidemand Arentz Sognepræst til denne Menighed.
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Alterskapet fra Uggdal
Kirke i Kirkesamlingen,
Bergen Museum
Av Jan Erichsen

Litt om Kirkesamlingen ved Bergen Museum.

Ved Kirkesamlingen til Bergen Museum på Sydneshaugen (Haakon
Sheteligsplass 10) finns det en unik samling kirkekunst fra middel-
alderen.



Det var Wilhelm Frimann Koren
Christie (1778-1849) som grunnla Bergen
Museum i 1825 og var direktør for museet
til han døde. Helt fra begynnelsen av var
man opptatt av å samle «Levninger af den
Catholske Cultus».
I lovene fra 1833 omtales disse

«levningene» mer utførlig i § 2b:
«Levninger af den Catholske Cultus,
saasom gamle Altertavler, Cricifixer,
Reliquier og Reliquieskriin, Helgenbilleder,
Processionsstave, Processinsfaner,
Røgelses- og Vievandskar, Døbefunter,
Døbebækkener, gamle Liigstene m.m».

Biskopen i Bjørgvin stift, Jacob
Neumann (1772-1848) var en skolert og
historisk intessert mann.  Han ble helt fra
begynnelsen av museets viseformann og
Christies ivrigste medarbeider. Når det
gjaldt innsamlingen av gjenstander og
kunstverker fra den Catolske Cultus, dvs.
middelalderen, var hans innsats uhyre
viktig. De gode kunskapene om Vestlandet
som han fikk på sine mange visitasreiser
gjorde han god bruk av og han bygget opp et
nett av proster, sokneprester og kapellaner
utover hele stiftet som i mange tilfeller
opptrådte som «agenter» for museet.  Alt
som fantes i kirkene, lå henslengt på
kirkeloft eller var satt bort andre steder,
kjente disse til, og mye av det kunne derfor overføres til museet.i

Blant de tingene som på denne måten kom til museet er en fantastisk fin
samling på 20 frontaler  fra ulike kirker og dette utgjør 2/3 av frontaler som
er bevart i Norge, men det er en annen historie enn den som skal berettes her.
Den 28. oktober 1876 sender formannen i Den bergenske Filialafdeling

af  Foreningen til norske Fortidsmindesmærkers Bevaring, B. E. Bendixen
et brev til Formanden for Bergens Museums historiskantikvariske
Afdeling, hvor han meddeler at: 

«Lokalafdelingen har i disse Dage modtaget Brev fra Sognepræst W.
Meyer i Tysnes, der melder, at han efter vor Opfordring har erhvervet til
Museet flere ældre Sager, der fantes i den nu nedrevne Opdals Kirke,
næmlig et Alterskab med fastsiddende Fløie, formodentlig det eneste i sit
slag i Landet, 2 Procesionsstave og 1 gammelt skib. Muligt vil disse Sager
allerede paa Onsdag kunne indsendes til Musæet» ii
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Wollert Danchertsen Meyer (1820-1897, sokneprest på Tysnes
1870-1896)  
«Mykje av Wollert Danchertsen Meyer sitt

virke som prest kom til å dreia seg om kyrkje-
bygging, både på godt og vondt. I Onarheim
fekk han reist ei ny kyrkje, elles var han arki-
tekten for ei omfattande oppussing av preste-
garden. Men i Uggdal møtte han vanskar då det
skulle reisast ny kyrkje der. Meyer var
bergensar, og vart fødd i 1820. Faren var
kjøpmann Johan Joachim Meyer, og mora heitte
Lydia Berentine Jordan. Etter at han var ferdig
med Bergen katedralskule og artium tok han
teologisk embetseksamen i 1846. I byrjinga
styrde han ein privatskule, så vart han lærar på
Tanks skule i Bergen og seinare lærar ved
fengsla i byen. I 1858 vart han stiftskapellan. 
I 1862 fekk han eit kall i Nord-Noreg,

nærare bestemt i Saltdalen i Nordland. Då han
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kom dit stridde kyrkjelyden hardt med å få reist ei ny kyrkje. Heradstyret
sine møte i desse åra var sterkt prega av dei økonomiske vanskane som
kyrkjebygginga ville føra med seg. Meyer vart vald til ordførar kort tid
etter at han kom dit. Det synte seg snart at det ikkje ville bli lett å få lån
til reisinga av nyekyrkja. Det vart samla inn pengar i bygda, nokre
hundre dalar, men det var langt frå nok. Til slutt punga Meyer ut av eiga
lomme. Då han seinare forlet Saltdalen var heradet skuldig meir enn fire
hundre dalar til soknepresten, som fyrst vart betalt attende fleire år
seinare. 
Det var såleis ein mann med svært mange røynsler på dette feltet som

gav uttrykk for sitt syn på saka då det vart snakk om å reisa ei ny kyrkje
i Uggdal. Då Meyer kom hit som sokneprest i 1870 hamna han midt i
denne diskusjonen. Meiningane var delte – det vart yppa til strid frå fleire
hald. 
I byrjinga var dei fleste samde om det meste. Men så byrja motsetna-

dene å koma for ein dag. I soknestyret vart det nærast full krig. Det vart
klaga på soknepresten over at han hadde gått feil fram på eit møte. Meyer
forsvara seg og gjorde greie for kvifor han hadde handla som han gjorde.
Samstundes kom han med sterke klagemål mot dei som etter hans
meining hadde freista krenkja namnet til presten. 
I det heile teke gjekk det heitt for seg, men omsider stod no den nye

kyrkja der, i 1876. 
Eit mindre kontroversielt tema var ombygginga av prestegarden.

Allereie då Meyer kom hit hadde han teikninga til den nye hovudbyg-
ningen i lomma. Det nye huset stod ferdig året etter, nøyaktig slik han
ville ha det. Heller ikkje arbeidet med reisinga av Onarheimskyrkja baud
på problem. Alt i alt kunne han vera nøgd med det han hadde utretta då
han reiste herfrå i 1896. 
Meyer døydde året etter at han flytta frå Tysnes. Han var gift to

gonger, fyrste ekteskapet var med Louise Grip, fødd i 1819 – dei hadde ei
dotter i lag. Med den andre kona, Christianne Bolette Wesenberg, fødd i
1831, hadde han ni born. Av sønene vart fleire gifte med jenter frå
Tysnes.»iii

Kirken i Uggdal

Uggdal kirke (før 1933 Opdal kirke) er
første gang nevnt i 1288.
«Den kyrkja me møter i Uggdal på

1600-talet er ei tømmerkyrkja med tårn,
kor og våpenhus. Ho kan ha vore den
opphavelege kyrkja, men det er mest
truleg at ho har avløyst ei stavkyrkja i
seinmellomalderen. I 1660-åra er ho i
dårleg stand, og må då ha vore ein noko
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gamal kyrkja. Av ei fråsegn i 1685 heiter det at Uggdalskyrkja er ei sterk
tømmerkyrkja med tårn, innvendes måla og i god stand. Men året etter
ber det so ille til at staupet og disken som var av sylv, vert stole. I 1684
gjev sokneprest Olle Malthesen kyrkja ny preikestol. Det var etter
kallsboka «en meget deylig mahlet tavle med gyldne bogstaver paa
Opdahls kirkes prædikestol, saaledes med fulde ord meget vel tegnet: Gud
til ære, Opdahls kirke til prydelse, haver sognepresten til Tysnæs kald
herr Olle Maltsen og hans kiere hustrue Margrethe Pedersdtr. denne
prædikestol ladet bekoste og opsette. Anno 1684». Lampe nemner at stolen
var i bruk på hans tid (han reiste frå Tysnes 1869), men vart nok
bortteken då dei bygde nyekyrkja i 1876.»iv

Kirken ble skadet av storm i 1721 og av lynet i 1774. Den ble revet i
1876.
Den nye Uggdal kirke ble vigslet 31. mai 1876.v 

Alterskapet

Skapet er mest sann-
synlig laget i det nordtyske
hansa-området og blir datert
til tidlig 1500-tallet. Det er
altså temmelig nøyaktig 500
år gammelt.
Det er et såkalt triptyk, 

en altertavle med en midtdel
(Corpus) og to hengslete
fløysider som kan lukkes
som et skap.  Det har også
blindfløyer. Fløyene (dørene)
ble lukket og åpnet til
fastsatte høytider for å
markere kirke-årets
karakter.
På nettsidene til Norsk

Institutt for kulturminne-
forskning, Norges kirker,
Uggdal kirke. (www.niku.no)

kan en lese følgende om alterskapet (bildene er satt inn av meg, og
skannet fra bildet ovenfor):
«Altarskåp frå seinmellomalderen på Bergen Museum (MA 193).

Skåpet kom inn til museet frå Uggdal kyrkje i samband med nybygging i
1876. Det er mest sannsynleg ein nordtysk produksjon og vert tidfest til
tidleg 1500-tal (Engelstad 1500-1510, BM 1505-1520, Bendixen slutten av
1400-talet eller omkring 1500).
Altarskåpet er ein triptyk med blindfløyar, sett saman av eit korpus-
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felt med skorne figurar, to hengsla fløyar med skorne figurar inni og
målarstykje på utsida og to blindfløyar med målarstykkje på framsida. 
Dei to hengsla fløyane dekkar blindfløyane når skåpet er opna. Skåpet
kviler på ein predella med konkav utkragning. 
Skåpet er av eik, men er under produksjonen tilsett eit stykke av eit

anna treslag som er sett inn i samband med ei stor, primær sprekke i den
sentrale skulpturen. Ein slik framgangsmåte er uvanleg i nordtysk
samanheng (Restaureringsrapport Turi Wilson 1972 og –73, RAA).
Korpusfeltet er flankert av todelte, snodde søyler som står på høge

postament og ber ein boge med utskore lauvverk. I denne ramma er
hovudmotivet, Marias kroning, framstilt i skulptur. Kristus, Maria og Gud
Fader sit på ein bladfriskront, høgrygga benk på eit rutegolv. Den Heilage
Ande er framstilt som due over hovudet til Maria. Kristus ber tornekrune
over langt, mørkt hår og skjegg. Han har lendeklede og kappe festa ihop i
bringa med ei rund spenne. Elles er han framstilt med naken overkropp og
nakne bein og dei fem såra er synlege. Høgre handa hans held om
verdskula som kviler på det høgre kneet hans. Blikket kviler på Maria og
med venstre handa set han den liljetagga kruna på hovudet henna. Under
kruna bøljar Maria sitt lange hår nedetter dei kappekledde skuldrane. Ho
sit med ansiktet halvt vendt mot Kristus og med hendene samla framfor
bringa. Under den fotside kappa ber ho kjole. Til høgre Gud Fader som
løfter venstre handa i signingsgest over Maria. Han er framstilt med
keisarkrune, langt hår og langt skjegg. Ansikt og blikk er vendt mot
Maria. Kappa er samla på brystet med ei stor ruteforma spenne med måla
edelsteinar. Under kappa ber han kjortel og underkjortel. Attributtet som
han har halde i høgre handa, er borte. Dua er sentralt plassert over
benkeryggen. Ho har glorie, er omgjeven av strålar og skykrans på sirkel-
rundt felt.
Nederst på korpus eit smalt skriftfelt med innskrifta «Sancta trinitas

un’ deus mie nobis» – Sancta trinitas unus deus, miserere nobis.

Innsida av dei hengsla fløyane er delte inn i to felt
der kvart felt har ei innramming tilsvarande den i
korpuspartiet. Felta har figurframstillingar i skulptur.
Øvre felt på venstre fløy viser ei strålekransmadonna,
nedre felt St. Kristoffer, øvre høgre felt døyparen
Johannes, nedre felt på høgre fløy Jacob den eldre.
Maria som himmeldronning står på månesigd,

omgjeven av strålar, med tallerkforma glorie bak
hovudet, krune og langt, bøljande hår. Med høgre handa
stør ho opp under venstre foten til det nakne
Jesusbarnet som ho ber på venstre armen. Barnet held kule mellom
hendene.
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Kristoffer med langt krølla hår og skjegg har kort,
framknept klednad med belte i livet, skulderveske, nakne
bein og ei kappe rundt seg. Han står med den høgre foten i
ein «haug» med vatn og den venstre oppå. Med den løfta
venstrehanda held han rundt ein stokk. Han ber
Jesusbarnet på høgre skuldera og stør høgre handa til
hofta. Barnet har kjortel og kort hår og lyfter høgrehanda i
signingsgest. Venstrehanda ligg over panneluggen til
Kristoffer.

Døyparen Johannes er framstilt med langt hår og
skjegg, med kamelhårskappe festa med tau rundt livet
og med kappe over. Under beina eit dyrehovud
(Kamel?). Den nakne venstrefoten stikk fram under
kappa. Johannes held boka i venstre handa og med den
høgre peikar han på Lammet som kviler på boka.

Jacob den eldre har kjole, skulderveske, kappe og
pilegrimshatt med skjell, pilegrimsstav i høgre handa
(defekt) og ei åpna bok i venstre. Skriftfeltet nede på
venstre fløy har innskrifta Sancta Maria ora pro - Santa
Cristoffer ora. På høgre fløy Santa Johannes babtis -
Santa Jacop ora pro. Innskriftene er ufullstendige avdi
dei er avskorne ved tilpassing til skapet.

Fargar. I første stand er gull den dominerande fargen i det både
grunnen, innramminga (lauvverket) og dei fleste kleda er gylte. I tillegg er
det nytta blått og raudt som kappefôr. I korpus er blått og raudt brukte
samla, Maria har hatt raud kjole med gylt blomemønster, Gud Fader raud
kjortel med blått blomemønster. Dua er kvit med gylt strålekrans på raud
botn i blå skykrins. I fløyane er fargane brukte diagonalt slik at
madonnaen og Jacob har raudt kappefôr, medan Kristoffer og Johannes
har blått. Bak hovuda til Kristoffer, Johannes og Jacob er ein glorie prenta
inn i gullgrunnen. I korpus har benkeryggen eit stort blomemønster i gull-
grunnen.
Andre stand. Utsida av dei hengsla fløyane og blindfløyane har i alt 8

måla helgenframstillingar. Øvst på venstre fløy Peter, nedst evangelisten
Johannes, øvst på høgre fløy Paulus, nedst St. Georg. På venstre blindfløy
Hieronimus og Peter Martyr, på høgre blidfløy Sta Katharina(?) og Sta
Margaretha.

14



St. Peter er framstilt
med kort skjegg og bart og
utan hår. Han held boka
med begge hendene. Den
store nøkkelen held han
inntil seg med høgre handa.
Drakta er rik i grønt med
gullmønster med raude
kantar og med ei laus grå
kappe over høgre skulder.
Evangelisten Johannes

er etter vestleg tradisjon
framstilt som ein ung,
skjegglaus mann. Som
attributt ber han kalk med
giftslange i venstre handa.
Paulus har martyr-

våpenet, sverdet, i venstre
og bok i høgre handa. Han 
er framstilt som gamal mann
med langt skjegg og utan
hår. Raud drakt med gull-
mønster, grøn kappe med
gulbrunt for.
St. Georg er som Johannes etter tradisjonen framstilt som ung mann

utan skjegg. Han har den vanlege frisyren med små krøllar som ein krans
om hovudet. I venstre hand held han lanse med krossfane, med høgre
løftar han sverdet, klar til å stikka det i den levande draken som han held
fast under høgre foten. Georg ber platerustning, raud hatt med fjør og ein
gul, mønstra våpenkjole.
St. Hieronymus er vist i det han lækjer løva som strekjer seg opp mot

han og søkjer hjelp etter som ho har fått ei torne i poten. Han har den
uttrekte torna i høgre handa og bok i ei veske i venstre. Hieronymus er
kledd som kyrkjefar med kardinaldrakt og kardinalhatt.
Peter Martyr er vist som preikar med bok og med martyrvåpena

krumsabel gjennom skallen og dolk gjennom brystet. Han er kledd i domi-
nikanardrakt. Som elles er han framstilt som ein kraftig mann, men her
utan skjegg.
Øvst på høgre blindfløy restane av framstilling av ein kvinneleg

helgen. Øvst i biletet del av eit sverd, det kan då vera Katharina. Ho har
rik drakt med gullmønster og puffermar, og langt hår. 
I det nedste feltet på høgre blindfløy Sta Margaretha, tradisjonelt

framstilt som ei vakker, ung kvinne med krosstav og vigslevasskar. Ved
føtene hennar ligg draken, overvunnen ved hjelp av krossen. Margaretha
ber perleband om det lange, bøljande håret, ho har grøn og raud kjole med
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brei gullkant nede og grøn kappe med brandgult fôr.
Som bakgrunn for dei åtte helgenbileta er det måla ei mura brystning

med blå himmel over. Bileta er skilde horisontalt ved ei brei gullbord med
planteslyngningar.
Predellaen har eit sterkt skadd måleri av Kristi «svededuk», halden

oppe av to englar. 
Mål: Korpus; h. 157cm, br. 99cm. Hengsla fløyar; h. 157cm, br. 49,5 cm

dj. 12 cm. Blindfløyar; h. 159 cm, br. 49,5 cm, dj. 3,5 cm. Predella; h. 42,5
cm, br. 146 og 201 cm, dj 30 cm.»

Hvordan kom alterskapet til Uggdal kirke?

Dette er noe man ikke kan si med sikkerhet, men professor Henrik v.
Achen gjør seg noen interessante tanker om dette:
«Som vi skal se er ikonografien nokså gjennomført, og, skjønt den

opererer innen gjengs og velkjent teologi, slett ikke uten raffinement.
Man spør seg i den forbindelse om Uggdalskapet kan ha utsmykket et
Trefoldighetsalter og kanskje vært bestilt av et gilde eller brorskap?
Gildealtre utgjorde den kanskje største enkeltgruppe av altre i kjøp-

stedene. Vi vet at det i Kristkirken i Bergen fantes et slik alter stiftet i
senmiddelalderen, og vi vet at alterskap fra kirker i byene ofte en eller
annen gang etter Reformasjonen ble solgt til mindre kirker i distriktet.
Det kan ha skjedd med dette alteret da Kristkirken ble revet i 1531. Den
gjennomtenkte ikonografien med en tekst hentet fra liturgien, og muligens
også alterets størrelse, kunne tyde på at alterskapet heller ble bestilt til et
Trefoldighetsalter i Bergens domkirke enn til en vanlig sognekirke i
distriktet.»vii

Litt om billedsynet i middelalderen

I middelalderen var det et annet billedsyn enn det vi opererer med i
dag. 
«Når vi skal forsøke å (re-)konstruere de fortidige betraktningsmåter,

er flertydighet et viktig utgangspunkt, blant annet fordi det understreker
forskjellene mellom fortidens og nåtidens betraktningsmåter.»viii

Skal vi i dag kunne forstå hvordan mennesker i middelalderene
oppfattet både seg selv og verden omkring seg må vi forsøke å sette oss
inn i hva slag oppfatninger de hadde og hvordan de tenkte. På de aller
fleste områdene hadde de et annet syn enn  det vi har i dag.
Det er vanskelig for oss som lever i et sekularisert samfunn å begripe

den sentrale stilling kirken hadde i middelalderen. Den var den største
maktfaktoren i samfunnet, var allesteds-nærværende, og grep inn i
menneskenes livsførsel på så godt som alle områder. Folks forståelse av
religion, ritualer, symbolbruk og bilder var en helt annen enn det som er
tilfelle i dag.
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Dessuten var så godt all bruk av bilder knyttet til kirken. Malerier og
skulpturer skulle nok fungere som utsmykning i kirken, men skulle også
være til minne om hendelser og gi betrakterne opplæring. De skulle
formidle et kirkelig, teologisk budskap. Maleriet ble kalt den leges Bibel
(litteratur), laicorum litterartua. Kunsten hadde en symbolverdi og kunst-
gjenstander kunne ses som symbol på det åndelige og transcendentale.
Både arkitektur og maleri var symbolsk. Kirkebygningen, som

bygning, hadde også symbolsk mening. Den symboliserte Guds hus eller
Guds sted. Det nye Jerusalem. Ordet ecclesia (kirke) var opprinnelig
betegnelse på kirken i åndelig sammenheng, men kom senere til å bli
benyttet på selve bygningen, som ble sett som en jordisk versjon av Guds
rike. Så godt som alle deler av gudshuset hadde sin spesielle symbolske
betydning.
Mye av diskusjonen rundt kunst i middelaldern dreier seg om spen-

ningen mellom nytten av visuelle fremstillinger og faren for overdrivelser,
misforståelser og misbruk.

Marias himmelkroning

Maria hadde i middelalderens teologi og ikonografix en dobbeltrolle.
Hun var både Jesu mor, og ble sett på som et symbol på Kirken. Særlig i
senmiddelalderen kom det også inn et annet viktig aspekt i synet på
Mariafiguren. Den ble sett på som en fremstilling av menneskesjelen, og
Marias himmelkroning som en fremstilling av denne sjelens frelse.
Professor Henrik v. Achen sier at:
«Marias himmelkroning i senmiddelalderen kanskje først og fremst

presenterte menigheten for en fremstilling av oppnåelsen av sjelens og
menneskelivets egentlige mål: mottakelsen av seierskransen og livets
krone. Nettopp i corpus på det senmiddelalderske alterskapet fra Uggdal
kirke blir dette særlig synlig, i og med at den korte innskriften nederst i
egentlig forstand utgjør en «kontekst».x

«Også for den etterreformatoriske menigheten i Uggdal ga dette alter-
skapets motiver mening.
Fortvilelse over egen synd, visshet om helvete og manglende tillit til

Guds miskunnhet var en stor synd i katolsk tid. En tidlig-luthersk – ars
moriendi (kunsten å dø) – bok understreker: «Du skal tro at du fanger det
ewige liff ved døden / oc Guds naade miskundhet / oc forladelse aff
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Sancta trinitas unus deus, miserere nobis, som er teksten under Marias 
himmelkroning betyr: Hellige treenighet, én Gud, Miskunn deg over oss. xi



Synde(n) oc hie[m]merigis rige for helffuede». Det man altså skulle tro på
var nettopp hva Uggdalskapet viste: «naadens ansict oc billede» som
menigheten kunne og skulle holde seg for øyet.  Dermed forklares hvorfor
et tilsynelatende så sterkt katolsk motiv uproblematisk kunne utsmykke
den nå lutherske kirken i Uggdal.»xii

Helt til slutt vil jeg få komme med en oppfordring: Besøk
Kirkesamlingen ved Bergen Museum  og se den flotte samlingen av
middelaldersk Kirkekunst.
ÅPNINGSTIDER -VINTER ÅPNINGSTIDER -SOMMER 

(1.9.- 31.5.) (1.6.- 31.8.)
TIR�-�FRE�:�10-15 TIR�–�FRE�:�10-16
LØR-�SØN�:�11-16 LØR�–SØN�:�11-�16
MANDAG�STENGT MANDAG�STENGT

Noter:

i Innledningen�er�i�all�hovedsak�hentet�fra:�Henrik�v.�Achen,�Norske frontaler fra middel-
alderen i Bergen Museum. Universitet�i�Bergen,�Bergen�Museum,�1996,�s.9.�Bildene�kom-
mer�også�derfra.�Portettet�av�Christie�er�malt�avCarl�Lehmann�1843.�Portrettet�av
Neumann�er�malt�av�ukjent�kunstner�ca.�1830.

ii Kopien�av�brevet�har�jeg�fått�av�prof.�Henrik�v.�Achen,�Kirkesamlingen,�Bergen
Museum.
iii Knut�Rage:�Prestar�i�Tysnes.�Ei�uhøgtidleg�prestesoge.�2002.�Bildet�av�Wollert
Danchertsen�Meyer�er�utlånt�fra�Lokalhistorisk�biletsamling,�Tysnes.
iv Johannes�Heggland:�Tysnes,�det�gamle�Njardarlog.�1963,�s.532�–�s.537.
v http://www.disnorge.no/ho/kirker/Tysnes/side/uggdal.htm
vi Bildet�er�skannet�fra:�Bendix�E.�Bendixen:�Bergen�Museums�årbok�1911,�nr.�12,�Bergen
1912,�pp.�54-60.�Eivins�S.�Engelstad:�Senmiddelalderens�kunst�i�Norge,�Oslo�1936,�nr.�24
(s.�225-226)�pl.�96-97.
vii Henrik�v.�Achen:�«Animam�cum�corona�immortalitatis�Christus�coronat».�Et�senmidde-
lalderlig�betydningsaspekt�av�motivet�«Marias�himmelkroning»�på�alterskapet�fra�Uggdal
kirke�på�Tysnes�i�Sunnhordland
i:�Tegn, symbol og tolkning. Om forståelse og fortolkning av middelalderens billeder,�red.
G.�Danbolt,�H.�Laugerud�og�L.�Liepe,�København�2003,�s.�67-98.
viii Henning�Laugerud:�(2005):�Det Hagioskopiske blikk. Bilder,syn og erkjennelse i høy-
og senmiddelalder. Dr.Art�avhandling,�Universitetet�i�Bergen,�s.35
ix Ikonografi�er�et�kunsthistorisk begrep�som�undersøker�ideene og�motivenes innehold�i�et
kunstverk,�og�som�således�studerer��identifikasjon,�beskrivelse�og�fortolkning�av�bilders
innhold.�Begrepet�ikonografi��betyr�bokstavelig�«skrive�med�bilder»�og�kommer�fra�gresk
µ¹º¿½�(bilde)�og�γραφειν�(å skrive).�(Wikipedia).
x Henrik�v.Achen��s.�72.
x Bilder�er�skannet�fra�det�store�bildet.
xi Ibid.�s.�82
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Rosenkrantzane 
– og litt kyrkjesoge
Av Olav Skjellevik

I det Herrens år 1475 må den danske riddaren og adelsmannen Otte
Nielsen Rosenkrantz ha funne grunn til å kjøpa seg eit avlatsbrev. Kva
synder Otte hadde på seg er ikkje godt å vita, men i 1475 var han ein
gammal mann, og det var kanskje det tryggaste å sikra seg. Han døydde
to år etterpå.

Avlatsbrev kjøpt av Otte Nielsen Rosenkrantz.



Ein Marinus de Fregeno har sett opp brevet på vegne av «nostri pape
Sixti quarti» – «vår pave Sixtus IV». Det Otte betalte skulle tilfalla
kampen mot tyrkarane.
Otte Nielsen er ein av forfedrane til Ludvig Holgersen Rosenkrantz –

baronen i Rosendal.

Kjøpte seg fri frå skirselden

I middelalderen lærde kyrkja
som i dag at Gud tilgav den som
angra syndene sine, og at dei
frelste kom til paradis. Ved 
skriftemål vart skulda for
syndene tilgjevne, men syndaren
vart likevel pålagd ein eller
annan botsgjerning som han eller
ho måtte gjennomgå. Det kunne
vera ei pilegrimsreise, almisser
til dei fattige, pengar til bygging
av nye kyrkjer eller gjera andre
gode gjerningar. 

Ettersom desse botsgjerningane kunne vera svært tunge, oppstod det
ein praksis der ein kunne gje pengegåver til kyrkja i staden. Restsyndene
vart ein reinska for i skirselden før ein slapp inn i paradiset. Denne
straffa kunne ein så sleppa ved å skaffa seg avlat – tilgjeving. Avlaten
kunne vera plenær (fullstendig) eller partiell (delvis) etter kva ein hadde
midlar til å betala. 

Når pengane i kista kling …

Avlat var ei god inntektskjelde for kyrkja.
Krossferdene hadde vorte finansierast slik, og
mellom andre store kostnader skulle pave Leo X
byggja Peterskyrkja i Roma. I ei tid då Bibelen berre

fanst på latin – og endå til var forboden lesnad for
andre enn prestar – så trudde jo vanlege folk at ved

kjøp av avlatsbrev slapp dei unna det meste. Avlatssal vart faktisk ein
profesjon. Kven hugsar ikkje frå kyrkjesoga dominikanarmunken Johan
Tetzel som reiste ikring med eit stort, raudt kors og to veldige kister –
avlatsbrev i den eine – pengane i den andre. Så kunne han ropa ut  der
han møtte opp: «Mitt kors er like kraftig som Kristi Kors. Eg har gjort
fleire salige ved avlaten min enn Peter og Paulus i kyrkja. Når pengane i
kista kling, straks sjela or skirselden spring».
Det var også råd å samla «avlatskvotar» til dekning av framtidige

synder. Avlat for slektningar kunne ein kjøpa òg. 
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Avlatskiste

Avlatshandel



9 års avlat for kvart trinn i Pilatustrappa

Besøkjande i Rom fekk i kapellet Sancta Sanctorum 9 års avlat for
kvart trinn dei kraup i Scala Sancta – trappa som Jesus skulle ha gått då
han vart førd for Pilatus. Trappa hadde 28 trinn, og kraup ein dei alle,
fekk ein altså avlat for 252 år. Denne trappa hadde på ei underfull vis St.
Helena – mor til keisar Konstantin I – i år 326 henta med seg frå
Jerusalem. Det var denne trappa Martin Luther kraup opp under sitt
besøk i Roma i 1511. Og i kyrkja i Wittenberg kunne ein få avlat for så
pass som 127799 år frametter.
Mange meinte at kyrkja no var på ville vegar og kritiserte misbruket,

og avlatshandelen kom til å svekka kyrkja sitt truverde i tida fram mot
reformasjonen.
Som døme på respektløysa er forteljingar om at det nokre stader

faktisk vart gjort narr av gudstenesta. Ved nyttårstid kledde folk seg ut
som prestar og gjekk i høgtidleg opptog gjennom gatene med ein narrebisp
i spissen. Heile følgjet drog inn i ei av kyrkjene i byen der «bispen» heldt
preike og utdelte velsigninga. Under denne seremonien kunne dei andre
så brenna gamle skosolar som røykjelse, halda drikkegilde oppe ved
alteret, spela kort eller terningar og syngja ufine viser.
Modige prestelærde som Johan Huss og Girolamo Savonarola kritiserte

pavekyrkja offentleg, men det gjekk ikkje bra med dei. Johan Huss vart
brend på kjettarbål på ei øy i Rhinen 6. juli 1415  etter domsslutning på
kyrkjemøtet i Konstanz. Savonarola vart saman med to hjelparar pint og
hengd i Roma 23. mai 1498 medan folkemengda ropa: «No, munkar, er det
på tide å gjera eit mirakel!»
Martin Luther hadde slik mykje å ta tak i då han stod fram – og vann

over pavemakta. Og på kyrkjekonsilet i Trient i 1545 under den såkalla
motreformasjonen, vart avlatshandelen avskaffa – dei våga ikkje anna.
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Plenær syndsforlatelse … for legeme og tyngsler



Rosenkrantzane – frå
Hevringholm til Rosendal
Otte Nielsen var riddar og

rikshovmester og heldt til på
godset Hevringholm på nord-
kysten av Djursland – eit par
mil aust for Randers i
Danmark. Og her er det så
slekta Rosenkrantz har sitt
utspring. Slekta fekk etter
kvart mange greiner – også i
Norge.
Den første ein veit om i

slekta på Hevringholm er ein
Iver NN Rosenkrantz. Det
einaste ein veit om han er at
han kom til verda på
Hevringholm i 1255. Truleg
vart han eigar av godset
ettersom ættelinjene går
vidare frå han. Den neste
eigaren er sonen Niels Iversen
Rosenkrantz (1290-1355).
Etter han er sønene Iver, Erik
og Jens Nielsen Rosenkrantz
eigarar i 15 år, før sønene til
Iver og Jens – Niels Iversen
og Niels Jensen – overtek godset.
Førnemnde Otte Nielsen er så son av Niels Iversen. Otte var fødd ca.

1395 og døydde i 1477.
Otte Nielsen Rosenkrantz er dermed sonesons soneson – altså tippolde-

barn – av den første Iver Rosenkrantz på Hevringholm. 
Frå Otte Nielsen Rosenkrantz sin soneson, riksråd Holger Eriksen

Rosenkrantz, gjekk det så vidare ut fleire linjer gjennom sønene hans. Ein
av desse var Otte Holgersen Rosenkrantz, f. 1486, som vart utnemnd av
kongen som høvedsmann på Akershus. Han døydde av pest i Lübeck 6.
oktober 1525.
Otte Holgersen Rosenkrantz på Akershus vart berre 39 år, men etter

han var sonen Holger Ottesen Rosenkrantz som igjen var far til Frederik
Rosenkrantz – farfar til baron Ludvig Rosenkrantz i Rosendal. 

Frederik Rosenkrantz vart landsforvist

Denne Frederik skjemde seg ut ved eit forhold til hoffdama Rigborg
Brockenhuus og vart landsforvist. Resultatet av forholdet vart sonen
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Gravstein over Jørgen, Erik og Peder Stygge
(Rosenkrantz) ved Vivild kyrkje, Hevringholm



Holger Rosenkrantz. Han vart oberst, men fall 1634 i slaget ved Venloo i
Nederland – ein grenseby mot Tyskland nordvest for Düsseldorf. Dette var
i den åtti år lange krigen mellom Nederland og Spania (1568-1648). Kva
så Holger Rosenkrantz der hadde å gjera er ukjent, kanskje han var med i
danske leigestyrkar.
Men heime i Danmark, nærare bestemt i Odense, hadde Holger

Rosenkrantz kona, Justine Maximilliansdatter van der Lauwick, og to
søner – Ludvig og Maximillian.

20 000 riksdalar og «litt» til

Ludvig Holgersen Rosenkrantz kom til verda laurdag 19. april 1628.
Ettersom han kom frå dansk adel, fekk han god utdanning og gode
embete. Han ferdast mykje ved hoffet, fekk etter kvart eit kjent namn og
skal ha hatt ei flott framferd.
Med Mowatt-huslyden på Hovland vart han truleg kjend då han var

offiser i den norske hæren i 1649.
Ludvig var visstnok ein svært skral økonom og hadde alltid penge-

problem. Då han som skulle verta svigerfaren hans, Axel Mowatt til
Hovland på Tysnes, ville ha greie på kor stor gjelda var, skal Ludvig ha
svara at han skulda 20 000 riksdalar og «litt til». Til dette lova Axel at dei
20 000 skulle han ta på seg, men det «litt til» ville han ikkje ha noko med
å gjera, dette fekk Ludvig greia sjølv. At Axel Mowatt i det heile kunne
godta denne forgjelda dansken som svigerson, kom vel kanskje av at
Ludvig skal ha hatt med seg eit brukande vitnemålsskriv frå sjølvaste
kongen, Fredrik III. Og så var det jo denne karen dottera, Karen Mowatt,
hadde valt mellom dei mange andre og meir velståande friarane.

Ludvig Rosenkrantz og
Karen Mowatt

Ludvig og Karen Mowatt
gifta seg i 1658, og same året,
eller kanskje året før,  vart han
utnemnd til krigskommissær
Nordenfjells – som innbefatta
Vestlandet – med ein gasje på
1200 rdl. 
Dei første åtte åra budde

Karen og Ludvig på Hovland.
Av Axel hadde dei fått av jorde-
godset hans i Kvinnherad
gardane Sem, Mel og Hatteberg,
og i 1661 sette Ludvig i gong
bygging av den staslege
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Ludvig Holgersen
Rosenkrantz

Karen Mowatt
(no.wikipedia.org)



bygningen på Hatteberg. Den stod ferdig i 1665, og godset fekk i 1678
status som Baroniet Rosendal.
På inngongsportalen sette Ludvig innskrifta «MELIUS MORI IN

LIBERTATE QUAM IN SERVITUTE VIVERE». (Betre i fridom å døy enn
i trældom å leva).
Hagen ved baroniet imponerte nok dei fleste i samtida. Plantene der

vart importerte frå Tyskland i 1666/1667 og frametter. Den er i dag den
eldste bevarte renessansehagen i Norge.
Men det kosta å få barontittel. For denne statusen, måtte Ludvig først

gje heile jordegodset til kongen og så få det att som len. Men då sat han
også som ein friherre med full domsrett og «hand- og halsrett» over
bøndene. Men dersom mannslinja døydde ut, gjekk godset attende til
kongen. 
Karen sitt ekteskap med Ludvig Rosenkrantz ser ut til å ha vore prega

av kjærlige følelsar, og Karen stod last og brast med ektemannen i
kampen for å skaffa nok pengar til eit liv som sømde seg for ein storgods-
eigar og hans husfrue. Men det heldt visstnok hardt til tider.
Karen Mowatt døydde i 1675 under eit opphald i Christiania. Ho vart

berre 45 år. Ludvig Rosenkrantz døydde ti år etter, 23. august 1685, 
i Christiansand, 57 år gammal.
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Baroniet i Rosendal stod ferdig 1665. Maleri av Hans Sager i 1705 (Lånt frå
www.baroniet.no)



Dei siste baronane i Rosendal
Ludvig og Karen fekk fem søner og

fire døtre. Den eldste av søskena,
Holger, arva baroniet etter faren, men
han vart ikkje så gammal. Som dei to
yngre brørne gjekk han i den tysk-
romerske keisar Leopold I si teneste,
kjempa  mot tyrkarane under deira
framrykking mot Wien, og noko
seinare mot Ludvig XIV sitt Frankrike
(Keisar Leopold I og Ludvig XIV var
søskenbarn, men bitre rivalar i
Europa). Holger døydde i 1689 av
sårskader han hadde fått ved belei-
ringa av Metz i Frankrike. Baroniet
gjekk så etter tur over til brørne
Christian og Frederik, og til slutt til
den yngste broren Axel Rosenkrantz.
Christian døydde i 1691, og Frederik
enda sine dagar som fransk krigsfange
same året. Og dermed overtok Axel
baroniet i 1691. Han betalte same året
lensavgifta til kongen med ein fullt
oppsala ridehest.
Axel  Rosenkrantz kom til verda på

Hatteberg 12. desember 1670. Han
vart fødd med klumpfot (også kalla

harefot) og må vel såleis ha vore noko vanfør.
I tillegg til baroniet Rosendal åtte Axel også setegården Ask ved

Bergen, og i 1693 fekk han rett til å innløysa morfaren Axel Mowatt sin
gamle gamle setegård Hovland. Garden var då blitt utlagd til farens kredi-
torar, men Axel fekk altså lov til å løyse den inn med fulle adelige rettar.
Axel Rosenkrantz prioriterte drifta av eigedomane sine og gjorde ingen

karriere som embetsmann. Rett nok vart han i 1696 utnemnd til amtmann
over Bergenhus amt, men berre sju år etter slutta han i dette embetet.
Men som lensbaron hadde han rettar som amtmann innanfor baroniet, 
og etter tradisjonen skal han ha visst å handheva dei. Han bygde ut
godset og greidde å betala gjelda til faren. Han må såleis ha vore ein
dyktig økonom.
Sundag 14. november 1723 døydde Axel som den femte og siste

baronen til Rosendal.
Baroniet kunne berre arvast gjennom mannsledd. Axel Rosenkrantz

hadde ikkje søner, og baroniet gjekk dermed attende til kongen for ei tid.
I gravkapellet under koret i Kvinnherad kyrkje i Rosendal ligg dei så

alle: Kistene til Axel Mowatt død 1661, Karen Bildt død 1662, Karen
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Maleriet kalla «Den brune dreng»
skal vera Axel Rosenkrantz som
ung gut. Maleriet er i dag på
Frederiks-borg slot i Danmark.



Mowatt død 1675, Ludvig Rosenkrantz død 1685, Maximilan Rosenkrantz
død 1676, Riborg Rosenkrantz død 1663, Charlotte Amalie Rosenkrantz
død 1669, Axel Rosenkrantz død 1723, 2 kister med barn av Karen Bildt og
Axel Mowatt, 1 kiste med barn av Karen Mowatt og Ludvig Rosenkrantz?
Dessutan  er der tre kister til – Edvard Londemann de Rosenkrone død

1749, Anna Christina Godtzen død 1750 og Anna Nygaard. (Kjelde: Norges
kirker, Hordaland, band 2.)

Han som bygde
Rosenkrantztårnet
Rosenkrantzane var 

i si tid ei av dei største
danske godseigarslek-
tene. I Norge hadde 
dei m.a. Nesøygodset
(Nesøya i Asker),
Rosendal, Hafslund 
og Borregård.
Slekta hadde òg

store eigedomar i
Sverige. Der kalla dei
seg Rosencrantz.
Så kjenner me jo til han som bygde Rosenkrantztårnet på Bradbenken

i Bergen – «Erick Rosenkrans Ottenson» som det står under våpenskjoldet
hans på tårnveggen. Dette våpenskjoldet er det same som me ser på
maleriet av baronen i Rosendal. Denne Erik Ottesen Rosenkrantz var også
ein av sønene til Otte Holgersen Rosenkrantz, høvedsmannen på Akershus
– altså ein bror av oldefar til Ludvig Rosenkrantz. Han kom til verda i
1519 på Tørning slott nær Haderslev i Sønderjylland. Ei tid budde han på
slektsgodset på Nesøya. I 1560 kom han til Bergen som lensherre over
Bergenhus hovedlen. På den tida omfatta hovedlenet alt land frå og med
Jæren og Dalane til og med Sunnmøre, dessutan òg Helgeland, dei nord-
landske lena og Vardøhus len. Erik Rosenkrantz vart såleis ofte kalla
kongens statthaldar nordafjells og hadde nok i høgste grad tillit hjå
kongen – Frederik II.
I 1563 braut det ut krig mellom Danmark/Norge og Sverige – den

såkalla «Sjuårskrigen». Erik Rosenkrantz hadde militært ansvar i lenet
sitt, og på eige initiativ samla han – og med trugsmål om dødsstraff for dei
som nekta – ein styrke på om lag 4000 bondesoldatar frå Nordhordland og
Sunnhordland. Med denne styrken segla han nordover i april 1564, og 22.
mai tok han att Steinvikholm festning (i Stjørdal kommune i dag) som var
teken av svenske styrkar. Tre år etter gjekk han i gong med samling av ei
ny styrke for å koma Akershus festning til unnsetning. Festninga var då
sterkt truga av svenskane. Vestlandsbøndene var ikkje interesserte i
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krigsteneste på Austlandet – noko som må ha kome kongen før øyra, for i
1568 sende han ein kommisjon til Bergen for å granska bøndene sine
klagemål. Resultatet av høyringa veit ein ikkje, men Erik Rosenkrantz
søkte i alle fall avskjed og reiste attende til Danmark 31. august 1568.
Han vart same året utnemnd til stiftslensmann i Odense med bustad på
Arreskov på Fyn der kona, Helvig Hardenberg – eller «Frw Hilwick
Hardenberis» som det står på tårnveggen på Rosenkrantztårnet – var frå.
Erik Ottesen Rosenkrantz døydde 18. november 1575.

Rosenkrantzane frå Hevringholm til Rosendal

1. Iver NN Rosenkrantz f. 1255 på Hevringholm og truleg seinare 
eigar av godset.

2. Niels Iversen Rosenkrantz (1290- 7. sept. 1355),
3. Iver, Erik og Jens Nielsen (brør) til Hevringholm Rosenkrantz.
4. Niels Iversen Rozenkrantz, ridder og rikshovmester, og 

søskenbarnet Niels Jensen.
5. Otte Nielsen Rosenkrantz (ca. 1395-1477). Rikshovmester. 

Riddar frå Hevringholm.
6. Erik Ottesen Rosenkrantz (ca. 1427- 7. januar 1503. Ridder til 

Bjørholm, storgodseigar og Rikshovmester.
7. Holger Eriksen Rosenkrantz (ca. 1464-1496). Riksråd. Døydde 

på Krogholm (Viborg?)
8. Otte Holgersen Rosenkrantz (1486- 6. oktober 1525) – til Boller 

og Næsbyholm. Utnemnd til høvedsmann på Akershus. Døydde 
under ein pest i Lübeck.

9. Holger Ottesen Rosenkrantz (1517- 4. mars 1575) – til Boller 
og Rosenvold. Riksråd, statthaldar  i Nørrejylland og lensherre 
på Skanderborg, Bygholm og St. Hans Kloster ved Horsens.
Broren Erik Ottesen Rosenkrantz (1519-1575) vart i 1560 
lensherre i Bergenhus hovedlen.

10. Frederik Holgersen Rosenkrantz (1571- 18. august 1602) – til 
Rosenvold og Stjernholm.
Under eit England-opphald i 1592 saman med Knud Gyldenstierne
gav dei William Shakespeare ideen til rollefigurane Rosencrantz og
Guildenstern i «Hamlet». 

11. Holger Frederiksen Rosenkrantz (24. juli 1599-1634). Oberst, 
fall i slaget ved Venloo.

12. Ludvig Holgersen Rosenkrantz (1628-1685). Baron i Rosendal.
13. Christian og Frederik Ludvigsen Rosenkrantz (begge døydde i 1691

utan etterkomarar).
14. Axel Ludvigsen Rosenkrantz (1670-1723). 

Baroniet kunne berre arvast gjennom mannsledd. Axel 
Rosenkrantz hadde ikkje søner, og baroniet gjekk dermed attende 
til kongen for ei tid.
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«Præstegieldets 
indvaanere ere i alminde-
lighed extraordinaire» 
- Tysnes anno 1743
Av: Knut Rage:

I april 1743 sette Danske Kanselli i
verk det me med eit moderne uttrykk
kanskje kan kalla ei omfattande spørje-
undersøking i Danmark-Noreg, ei
undersøking som også galdt Færøyane
og Island. Ei rekkje embetsmenn fekk i
oppdrag å svara så godt dei kunne på
ganske detaljerte spørsmål vedkomande
deira embetsdistrikt. Nokre svarte raskt
og overflatisk, medan andre brukte meir
tid og gjekk grundig til verks.
Innsendinga av svar frå Noreg ebba ut
mot slutten av 1745. Sett under eitt gjev
svara eit breitt og mangesidig bilete av
det norske samfunnet anno 1743.
Undersøkinga bestod av 43 spørsmål

for stiftsamtmennene sitt vedkomande,
medan amtmennene vart sendt 36
spørsmål. Dei fleste embetsmennene,
som soknepresten i Tysnes, fekk
spørsmåla vidaresendt via stiftsamt-
mannen, noko som forklarar kvifor han
har svart på 43 spørsmål. 

Det var meininga at det svartilfanget som kom inn skulle danna
grunnlaget for eit breidt økonomisk-topografisk verk om Danmark-Noreg.
Me veit nøye korleis dei 43 spørsmåla lydde. Ikkje alle som vart spurde
brydde seg om å svara, men alt i alt kom det inn ei mengd svar – faktisk
fleire frå Noreg enn frå Danmark. Svara er elles ganske ujamne, frå t.d.
amtmann Bendix Christian de Fine sin detaljerte, velskrivne og for oss i

29

Utdrag frå den lange rekkja av
spørsmål som vart sendt ut til
embetsmennene i Danmark-
Noreg i 1743.



dag så verdfulle «Stavanger amptes udførlige beskrivelse»,  til alle desse
halvhjarta og mangelfulle svara som kom inn frå sokneprestar og andre
embetsmenn land og strand rundt.  I alt er 170 svar teke vare på. Desse er
samla i fem band og gjevne ut i bokserien «Norge i 1743». 

Kunnskapar - men kva så?

Opplysingstida har gjort sitt inntog, naturvitskapane er i si byrjing. 
No skal alt målast, teljast og  vegast. Ein tok til å sanka inn opplysningar
om artsmangfaldet i  planteliv og dyreliv, ein ville ha greie på helsetil-
standen til folket og språklege særtrekk. Ein var på leiting etter nye og
ukjende landområder, og ville finna forklaringar på naturfenomen. Og
ikkje minst var staten på leiting etter mineralressursar som kunne gjeva
økonomisk utbytte. Ein kan slik sett seia at føremålet med undersøkinga
var både vitskapleg og økonomisk. Men kva ein eigentleg ville ha
kunnskap om og kva rikdom ein var ute etter, kan verka meir diffust. 
Dei 43 spørsmåla vitnar om dette, sjølv om nokre av dei er svært
konkrete. I første omgong var det tydelegvis berre snakk om ei brei kart-
legging, som ein dernest kunne gjera seg nytte av ut frå kva kartlegginga
eventuelt måtte avdekkja av ressursar og anna. Eller sagt på ein enklare
måte – først ville dei skaffa seg breiast mogleg kunnskap, så fekk dei
seinare sjå kva dei kunne bruka denne kunnskapen til. 

Forsiktige prestesvar

Om ein tek høgde for at
ein del av svara kan ha kome
vekk, sit ein likevel ikkje att
med ein høgare svarprosent
enn 50. Dvs. at berre halv-
parten av embetsmennene
svarte på undersøkinga. Av
dei i alt 420 embetsmennene
som fekk tilsendt undersø-
kinga, var 290 sokneprestar.
Samanlikna med nokre av
dei mest omfattande svara,
som  t.d. frå den nemnde
amtmannen i Stavanger, som
er langt nok til å utgjera ei
tjukk bok, er prestane sine
rapportar gjennomgåande
mykje meir kortfatta - og
ikkje berre det, men dei
verkar også mykje meir
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unnfallande og forsiktige. Det kan gjennomgåande også seiast om svaret
frå soknepresten i Tysnes, Edvard Christie, sjølv om han kvessar i somme
stader.  Det typiske svaret frå den verdslege embetsmannen, anten det er
amtmann, fogd eller sorenskrivar, er fyldigare og meir interessant enn det
typiske prestesvaret. 
Kva kan grunnen til dette ha vore?  I ein artikkel i Heimen meiner

professor Øystein Rian at ein grunn kan ha vore det intellektuelle nivået
innan geistlegheita. Mange prestar hadde ei heller smal utdanning bak
seg, og det vart kanskje slik at landsbygda tapte i kampen om dei best
utrusta prestane.
Ei anna sak var at styresmaktene ikkje ville ha samfunnsengasjerte

prestar. Prestane skulle vera lydige mot øvrigheita. Såleis kan prestane ha
bekymra seg for at nokre av spørsmåla kan ha vore fallgruver, særleg dei
som dreidde seg om innbyggjarane sine eigenskapar. Framfor alt, kanskje,
måtte dei ikkje skapa inntrykk av konfliktar med folket. Såleis ser me av
svaret til Christie at det er langt meir utfyllande så lenge han held seg til
geografiske skildringar og ymse naturfenomen, enn når det gjeld
spørsmåla som krinsar kring tilhøva for den lokale befolkninga. Like fullt
skriv han om folket på Tysnes at «de ere noget dovne» og ikkje maktar å
«udstaae store fatiguer». Dette er ein ganske typisk kommentar for dei
fleste svara som kom tilbake til styresmaktene i København - den norske
bondestanden er prega av latskap, dei er giddalause, skitne og drikkfel-
dige, treige og kunnskapslause. Det galdt også folket på Tysnes, skal me
tru Christie. 

Den spedalske sjuka 
– arveleg eller smittsam?
Eit punkt det kunne vera ei viss

usemje om mellom innsendarane,
var årsaka til at folk vart spedalske.
Medan amtmannen i Stavanger
skriv om den spedalske sjuk-
dommen at den «dog ikke
fornemmes at være smitsom», er
Edvard Christie av ei ganske anna
meining. Han skriv at sjølv om han
«ey til visse» kan vita om sjuk-
dommen er smittsam for framande

Dei spedalske vart ramme av opne sår,
byller og deformering. I 1812 vart flei-
re av pasientane på St. Jørgen i
Bergen teikna. Her er ein akvarell av
Johanna Tollefsdotter frå Jølster.



eller ikkje, har han to konkrete døme på at sjukdommen har vist seg hos
borna til spedalske. Om han dermed meiner å seia at sjukdommen etter
hans oppfatning er arveleg eller smittsam, skal vera usagt – men det fanst
dei som meinte at det gjekk i arv. 
Helse og helsetilstanden til folket ser ut til å ha vore av ei viss tyding i

undersøkinga. Ein ville gjerne vita kvifor folk vart sjuke - ja, kvar kom
sjukdommane frå? Til dette kan Christie svara at «lufften er her meget
usund». 

Eit unikt innsyn

Mitt eige første møte med 1743-undersøkinga var utgjevinga av
amtmann de Fine si grundige  «Stavanger amptes udførlige beskrivelse».
Boka er ei skattkiste og ei gullgruve til kunnskap om Vestlandet på 1700-
talet. Det var då også ein av dei mest utførlege rapportane som vart sendt
inn. Svaret frå Tysnes prestegjeld er langt meir kortfatta, men det er
regelen snarare enn unntaket for dei aller fleste svara, som for nokre få år
sidan vart samla i bokverket «Norge i 1743» (fem band). Dei innkomne
svara frå Aust-Agder, Vest-Agder, Rogaland, Hordaland og Sogn og
Fjordane er samla i band 4. Kvar for seg og ikkje minst samanlagt gjev dei
oss eit unikt og verdfullt innsyn i det norske samfunnet for snart tre
hundre år sidan. Me får inngåande kjennskap til korleis folk levde på
Vestlandet og her i Sunnhordland, om alt frå namneskikkar og dialektord,
sjukdommar og villdyrplage, til næringsvegar og folkeliv. Boka bør nærast
vera obligatorisk for alle som interesserer seg for lokalhistoria.  
For dei som vil vita nøyaktig korleis spørsmåla lydde, og elles lesa

meir om denne store landsomfattande undersøkinga, vil eg tilrå bokverket
«Norge i 1743», samt utdjupande artiklar i Heimen nr 2 2010, for ikkje å
nemna den fantastisk flotte nettsida «Norge i 1743» (sjå under kjelder).  

Edvard Christie – ein velstudert mann

Til slutt nokre ord om soknepresten i Tysnes på 1740-talet, Edvard
Christie.  «Navnet Christie lyser som en glorie om en slekt som har fostret
mange kulturpersonligheter,» skriv Halfdan G. Endresen i sin artikkel om
Christie-slekta i Sunnhordland Årbok 1956. Og han har saktens sine ord i
behold, som det heiter - nok er det å nemna Wilhelm Frimann Koren
Christie, som er uløyseleg knytta til fridomsverket i 1814. Det er han me
ser sitjande på stolen på det berømte måleriet frå Eidsvoll. Opphavleg
kom Christie-slekta frå Skottland, på byrjinga av 1600-talet. Dei gjorde
seg ganske snart gjeldande i norsk samfunnsliv – ja, heilt ned til våre
dagar – som embetsmenn, kjøpmenn, offiserar, akademikarar, kunstnarar
og intellektuelle. 
I vår lokale prestesoge er Edvard Christie ein mann som merkar seg

ut. Han vert framleis hugsa og stadig trekt fram når det vert snakk om
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dei gamle prestane og den tidlegare prestegarden på Tysneset. 
Edvard Christie var ein velstudert mann. Han sysla mykje med

litterære arbeider, heilt opp i sine siste leveår. Såleis utarbeidde han ei
forklaring til dei fire evangelia.  Forklaringa vekte begeistring hos biskop
Pontoppidan, som rådde Christie til å gje den ut på trykk. Så langt kom
det aldri – derimot fekk han trykt fleire andre skrifter, mellom dei nokre
lovtalar over Kristian IV og ei bok om orientalske språk, «Porta
Orientalis» – og som me veit er det Pontoppidans forklaring som seinare
rådde grunnen.  Men me veit at Christie var ein god pedagog som gav
ungdommen ei grundig opplæring i kristendomskunnskap. Det veit me
ettersom biskop Pontoppidan under sin visitas i Tysnes 1749 roser
ungdommens kunnskap i sterke ordelag, sjølv om Christie nok må dela
æra med klokkaren Knut Amundsen som hjalp presten «meget trolig at
katekisere, hvortil han har herlige gaver». Og frå den seinare biskop
Tidemands visitasberetning for åra 1755 – 1757 heiter det seg om presten
og hans underordna at alt er i den skjønnaste orden – «kaldets samtlige
bøker, prestens egne bøker, skolevesenets tilstand i lovlig riktighet». 

Slange med to hovud

Pontoppidan nytta også Christie
som ein av sine mange heimelsmenn
då han skreiv det lærde verket «Forsøg
til Norges naturlige Historie» i åra
1752-53. Her heiter det at «effter Olaus
Magnus (lærd svensk erkebiskop)
findes der slanger med hovud i begge
ender. Presten Christie i Tysnes hadde
en slange med to hoder, men i same
ende.»  Historia er såpass morosam at
eg siterer heile avsnittet: 

Dermed forsikrer mig hr. EDWARD
CHRISTIE, Sognepræst til Tysnes og
provst i Sundhordlehn, at han har havt
en liden Slange med tvende Hoveder
paa een Krop og Hale, saa at hvert

Hoved havde ikkun et maadeligt Stykke af Kroppen, adskilt hver for sig.
Han havde lang Tiid giemt den i Spiritu Vini, men kastede den bort efter
sin Hustrues Regiering, da hun havde en Afskye derfor, og var bange, hun
maatte komme over og see den uforvarende.»  

Forstand på renter og talenter

Christie var ein avhalden prest. Ikkje minst sette folk pris på  alle dei
milde gåvene han delte ut. Men så hadde han god råd til det – då han
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Dei første innføringane i ministe-
rialboka for Tysnes prestegjeld er
frå annekskyrkja på Onarheim
og gjeld døypte born. Edvard
Christie hadde ei flott handskrift,
ein kan ikkje seia anna!  



døydde let han etter seg heile 27 000 riksdaler, som den rikaste presten på
Vestlandet. Det var sjølvsagt ikkje presteløna som hadde gjort han så rik.
Som son av ein kjøpmann i Bergen, og i kompaniskap med sin bror Johan,
som også var forretningsmann, hadde han lært seg kunsten å investera
sine pengar – og å investera godt. Han forstod seg altså både på renter og
talenter.

Kritiserte futane

Soknepresten i Tysnes var heller ikkje redd for å gje uttrykk for si
meining. Som tidlegare nemnd ser det ut for at dei fleste prestane var
forsiktige med vendingar som kunne oppfatttast som kritikk av styres-
maktene. Men i sitt svarbrev til 1743-undersøkinga gjev Christie futane
det glatte lag for deira «utidige nidkierhed for kongens interesse». Det
presten er harm for, er at futane legg skatt på bøndene sine sommarbeiter,
med det resultat at «bønderne geraader i armod, og gaardene bliver øde». 

Ein praktisk og oppfinnsam prest

Som sagt var Christie ein prest som kunne meir enn sitt fadervår. Han
var ein praktisk mann og litt av ein oppfinnar. Den dag i dag minnest folk
vindmølla som han førte opp på prestegarden, som det  framleis fanst
restar av då den noverande kyrkja (som i dag er flytta til Gjerstad) vart
bygd i 1868. Kva vindmølla vart nytta til er derimot noko uklårt – om det
kan ha vore til sag, pumpeverk eller liknande. Men ikkje nok med det,
Christie gjorde også ei merkverdig oppfinning – eit slags ro-apparat som
gjorde at ein mann kunne ro med tre par årer samstundes! Oppfinninga
kan neppe ha vore heilt vellukka, for det vart med dette eine eksperi-
mentet og ingen har teke patent på noko liknande sidan. Det viser i det
minste at Edvard Christie var ein praktisk mann som også gjekk aktivt
inn for problemløysing.

Marmorbrot og ei kyrkje av papir 

Edvard Christie kom til Tysnes i 1739 og var prest her til 1757. Som
barn hadde han budde ei tid i Skottland, hos slekta si der. Etter preste-
eksamen var han ei tid i Valdres og Haus. Så bar det attende til
København for ein periode, inntil han kom til Tysnes som sokneprest.
Christie dreiv det så langt at han vart prost i Sunnhordland. Dette var i
1752.
Seks av døtrene hans vart gifte med prestar i Sunnhordland,

Hardanger og andre stader på Vestlandet. To av sønene vart prestar, to
kom i andre embeter og ein vart handelsmann. Nummer elleve i rekkja av
borna hans var Johan Koren Christie, som var far til den seinare stor-
tingspresident Christie. Nestemann i rekkja, Werner Hosewinckel
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Christie, kan også nemnast her. Han var ein allsidig utdanna mann, m.a.
som landmålar. Det finst framleis mange kart frå distrikta rundt Bergen
som er merka med «Conducteur Christie». I 1743 dreiv han eit stort
marmorbrot på Seløya i Onarheim. I 1811 eigde han alle dei beste
marmorbrota i Sunnhordland. Som faren Edvard var han ein kunn-
skapsrik og praktisk mann. Og han gjekk heller ikkje or vegen for
originale konstruksjonar, noko slottet han bygde på Hop, «Wernerholm»,
vitna om. Her konstruerte og bygde han ei kyrkje av papirmasse (!), etter
modell av Peterskyrkja i Roma, med plass til ikkje mindre enn 800
menneske.  Kyrkja vart bygd av han sjølv og nokre bønder og vigsla i
1796, riven i 1830-åra. Er det som me høyrer eit ekko av faren Edvard si
vindmølle og ro-apparat? Det var elles Werner som fann Gildeskråen for
Onarheim under ei reise til Strandebarm. 

«Hvilcket i Norge er rart»

Så langt om Edvard Christie.
Eg vil tru at Christie si skildring av Tysnes prestegjeld anno 1743
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Detaljar frå det vakre altarskapet i den gamle Uggdalskyrkja. Skapet er laga
på byrjinga av 1500-talet, og var såleis drygt 200 år gammalt i Edvard
Christie si tid. På venstre side står Maria med Jesusbarnet, som held ei gull-
kule i hendene. Til høgre ser me døyparen Johannes kledd som Kristusberaren,
med lammet kvilande på ei bok i venstre handa.



talar for seg. Om ein les rapporten på rette måten, dvs. både bokstaveleg –
det som faktisk står der – samt med lupe og «gjennom linene», vil ein eit
stykke på veg danna seg eit brukbart inntrykk av tilhøva i Tysnes på
1700-talet.  Ein vil også få korrigert ein del faktiske tilhøve. M.a. får me
eit korrekt inntrykk av folketalet på 1740-talet, med ca. 50-60 fødslar i
året. Christie kan derimot ikkje seia sikkert kor mange som har døydd
desse åra, ettersom innbyggjarane på Tysnes har den uskikken at dei ofte
gravlegg sine døde utan å underretta presten. Morosamt er det forresten
for oss i dag å lesa hans bemerkning om at øyane no ikkje toler meir
busetting enn den som allereie finst. 
Me får eit innblikk i næringsvegane, og eit innblikk i folket, som etter

Christie si meining ikkje er av dei mest arbeidsomme. Han fortel at det
finst to sagbruk i prestegjeldet, og at det frå Shetland dukkar opp eitt
eller to skip på Godøy om sommaren for å henta «smaae baade», og
kanskje eit skotteskip i Neshamn som kjem etter tømmer. I geografien
plukkar han ut  Tysnessåto, som me ser bar dette namnet på 1700-talet
også, kor ein kan sjå heile atten kyrkjesokn, «hvilcket i Norge er rart».
Legg elles merke til at Tysnesøy på den tida bar namnet Jerlau

(Njardarlog), som hos Christie vert skrive som Gierlouøen og liknande.
Les sjølv! 
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TYSNÆS PRÆSTEGIELDS BESKRIVELSE

Allerunderdanigst efterretning paa de mig fra provsten herr Niels
Leganger tilsendte 43 poster.

1.2 (Grenser. Størrelse) Kand ieg ey give nogen oplysning om. 

3. Bergens stifft er over alt et bierget og klippet land, bestaaende icke
alene af det faste land, men og af mange smaa og store øer, af hvilcke
nogle kand være 7 norske mile i circumference, som Østerøen i Nord-
Haardlehn, og Storøen i syndre Haardlehn, andre 5 mile, som Gierlouøen i
samme syndre Haardlehn, og flere saadanne. Jnderst udi landet er
biergene overmaade store og høye, til deels begroede med skoge, deels
ganske bare, men mod søekanten er mestendel smaae klipper, og aldeles
nøgen baade for græs og skog. Landet overalt er indskaaret af store
fiorder, hvilcke paa sine stæder skiærer sig fra havet ind i landet een
temmelig længde, som fra Backesund i Korsfiorden i syndre Haardelehn
til Sud inderst i Haardangerfiorden er 14 norske mile, fra Burlandet ved
Sognefiorn til Lærdahlsøren er 10 mile, og flere saadanne stæder. De
bekiendte strømme i stifftet er Alvestrømmen 2de mile fra Bergen, og
Kiilstrømmen 4re mile derfra, begge norden for byen. Vatnestrømmen 1
miil fra Bergen, og Locksundsstrømmen fem mile fra samme bye, begge
syndenfor dend. Skogen bestaar mestendeel af furretræer, birck, older og
eenetræer, men der i blant falder faae ege, alme, linde, hylde, hegge, hatle,
aske, rogne, asaleskov, æble- og lønnetræer, saa vel som bergfletter,
brenved og barlin, hvilcke 3de sidste ere grønne hele aaret igiennem.
Kornlandet er saare slet og lidet, men mange store  og smaae vande,
eendeel moraser og blotte bierge, og om der er nogle heder eller udyrcket
jord, da tiener det til sommerbede for bøndernis creature, hvilcke heder,
fordi de paa endeel stæder ved nogle fogders utidige nidkierhed for
kongens interesse effter deris misunderis angivelse blive dem betagne, og
lagt i skat, til slutning er aarsag til at bønderne geraader i armod, og
gaardene bliver øde. 

4. For saa vidt det mig allernaadigste betroede præstekalds situation i
særdelished angaaer, da bestaaer Tysnæs præstegield af 2de store og 9
smaae bebyggede øer, foruden mange andre smaae holme og skier. Det
største øe kaldis Gierelou-øen, omtrent 5 norske mile i circumference, paa
dende ligger præstegieldets 3de kircker, dend 1te som er hovedkircken paa
den nordre ende af øen paa et næs, kaldet Tysnæs, hvor af og kircken bliver
kaldet, til denne kircke ligger 100 decimantes, og præstegaarden, som
skylder 4 1/2 løb, hvoraaf de 1 1/2 løb er beneficeret gods, og de 2de løber og
2de huder kiøbegods,  hvilcke dog præsten nyder skattefrie saa vel som det
beneficerede, ligger næst ved kircken. Dend 2den kircke ligger 1/2 miil fra
hovedkircken oppe i een dahl, kaldis derforre Opdahls kircke, til denne er
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130 decimantes, og ligger
dend lige i sør fra hoved-
kircken, begge disse ere
træekircker. Dend 3de som
er een muret kircke, kaldet
Onereims kircke, ligger paa
dend sydoste side af øn hvor
til er 70 decimantes. Denne
har i gamle tider været een
stor kircke, hvilcket de der
endnu liggende rudera
udviser, og er det alene
coret der nu omstunder er i
brug. Som rygtet endnu
gaaer haver vosserne, som
boer 11 norske mile derfra,
sognet til samme kircke, og
er der endnu een stæd paa
kirckegaarden kaldis vosse-
bolcken, hvor mand holder
for de have hafft deris
begravelser. Dende kircke
ligger 2de stive mile frå
hovedkircken.

Paa dend vestre siden af øen ligger et eide kaldet Søreide, hvorfra
udgaaer et langt og breedt næs kaldet Haalandsnesset, ved hvis nordveste
ende dend anden store øe over et imellem løbende sund, kaldet
Baarsundet, tager sin begyndelse, og stræcker sig nordeffter. Denne øe,
kaldet Rexterøen, er i circumference 1 1/4 norsk miil, og beboes af 19
mænd, den er omtrent 1 miil lang, og 1/4 miil breed. Vigen som løber ind
imellem disse 2de øer kaldes Søreidsvigen, omtrent 1 miil lang. Ved dend
nordre ende af denne øe ligger 3de smaae øer, dend ene norden for dend
anden, adskilte med smale sund, paa den synderste er een liden gaard
kaldet Vermen, hvor af øerne kaldis Værnøerne, og ere de andre 2de
ubeboelige. Ved dend nordre kant paa Gierlau-øen nordfor Tysnæs kircke
ligger 3de smaae øer for uden andre holmer og skier, hvilcke aller ere
ubeboede, dend nærmeste kaldes Vresøen, dend middelste Guedøen og
dend yderste Løgeøen.

Paa dend nordøste kant af Gierlou ligger 5 øer, 1 Tytebærholmen
ubeboelig, ligeledis Maurholmen, for 3de Gudøesundsholmen, hvor paa er
et gastgieverie. 4. Lille Gudøen beboet af een opsidder og Store Gudøen,
som er dend 5te, beboet af 3de opsiddere. Imellem disse øer ved gast-
gieveriet er een god havn baade for skibe og jagte.
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Denne laftestova på Lande stod godt mogleg
slik i Edvard Christie si tid. Det er ei av dei
eldste stovene på Tysnes, frå 1500-talet.
Opphavleg kjem ho frå Os, men vart køyrd
over isen på Bjørnafjorden ein hard vinter,
kanskje i 1634. Så seier segna, i det minste.



Lidt længer i øst indgaaer een bugt kaldis Humlevigen, ved hvis østre side
ligger Flatøen, Teistøen og Koløen med andre smaae holmer udenforre.
Sundet imellem disse øer og dend store øe kaldes Koliesund. Ved dend østre
side af øen er Locksund og Strømmen, denne skiller øen fra faste landet, paa
hvilcket strax Østen for Locksund ligger 3de gaarder Tysnæs præstegield
tilhørende, nævnlig Stusvigen og begge Hammerhoue. Paa dend sydoste kant
af øen er et eide strax synden for Onereims kircke, hvor fra udgaaer et næs
kaldet Elsagernæsset, i enden av hvilcket ligger 2de øer, nævnlig Anuglen
beboet af 2de og Sæløen beboet af een mand.  Lidt synden for ligger een noget
større øe kaldet Skorpøen, beboet af sex mænd. Jmellem Elsagernæsset og
Skorpøen skiærer sig ind een vog kaldet Flackevogen 1/2 miil lang, ligeledis
noget længer sør een anden vog, kaldet Søreidsvogen 1/4  miil lang, ved hvis
yderste ende paa 1 øe kaldet Næsøen holdis et lidet gastgiverie.

5. Paa disse øer voxer mest havre og lidet byg, dog saa lidet af begge
dele, at bunden paa ganske faae stæder kand leve af aarets vext, men
maae kiøbe een stoer deel til sin føde.

6. Jngen slags træefrugter voxer paa øen uden ganske faae skoegæble,
nødder og moreller.

7. Salt giøris her intet.

8. 9.10. [Dyrehager. Stutterier. Biavl]. Paa disse findis her intet til
besvarelse.

11.  Mineralia angaaende, da mueligens kand vel her findis eendeel,
men fordi indbyggerne ey skiønner paa dem, maae de ligge ubekiendte,
dog falder her paa Elsagernæsset og Skorpøen blaae marmor, hvilcken
opsidderne bruger til at brænde kakk af, og strax uden for Flackevaagen
ved Huglerøen faais i søen vide coraller, som de undertiden kand opdrage
med deris fiskesnører eller liner.

Ved stranden paa Tysnæs præstegaard lader sig og tilsyne som et slags
erts, hvilcket naar mand kaster det i digelen, synis der at være een heel
hob svovel der iblant, og kaster mand dend i vand giver dend een victril
smag fra sig. Foruden at Guldøen liggende der uden for siges at have faaet
sit navn af det, at mand der har minet effter guld, og seis endnu et i
berget et indminet hul af 2de menniskers længde paa dend østre ende af
øen, hvor der er mangfoldig kiis og berget af een gron coleur. 

12. Vildt falder og her, uden ulven undertiden kand tage 1 hiort fra
faste landet, og af fugle ey andet end faae aarhøns, ender, krel og maager,
icke heller nogen rare insecter.

39



13. Creaturene bestaaer af kiør, faaer og gieder, saa vel som heste, af
hvilcke intet slag falder her i nogen stoer mængde.

14. Havet giver her af sig sild, torsk, sei og lax hvorudi dend største
fangst bestaaer, hellers faaes og faae langer, braasmør, steenbid, rødfisk,
helleflynder, tunger, macreel, lyr, hviding, hyser, aal, haae, berggylte, rinal
og mort, og er det bundens eneste ophold, naar Gud giver ham sin velsig-
nelse af havet, thi slaaer det ham feil, har hand hvercken til at skatte af
eller føde sig med.

15. Milepæle findis her ingen, saasom her ey falder nogen landvei, som
er almindelig.

16. Luften er her meget usund, og veiret ustadig, men sydostvinden er
dend der giør dend største skade paa vexten, thi naar dend blæser sterckt
ligesom forbrænder dend bladerne og gresset, saa at de bliver sorte som kul.

17. Blant de her paa øerne grasserende
sygdomme er dend bedrøvelige og fæle
spedalskhed, hvor med paa denne tiid 10
personer paa øen findis befængte af hvilcke
eendeel lever i ægteskab, og avler aarlig
børen, saa at hvis der udinden ey i tide bliver
giort anstalt, bliver gieldet fuld af saadanne,
thi almuens tilstand er saa slet, at de ey
formaae at hielpe dem ind i hospitalet, dog
kand ieg ey til visse vide om sygdommen for
fremmede er smitsom, men at børen der avlis
af saadane strax bliver spedalske, har ieg
2de exempler  paa. J landets haver voxer een
urt, kaldet martagon, forkierte lillie, eller
krale piale hvor med mand curerer spedalske
sviin, som og falder her iblant, men om dend
samme sickert kand brugis til mennisker
veed ieg icke.
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Edvard Christie fortel at lilja med det latinske namnet lilium martagon vart
nytta til å kurera spedalske svin, «men om dend samme sickert kand brugis til
mennisker veed ieg icke». Martagonlilje er ei hageplante med lange tradisjonar.
Den kan ha vore dyrka her i landet sidan mellomalderen, og truleg var den
representert i klosterhagane, men dette finst det ikkje sikker kunnskap om.
Urten ser ut til å ha vore i vanleg bruk også på Tysnes på 1700-talet. «Zwiebeln
von Martigon» er med på kvitteringane til Ludvig Rosenkrantz frå 1667. Det er
godt mogleg at dei martagonliljene som finst i kjøkenhagen på Rosendal i dag
stammar frå dei som Ludvig Rosenkrantz kjøpte.



18. Præstegieldets indvaanere ere i henseende til nemmet i alminde-
lighed extraordinaire, saa at de meget vel kand lære hvad de bliver
tilholdte, men vil de derhos have kiøring, thi de ere noget dovne, dog kand
de udstaae store fatiguer. Communicanterne i præstegjeldet ere 900 og
kand ieg ey give nogen vis effterretning paa de døde i sidste aaringer,
effterdi her har været dend uskick at mange begravis, som ey bliver mig
bekiendtgiort. Men 1740 blev her fødde 65, dernest 1741 blev 53 fødde, 
og 1742 blev 49 fødde.

19. J præstegieldet er faae skoge, som kand bære det navn, de
fornemste ere Hopeskogen, Fladereger og Hollandsskogen,
Hovlandsskogen, og Flornæsskogen, af dend sidste hører den halve deel
Halsenøe closteret til, som er kongens gods, dog er ingen af dem 1 miil i
længden, og kand de inden kort tiid blive ruinerede, fordi det er maaden
her, at de som intet have stiæle uden undseelse hvor de finde noget, da de
dog her findis paa sine stæder torvemyrer, som mand kunde bruge at
brænde.

20. Om øerne er tilforn meldet i dend 4de post, og ere de alle saaledis
bebyggede, at de ey taale flere indvaanere.

21. 3de fiorder støder fornemmelig an paa øen, nævnlig først
Biørnefiorden paa dend nordre og nordoste kant, dend begynder ved enden
af Kaarsfiorden, og løber ind til Locksund, 2de mile lang, dernest
Qvindherretsfiorden paa dend sydoste kant frå Qvindherret til Onereim og
2 mile lang, for det 3de Østernæsfiorden paa dend vestre kant, som har sit
indløb fra havet 3de mile, de ere alle 3de mesten af lige brede, nævnlig 1
miil.

22. Om Locksundsstrømmen som er den eneste her i gieldet, er tilforn
meldet – derforuden nedløber fra øen mange smaae becke og aaer, ved
hvilcke der er intet remarquabelt.

23. J gieldet ere 2de sagebrug nævnlig det eene paa Hope, og det andet
paa Fladerager, hvor paa icke havis nogen qvantitet, men alene lidet til
bøndernis brug.

24. Jntet denne post angaaende findis her.

25.  Her er paa Gierlou-øen mangfoldige smaa kier og ferske vande, de
største og fornemste ere Heglandsvandet imellem Hegland og præste-
gaarden, i hvilcket falder ørreter. Fladerager og Norbustevandene, i
hvilcke fangis giedder og øreter, og flere saadane, dog ingen af nogen
synderlig storhed, paa Rexterøen er og 4re smaa vande af same beskaf-
fenhed.
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26. Her er og 2de laxevagge, dend ene ved Onereim paa Gierlou-øen, og
dend anden ved Brontveit paa Rexterøen; ved dend sidste falder ingen
synderlig fangst.

27. Veldekilder findes her ingen.

28. Jcke eller moradser eller myrer, hvoraf mand kand giørc sig nogen
fordeel.

29.  Et særdelis høyt bierg kaldet Tysnæssaaten ligger paa dend nordre
side af øen, hvilcket de søefarende kand see langt i havet, alligevel det
ligger 3de mile ind i landet, og naar mand gaaer op paa dends øverste
spidse kand mand derfra see 18 kirckesogner, hvilcket i Norge er rart,
saasom de ligge langt fra hinanden.

30.  Mærkværdigt er dette paa Rexterøen, at paa dend østre side er et
næs, kaldet Hovnesset, i hvilcket ligt ved søen er indtrycket 4re heste-
hover, de 3de ovenfor og dend eene under søen, ligesom de vare indtryc-
kede af en did springende hest, og fabulerer bønderne at det er effter een
hest, som de fant ved et kier ved Møcklestad (paa Gierlau-øen) om vaaren,
hvilcken der de toeg og pløyede een stund med dend, og siden ville lade
dend dricke, og een, da dend drak formeget, bad drængen rycke paa
bidslet, sprang dend derfrå, og lige hen paa  samme næs som er 1/4 miil
veis og blev ey mere seet.

31. Gudøesundet og Næshavn ere de 2de havne her i gieldet, om
hvilcke tilforn er talt.

32.  Til Gudøen kommer 1 eller 2de hitlænder om sommeren for at
afhente smaa baader, og henhører det under Storøens toldstæd, denne
havn ligger 4 1/2 miil fra Bergen, til Næshavn kand og undertiden 1 skip
komme om sommeren for at af hente brænde og smaae trælast, denne
ligger 6 mile frå byen.

33. Jngen slotte findis her.

34. Disse øer ligger under syndre Haardelehns fogderie, og kaldes de
Opdahls skibrede, hvis tingstæd nu om stunder er paa Humlevigen.

35. Cancellieraad Randulf er sorenskriver herover, saa vel som over
Sunds, Qvindherrets, Ous, Storøens, Findaas, Fieldberg, Ethnes og
Skaanevigs præstegielde tilligemed Strandebarms.

36. 37. Alle hører her under dend civile jurisdiction, undtagen hvad
præsteskabet angaaer.
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38. Paa Gierlau-øen strax synden for Locksund er een herregaard,
kaldet Hovland, som tilforn har været hovedgaarden for Rosenthals
baronie, men siden blev dend forfløttet derfra til Hatteberg i Qvindherret,
nu kaldet Rosenthalgaarden, som hører major Cucheron til, har endnu
adelige friheeder, men paa gaarden ere ey andre bygninger end bønder-
huse.

39. 40. [Kirker. Arkivsaker]. Vedkomer ey dette stæd.

41. Antiqvitetere findes ingen her.

42. Eendeel ord og talemaade her brugelige ere, som følger:

- Braafængen: af braadhastig, og fange, det er, som er hastig at fatte 
noget.

- Beilestevne: een stæd, hvor ja-ord eller troelovelse er beramet at 
holdis.

- Bunden: saa kaldis kiøgemesteren i bryllupet.
- Dåser eller kraacker: siges om creaturene om foraaret; naar de 
begynde at fryse eller skielve i sneslud.

- Etlen skyes men lagnien aldrig: proverbium, det een har tillavet een 
mand kand hand gaa feil af, men det Gud har beskicket ham faaer 
hand vistnok. 

- Feien:  Glad, ex.gr.: hand blev feien derved
- Ungfæner: Qvier
- Hanstaller: Enckemand
- Busetter: Gamel ungkarl
- Skiølsetter: Idem
- Opse 
- Kampe       } Folk det er meget skickelige folck: som tør see op,
- Fagne         som ere kiemper, venlige at omfavne een, overmaade gode
- Overs
- Kornotelig: Meget pyntelig
- Forkunne mad: Skiøn mad, som mand ey i lang tiid har spiset, qvasi: 
Mad som mand vil tragtere sine kienninger eller bekiendte med
- Riisbit: Een ung buck eller vær, qvasi: Een der kand bide eller spise 
riisveed
- Langfære: Udenlands mand
- Langfære høres: Udenlands følge eller høre
- Spretten: Courieus
- Siosvæve sigis naar mand ligger hos et qvindemenniske: Han gaaer 
i siosvæve hos hende.

43. Særdelis ubekiendte navne forrefalder her icke uden disse faae:
Ammon eller Aamund, uden tvivl effter dend afgud Jupiter Ammon. Baar,
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Biørne, Gutorm, Gyri, Haldiis, Halstein, Ildri, Jngebrigt, Kristi,
Rosemunde, Sæbiørn, Stein, Steenvor, Udna og jdna.

At saaledis effter de 43 posters indhold rigtig i det mig allernaadigst
forundte Tysnæs prestegield forrefindes testerer

Allerunderdanigst
Edvard Christi pastor loci
Tysnæs den 2 Septembris 1743

Kjelder:

Christie. Foregangsmenn i kultur og næringsliv. Av Halfdan G. Endresen.
Sunnhordland Årbok 1956.
Embetsmennene som observatører. Av Øystein Rian. Heimen nr. 2 2010
Luksus som problem i 1743. Av Gerd Mordt. Heimen nr. 2 2010
Noregs rikdommar: Dei 43 spørsmål i 1743 i perspektiv. Av Steinar
Supphellen.  Heimen nr 2 2010
Om helse i spørjeundersøkinga frå 1743. Av Margit Løyland. Heimen nr. 2
2010
Norge i 1743,  band 4. Utg. ved Margit Løyland. Riksarkivet / Solum forlag,
2006.
Knut Rage: Prestar i Tysnes. 2002. 
Stavanger amptes udførlige beskrivelse. Innleiing. Dreyer Bok,, 1987. 

Nettustillinga «Norge i 1743» 
http://www.arkivverket.no/webfelles/norge1743/WWW/dokumenter/kost-
hold.html
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Geomanti på Tysnes
Av: Knut Rage:

Samtale med Aasmund Sandland

Aasmund Sandland frå Tønsberg er overtydd om at heilagdomane på
Tysnes ikkje er plasserte på tilfeldig vis. Etter hans syn dannar dei
bestemte geometriske mønstre. Det meiner Sandland at han lett kan
bevisa ved å streka opp liner mellom stader som Vevatnet, Todneset, Ve,
Lundo, Hovland og Elsåker. I løpet av ei lang rekkje år har Sandland
undersøkt avstandane mellom svært mange fortidsminne i Noreg. 
På nyåret 2008 fekk eg ein epost frå ein mann i Tønsberg. Han ville ha

nærare opplysningar om ymse stader på Tysnes. Dvs. slikt som hadde med
forhistoria vår å gjera – stadnamn og heilage plassar frå langt tilbake i tid.
Men det var ikkje alt. Sandland meinte at det fanst ein samanheng mellom
desse stadene. Han spurde seg sjølv og oss andre om to ting: For det første,
kvifor ligg desse heilage stadene der dei ligg? Me kan vanskeleg tenkja oss
at det berre var på ein slump. Det må ha vore ein spesiell eigenskap ved
ein stad som gjorde plassen til ein heilagdom. Og for det andre – fanst det
ein samanheng mellom desse stadene, t.d. i form av plasseringa? 
Etter kvart vart det skrive mange epostar. Me hadde mykje kontakt.

Aasmund Sandland sendte meg skriftene sine – og andre skrifter. Artiklar
og bøker som handla om stader med særeigne kraftfelt. Alt saman var nytt
for meg, måten Sandland og andre med han tenkte og såg på forhistoria
vår – og litt etter litt vart eg også dregen inn i denne tankegangen og tok
til å sjå på forhistoria med deira auge, ikkje minst då eg i den same
perioden fekk synet opp for det heilt spesielle solfenomenet ved vintersol-
kverv som me finn på Todneset, ved innseglinga til Våge.

Arkeoastronomi og geomanti – nye omgrep 

Sandland tuftar undersøkingane sine på læra om geomanti.  Og då kan
me like godt byrja i den enden og spørja:  kva er geomanti? 
Det  finst i hovudsak to definisjonar, eller bruksområde om ein vil:

geomanti  som  energifelt  i jorda, eller  i  bestemte område,  og som ei
bestemt innbyrdes plassering av t.d. stader for gudedyrking. Eller sagt på ein
enklare måte:  ein stad for gudedyrking, ei grav eller ein heilag lund, ligg der
den ligg på grunn av energifelt i jorda og / eller fordi staden er meint å danna
eit geometrisk mønster i høve til andre slike stader. Meir utfyllande defini-
sjonar har eg teke med i særlege tekstboksar for seg sjølv i denne artikkelen.
Det som i første rekkje er av interesse for oss i denne samanhengen, er den
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innbyrdes  avstanden og
dei geometriske mønstra
mellom dei heilage
stadene. 
I dei seinare åra har

såkalla arkeoastronomi
etablert seg som ein
seriøs vitskap. Dvs. at
bautasteinar, bygnings-
konstruksjonar og
heilage stader generelt
er plasserte etter sola,
månen og stjerneteikna
sin gang over himmelen.
Dette kan ein tydeleg sjå
på stader som Stennes
på Orknøyane og
Callanish på Hebridane,
for ikkje å snakka om
Stonehenge i England,
der steinane og vollane
rundt dannar ein slags
observatoriar. Eller
stader som gravkam-
meret Maes Howe på
Orknøyane, der sola skin
direkte inn gjennom ein
ti meter lang låg gang
ved vintersolkverv, rett
inn på bakveggen. På
Tysnes har me det same
fenomenet – på Todneset
ved innnseglinga til

Våge.  Her finn me restane av ein bygningskonstruksjon som  må ha vore
eit gravkammer. Ved vintersolkverv 22. desember skin sola rett på plassen
som den einaste staden i Tysnesbygda. Det er eit spektakulært fenomen og
eit tydeleg vitnesbyrd om at gravkammeret ligg der det ligg eine og åleine
på grunn av dette solfenomenet . Det er med andre ord  plassert der av
arkeoastronomiske grunnar.  Så langt me kjenner til finst det berre ein
annan stad i Noreg der me finn det same fenomenet – Gloppen i Sogn og
Fjordane.  Pussig nok finn me her stadnamnet Tystad, medan gravkam-
meret på Tysnes ligg på Tysnes-halvøya.
Det er altså ikkje tilfeldig kvar desse stadene ligg. På same vis, meiner

Sandland, er det med alle heilage stader. Dei ligg der dei ligg av ganske
bestemte årsaker.
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På desse illustrasjonane ser ein tydeleg korleis
sola flyttar seg langs Dallandsfjellet ved vinter-
solkverv for så å skina direkte over på Todneset,
og ingen andre stader i bygda. Det er den einaste
staden i Noreg forutan Gloppen i Sogn og
Fjordane der eit slikt solkvervfenomen er regis-
trert. (Begge foto: Svein Ove Agdestein)



Ein unik stad
– Tysnes, eller rettare sagt det gamle

Njardarlog, er med sin tette konsentrasjon av
gamle gudenamn ein unik stad i landet, slår
Aasmund Sandland fast om og om igjen. –
Det er kultområde nr. 1 i Hordaland.
Aasmund Sandland er frå Tønsberg og

har arbeidd med geomanti i ei årrekkje. På
eige forlag har han gjeve ut boka
«Hyperborea»  (2001), og dei to  hefta
«Tolkning av bronsealdersymboler» (2004) og
«Geomanti i Norge» (2007).  Rimeleg nok har
mykje av arbeidet hans vorte konsentrert om
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Geomanti er en
gammel forestilling om at
jordlegemet har i seg en
energi som strømmer
langs visse baner.  Disse
energibaner går i rette
linjer i ulike vinkler på
jordoverflaten.  Der de
krysser hverandre,
oppstår det spesielt
«sterke steder» med en
ekstra høy energiladning.
Man ser med andre ord på
jordlegemer omtrent som
man i kinesisk religion ser
på det menneskelige
legeme, eller som man i
Vestens okkultisme
betrakter et krystall.
Krysspunktene er
gunstige for den som vil
bearbeide sin egen energi,
eventuelt helbredes for
sykdom.

Enkelte teorier går ut
på at kirker og gamle
gudehov ble lagt på slike
steder.  Spesielt sterke
steder er ellers Mt. Shasta
i California, Machu Picchu
i Andesfjellene, Olympus i
Hellas, Glastonbury i
England, pyramidene i
Egypt, Ganges i India og
Fuji-fjellet i Japan. 

Geomanti får stadig
sterkere innflytelse i New
Age-kretser.
Hovedtalsmann er José
Arguelles fra Los Angeles,
som blant annet er kjent
for boken The Mayan
Factor.

(Egede Instituttet)

Aasmund Sandland framfor informasjonstavla
ved Burg Falkenstein i dei bayerske alpane.
(Foto: privat)
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Austlandet¸ men i dei seinare åra har merksemda i høg grad vore retta
mot det gamle Njardarlog. 
Aasmund Sandland er fødd i 1925. Yrkesmessig har han jobba med alt

anna enn historie. Dei siste 38 åra før han vart pensjonist har han vore
tilsett ved økonomiavdelinga ved ein industribedrift. – Når ein har med
noko så trivielt som pengar å gjera kvar einaste dag, treng ein noko
ganske anna å sysla med i fritida, og for meg vart dette «noko» historie i
alle nyansar, fortel Sandland sjølv. – Eg har lese utruleg mykje historie,
det har heile tida vore den største interessa mi. Eg må vel nærast seia at
eg er sjølvlært på dette området. Eg hadde lenge ei spesiell interesse for
helleristingar, då særleg for alle symbola som er bevart i bergkunsten. Eg
har funne fram til to hundre forskjellige slike symboler, eller grupper av
symboler, og skrive om dei. Då eg for ein del år sidan kjende at eg ikkje
kom lengre den vegen, gjekk eg over til emnet geomanti. 
– Det finst mange definisjonar av omgrepet geomanti. Kva legg du i

det, for din del?

Avisoppslag frå Tønsbergs Blad 2007, der Aasmund Sandland fortel om sine
teoriar og undersøkingar av førkristne kultstader. 



– Eg går ut frå det faktum at dei
gamle heidenske kultstadene ofte ikkje
ligg tilfeldig spreidd over kulturbyg-
dene, byrjar Sandland. – I staden ligg
dei ofte meir samla i det eg kallar kult-
område. Dei ligg oftast i trianglar, der
alle tre sider kan vera like lange, men
aldri mindre enn to like lange sider,
medan den tredje sida kan variera i
lengd. Eller kultstader kan også liggja
langs ei rett line, som det eg kallar
«Romerikslina», der lina går frå Ullern i
Oslo til Ullern ved Skarnes, og på sin
veg mot 40 gr. nordaust passerer den i
tillegg tre Ull-kultstader.
– Korleis byrja du med dette?
– Det må vera omlag 25 år sidan no

då eg første gongen oppdaga noko som
etter kvart skulle bli byrjinga på mi
interesse for geomanti. Eg sat og såg på
eit kart over Vestfold i målestokken 1:
80 000. No har eg gløymd kva det var eg
såg etter. Kanskje det var eit stadnamn,
særleg slike som har med norrøn
mytologi å gjera. Medan eg sat slik og
såg på området kring Gullhaug i
Holmestrand-området  fall blikket mitt
på noko som fekk meg til å sperra opp
augo. Eg såg plutseleg noko som undra meg, nemleg det eg no kallar eit
kultområde som vart avgrensa av stadnamna Guåker, Gudum og Gurann.
Eg oppdaga brått at desse stadene dannar eit triangel. Eg trekte opp
triangelet med ein raud blyant. Det står der framleis, sjølv om kartet har
vorte gammalt og slite etter kvart. Etter kvart oppdaga eg at det same
fenomenet gjorde seg gjeldande andre stader også. Ikkje berre på
Austlandet, men i heile landet. 
– Heilage stader er altså plasserte i eit bestemt innbyrdes geometrisk

mønster?
– Ja, det er det eine. Men etter kvart oppdaga eg også noko anna.

Nemleg at plasseringa av mange slike stader har med sola å gjera.
Soldyrkinga stod sentralt for germanerane. Ei anna sak er at slike heilage
stader ofte ligg konsentrert på bestemte områder. Eg har ofte fundert på
korleis det kan ha seg at dei gamle ofte overlessa det eg kallar kultstader
med sine heilage stader, i staden for å spreia dei jamnast mogleg ut over
eit større område der folk budde. Ut frå det har eg danna meg den teorien
at det må vera ut frå ønskjet og vona om ein positiv synergieffekt. Den
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I 2001 gav Aasmund Sandland
ut boka Hyperboera, der han
m.a. gjer greie for lengdemål
etter den såkalla målestaven frå
Borremose. 



eine heilage staden kunne sola seg i glansen
frå den andre, og etter kvart vart ein stad som
t.d. Tysnesøy  nærast heilag i sin heilskap for
menneska i området. Det finst knapt ein
einaste stad her i landet der omgrepet kultom-
råde er meir på sin plass enn nettopp på
Tysnesøy. Her finn me eit heilt arsenal av
gamle kultnamn. 
– Og då meiner du sikkert at sjølve det

gamle namnet for  Tysnes, Njardarlog, har
med guden Njord å gjera?
– Ja, det er opplagt, svarar Sandland. 

– Og det peikar tilbake til harudar-stamma.
Njardarlog må ha vore sjølve favoritt-kult-
staden deira. Det må vera ganske klårt at
kultstadene i Njardarlog har trekt til seg
menneske frå heile Hordaland. La oss tenkja
oss at det var stor tilstrøyming av folk til visse
tider av året, t.d. ved vårjamndøger, haust-
jamndøger og  vintersolkverv, og at det vart
heldt festar når våronna og haustonna var
over, ja, då hadde desse menneska eit innkvar-
teringsproblem. Mange må ha kome så langt
vekke frå at det var snakk om fleire overnat-
tingar. Kanskje dei bygde sel til dette bruket,
slik  me finn det langs slepene over fjellover-
gangane. 

Onarheim og Elsåker

– Viss me no ser for oss Tysnesøy, kan du forklara kva du har funne
her?
– La oss byrja i sør, på Onarheim. Her finn du det meste, seier

Sandland. – Ein gammal tingstad, setet for det vidkjende
Onarheimsgildet, ei kristen soknekyrkje som sannsynlegvis ligg på ein
førkristen kultplass, og til slutt Elsåker, som er eit uomtvisteleg
kultnamn. Namnet har ikkje noko med ein åker å gjera. 
Eg føyer til ein kommentar: Johannes Heggland nemner at namnet

vert i dag uttala Ellsaker, men opphaveleg har det vore lengre. Ein
mellomlekk har falle ut, slik som i Ullsaker (Ullinsakr). Som opphaveleg
form har Egillsakr vore nemnd. Men med tanke på heilagdomen på
Onarheim som denne staden nok kan ha lege under, har det vore peika på
at namnet truleg kjem av det gammalnorske ordet elgr,  som tyder vern,
heilagdom. Dette ordet var gått or bruk alt i gammalnorsk, men det er eit
eldgammalt samgermansk ord med rota alh- eller alg-, og tyder i gotisk og
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Geomanti, konsten
att spå med hjälp av
jordens tecken.

En kinesisk form av
geomanti som utövas än
idag i det moderna
samhället är den så
kallade Feng Shui. Feng
Shui har rötter till
kinesisk ockultism men
är i sin rena form en
metod för att utröna
lämpliga platser att
bygga ett hus på och för
att möblera rum. Feng
Shui grundar sig på
principen om Qi, en
energi eller kraft som
förmodas påverka ett
hems invånare negativt
eller positivt, beroende
på om energin är
stagnerad eller i cirku-
lation.

(Wikipedia)



angelsaksisk «tempe1». I  norske stadnamn vert forma elg-, elgjar-, elgi-,
samansett med endingar som -vin, -tun, -setr, -akr o.a. Her skal me
mellom mange døme berre nemna Elgeseter ved Nidaros. Endinga -akr
vart òg nytta i stadnamn knytt til heidensk gudsdyrking. Namnet
Elgisakr på  Onarheim ser ein rettast som eit vitnemål om den eldste
gudsdyrking på våre kantar, like som det må vera rett å sjå det i
samanhang med Onarheim. Så langt Johannes Heggland, i Tysnes-soga
band 1.
– Ja, det er rett, samtykker Sandland. – Elsåker er eit uotvisteleg

kultnamn. Det opphavlege namnet for Elsåker kan ha vore noko slikt som
Elgjaråker, som ganske enkelt tyder «heilag åker».  Ein åker som må ha
vore vigd til ein heilag guddom. Det skal ikkje undra meg om det var
Njord sjølv, ettersom det ikkje finst noko anna lokalt stadnamn, bortsett
frå Njardarlog, som minner om sjølve jordgudinna. 
For eigen del skyt eg inn at også namnet Onarheim kan peika tilbake

på eit gudenamn og ein heilag stad. Her stør eg meg til Johannes
Heggland, som skriv i Tysnes-soga at det sermerkte ved Onarheim er at
me lyt tru at namnet ber i seg vitnemål om den som staden vart vigd til.
Namnet må vera mellom våre eldste, meinar Heggland. I gamle kjelder er
det òg tidleg nemnd, både på gammalnorsk og latin. Siste lekken i namnet
tyder heimr, bustad. Til endinga -heim er knytt mange heilagnamn kring i
landet, men noko som tyder på bustad i form av bygning, kan me ikkje
seia finst. Men når siste lekken fortel om bustad, heim, lyt me spørja:
Kven hadde bustaden sin her? Og ettersom vår heidenske kultus atter-
speglar seg i stadnamna våre, slik ikkje minst Magnus Olsen har synt
gjennom tolkingane sine, må me sjå eit gudenamn i første  namnelekken,
skriv Heggland. On kan då sjåast i samanheng med Odins namn. Men me
finn òg eit gudenamn som ligg endå nærare. Det er Onarr, far åt Jor, som
etter den gammalnorske gudelæra var mor til guden Tor. Dersom Tysnes
har fått Njardarlog-namnet ved ei innvandring, har øya hatt eit opp-
haveleg namn som måtte vika eller vart gløymt, og det sterke
Onarheimsnamnet kan heilt eller delvis ha spela ei viss rolle. Det er i
allfall sannsynleg å tru at det på Onarheim har vore ein kultstad i dei
eldste tider då samfunnet voks fram. Denne kan ha femna vidare enn om
Njardarlog. Det er nok ikkje slump at Onarheim vart verande ein religiøs
samlingsstad for store luter av Hordafylket til ut mellomalderen. 
– Elsåker får vera utgangspunktet vårt, nikkar Sandland. – Som så

ofte elles ser me at ein tingstad for verdsleg makt følgjer sakral makt.
Dette området vart som kjend verande ein heilag stad frå kanskje i bron-
sealderen og fram i mellomalderen, då Onarheimsgildet låg her. Herfrå
dreg me vidare langs øybremmen, ca. 6000 m mot nord-nordaust til
Årbakka. 
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Årbakkka / Årbakkasanden
– Årbakka, det er eit ganske

prosaisk stadnamn...
– Ja, det er ikkje noko

gudenamn. Eg trur rett og slett
det er fleirtal av å, altså fleire åer,
eller bekker, som kjem ned frå
fjelllet i bakgrunnen. Men det er
ikkje noko prosaisk over sjølve
staden. Årbakka må ha vore det
største feltet med gravminne på
Tysnesøy. Det finst oppteikningar
som fortel om eit tretti-tals
gravminne. Men ettersom det
finst mange stader på Tysnes med
førkristne gravfelt og einskilde
graver, må me spørja oss sjølve…
kva er det som gjer Årbakkka så
attraktivt? Kvifor er så mange
gravlagt nett her? 

– Staden ligg fint til ved sjøen...
– Ja, det gjer den, samtykkjer Sandland. – Staden ligg mot søraust.

Men me må likevel spørja oss sjølve om det kan ha vore noko meir som
var tiltrekkjande for dei gamle. Kan det t.d ha vore ein såkalla «sterk»
stad, som dei gamle har hatt evna til å kjenna?
– Dette må du forklara nærare. 
– Det finst dei som er overtydde om at det finst telluriske energiliner,

eller energi i jorda, om du vil. Og der dei kryssar kvarandre, vert energien
særs kraftig. Kanskje er Årbakka ein slik stad? Det finst ei eiga slags
attraksjon, aura og tillokking på slike stader, ei eiga slags stemning.
– Men det finst også ein annan grunn til at me stansar ved Årbakka,

held Sandland fram. – Og det gjeld Meland-gardane som ligg litt lengre
inne på «bremmen», dei vert også skrivne Mæland. Etter mi meining tyder
namnet noko som ligg midt mellom noko. Difor kan det vera interessant å
sjå kva som hender om me set passaren på Årbakka, stiller den inn slik at
det andre «passarbeinet» tangerer Onarheim/Elsåker, altså 6000 m vidde,
og let passaren sveipa ein halv runde for å sjå kva som skjer. 
– Og det har du sjølvsagt prøvd?
– Ja, då viser det seg at passaren tangerer dei to gardane ved

Vevatnet, i sørenden av vatnet! Meland ligg altså midt mellom
Onarheim/Elsåker og Vevatne-gardane. Og dermed er me framme 
ved Vevatnet.
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Nils Hertzberg laga i 1829 denne akva-
rellen som gjev oss eit inntrykk av
gravfeltet på Årbakka med bautastei-
nane. Opphavleg var det mange fleire
steinar.



Vevatnet
– Ve-, eller vi-, tyder rett og slett heilagdom,

og eg føreset at Vevatnet som ein heilag stad er
velkjend. Men korleis kunne det gå til at eit vatn
vart erklært som heilagt? Det finst nok av
kjelder, så me får tru at det kan ha vore slik. Den
romerske historikaren Tacitus fortalde for snart
2000 år sidan ganske inngåande om dei
germanske stammene som romarane støtte på i
dei nordlege områda. I si bok «Frøya» siterer
Britt-Mari Nærsstrøm frå dette skriftet,
Germania: «På en ø i oseanet fins det en hellig
lund, og i den en vigslet vogn som er dekket av et
klede, og som bare presten får lov til å røre…
Vognen blir trukket av kyr.» Med andre ord, det
var altså ein statue av jordgudinna Nerthus, eller
Njord, som vart trekt rundt i bygdene om våren.
Det skulle auka sjansene for ei god avling. Så
fortel Tacitus vidare: «Straks etter vert vogna,
kledet og om me vågar å tru på det som vert
fortald, også sjølve gudebiletet tvetta i ein
bortgøymd og heilag sjø. Dette vert utført av
treller, som så straks vert slukte av vatnet.» Sitat
slutt. For eit par tusen år sidan gjekk det føre seg
menneskeofringar i stor stil i visse kulturar. Det
er det me høyrer om i rapporten til Tacitus. 
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Geomanti,
spådomskunst basert
på tegn i landskapet;
linjer, figurer og
punkter tegnes på
Jorden, og tolkes i
forhold til stjerne-
tegn og planeter på
himmelen. Geomanti
er særlig blitt
benyttet ved valg av
gravplass og bosteds-
plass og ved
sykdomshelbredelse,
og har de senere
årene fått en sterk
innflytelse i New
Age-kretser.

Geomanti er
basert på den
urgamle forestil-
lingen om at det
finnes visse magne-
tiske kraftfelter
(leylines) som går i
rette linjer i ulike
vinkler i jord-
skorpen. Det skal
oppstå særlig
kraftige energilad-
ninger der energi-
banene krysser
hverandre.
Eksempler på slike
kraftfulle steder skal
være Stonehenge,
Machu Picchu i
Andesfjellene,
Olympos i Hellas,
pyramidene i Egypt
og Fuji-san i Japan.

(Store Norske
Leksikon)

Vevatnet – det heilage vatnet. Enno den dag i dag
kvilar det ei løyndomsfull stemning over staden.
(Foto: Øystein Lid) 



– Ja, Vevatnet har jo vorte peika ut som eit slikt vatn. For det må ha
vore fleire slike. Også i Sverige og Danmark finn me slike «Tacitus-vatn».
Men ikkje nok med det, kanskje me har  hatt  to slike vatn på Tysnes,
Vevatnet og på flata  nedanom Lundo på Myklestad, der rådhuset ligg i
dag. I tidlegare tider var det eit stort vatn der. Og Lundo ser ut til å ha
vore ein heilag stad. Det kjem me til sidan.  Men fortsett no...
– Me kan kanskje konkludera med at på Vevatne-garden, det har vel

berre vore ein urgard der, vart Njord eller Nerthus sitt gudebilete, også
kalla stav eller stafr, oppbevart, meiner Sandland. – Så vart det teke fram
ved passande høve, som Tacitus fortel om. 
– Og om me no ser på avstandane att?
– Viss me trekkjer ei line tilbake til utgangspunktet Onarheim /

Elsåker, ca. 11 000 m, sit me att med den vanlege konfigurasjonen... to
like lange sider i triangelet, kvar på ca 6000 m, og 11 000 m i den tredje
sida.  Men i Njardarlog finst det ei rekkje andre kultnamn, og det
merkelege er at også det neste triangelet har med Vevatnet å gjera. La oss
kalla det

Vevatne II (Hovland – Vevatnet – Lunde)

– Medan me no er her ved Vevatnet,  set me like godt passaren på det
same målepunktet som før og let den gapa ca 3100 m mot sør-søraust, og
då er me ved nok ein kultstad, nemleg ved Hovland, den gamle setegarden
til Axel Mowat, forresten. Men Hovland kan ha vore ein viktig gard lenge
før 1600-talet. Hov var noko som høyrde den førkristne tida til, men om
det i så fall kan ha vore eit privat hov for garden Hovland, eller om
Hovland kan ha vore ein kultstad for heile bygdelaget, det veit me ikkje
noko om. 
– Og om du dreier passaren den andre vegen, kjem me til Lunde?
– Ja, om me let passaren stå som før, med det same gapet, nemleg ca

3100 m, men no i nordleg retning, så er me ved Lunde-gardane. Det må
også ha vore ein viktig stad, som har gjeve namn til Lundavågen,
Lundaneset og Lundekammen. Eg reknar med at det ikkje er ein tilfeldig
treklynge som har gjeve namn til staden. Det dreier seg sikkert om ein
heilag lund, så namnet kan gå tilbake til dei eldste tider. Den mest
oppphavlege gudsdyrkinga gjekk som du veit føre seg i lunder og ved
heilage tre, før både horg og hov kom til. Dermed får me følgjande konfigu-
rasjon: Vevatne – Hovland ca 3100 m. Vevatne – Lunde ca 3100 m. Lunde
– Hovland ca 6000 m. Som du ser får me nok ein gong ein særs vid vinkel,
ettersom dei tre målepunkta langt på veg ligg langs ei rett line, men altså
ikkje heilt. Men framleis er det ikkje slutt på kultstadene i Njardarlog, det
som står att er ikkje mindre interessant. Me skal til
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Tysnes – Tysnesvika – Ve 
– Her må eg gjera deg merksam

på eit par ting. Ve-gardane tvers over
frå Tysnes, desse gardane har
ingenting med Vevatnet å gjera! held
Sandland fram. – Dessutan må eg
nemna ei anna sak, og her byggjer eg
på Johannes Heggland, som skriv i
Tysnes-soga at alle
«Njardarlogskyrkjene tykkjest ha
vorte reiste på gamle kultstader». Som
kjent låg det i si tid ei kyrkje ute på
Tysneset. Her finst det spor etter eit
merkeleg anlegg like ved, frå
førkristen tid. Den noverande kyrkja
ligg inne i botnen av vågen, med
Gjerstad-garden like ved. Her har det
vore ein buplass heilt frå steinalderen. 
– Ja, utgravingane som vart

utførte for eit par år sidan, i
samband med utvidinga av grav-
plassen, viser at det faktisk kan dreia seg om ein av dei aller eldste
gardane me kjenner til i Hordaland.
– Då kan me kanskje ta staden med når me let passaren gapa over

kartet att, seier Sandland. - Frå den førkristne gravplassen på Todneset og
inn til den noverande kyrkjestaden er det 1250 m. Og frå same utgangs-
punktet, altså den noverande kyrkjestaden, til Ve er det også 1250 m. 
Og frå Ve til Todneset er det 1250 m. Me får altså ein likesida trekant.
– Det er ganske pussig.
– Og kanskje ikkje tilfeldig? Me må heller ikkje gløyma at det framleis

finst eit heilt arsenal av stadnamn som tyder på gudedyrking, eg nemner
Helgastein og Godøy på nordsida av øya, og på sørvest-sida har me
Helland. I følgje Magnus Olsen kan forstavinga i dette namnet koma av
anten heilagr eller mannsnamnet Helgi. Det rare er at det på denne
staden finst ein plass som heiter Tempelhaugen. 
– Hm. Me er langt frå ferdige enno, men om me skal prøva oss på ei

førebels konklusjon?
– Ja, seier Aasmund Sandland. – Under alle omstende meiner eg det er

godtgjort at Njardarlog må ha vore harudane sitt fremste kultområde, og
at dei ymse kultstadene ofte ligg i eit bestemt mønster til kvarandre. Det
kan ikkje bero på ein slump, tvert om må det liggja ein hensikt og
menneskeleg fornuft bak.
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Frå Todneset til den noverande kyr-
kjestaden på Gjerstad er det 1250 m.
Frå den noverande kyrkjestaden til Ve
er det også 1250 m. Og frå Ve til
Todneset er det 1250 m. Me får altså
ein likesida trekant, hevdar Aasmund
Sandland. (Utdrag frå kulturkart
over Tysnes, teikna av Gerhard Stoltz)



Dette «noko»
– La oss snakka litt om

det førhistoriske anlegget på
Todneset. Som du kjenner til
oppdaga teknisk konservator
ved Bergen Museum Svein
Ove Agdestein ved eit tilfelle
at sola skin direkte på loka-
liteten ved vintersolkverv 22.
desember, som den einaste
staden i heile Tysnes-bygda.
Oppdaginga vart dokumert
ved både fotografering og
målingar. Seinare har m.a.
underteikna vore med på å
setja fenomenet på kartet. Så
langt me kjenner til finst det
berre ein annan slik stad her
i landet, ein gravhaug i
Gloppen i Sogn og Fjordane.
Pussig nok finn me stad-
namnet Tystad der. I
Storbritannia og Danmark er
fenomenet velkjent. Du har
gjort deg nokre tankar om
Todneset?

– Ja, det stemmer, men då må me først ta ein liten omveg. I boka mi
«Hyperborea» skriv eg om det me må kalla dei gamle sine målesystemer.
– Det stemmer. Dei brukte neppe å måla i meter?
– Nei. I det området som i dag vert kalla Danmark er det konstatert

bruken av eit lengdemål som tilsvarar 1.32 m. Det går under namnet
Borremose-alen, eller på tysk Borremose Elle. Forkorta anten som BA
eller BE. Eg har såleis notert meg at anlegget på Todneset er målt til 2.7 x
2.7 m. Det blir mest nøyaktig 2 x 2 BA eller BE. Eg meiner ikkje at det
beviser noko som helst, men eg ser på det som eit indisium. Eg har notert
meg at dette målet går att i dusinvis av tilfelle, t.d. husgrunner.
– Så har me noko som vert kalla ein megalittisk yard?
– Ja, ein megalittisk yard, eller til vanleg berre kalla YA, tilsvarar 

0.83 m. Me finn det i mange byggverk frå oldtida. Og tenk deg, nokon må
jo ha sørga for at målet BE = 1.32 m og MY = 0.83 m ikkje har endra seg
over tid. Alt tyder på eit mykje meir organisert samfunn enn me i dag
tenkjer oss.
– Du har også nemnd dette med kult-kontinuitet?
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På kartet er det teikna inn rette strekar
mellom dei ulike stadene på Tysnes som på
ymse vis har hatt, eller kan ha hatt, med
heidensk gudedyrking å gjera. Her finn ein
t.d. trekantar med grovt rekna to like sider
på strekningane Lundo – Vevatnet – Godøy
og Lundo – Todneset – Godøy. (Kartet som
er brukt er teikna av Gerhard Stoltz.)



– Ja, det ser ut til å
ha vore ein kontinuitet
ved slike stader som har
heldt seg opp gjennom
dei ulike tidsaldrene,
heilt fram i norrøn tid,
gjennom både bronse-
alder og jarnalder.    
– Du har vore

oppteken av det me kan
kalla energifelt i jorda,
og at det kan vera ein
årsak til plasseringa av
kultstader?
– I første rekkje har

eg vore oppteken av
avstandar og plassering.
I heftet mitt «Geomanti
i Norge» skriv eg om
Årbakka og at det må ha vore eit eller anna ved eit slikt gravfelt som har
verka tiltrekkjande på dei gamle. Etter å ha undersøkt meir enn tjue slike
geomantiske  kultområde kringom i Noreg er eg overtydd om, for å seia
det mildt, at det må liggja «noko» bak. Det tyder at menneska i gammal
tid  må ha kjend seg tiltrekt av noko i bakken eller i grunnen til land-
skapet, og at dei meinte at dette «noko»  utløyste visse krefter. Min teori er
at dei må ha hatt eit ønskje og eit håp om ein positiv synergieffekt, at den
eine heilage staden kunne sola seg i glansen frå den andre, slik at heile
Tysnesøy vart nærast heilag for menneska i området, dvs. det noverande
Sunnhordland, t.d.
– Johannes Heggland har vore inne på nokre av dei same tankane.

Han seier at det ser ut til å ha vore ein relativt liten busetnad her i 
bronsealderen, eller i det minste på delar av øya, og at det kan skuldast at
Njardarlog ikkje var ein vanleg stad, men eit kultisk område. Særleg på
Onarheimsida er det som du sjølv nemner mest ikkje gjort funn i det heile.
Kanskje det skuldast at det rett og slett ikkje budde folk her, at staden
utelukkande var vigd til gudedyrking? Elles ser me jo at tyngdepunktet
for heilage stader, frå Lundo til Vevatnet, Godøy og Todneset, ligg på
nordsida av øya.
– Ein annan ting, held eg fram, - som eg først oppdaga for nokre få år

sidan, er den felles kulturen i bronsealderen. Me tenkjer oss gjerne
samfunna som relativt isolerte. Det kan dei ikkje ha vore. Me finn dei
same symbola og den same kulturen like gjerne på Tysnes som i Danmark
og på Hebridane.
– Ja, dei var langtfrå så primitive og enkle som me gjerne vil tru. Tenk

på det kompliserte arbeidet og planlegginga som ligg bak anlegg som
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Offersteinen i Lundo på Myklestad i Uggdal. Det
er godt mogleg at denne staden har danna eit av
dei viktigaste «tyngdepunkta» som offerstad i det
gamle Njardarlog. 



Stonehenge, der steinblokker vart frakta heilt frå Wales. I boka
«Hyperborea» har eg gjort greie for korleis hyperborearane1 allereie i den
tidsperioden me kallar bondesteinalderen (neolitikum) må ha greidd å
rekna ut omkrinsen på jorda ganske nøyaktig. Det kan dei ha gjort ved
skuggjemålinger på fleire stader samstundes. Eratosthenes nytta seg av
den same metoden eit par tusen år seinare. Menneska har veldig lenge
interessert seg for jorda sine mål og for geometri. 
– Ei opplagt sak er at menneska den gongen trass i alt må ha hatt

både tid og overskot til å byggja slike enorme anlegg som t.d. Stonehenge 
i England, reisa bautasteinene på Årbakka og laga prosesjonsvegen 
i Uggdalsdalen, byggja gravkammeret på Todneset osv. Sjølv om arbeids-
krafta kan ha vore trellar vitnar det om overskot, organisering, samarbeid
og kulturutveksling, kanskje over lange avstander. Det må til og med ha
vore kulturutveksling over  dagens landegrenser. Det var først då eg
opplevde å krabba inn i gravkammeret på Maes Howe på Orknøyane at 
eg tok til å skjøna kva det førhistoriske anlegget på Todneset eigentleg
dreidde seg om. Er du ikkje samd?
– Uansett viser dei geometriske mønstra at det er snakk om t.d. like

lange sider i ein trekant. Det er ein god ide å sjå om nokre av avstandene
kan passa med runde tal av BE, 132 cm. 
– Men kva trur du tanken kunne vera med å plassera desse stadene i

eit bestemt mønster?
– Ja, den som kunne svara sikkert på det! Førebels ser eg ikkje stort

andre føremål enn å skapa harmoni. Dei fleste vil jo vera samde i at eit
triangel med to eller til og med tre like lange sider er meir harmonisk enn
om alt låg hulter til bulter. Eg trur det er ganske grunnleggjande at
menneska ikkje likar kaos, det er berre å sjå på byggelina langs ei gate i
dag... Men harmoni er neppe heile forklaringa.
Det er inga tvil om at Aasmund Sandland presenterer spanande

tankar i arbeidet sitt. Geomanti er framleis ein disiplin i startgropa,
medan arkeoastronomi i dag er i ferd med å etablera seg som ein eigen
vitskap verda over. Arkeologi i streng forstand handlar først og fremst om
handfaste prov frå ei fjern fortid, medan resten er overlate til spekula-
sjonar. Men også spekulasjonar er verdfulle i freistnadene på å forstå
fortida. Mykje av vår oppfatning av tilværet i gammal tid, som t.d. religiøs
praksis og gravskikker, byggjer på spekulasjonar ut frå konkrete funn.
Sandland gjer nett det same. Han observerer, først og fremst – konklu-
sjonar kan me sjølvsagt trekkja, men enn så lenge er det berre observa-
sjonar. Gode og vonleg rette observasjonar. 

Hyperborearane1 = etter gammal gresk folketru, «dei som bur langt mot nord»,
der folk levde lukkeleg under ei evig sol (midnattsola?) og var guden Apollon
sitt utvalde folk
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Lekpredikanten

Sivert Vattedal
Av Johannes Lie
(Bladet�Tysnes�–�8.-9.�1979)

Det er truleg ikkje mange
nolevande tysnesingar som
hugsar Sivert’n. Men då eg
var liten gut og vaks opp, var
Sivert Vattedal jamt å sjå
ikring i bygdane våre, der han
heldt møter eller samlingar.
Det var ikkje komen bedehus
på Tveit då, so alle møter eller
samlingar, vart haldne ikring
på gardane, eller i det gamle
skulehuset på Tveit som låg
der nye-vegen opp
Myklebusthagen går.

Sivert Vattedal kom til
verda på ein av dei små
gardane som ligg oppe i
Vattedal. Dei som har vitja
staden veit at her oppe er eit
storfelt utsyn ut over fjorden
til innlaupet til Hardanger,
med mange øyar og sund med
dei fagre bygdane i Husnes og
Kvinnherad, med Englafjelli,
Ulveosi, Meldersskin og
Hattebergnuten, og øvst oppe
i himmelbrynet Folgefonna
sine kvite, blenkjande snø- og ismassar. Som etter dei gamle segner eg
høyrde i min barndom breida seg utover sju kyrkjesokn. Men slike gamle
segner, som vert fortalde frå slekt til slekt, i generasjon etter generasjon,
hadde mykje likskap med segner frå andre stader. Me har t.d. det
eldgamle sagnet om Atlantis. Dei store rike kulturlandi som låg der
Atlanterhavet no dekker alt millom Europa og Amerika. Sjølve Platon, den
kjende vismannen i det gamle Hellas, gjekk god for det sagnet. Og like ned
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i vår eiga tid har vitenskapsmenn vore på leiting etter det nedsøkte,
bortkomne Atlantis. I Bibelen finn me fortalt om dei fæle hendingane som
førde til at dei rike byane, Sodoma og Gomorra, på patriarken Abraham si
tid, gjekk under i eit eldhav, i søre luten av Det daude hav. Kan henda det
verkeleg var so at store naturkatastrofer råka land og folk i gamel dagar,
og sletta alt ut? Kva veit vel me om slike fæle hendingar? Me har nok å
tenkja på alle dei katastrofer, som kan råka oss, avdi menneska no er
vortne so kloke og vise at dei tek til å «fingra» med sjølve løyndomen ved
Guds eige skaparverk. Det er verkeleg fårleg. Han, som skapte himmel og
jord, og alt som her er, let seg ikkje driva ap med –.
Ja, som nemnt, Sivert Vattedal kom til verda på Vattedal, truleg ikring

midten av førre hundreåret. Årstalet kjenner eg ikkje. Stadnamnet
Vattedal skriv seg frå elva som fossar ned i sjøen ved Hauaneset. Her var
elvaflaum vår og haust. Ute på fjorden ligg Vatterøy, med eit sund inn til
land. Og i gamle dagar var det eit rikt sildafiske i sunda her, noko som dei
store sjøhusa i Nedrevågen låg som eit minne om i min barndom.
Dei unge tysnesgutane laut tidleg ut for å tena til levemåten. Ingen

fekk gå heime og driva dank. So snart dei var konfirmerte laut dei ut.
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På eige forlag gav Sivert Vattedal i 1910 ut boka «Vestlands-gutten». Der fortel
han om opplevingane sine som reisande predikant (Bilete: Olav Skjellevik)



Sume vart med ei nordlandsjekt som kokk, når dei la ut på den lange,
farlege ferdi til Nordland og Finnmarken. Og slik bar det ut i verdi med
Sivert’n òg. Kor mange gonger han var med på nordlandsferdene, kjenner
eg ikkje. Truleg gjekk han over i skomakeryrket, då han hadde ein låk fot.
Han dreiv som skomaker i mange år i Bergen, frå bustaden sin ute i
Sandviken.
Sivert Vattedal «kunde meir enn mata seg». Han skreiv ei bok om

opplevingane sine på nordlandsferdene. Boka hadde titel
«Vestlandsgutten» og eg hugsar at ho vart lesen og kom mentert i mest
kvar einaste heim på Tysnesøyo. Meiningane var so ymse. Kritikken
kunde vera hard og nådelaus. Men Sivert’n tok alt med godt humør. I sine
unge år var han ein retteleg stor galning. Det fylgde liv og lått og løgje der
han synte seg. Og mange, særleg dei som var pietistar, mislika åtferdene
hans i høgast grad. Dei skyna berre ikkje, at om dei lo og kritiserte
Sivert’n, var det som «å skvetta vatn på gåsa». Sivert’n fekk alt opp i berre
gapskratt og moro. Han hadde det godt soleis, at han tolde all kritikken
han fekk.
Kva tid Sivert Vattedal vart lekpredikant, kan eg heller ikkje tidfesta.

Heller ikkje veit eg korleis det bar til at han gav livet sitt over til Jesus –
og vart «menneskjefiskar». Kan henda det var «arven frå dei gamel haugi-
anerne», han fekk lut i? «Haugianerrørsla» var sterk og livskraftig i både
Onarheimbygdane og Liabygdo og på Hovland i dei tidene Sivert’n hinka
etter vegane og heldt sine bønamøter. Korleis det gjekk føre seg på desse
møtene, kan eg lite gjera greide for. Eg var med på nokre få møter. Men då
var eg berre omlag 4 år, og det eg opplevde er gløymt og borte.
Om Sivert Vattedal reiste ikring for eiga rekning, eller han var

emissær for ein organisasjon, veit eg ikkje. Nokon storhendingar var det
so visst ikkje å spora i hans fotefar. Han var ein av dei «små profetane».
Og det var det nokso mange av. Det som særmerkte dei var at dei hadde
eit utifrå godt og lett humør. Folk lika å få vera med på ein god forfris-
kande lått etter alt det mørke og triste som låg og knuga folk ned etter
pietistane sine «gråtemøter». I den leiren måtte ingen la låtten koma fram.
Alle måtte vera grav-ålvorlege. Knuga ned av syndebøra si. Verda var
berre ein jammerdal!
Eg har so jamt tenkt attende på dei tidene, då lått og løgje var forbode,

og «fekk satan til å dansa.» Tenk om desse alvorsame pietistane hadde fått
oppleva det me gamle har vore igjenom. Då hadde dei fått noko å jamra
seg over. Mistyding og forvrengning av den kristne bodskapen har valda
mykje gale, og har gjort tilværet tyngre å leve igjenom. So sanneleg var
det ei storhending, på alle vis, då Frelsesarmeen stod fram med sine
glade, oppkvikkande tonar, musikkinstrument og fargerike faner. Dei
synte folk at livet vert ikkje betre å leva om ein for grinande gjenom verdi.
Nei. Lev livet – smilande!
Etterat Sivert Vattedal flytte til Bergen, hadde eg ingen kontakt med

han. Men eg trur at den kjende «visen om Titanic’s forlis», som Sivert’n
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dikta, såg «dagens ljos» på heimstaden hans. Og denne visa om kjempe-
skipet Titanic, som i full fart rende på elt isfjell ute i Atlanterhavet, 14.
april 1912, gjekk me alle og song på. Alle kunde tonen. Om Sivert Vattedal
hadde komponert tonen og, veit eg ikkje. Eitt veit eg. Sivert Vattedal vart
vida kjend for «Titanic-visa». Folk totte det var so fælt at 1.513 menneske,
mesteparten emigrantar til Amerika, skulde drukna på ein gong. Og
mangt og mykje vart fortalt om dei scener som vart utspela då kjempe-
skipet på 45.000 tonn sokk i havet. Det er inga tvil om at Sivert’n såg
dette dramaet, ute i Atlanterhavet, i samsvar med sine eigne røynslor på
ferdene nordover til Nordland og Finnmarken.
Visa om Titanic sin grufulle lagnad er på 10 vers, og 9. vers har

adresse til Noreg. Eg tek dette verset med her:
Til bunds gik alle stormænd,
og kaptein Smith med dem
og også mange nordmænd,
gik nedenom og hjem.
Av  dragsug og av malstrøm,
de alle droges ned
og unge Arne Fahlsrøm
sank i bølgen ned.
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To av sidene i «Vestlands-gutten» (Bilete: Olav Skjellevik)



Sistnemnde er truleg son åt teaterdirektør Johan Fahlstrøm, og kona
hans, skodespelarinna, Anna Fahlstrøm. Det var nok ikkje for å få det til å
rima at Sivert’n tok med «den unge Arne Fahlstrøm». Det var nok for å
fortelja om kor fæl tragedien var for foreldra som satt att i sorg og sakn.
Kapteinen på Titanic, var utan tvil ein skipsførar av den gamle «skule». 
I vers 7 heiter det:

Men ræd først barn og kvinder
ti  så er lov på skø.
I mænd må deri finde
en bitter modig død.
Dog flere frem sig trængte
og vilde være med.
Kapteinen veien stengte,
skjøt dem i bølgen ned —

Sivert’n har og fortalt i Titanic-visa, at dei song «Nærmere dig min
Gud, nærmere dig» då kjempedampskipet sokk i havet. Om det er rett har
det vore ulike meiningar etterpå. Diverre veit me, som har eit langt og
stormslite liv bak oss, at framfor «massedauden», ved ein kata strofe som
Titanc-forliset, er det dødsskriket som skjærer gjenom lufta. Men likevel –
einskilde menneske kan nok møta dauden, både med eit sigerssmil og ein
song – Nærmere dig min Gud, Nærmere dig – . So dette får no stå, som
Sivert’n har teikna det ned. Eg tykkjer at Sivert Vattedal, med si «Titanic-
vise», har sett seg eit varig minne. Om ein tysnesing utanom dei vanlege.
Diverre fekk ogso han sin siste kvilestad i «framand jord» – på ein

kyrkjegard i Bergen. Slik lagnaden vert for alle «utflytta tysnesingar».
Og med denne stutte soga om Sivert Vattedal, ville eg berre reise han eit

lite minne i TYSNES sine spalter. Eg tykkjer han har gjort seg fortent til det.

_______________________________

Etterord av Olav Skjellevik

Sivert Vattedal var fødd i 1859 på plasset Korsdalen under garden
Vattedal. Foreldra var Ole Andersen Vattedal og Synneva Olsdatter frå
bruk 2 på Berge (grannegarden). Sivert var den yngste av 8 søsken. To
eldre brør, Nils og Ivar, reiste til Nordland før Sivert. Dei vart gifte der og
slo seg ned der – Nils på Hinnøya og Ivar på Andøya. Nils kom vekk på
sjøen om lag 40 år gammal.
Sivert reiste til Vesterålen i 1881 og rodde fiske der. I Måsøy fann han

første kona si, Marie Fredrikke Ludvigsen. Han vart «eldste» i ei frikyrkje
og reiste altså som predikant. I Finnmark var han med og fekk reist den
første fiskarheimen der. Han starta også sitt eige fiskarherberge, men
slutta det heile av då kona vart sjuk.
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Om lag 1908, etter 28 år nordafor, gjekk så ferda sørover att, og dei
budde først ei tid i Bergen der Sivert heldt fram som predikant ei tid før
han tok opp att skomaharhandverket sitt.
Nokre år budde dei på Hauaneset, der Marie døydde. Han flytta så

attende til Bergen der han bygde hus i Sandviken. Han fann seg ei ny
kona, ei Hanna frå Sunnfjord.
Boka «Vestlandsgutten» gav han ut på eige forlag 1910.
Visa han skreiv om «Titanic»-ulukka er framleis velkjend i visemiljøet

– men oftast oppgjeven med ukjend forfattar. Synd det – –.

Nedanfor er heile visa slik ho er blitt i dag.

Titanics�forlis

Det største skip på jorden som pløyet bølgen blå,
i Syden som i Norden man ei dens make så.
Og skipet, dette stolte, fikk navnet «Titanic»,
men stoltheten forvoldte at skipet under gikk.

«Titanic» med sin skare dro på Atlanter’n ud,
man tenkte ei på fare før døden varslet bud. 
Dog ingen kunne ane at reisen skulle bli
«Titanic»s siste bane, og snart det var forbi.

Fra England ud de reiste med damp og fulle seil, 
det høyt mot himlen kneiste på havets blanke speil.
Og fullt av passasjerer fra ringe mann til stor,
de hadde millionærer og småkårsfolk ombord.

Det er vel nattestunder imellom 12 og 2,
på dekket og nedenunder er det fullkommen ro.
De fleste stille sover, mens andre spiller kort,
og ingen tenker over at skipet går for fort.

Så ble de plutslig vekket av et forferdelig brag,
de farer opp på dekket, er det blitt dommedag?
Der foran seg man skuer et selsomt bjerg av is,
o ve, o ve, man gruer, det blir nok vårt forlis.

De scener som her følger jeg ei beskrive kan,
helt overskylt av bølger står «Titanic» i vann.
Og ingen mere håper, men skriker høyt «O Gud!»
Kapteinen, Smidt, han roper, «sett alle båter ud!»
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«Men frels først barn og kvinner, thi så er lov på sjø!»
Da mange av dem finner så bittert er at dø,
og flere frem seg trenger og ville være med,
kapteinen veien stenger, skjøt dem i døden ned.

At være millionærer og ha sin kiste full,
når døden budskab bærer, da nytter ei med gull.
Se Astor, Strauss og andre, hva nytter rikdom nu.
Thi alle måtte vandre i dødens bitre gru.

Til bunns gikk mange nordmenn, og kaptein Smidt med dem,
og ennå flere stormenn gikk nedenom og hjem.
Av havets dragsugs malstrøm de hastig rives med,
og unge Arne Fahlstrøm gikk og i bølgen ned.

Standhaftig sto de kjære, de sank og flyktet ei,
men sang til herrens ære «Nærmere Gud til deg».
Og kan man synge salmer når man i døden går,
med seirens skjønne palmer man hist i himlen står.

Naar paa hjemmet bortom floden

I boka er det også ein song han skreiv på ei av reisene sine i Lofoten.
Me let han sjølv fortelja korleis songen vart til. Typisk i heile boka er at
han anonymiserer både personar og stadnamn med berre å bruka første-
bokstaven i namna. Seg sjølv omtalar han alltid som «gutten».

En gang skulde «gutten» ifølge ordre reise til G. paa ydersiden af
Lofoten og ordne med et fællesmøde, som tænktes afholdt der. Han kom da
med skibet til H., hvar han maatte skifte skib og blev derfor værende der et
helt døgn. Det var en kjedelig plads at gaa og vente paa skibet. Der var den
gang nogle fiskere fra indlandet, som man kaldte det, de laa der med
seinot. Saa var det om eftermiddagen at «gutten» skulde tage sig en tur ned
paa kaien, hvor disse just holdt pa at ordne med noten; men da han kom
ned der, blev han helt forskrækket over den tilværelse, disse mennesker
førte. Saa meget raahed havde «gutten» næsten ikke hørt tillige med eder og
forbandelser. Han udtalte da sin mening og gikk til logiet fuld af tak til
Gud at han var befriet fra saadant, og i sin tak udbrød han videre i denne
sang, som han da skrev:
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Mel.: Over bergan bortom havet.
Naar paa hjemmet bortom floden jeg i troen skue faar
og om herligheden mindes, som Guds folk tilbage staar.
Da mit hjerte sig udvider og i lovsang bryder du:
Tak min Jesus, at du mig har kjøpt som din udvalgte brud.

Tak for at din kjærlighed til arme syndere var saa stor,
du dit faderhjem forlod og kom herned til denne jord,
tak og lov for hver en draabe af dit dyre frelser-blod,
som for mine og al verdens synder du udflyde lod.

Tak for kampen i Getsemane, som du udkjæmpet har,
mine synder du ei glemte, men beregnet deri var,
da du syndekalken smagte, under sveden bryder du,
er det muligt den gaar fra mig, o min fader og min Gud.

Tak for at du lod dig binde; mig til løsning dette var,
tak for purpurkaaben, røret og du tornekronen bar,
tak for al den haan og smerte, tak for hvert et piskeslag;
du blev regnet som misdæder, men du førte syndres sag.

Tak for veien til Golgatha med den tunge byrde paa;
mine synder da dig trykte, og til jord du segne maa;
ingen medynk i din smerte, intet trøsteord at faa.
Hvor er vennen som dig lovet at til døden være tro.

Tak du kjærlighedens kildevæld, som nu saa skjøn udgaar,
da som den, der bærer verdens synd, for faderen du staar.
Ja for dem, som mørkheds gjerning iblinde nu udfør,
din bøn er: Fader dem forlad, de ved ei hva de gjør.

Tak og atter tak, o Jesus, for paa korset du har sagt,
Gud er ikke lenger vred, thi se, det nu er alt fulbragt.
Dette gjælder jo for alle, ja for alle som nu vil
dig annamme og tilegne, hva som ordet siger til.

Tak, du veg jo ei tilbage da, naar graven aabnet sig,
mørkhedsmagten vil gjemme og saa helt omskandse dig,
men din plads er ei blant døde, graven ei dit blivested,
du stod op hin paaskerøde for at give dine fred.

Tak, nu kan vi helt udbryde: O hvor salige, o hva lod:
Helvede, hvor er din seier, og du død, hvor er din brod.
Udi Jesus har jeg livet, thi just livet er Guds søn,
den, som dette tror og lever, faar tilsidst en krone skjøn,
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Tak, at du opfor til himlem, at berede os et sted,
hvor vi snart, ja snart faar flytte ind i sabathvilens fred,
bort fra savn og nød og trængsel, fra miskjendelse og spot,
for at synge, evig synge jubelsang i himlens slot.

O hvor salig, o hvad glæde, at du snarlig komme skal;
for at hente hjem din brud fra denne verdens taaredal;
Herre Jesus løft mig over, o jeg længes hjem til Gud.
O du hører dette raabet fra din dyrekjøbte brud.

Ved at mærke sangens indhold, vil læseren faa forstaaelse af, at
«gutten» har været varm og følt trang til at takke Gud for, at han var
overført fra mørket til lyset. Denne sang havde han hos sig, og da den gikk
vakkert paa guitaren, blev mange meget glad i den, og flere bad «gutten»
om at skrive den af til sig. Da dette begjær blev saa stort, kunne han ikke
efterkomme alles ønske, og lod den derfor trykke, først 1000; men det blev
forlidet, saa han snart maatte faa 1000 til. Desuden har «gutten» skrevet
mange sange; men de er ikke kommet lenger end, at han har brugt at synge
dem paa sine reiser.
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Eit 150 år gammalt
friarbrev
Av Olav Skjellevik

Ein dag kring 1859-60 har Ole Jensen Onnereim funne fram skrive
sakene. Han er forelska i ei ungjente på Neset – plass under
Kvitavollsneset. Han er langt heimanfrå ettersom han ber om at svar-
brevet må sendast til Florøens Postaabneri. Truleg er avstanden 
medverkande til at lengten heim til Guro i Neset vart ekstra sterk.
Ole Jensen Onarheim var frå Jensa-tunet på Onarheim. Han var fødd

16. august 1835 som det fjerde av borna til Jens Tolleivson Nå og kona
Anna. Dette var ein av dei tre «Hardinge-familiane» som slo seg ned på
Onarheim.
Ole må alt i ung alder ha hyrt seg på nordlandsfart, for det er nordafor

han er då han skriv eit brev til Knut Prestegård («Skinn-Knut’n») i
Kvitavollsneset og ber om å få velsigning til å få dottera, Guro, til kone.
Guro var 8 år yngre enn Ole, fødd 16. april 1843. Etter det Jens skriv i

brevet må dei ha hatt godt auga til einannan – ja, til og med vorte samde
om å verta mann og kone.
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Kva Skinn-Knut’n har svara på brevet – eller om han svara i det heile –
er ikkje kjent. Kanskje han ikkje syntes at denne unge sjømannen var noko
godt parti for dottera heller. Elles må Guro då ha vore reine ungjenta – berre
16-17 år. For 19 år gammal vart ho i 1862 gift med naboguten Hans Ivarson
Hvidevoldsnæset («Hans i Neset»). Guro fekk tre born, men døydde alt i
1871, berre 28 år gammal. Ho ligg gravlagd på Vossabakkjen tett ved familie-
grava til Claus Pavels Riis. Og friaren sjølv vart gift i 1861 – året før Guro.
Kona, Brita Larsdotter Berge, fann han i Kvinnherad. Dei vart buande i
Vågen i Herøysund og brukte slektsnamnet Onarheim. Ole Jensen Onarheim
slo seg sidan opp som nordlandsskipper og salteristyrar. Han døydde i 1922.
Kva som skar seg med Ole og Guro er det ingen i dag som veit.
Brevet nedanfor er attgjeve med tillatelse av Målfrid Merchant Sunde.

Ho fann det mellom dei mange andre brev og dokument etter Ole Knutsen
på Kyrkjebakkjen. Ole Knutsen var den eldste av borna på plasset Neset
og såleis bror til Guro. Han må så ha funne dette brevet og  teke det med
seg – kanskje som eit kuriosum – til Kyrkjebakkjen då han kjøpte der.
Brevet ligg i dag som ein del av samlinga etter Ole Knutsen i

«Gamlastovo» på Kyrkjebakkjen som Målfrid og Per Christian Sunde har
innreidd som gardsmusèum.

Brevet:

Ærbødigst hilsest Eder Mine kiere Wænner.

I hine længst hænsvundede Dage Udtalede den Almægtige skaber sig saale-
des. Det er ikke got Mænesket er Ene, Ligesaa vist som dette er blevet ud-
talet er det og Tusende gangge blevet Bekræftet som en Uryggelig sanhed,
hvilket skaberen med sit Altseende øye under skabelsens Værk, har inseet
det skrøbelige Mæneskets bæste i en vær hænseende.

Saaledes er jeg ved at tænke paa fræmtiden, kommen til den overbevis-
ning at der som ieg skulde blive lykkelig i Verden om Forsynet saa vilde
have det, Da maatte det i en ver omstændighed i Livet, saarg hæller glæde,
bedre at være gift end ugift, og da ieg er saaledes bleven forælsket i Eders
kiere Datter Guro er jeg saa fri at bede Dig og Familije om samtykke til at
Egte hænde, jeg har rigtig nok talt med hænde derom og da vi haver
samtygt med hinanden om det var med Eders Vilje, og saaledes er det ieg
dennegang har dette Spørgsmaal til Eder, og da ieg ønsker et skriflig svar
fra dem og at det maate adreseres til Florøens Posttaabneri. ieg er ikke af
mange ord men jeg lover Eder dæ at hun skal faa en God Mand der med
Glæde vil arbeide for at forskaffe sin Livsledsagerinde en lykelig fræmtid
om Forsynet saa vilde have det.

Hermed ender ieg min skrivælse og oppebijer Eders Gunstige svar,
tegner jeg mig med Agtelse.

Ole Jensen Onnereim
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Maddelo i Blekje.
Av Mikal Heldal

Så langt attende eg kan minnast høyrde eg tale om Maddelo. Sjølv om
ho døydde mange år før mi tid så vart til at eg på ein måte såg henne for
meg. Eg var ikkje så gamal før eg åleine gjekk til Blekje eller Apalvikjo i
eitt eller anna ærend. Eg gjekk over Heiane og ned i Blekje, og kom ned
attom løa som stod der etter Blekafolket. Det var ikkje fritt for at eg
kjende meg litt fælen, – det var som om Maddelo og Blekjen ennå tusla
rundt her.  Litt nordom løa låg hustuftene att, dei grodde til med åra og no
er dei knapt å sjå. Mor mi fortalde at ho som lita ofte var frammom hos
Maddelo, og då var det sjølvsagt at ho skulle ha litt å eta, – ofte med ein
varm mjølkeskvett attåt. Då var det slik at Maddelo sjølv gjerne to ein
liten sup av mølkekoppen før mor mi fekk drikka, og denne skikken stod
for mor mi som eit lite mareritt. Ho måtte ta imot med takk, sjølv om det
baud aldri så mykje imot. Dette hadde vel ikkje vore ei stor sak om ikkje
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liv og lagnad i Blekje etter kvart vart slik at folk flest heller ville ete
heime. For Maddelo var vel dette ein måte å syne at det var godt etande
det ho sette fram for folk.

Blekje eller Bleikje som det nå vert skrive, ligg på nordaustsida av
Florneshalvøya, vel ein kilometer frå Elsåkervågen. I femtiåra vart vegen
til Espevik lagt over det vesle bruket, men sjølv utan veg var bruket i si
tid heller lite – 3-4 mål innmark. Buskapen 1804-05 var 2 kyr og 3 kviger.
Dersom desse dyra overlevde på avlinga i Blekje, så har det skjedd under
på våre kantar òg. I Maddelo og Omund si tid, kring 1900, fødde dei på det
beste to kyr og nokre sauer, – i det seinste ei ku og sauer. 
Plasset vart teke opp kring 1784 av folk frå Espevikjo. Plasset låg

under Sletteskog og vart ført vidare av dottera til første plassmannen og
vidare i slekta på kvinnesida. I 1839 vart Brita Andersdotter, Blekje
(1807-1848) gift med Knut Johannesson, Sletteskog (1807–1871). Då Brita
og Knut fekk bygselsetel, i 1838, skulle foreldra hennar ha årleg vilkår: 5
våger velreinsa havrekorn, 4 skjepper poteter, vinterfoster og sommarbeite
for ei ku, fritt husvære, tilsyn, heimbrakt ved, tørking, maling, baking og
malking.  Det heitte i 1835 at far til Brita hadde vorte sinnsjuk. Vilkåret
som vart fastsett var farleg nær galskap det òg. Knut og Brita fekk dottera
Kristi (1842-1926). Kristi vart buande i heimen der til kort tid før ho
døydde. Knut vart gift oppatt 1849 med Marta Pedersdtr. Barmen (1805-
1881). Knut J. Sletteskog var yngste bror til Maddelo sin bestefar, og ei av
søstrene deira vart gift og busett i Hauen, også plass under Sletteskog.
Slik sett var det nær slekt som busette seg både i Blekje, Hauen og
seinare i Stykkje. Det fjerde plasset under Sletteskog, Hålo, vart òg teke
opp av folk frå Sletteskog. Svein Olsson (f. 1770 – d.f.1818), som tok opp
plasset, var onkel til Knut J. Sletteskog. 
Så var det at Maddelo kom inn i bilete. Ho var fødd på Sletteskog.

Faren var Johannes Olson  Sletteskog (1819 - 1887). Han vart først gift
(1845) med Kari Amundsdatter Malkenes (1825 - 1856). Paret hadde 6
born, men det vart berre Maddelo som vaks opp. Johannes Olson vart gift
oppatt (1857) med Sigrid Johannesdotter Eitreim (1824 - 1904). Det vart
fire born i dette ekteskapet, to døydde tidleg, men Johannes (1861 – 1957),
oldefar min, og Kari (1858 – 1934) vaks opp. Kari vart busett i Hauen.

Omund

Amund (Omund) Monsson Ånuglo, Plass Skjepavågen (1843-1926) vart
1875 gift med Maddel Johannesdtr. Sletteskog (1851-1935). Dei overtok
plasset med festesetel i 1875. Heime hjå oss vart dei alltid nemde Blekjen
og Maddelo. Hendevis vart det sagt Omund i Blekje. Omund og Maddelo
betalte 80 dlr. i førstebygsel og 2 dlr. og tre dagsverk i årleg avgift. Det
vart fortalt at Maddelo kunne få Blekje til eigande, men at ho takka nei;
det var tryggare å vera plassfolk under Sletteskog enn å vera sjølveigande.
Var dei sjølveigande kunne plasset lett gå under hammaren dersom dei
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måtte på forsorjo. Venteleg har Kristi og mora, Marta, fått husvære hjå
dei nye plassfolka. Drange skriv i Gards- og Ættesoga B.4 at Kristi «tente
sitt brød ved «notelodd» forutan plassdrifta saman med mora» Dette var i
1875. Drange siterer frå Jacob Onarheim (Liland): «Amund putla og fisket,
hadde liten bærhage på den lille plassen. Det var alltid kos når vi gutter
var på fiske og fekk anledning til å radle litt med Omund i Bleke, han
hadde alltid fyr i pipen». I unge år dreiv Omund som handverkar. Ei tid på
1890-talet førte han ei skøyta - truleg både i frakt og fiske. Deretter vart
det heimefiske og dagsverkarbeid.

Mitt og ditt

Omund var i sine unge år i tenesta på Huglo (Tveit). Peder Barmen
for-talde ei historie om Omund frå den tida. Omund var i kyrkja på
Onarheim ein preikesundag. Der var gamle Neravågen også, og som den
velstandsmann han var, hadde han ein sværande fin hatt. Denne hatten
tok Omund med seg til Huglo, og han møtte fram til preike i
Onarheimkyrkja noko seinare, men utan Neravågen sin hatt. Då vart det
gjort opprusk i saka og det vart til at Neravågen skulle få hatten attende,
og Maddelo vart den som måtte gå til Neravåge med hatten. «Dei arbeidde
godt ilag Maddelo og Omund» var Peder Barmen sine ord. Det vart til at
Blekafoket fekk ord på seg for nasking. Og når det først vart på den
måten, så fekk dei gjerne skulda for både det eine og det andre. I
Espevikjo kom det bort ei høne med nokre kyllingar, og ungane der fekk
det for seg at det var Maddelo som hadde teke dei. Gustav Espevik (1914-
2008) fortel at det var Olai Nyborg (Apalvikjo) som talde til at dei skulle
fara til Blekje og spørja etter fjørkræet. Noko dei gjorde. Maddelo vart
sinna då,- ho hadde så vist ikkje teke hønene deira. Apavikjen fortalde
historien annsleis – han hadde talt ifrå den ferda. 
Maddelo hadde ord på seg for å fara kring og reka natters tid. I allefall

var ho mykje på farten. Etter det som har vore fortalt var Maddelo heller
ikkje så nøye med å fara finsleg  fram i einskilde høve. Ho var frammom
heime i Stykkje ved eit høve, - bestemor mi, Synneva Helland (f. Sletteskog)
(1890-1918) hadde vorte sjuk då og mor mi var 6-7 år gamal. Bestemor
hekla på ein liten duk og dette såg Maddelo, og då sa ho til bestemor at ho
fekk skunda seg å få duken ferdig «for du har ikkje lenge att». Dette gjekk
visst hardt innpå bestemor – noko som brende seg fast i minnet til mor mi.

Maddelo i hardt vær

Det mest særmerkte med Maddelo var trongen til å samle på ting.
Nasking og stulder vil mange seie, men det var meir ein ubending trong til å
samle på alt som kom i hennar veg. Det vart etterkvart slik at huset i Blekje
vart fyllt opp med skrot så ein mest ikkje kunne føta seg innahuses. Kva ho
samla på? Alt, - papir, hyssing, gamalt skrot, men meir om dette seinare. 
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Kring 1900 vart det skipa sjukepleielag kring i bygdane, og kvart sokn
fekk tilsett sjukesyster som skulle ha tilsyn med sjuke og gamle. Dette var eit
viktig og stort helsemessig tiltak. Og så kom turen til folka i Blekje. Ein heil
hop av bygdefolk vart samla til åtak på lusebolet hjå Maddelo og Omund.
Sjukesystera i bygda var med og skulle vaske dei to og skifta klær på dei. «Me
røme Amund» sa Maddelo; «Kor ska me røma te, sædu» svara Omund. Og det
vart inga røming. Sjukesystera fekk vaska Omund, men ikke Maddelo. Ein
del av folka hadde kledd seg i oljehyre og så bar det laust med oppreinsking i
Blekastovo. Dei laga bål nede ved stranda og dei bar og brende mykje av
dagen. Sengebol vart skifta og heile huset vart vaska ned. Dette var hardt for
Maddelo og under basketaket dytta ho til Gjertamøldropen (Ulrik Fredrik
Møllerup Gerhardson Skaten (1870-1938)), så han datt utfor ein skrent. Det
må ha vore ein ulukkesdag for lopper og lus på våre kantar, og sjølv i seinare
år var det mange i grendelaget som kjende til husvasken i Blekje. 

Små kår

Det vart vel smått med levemåten i Blekje etterkvart. Omund var ikring
på ymse arbeid. Mellom anna arbeidde han ein del i østers-pollen i Espevikjo,
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der dei om våren og sumaren odla fram østers-yngel for sal. Den verksemda
starta opp omlag 1884. Så var det heimefiske og det vesle bruket dei hadde i
Blekje, og sjølv med berre ei ku og nokre sauer så vart det knapt med fór.
Endre Skorpen (1891-1984), onkel til far, budde i unge år litt på Elsåker der
far hans hadde sett opp ei stova. Han fortalde at han ein kveld skulle ro til
Apalvikjo med varer. Det var Sebjørn Kristenson Skorpo (Sebjørn i
Gråsteinen (1827-1913)) som budde der då. Endre vart sitjande ei stund hjå
Sebjørn og gav seg på heimveg litt seint på kvelden. Då han kom forbi løa i
Apalvikjo fekk han sjå at det vart kasta ut høysekker frå ein glugg. Han vart
ståande og straks etter kom Omund i Blekje ut frå løa. Det vart ikkje sagt
mykje nett då, men Endre var med og bar høysekkene i båten til Omund.
Omund fortalde då at han hadde kjøpt nokre høysekker hjå Sebjørn og det
var desse han henta, «men du trenge ikkje nemna om da te Sebjøden, sædu».
Det må vel og seiast at Endre og Omund var gode kjenningar – begge var
mykje med på notbruket til Johannes på Neset. Omund avslutta dei fleste
utsegner med «sædu». Han var saman med einkvan på Vikjo eit ærend og
spurde seg føre – «Kan De sei meg kor bakar Jansen é sædu?» Han fekk greie
på dette – «Takk for underretninjen sædu» og so vend til han som var med –
«Da é godt å vera høflig for ein anen gong sædu». 
Blekjen var heima i Stykke på arbeid. Mor mi var lita då og vart send

ut for å ropa han inn til måls: «Bek, Bek du må komma inn å eta»! «Ja
stakkar, - hu kan ikkje sei da bere hu sædu» sa Blekjen.

«Maddelo mi sædu»

Det var ikkje fritt for at det hendevis rek manfolk til Maddelo når
Omund ikkje var heime. Ein av desse var Omund på Neset. Dette kom
Omund i Blekje for øyra og han skal ha sagt til Omund på Neset «Du ska
ikkje halda på å reisa te Maddelo mi sædu». 

Omund døyr

Ut på 1920-talet vart det fattigstyret som heldt liv i Blekafolket.
Omund vart sjuk og døydde som fattiglem i 1926. Han leid mykje siste tida,
og korleis stellet var i Blekje er mest ikkje å tenkje på. Han var frammom
hjå bestefar i Stykkje ei kveldstund; han sat på ein pinnestol som vart sett
fram, og stolsetet var vått då Blekjen gjekk. Ei hending som må ha gjort
sterkt inntrykk på mor mi. På Sletteskog fekk dei sjølvsagt melding om
dødsfallet til Omund same dagen han døydde. Johan Sletteskog laga kista
– truleg var oldefar, Johannes Sletteskog, med på arbeidet. Det vart rekna
som dagsarbeid for to mann å lage ei likkiste. Om kvelden tok dei kista
med til Blekje – venteleg var også folka i Hauen med. Eg vil vel tru at dei
gjekk til Dravikjo og lånte båt der og rodde til Blekje. Dei kom opp til
Blekastova, men der var døra låst – og ikke livsteikn inne. Dei tok ut eit
fag i eine vindauga og kom seg inn. Der låg Maddelo og sov sin beste søvn,
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- om Omund låg i same senga veit eg ikkje, men flust med senger var det
truleg ikkje i Blekje. Omund vart lagd i kista same kvelden.

Samlemani

Kristi i Blekje (sjå ovanfor) vart buande i Blekje til omlag 1924-25. Ho
var då sjuk og tilhøva i Blekje var heller skrale. Det vart til at ho fekk
flytte heim i Stykkje, der besto (Marta Helland (1884-1979)) og mor mi tok
hand om henne. Det vart sagt at ho hadde kreft og etterkvart var eine
øyra hennar nær ved å falle av, – det som var att hang i litt skinn. Det
vart snakka om dette, og dei kom til at det var best å klippa av det som
var att. Maddelo var der nett då og ho ba om å få det som var att av øyra,
og som vart klipt av. Kristi var heilt medviten og høyrde dette og syntest
at det vel drygt sjølv til Maddelo å vera. Det underlege var at Maddelo
raska til seg alt ho kunne koma over - utan omsyn til verdi. 

Bort frå Blekje

Etter at Omund døydde i 1926 vart det klårt at Maddelo ikkje kunne
verta verande i Blekje og kring 1930 fekk ho bu i gamlastovo i Hauen. Det
var Kari, halvsyster til Maddelo, som budde i Hauen då, men eldste son til
Kari, Olai hadde fått skøyte på bruket i 1925. Olai gjekk med ein motorbåt
han hadde, til Blekje for å henta flyttelasset til Maddelo. Igjen var huset fylt
med rap og rot. Dei bar og brende med hard hånd. Ein hund og to-tre høns
skulle med på flyttelasset. Ei av hønene var så skral at sjølv Maddelo skjøna
at flytting var lite tenkjeleg. Maddelo fann seg ein kniv og skar hovudet av
høna og la ho framme på dekk. Olai kom om bord og heiv høna langt utover
sjøen. Resten kom ombord i båten, derimellom ei stor, tung kiste som var
låst. Maddelo hadde nøkkelen i forklelomma si. Då lasset skulle lossast ved
Sletteskogssjøen ville Olai opne kista for å sjå om dei kunne letta den litt.
Maddelo sette seg imot, men då Olai tok fram kniv og truga med å skjera
lomma av forkle, laut nøkkelen fram. Kista vart opna og det meste av
innhaldet gjekk rett på bålet. Ymse anna vart også kassert i same venda.
Dette var sjølvsagt hardt for Maddelo, og det vart vel ved eit og anna høve
nytta lite skjønsemd mot dei som stod på det næraste vergelause. 

I Hauen

Det var soleis ikkje så uendeleg mykje rap som vart flytta inn i
Gamlastovo i Hauen. Men det gjekk ikkje lenge før tilstanden vart ein
annan. Etter kort tid var det berre på ein liten flik av bordet ein kunne
setje frå seg ting. Over alt var det rot som hadde vorte båre til husar. Kva
det var? Ikkje godt å seie, men det var det som kunne finnast. Far min var
mykje i Hauen den tida fordi syster hans, Anna, vart gift med Kristian,
bror til Olai. Far min dreiv mellom anna med å lappa skor; halvsåling og
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slikt. Ved sying av sko vart det gjerne att små endar av skotrå, desse
endane samla Maddelo på. Han dreiv og med litt trearbeid og ein dag la
han metermålet frå seg utanfor huset, medan han skulle vera med og
henta heim nokre dyr frå marka. Heimkomen att fann han ikkje meter-
målet og mistanken gjekk i ei lei. Maddelo blånekta for at ho hadde teke
dette metermålet. Ei tid etter forsvann det ennå eit metermål, men det
vart same leksa. Då Maddelo låg på det siste, vart far min bodsend, og ho
fortalde då at ho berre hadde teke vare på desse metermåla, og at det ikkje
var hennar meining å stela dei. I skrinet hennar låg det tre metermål. Det
var reint utruleg kor fort Maddelo fylte opp stova i Hauen. Og så måtte det
til ein brennedag der og. Hauen var no elles eit loppereir og hjå Maddelo
ikkje minst. Ein sommardag kom Brita (Skorpen) Alsaker ned frå marka i
Hauen – på eit lite eng-flekk ovanfor utefloren var Maddelo utan ei klefille
på kroppen og hadde eit durabaleg oppgjer med loppene.
Om hausten, i potetopptaket gjekk Maddelo og stakk unna poteter som

ho syntest såg fine ut. Det var ikkeje fritt for at trøya til Maddelo bula ut.
Dei andre fylgde sjølvsagt med på dette og mot nonsleite sa Olai så høgt at
Maddelo høyrde det «kan du mor malka Maddelo i kveld?» Som ventande
var lika Maddelo dette dårleg og klaga seg til Kari. Kring i Gamlastovo i
Hauen gøymde ho poteter, egg og anna som etterkvart råtna og lukta. Ho
var sikra all den ved ho trong til i Hauen, men likevel gjekk ho i vedhuset
og henta ved når ho kjende seg trygg på at ingen såg henne. 

Heimlaus igjen.

I 1934 døydde Kari og det vart klart at Maddelo måtte ut or Gamlastovo;
det vart ikkje mogeleg å gje henne tilsyn slik stoda var. Fattigstyret fekk
oppgåva med å finna plass til henne. Jupevikjo eller Skjellevikjo var alter-
nativa. Maddelo gjekk den tunge gangen til Sletteskog og ba om husvære
der, men dei kunne ikkje hysa henne. Så kom ho heim i Stykkje og ba seg
husvære hjå bestefar. Det var ikkje med lett hjarta dei tok henne i hus, men
slik vart det. Mikal Skjellevik var i fattigstyret og stod for flyttinga. Men
hunden fekk ho ikkje ha med – det var eit vilkår for flyttinga. Mikal
Skjellevik slo hunden ihel. Han truga også Maddelo hardt at ho ikkje skulle
stela den minste ting dersom ho skulle få bli verande i Stykkje. Og verande
vart ho, men ho var dårleg til helse og hausten 1935 døydde Maddelo. Kista
vart laga på Sletteskog og igjen var det Johan stod for arbeidet. Om kvelden
kom dei heim i Stykkje med kista. Han hadde laga kista rikeleg stor, sa
Johan, «for Maddelo lika godt å samla med seg ting». Heime hjå oss syntest
dei at slikt snakk høvde dårleg på ein dag som den.
Stova i Blekje vart flytta til Sletteskog og nytta som hønsehus, og

huset stod der nedfor tunet, til fram på 70-talet. Det var vel på den tida at
løa i Blekje også sa takk for seg. No ser ein berre spor etter tuftene. Var
det ikkje for den sjuklege trongen til å samle på ting, så hadde vel
Maddelo vorte gløymd òg.
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Namneproblem 
i Sørbygdo
Av Birger Økland

I heimbygda mi var det i min oppvekst og første ungdom mange
sambygdingar som hadde like namn, både fornamn og etternamn. Dette
skreiv seg frå at mange i tidlegare generasjonar var i nær slekt. Når så
tradisjonen hadde vore at bestemor og bestefar skulle oppkallast med sitt
rette namn, måtte dette føra til at mange fekk like namn. For at det ikkje
skulle verte forvekslingar måtte det gjerast noko for å bøte på dette.

Eg vil hermed fortelja litt om korleis bygdefolket takla dette.
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Mikjels-Per’n og Mikjels-Marto. Dei var døypte som Peder M. Flatråker og
Marta Olsdatter Alsaker.



Indre-Massen, Ola-Massen og mange Marta
Til dømes heitte to personar Peder (Per) Flatråker. Fedrane deira var

brørne Mikjel og Torbjørn. For å skilja på dette, fann bygdefolket fort ut at
desse måtte ein kalle Mikjels-Per’n og Torbjørns-Per’n. Men so sanneleg
gjekk desse to Perane stad og fann seg kvar si kone som begge heitte
Marta. Og då kunne dei ikkje heita noko anna enn Mikjels-Marto og
Torbjørns-Marto. Som om ikkje dette var nok, so fanst det òg to andre i
bygda som heitte Marta. Den eine var gift med Indre-Massen, som hadde
fått tilnamnet etter faren. Namnet hadde han fått for ikkje å verta
forveksla med Ola-Massen på nabogarden som no ikkje lengre var i live.
Denne Ola-Massen var forresten son til Mass-Ola’n, som hadde ein kulp i
Flatråkerelva oppkalla etter seg. Den sokalla Mass-Ola-høl’n. Men tilbake
til kona til Indre-Massen. Bygdefolket fann det mest praktisk å kalla
henne Massa-Marto. Den fjerde Marto på Flatraker var gift med ein me
kalla Snikkar-Jan’n, då vart det nærliggande at kona vart heitande
Snikkar-Marto.
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Indre-Mass’n og Massa-Marto. Hans rette namn var Mads Endreson Flatråker.
Kona kom frå Søre Holma og var døypt Marta Olsdatter Holma.



Forvirring på Holma
Indre-Massen og Massa-Marto hadde fire søner. Den eldste heitte Endre

etter bestefaren. Dei tre andre hadde like namn som sønene på nabo-
garden, og måtte derfor få tilleggsnamn. Då vart desse Indre-Anders’n,
Indre-Ola’n og Indre-Steid’n. Indre-Ola’n kjøpte seg ein gard på Holma. 
Då skulle ein tru at han kunne ta namnet Ole Holme. Men nei, det var
namnet til naboen på Holma, og folk hadde enno ikkje funne på å kalle
han for Isaks-Ola’n eller Ole I, som dei seinare gjorde. Indre-Ola’n måtte
derfor finna seg i å verte omtala med same tilleggsnamnet som før, eller
som Ola i Løo, som nokon brukte. Det siste på grunn av at Indre-Ola’n i
første tida ordna seg med eit husvære i løo ettersom tidlegare eigar ikkje
hadde flytta ut av gardshuset.

Knuta-Stein’n, Stein-Anders’n og Litle-Stein’n

Men so får me flytta tilbake til Flatråker. Der var det to koner som
heitte Lisa. Den eine var gift med Stein Knutsson Flatråker – Knuta-
Stein’n – og den andre var gift med Olai Flatråker, kalla Laien. Desse to
Lisene vart på folkemunne til Steina-Liso og Laia-Liso. Dottera til Stein
og Steina-Liso vart Steina-Ingeborg, og sønene deira til Stein-Anders’n og
Litle-Stein’n. Når det gjeld Stein-Anders’n, skjønar me godt kvifor det var
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Stein (Knuta-Stein’n) og Elisabeth (Steina-Liso) Flatråker. Steina-Liso var
døypt Elisabeth Margrete Andersdatter Nese.



naudsynt med slike tilleggsnamn. På Flatråker hadde me Indre-Anders’n
som før nemnt. Laien hadde ein son som heitte Anders, og Anders i
Haugen, son til Lovise som var gift 2. gong med Påd’l i Haugen.
Laien og Laia-Liso hadde òg nokre søner som måtte få sine tilleggs-

namn for å unngå forveksling. Desse vart Laia-Ola’n, Laia-Kristian, Laia-
Anders’n, som før nemnt, og so Laia-Torbjødn. I tillegg hadde dei ein
dotterson som budde hos dei med namnet Olav. Han vart til dagleg kalla
Laia-Olafen.

Det hjelpte å vrengja på namna

I mi tid var det to kvinner på Flatråker som hadde namnet Malene.
Den eine var Torbjørns-Malene og den andre var Malene på Sago. Malene
på Sago var hushalderska til Håland som dreiv Flatråker Sag- og
Trevarefabrikk. Før det hadde det visst vore ei som heitte Steina-Malene,
som var utflytta. Og so hadde me Mallo i Tre, som var eit forvrengt namn
av Malene. Å vrengja på namn var òg vanleg. To i bygda heitte til dømes
Ingeborg, som vart forvrengt til «Ingjebero». Det var Ingjebero på Økland
og Ingjebero på Epland. Ei eldre dame på Flatråker hadde etternamnet
Flatråker, men det vart aldri brukt. Ho var gift Flatråker, men mannen
reiste i unge år til Amerika. Anna ville ikkje reisa til Amerika så lenge
mora levde. Mora blei 106 år, og Amerika-reis blei det aldri noko av. Me
kalla henne fyrst for Rolse-Anno, men ein systerson av henne kalla henne
berre tante, og til slutt kalla heile bygda henne Tante.

På Økland budde Hauga-Brito og Havna-Brito

På Økland var det også
namneproblem, der var to som
heitte Brita (seinare tre). Det
var Hauga-Brito, dotter til
Hauga-Lars’n. Hauga-Lars’n
hadde fatt tilnamnet på grunn
av at det i hans tid også var ein
annan som heitte Lars Økland.
Og so hadde me Havna-Brito.
Mor hennar heitte Brita, og
vart i si tid kalla Gamla-Brito.
Havna-Brito hadde ei dotter
som heitte Malene. Ho vart av
nokre kalla Havna-Malene, og
andre kalla henne for Malene i
Havn. Dette for å skilja henne
frå namnesøstrene på
Flatråker.

80

Havna-Brito og dottera Kari Malene –
Malene i Havn.



Problemløysinga på Skår
Heilt sør i Flatråkerbygdo var det to ektepar som heitte Kristi og

Sivert Skår. No vart det so heldig at den eine garden hadde eit særnamn,
Slettena eller Sletto. Dette førte til at det eine paret fekk halda på namnet
Skår, medan det andre paret vart Sletta-Sivert’n og Sletta-Kristio. Dei
sistnemnde hadde mange born, deriblant Anna og Jens. Desse to vart
kalla Slett-Anno og Sletta-Jens’n, dette fordi der òg var andre på Skår som
heitte Anna, som eg kjem attende til sidan. Og så var det òg ein Jens på
Tornes i den tida. Han emigrerte til Amerika.
På Skår var der òg ein mann som heitte Ole. Han var gift med Anna

frå Røssbø på Huglo. Dei fekk so ei dotter som vart døypt Anna ho òg, og
dermed vart det to i familien som heitte Anna Skår. Ein måtte derfor finna
ein nemnemåte som skilde mellom mor og dotter. Løysinga vart at dottera
berre vart kalla Anna,  mora vart Røsp-Anno eller berre Røspo.

Også litt problem i Sør-Dalen

So får me forflytta oss til Sør-Dalen som òg hadde sine problem med
namn. På nedre Helland budde der to damer med namnet Anna. Dei
skulle det vore greitt å skilja, for den eine heitte Epland til etternamn 
og den andre heitte Helland. Men bygdefolket tykte nok at det verka noko
framandt med etternamn. Dei ville ha noko meir personleg, og derfor vart
det Jens-Anno og Martins-Anno.
I Sør-Dalen var der òg tre som heitte Brita. Ei av dei var gift med

lærar Mikal Skår, som alle berre kalla «Skulen». Derfor blei kona Skule-
Brito, og sonen Mikal vart Skule-Mikal. Ei Brita var gift med Jonas
Kåstad. For ho var det sjølvsagt at namnet vart Kåstad-Brito. Den tredje
Brita hugsa eg ikkje fekk noko tilleggsnamn. Ho var gift med Kristian
Kåstad den yngre, som var lærar i Hålandsneset. Dei flytta fyrst heim til
Kåstad då Kristian vart pensjonert. Folk meinte vel då at ho ikkje trong
ha noko ekstranamn.

«Styremannsborn» på Mjøvotna

Til slutt får me forflytta oss til Mevatne, eller Mjøvotna som folk sa før
i tida. Der budde det to brør, Berge og Sivert. Sivert hadde teke over fars-
garden, og Berge hadde bygt seg hus der. Berge var styrmann og reiste i
utanriksfart. So hende det at begge desse para på Mjøvotna fekk ein son
og ei dotter, som sjølvsagt skulle oppkallast etter besteforeldra med sitt
rette namn. Derfor fekk begge syskenpara namna Lars og Ingeborg. Då
borna var nære naboar var det ekstra nøye å finna på noko som kunne
skilja dei frå kvarandre. Folk var som vanleg kreative og fann fort ut å
kalla Berge-borna Styremanns-Larsen og Styremanns-Ingeborg. Det burde
vel klara seg med det, men som ei ekstra sikkerheit, var det dei som kalla
den andre Lars’n for Sivert-Lars’n eller Utlebø-Lars’n. Det høyrer òg med
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til soga at ingen kom på å endra namnet på styremannsborna då faren
avanserte til kaptein.

Til slutt eit par soger frå Sør-Dalen

«Skulen» hadde ord på seg for å vere ein livat og morosam kar, og flink
til å finna på råd i kinkige situasjonar. Far min bygde ein gong ny løa for
han og hadde med seg ein arbeidskar. Nokre av ungdommane til «Skulen»
var også heime. No var det vanleg i den tida at arbeidsfolka fekk seg mat.
Då dei sat og åt middag, viste det seg at denne arbeidskaren far hadde
med seg hadde ein uvanleg vane. Når han åt suppa, strekte han ut tunga
under skeia, før både tunga og skeia med suppa forsvann inn att i munnen
hans. Dette tykte ungdommane var ustyrleg morosamt og heldt på å
sprekke av latter. Dei prøvde å snu seg vekk, men då såg dei rett inn i ein
stor spegel som hang på veggen og såg det same synet der. Dermed vart
det enda verre å halda latteren inne. «Skulen» tenkte nok at her var gode
råd dyre. Dermed fortalde han ei morosam historie, so alle måtte le,
arbeidskaren inkludert. Dermed var situasjonen berga.
«Skulen», Jens’n, Martin’n og Jonas’n kom saman i mørke haust- og

vinterkveldar for å spela ludo, og for sosialt samvær. Her vart mykje
omtala. Ein gong vart det diskutert kor tjukk isen måtte vera på vatnet
før det var tilrådeleg å køyra på han med hest. «Saka er enkel,» sa
«Skulen». «Når tre Dala-kjerringar kan gå attmed kvarandre på isen, kan
ein køyra trygt med hest.»
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Songarstemna
– minne frå ei faren tid
Av Sverre K. Dalland

Minne dukka opp ein haustadag
Det er vel rett å seia at eg ikkje er so flink å rydda som eg skulle vore,

men ein og annan gongen må ein ta seg føre å sjå over det ein har lagt til
sides som ein gjerne kunne få bruk for seinare. 
Eg er gjerne slik at eg samlar på for mykje, men det vil eg påstå har

med «oppdragelsen» å gjera. Me hadde ein bestefar som sa meir enn ein
gong: «Må ikkje hiva det – ein dag kan me få bruk for det.» Eg har opplevd
at i det hadde bestefar rett. Kastar du noko så kjem det ein dag ein hadde
hatt bruk for det. Me som har opplevd krigen, veit kor vel det kom med
det som ikkje var kasta.
Det som er positivt med ei slik opprydding er at ein finn alltid noko ein

hadde «gløymt» ein hadde.
Ein haust no var det mange dagar det ikkje var vêr til å gjera noko

utomhus, men det var framifrå ryddevêr innomhus.
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Mange kor på Tysnes
Så fann eg som sagt noko eg hadde gløymt – mellom anna ei referatbok

frå 1960-åra tilhøyrande Tysnes Mannskor. Eg kom til å bla litt i boka, og
minne frå dei mange songarstemna dukka opp – store festdagar rundt om
i Sunnhordlands-bygdene som på det meste samla 4-5000 menneske, og
fleire kor frå Tysnes var med.
På det meste etter krigen var det utruleg mange kor i Tysnes, og dei

fleste var med i Sunnhordland Songarsamskipnad. Kora var:
Onarheim Mannskor – dir. Johannes Onarheim.
Flakkavåg Songlag – dir. Einar Heldal.
Onarheim Sangforening – dir. Gustav Hjertager.
Tveit Songlag – dir. Nils Lid.
Lunde Songlag – dir. Alfred Hope.
Flatråker Songlag – dir. Nils Hjelvik.
Uggdal Damekor – dir. Øyvind Døssland.
Tysnes Mannskor – dir. Alfred Hope.
Tysnes Songlag – dir. Øyvind Døssland.

84

Tysnes Songlag i Våge 1947. Øyvind Døssland var dirigent for koret.



Første songarstemnet på Tysnes
Det første songarstemnet på Tysnes var i 1925 med Tysnes Songlag

som arrangør og vertskap. Dirigent for koret då var Karl Nilsson. Karl
Nilsson og kona flytta frå Bergen til Tysnes etter at dei vart pensjonistar.
Karl hadde vore overlærar ved Hambro Skule og var ein ivrig korsongar
og dirigent. Kona hadde vore musikklærarinne. Dei leigde på Breidablikk,
og korøvingane hadde dei for det meste i heimen der. Kona øvde inn
stemmene, og Karl var dirigenten som batt koret saman.
Sunnhordland Songarsamskipnad vart stifta i 1914, og frå 1920 var

Tysnes Songlag medlem. Frå jubileumsstemnet på Leirvik i 1924 finst det
eit dikt, skrive av ein ukjend forfattar. Og om Tysnes står det: Aktet
tysnesbu, Nilsson med sin fru. Gasta tak dei tar, skål for dette par.

I Rosendal 17. juni 1945
Det vart skipa årvisse stemner fram til 1940, men i dei «lange»

krigsåra var det berre nokre lokale stemner på Stord og i Kvinnherad.
Men kora var det liv i. Fredssongarstemnet den 17. juni 1945 – Båt etter
båt frå heile Sunnhordland, og vidare med, stemnde mot Rosendal for å
vera med på det første songarstemnet etter at landet vårt atter var fritt.
Eit minne ein aldri gløymer. Fem års krig var slutt.
Rosendalsbygda tok mot oss på sitt vakraste, råma inn av snøkledde fjell,

medan flagg på ny vaia over alle tun. Og eg minnest Skålavikjo som etter
kvart vart full av fartøy som hadde ført songarar og publikum til stemne. Ein
rekna med at det var samla 5-6000 menneske i Rosendal denne dagen.
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Våge 14. juni 1925. Dette var det første songarstemnet på Tysnes.



Matøskjer, primus og kaffikjel
Det var ein eigen stemning ved desse turane til songarstemne. Wenche

Skåluren har skildra dette i jubileumsskriftet til Rosendal Songlag:

Reisa til og frå tok
si tid, for det bar ikkje
så snart avstad med
fiskeskøyta – eller ein
kutter. Men for den
gamle garde står det
ein eigen glans over
turane. Fjelga og fin
med flagget til topps
låg båten og dunka ved
kaien til fastsett tid,
gjerne kl. 5 om
morgonen om det bar
langt avstad. Frå
bygdene samlast
helgekledde songarar
og musikarar med
våsaplagg, notemapper

og instrument, matøskjer, primus, kaffikjel, pledd og anna utstyr i mild
forvirring om bord i båten. Karane sytte for benker, plank og kassar til å
sitja på nede i rommet dei første hustrande morgontimane. Som sola steig
og mildna temperaturen, var dekket orkesterplass for ei ferd forbi sund og
vikar med grønkledde lier og blå himmel som kulisser attom sjøfuglen som
på rolege vengjer fylgde ferda.

3000 i Våge – trass uvêr 

Ja, det var minnerike turar på den finaste tida i året. Men ikkje alltid
var ein like heldig med vêret. Det kunne vera så ymse – då som no. Bladet
«Sunnhordland» skriv den 16. juni 1925:

Songarstemnet på Våge i Tysnes sist sundag hadde diverre ikkje samla
so mykje som det til vanleg plar vera. Diverre ja, for programmet var rikare
enn vanleg. Uvêret var skuld i at so mange av dei trufaste årvisse stemne-
folk sat heime.

Laurdagen slo det i mark, sundag morgon var det lite betre. Men trass i
dette, so hadde då om lag 3000 menneske søkt fram til den lune stemne-
staden i nærleiken av kyrkja. (Tribunen stod rett ovanfor Kuholmen.)
Tysnes Songlag opna med «Morgensang». 

Elles var det ei gild stemna, rikt program og vel tilskipa. Det var
uvêret. Men det kunne ikkje songarane noko for. Ikkje tysnesingane heller.
Dei som reiste trega slett ikkje på turen.
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MK «Fadnes» kjem med stemnefolk frå Stord. Etter
folkemengda om bord må det truleg ha vore ein fin
sommardag. Stemnestad og år er ukjend.



Songarstemne på Onarheim 1937
Heller ikkje på Onarheim i

1937 var vêret det beste.
«Sunnhordland» skriv den 7. juni
1937:

Det såg lite hugnadleg ut i
går då Sunnhordlands-
songarane ørtidleg gneid svevnen
or augo og granska himmelbrag-
dene. Sume stakk seg nok i
mismod under dyna att, men
storluten var då likevel umbord
då songarbåtane i gråvêr og
skodderegn lende i Onarheim kl.
0900. Det bar so til kyrkja der
lærar Lid i velvalde ord og
Onarheim Sangforening i tonar
ynskte velkomen. Etterpå var det
samøving. Programmet var i
kyrkja om føremiddag der prost
Zachariassen heldt preik, og 9
kor deltok.

Vêret vart noko lettare etter
kvart, so ettermiddagskonserten
kunne haldast på stemneplassen
som låg uvanleg fint til. Det deltok 350 songarar, og nede ved bryggjene
kunne ein telja til godt og vel 30 motorfartøy.

Songarstemne 1. juni 1947

«Og opp or havet med song og lått – stig gamle Noreg so solskinsblått.» –
Seks  tusen menneske nytte sundag, sol og song på Tysnes, kan ein lesa i
«Sunnhordland» den 3. juni 1947. Og vidare – Denne strofen kan stå som
ei høvande overskrift for Sunnhordland Songarskipnad si 33. stemne på
Tysnes sundag. Det var ein av dei store songdagar, og ein av dei fine
solskinsblåe sumardagar.
Stemneplassen var i Veshagen og låg fint til med utsyn over

Bjørnefjorden, Os og Fusa-landet. Men det hadde vore mykje arbeid for å få
plassen brukbar. Vegen opp var berre ein markasti og måtte utbetrast.
Material til tribune måtte transporterast og byggjast, so det var ikkje få
dugnadstimar som måtte til.
I 1920 hadde Samskipnaden kjøpt ein stor flyttbar tribune som vart

oppsett same året og nytta til stemnet på Rubbestadneset. Tribunen vart
nytta ved dei fleste stemner i 20-åra, men ein fann etter kvart ut at den
vart for tungvint å flytta på, så i 1930 vart den montert permanent i
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Karl Dalland er faneberar.



parken på Leirvik. Seinare vart den kjøpt av Leirvik Mannskor m. fl. for
kr. 525,–.

Sol frå skyfri himmel

Eg trur alle vart glade den junimorgonen då ein såg ut gjennom glaset
og såg det strålande vêret utanfor. Sola skein frå ein skyfri himmel, og alt
arbeidet ein hadde hatt var gløymt. Mellom klokka åtte og ni kom båt
etter båt sigande inn til Våge, og Vågsvika vart etter kvart full av fiske-
skøyter og kutterar frå alle Sunnhordlands-bygdene – men også frå Os og
Fusa kom det folk til stemne.
Blandakora hadde fellesøving i ungdomshuset, og mannskora hadde si

øving på kaien. Eg var med i begge kora, og det var det fleire som var, so
me måtte gå litt i mellom.

Formiddag

Programmet på formiddagskonserten tok til kl. 11.30 der alle vart
helsa velkomne av formannen i tilskipingsnemnda Øyvind Døssland.
Reinert Agdestein som då var formann i samskipnaden, takka for velkom-
stord og helsa Os blandakor og Mannskoret Havdur velkomne i laget.
Tysnes Songlag med dirigenten Øyvind Døssland opna konserten. Elles

song både Onarheim Mannskor med leiing av Johannes Onarheim og
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Felleskoret i Våge 1925. Dirigenten er truleg Jens Haldorsen. Tribunen stod
rett ovanfor Kuholmen ved Svevågen.



Flakkavåg Songlag under leiing av Einar Heldal.
Formiddagskonserten vart avslutta med alle mannskora som framførte

«Sangerbøn» og «Jubilate». Johannes Onarheim og Mikal Hageberg
dirigerte kora. Alv Askeland heldt preike på stemneplassen.

Kjøtkaker i Vonheim
I middagspausen koste ein seg med nistepakke og termos i det fine vêret.
Dei som ville kjøpa middag, gjekk til ungdomshuset der det vart servert
kjøtkaker og det som høyrde til.

Ettermiddag
Konserten på ettermiddagen vart opna av Tysnes Mannskor, leia av diri-
genten Alfred Hope. Koret song «Sangerhilsen» og «Hill deg elskte fedre-
land» som vart bra framført, skreiv «Sunnhordland».
Til slutt song alle blandakora, dirigert av Øyvind Døssland og Torbjørn
Moe.

Stemne på Onarheim 1959

Sundag 7. juni 1959 var det songarstemne på Onarheim. Vêret var
ikkje det beste på formiddagen, men det kom seg etter kvart. Likevel var
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Flakkavåg Songlag med dirigent Einar Heldal på stemnet i Onarheim 1959.
Onarheim Mannskor var vertskap. Flakkavågkoret hadde ansvaret for mat-
serveringa.



det samla om lag 2000 menneske då stemnet tok til på stemneplassen som
låg fint til på Alsaker. Onarheim Mannskor var tilskipar og vertskap.
Dette var samskipnaden sitt 45 stemne, og fem mannskor, eitt

damekor og elleve blandakor var med.
Då mannskora var ferdige med fellesøvinga, gjekk ein til gravplassen

på Onarheim der Alv Askeland tala. Dåverande formann i samskipnaden,
Otto Bakke, la ned blomar på grava til Johannes Onarheim som nyleg var
gått bort, og alle mannskora song saman «En Sangers bøn» med Einar
Heldal som dirigent. Johannes Onarheim var med og skipa Onarheim
Mannskor og var dirigenten deira i om lag 30 år.
Ved oppmarsjen frå skulen til stemnestaden spela Onarheim, Uggdal

og Rosendal Musikklag. På formiddagskonserten heldt hjelpeprest Hans
M. Hansen preika, og det var det mykje fin song å høyra.
Ved begge konsertane var det felleskor både av blandakora og

mannskora. Dirigentane for felleskora var Einar Heldal, Birger Hageberg,
Agnes Kyvik, Ø. Fossheim, Arnt Røykenes, Otto Bakke og Kjølv
Habbestad.

I Våge 3. juni 1962

Vêret var ikkje av finaste slag, men likevel var om lag 500 songarar
møtt fram med humøret på topp, skreiv «Bladet Tysnes».
Stemneplassen var denne gongen på klokkargarden i Våge, med fint

utsyn over bygda og vidare ikring.
Trass i utrygt vêr var det samla 3000 menneske då stemnet tok til.

Alle songarane møtte opp på Tysnes skule der det var fellesøving.
Kvart kor stilte opp under sine faner, og med festleg musikk frå fleire

musikklag marsjerte det store songartoget gjennom bygda fram til 
stemneplassen. Det var eit festleg syn å sjå. Mange av kvinnene var
bunadskledde, og dei mange fargane lyste opp i det lange toget.

Kora som var med:
Tysnes Mannskor.
Sveio, Førde og Valestrand Songlag.
Flatråker Songlag.
Stord Songlag.
Mannskoret Havdur.
Rosendal Songlag.
Leirvik Mannskor.
Rubbestadnes Songlag.
Stord Lærarskulekor (som då kom frå ein songturne i Hardanger og Voss).
Osternes Mannskor.
Halsnøy Damekor
Halsnøy Mannskor.
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Gjestekor var Liland og Nore Neset Songlag frå Os.

Musikklaga som var med:
Tysnes Musikklag.
Rosendal Musikklag.
Sagvåg Musikklag.
Fitjar Musikklag.

Konsertane

Formiddagskonserten var som vanleg lagt opp som ei songgudsteneste,
denne gongen med preike av prost Alv Askeland.
På ettermiddagskonserten var det kåseri av Johannes Heggland, og til

slutt var det fellessong av alle mannskora og alle blandakora.
– Eit særs vellukka songarstemne.
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Felleskoret på Valen 1951.
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Strålande sol i Våge 1971
Strålande sol over vellukka songarstemne i Tysnes kan ein lesa i

«Bladet Tysnes» frå 13. juni 1971.
Enno ein gong møttest songarane i Våge – sundag 7. juni 1971.

Stemnet var denne gongen skipa til av Flatråker Songlag og Tysnes
Mannskor.
10 kor frå samskipnaden var med på stemnet, og so fekk me høyra fire

ungdoms- og jentekor frå Sunnhordland. Eit fint innslag gav gjestekoret
Årstad Mannskor frå Bergens Sangerforbund. Visens venner frå Tysnes
gav eit friskt innslag med visesong.
I alt var det om lag 400 songarar på dette stemnet.

Frå programmet

På formiddagen heldt prost Alv Askeland preike, og på ettermiddagen
kåserte visepresidenten i Norges Landssangerforbund, M. Løvik.
Varaformannen i samskipnaden, Kjølv Habbestad, retta ei takk til

Øyvind Døssland for hans lange og ihuga arbeid i songen si teneste. Døssland
hadde vore med i styret i samskipnaden i 16 år – av dei 8 år som formann.
Dei tilreisande kora kom til Våge i halv ni-tida og gjekk til skulen på

Gjerstad der dei hadde fellesøving. Uggdal og Tysnes Musikklag var med å
skapa ei ekstra frisk råme om stemnet både under oppmarsjen og på
stemneplassen.
I middagspausen var det mat å få kjøpa både i ungdomshuset og i

bedehuset.

Ei spesiell oppleving

Som medlem både i Tysnes Songlag og i Tysnes Mannskor har eg
mange minne frå desse åra me var aktive med i Sunnhordland
Songarsamskipnad. Men det er ei oppleving som er heilt spesiell –
konserten på 50-årsjubileet på Leirvik i 1964. Der song alle mannskora
Edvard Griegs «Landkjenning». Hans Hystad song solo med Stord
Musikklag som tonefylgje. Dirigent var Reinert Agdestein.
Ikkje berre eg, men alle songarane eg har snakka med om dette, hadde

ei kjensle av at dette var bort i mot det fullkomne. Sikkert er det at dette
er noko av det beste som er framført i samskipnaden si soge. Dette viste
òg stemnelyden – dei reiste seg og klappa i hendene. Dirigenten syntest
sikkert at dette vart betre enn han hadde venta seg, for også han klappa.
– Eit songarminne ein aldri gløymer!
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Finn Nitter d.e. (1911 - 1998.) vart
ein kjend og kjær vegmann i
Sunnhordland. Han arbeidde
nærare 46 år i Statens vegvesen.
Sunnhordland avdeling av
Hordaland vegvesen vart oppret-
ta på Stord i 1918 og Nitter var
avd. ing. i perioden 1958 – 67.
Han kjende distriktet sitt vel og
«fekk kjenningar i kvar ei krå»,
og noko av kunsten Nitter kunne
var diplomati. Mange veganlegg
kunne ha i seg motsetningar
med omsyn til lineval etc., og
dette kunne vera krevjande for
den som skulle skjera gjennom.
Eg trur det kan seiast at Nitter
løyste slike saker på ein framifrå
måte.  I arbeidstida til Nitter
(1934-1980) hadde kontoret over
150 vegbygg – det ga nærast eit
hamskifte i mange av 
bygdene våre. No skal Nitter ta
oss med på ein rundtur med 
veghistorie på Tysnes. Stykket vart fyrst prenta i bladet
Sunnhordland 15. mars 1985. God tur!

I Sunnhordland frå fjord,
veg og fjell på Tysnessåto
og øyane rundt
Av Finn Nitter d.e. («Sunnhordland» 13. og 15. mars 1985)

Eg tek ferjo frå Jektevik (Rauholmevikjo) kl. 08.00 og gler meg til ein
Tysnestur. Det er ei tid sida sist då me i turlaget om hausten 1981 gjekk
frå Dalen til Tysnessåto.
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Det tegner til å verta ein fin austdag. Nuen ligg vindstill og et er som
liane koser seg i morgonsolen med ein let av haustfarge i skogen der eit og
anna lauvtreet er byrja gulna i bladene, og lyngen blømer. Denne skipsleio
frå Hjeltefjorden-Raunefjorden-Longnuen-Blømlofjorden er mest eit lukka
farvann som er skjeldan langs kysten vår. Det er Øygarden, Sotra,
Huftarøy, Selbjørnøy, Stordøy og Bømmeløy som danner «barrieren» mot
havet som nok kan stå på inn Fedjefjorden, Krossfjorden, Selbjørnsfjorden
og ytre Bømlafjorden. Men ferjene på dei ulike strekkjene her har vel
knapt hatt ein liggjedag for skuld været. –
Ferjesambandet Jektevik-Flatråker vart opna i 1963 då færjelægjene

her vart bygd med forskotsmidlar frå Stord kommune i Jektevik som lekk
i ytre tamveg, og i Flatråker som midlertidig ferjestø i vegvesenets regi.
Det tek 20 min. med ferje, og eg har tid til litt filosofi –
Frå Børtveitklubben til Groveneset har eg ein gong målt 1050 m frå

land til land. Teoretisk er det mogeleg å byggja hengebru er, men enno er
ein vel ikkje kome ned i ein slik kostnad og teknisk løysing at det er
økonomisk forsvarleg. Elles ligg tilhøva godt til rette for ei høgbru (100
m.o.h.) med tunnellforankring til fjell og stabilisering med dobbelt henge-
system. Teknikken er i framsteg med nye byggematerialer, so ein skal
aldri seia aldri – .
– Der er no bygd skogs- og jordbruksveg frå Økland (Flatråker) til

Hodnanes, so no trur eg der er veg fram til kvart bruk i Tysnes kommune.
I 1935 låg dei som nummer 1 i Hordaland med 35 vegbygg. Då hadde me
150 vegbygg i Sunnhordland, med «smått og stort» –.
Eg har mange gode minner i tida frå 1934 som teknikar og ingeniør i

vegvesenet. Med dyktige arbeidarar, formenn, rekneskapsførar, oppsyns-
menn og medarbeidarar i kommunane hadde me eit framifrå godt
samarbeid. – Vegkontoret for Sunnhordlands 14 herad var då heller lite –
bemanna med avdelingsingeniør, assistentingeniør, 2 oppsynsmenn,
teknikar, kontorsjef, kasserar, bokhaldar og kontorassistent. Me hadde det
grunnleggande arbeidet med planlegging, anleggsdrift, vedlikehald,
lønningsarbeid, trafikk- og dispensasjonssaker m.a. i nøye samarbeid med
Hordaland vegkontor i Bergen der Vegsjefen (overingeniøren) var
bemyndiga frå Vegdirektoratet og fylket.
I 1963 kom den nye veglova, og der vart lagd opp til centralisering med

inndraging av uteavdelingane over heile landet, med funksjonsdeling og
ein overingeniør til leiar for kvar av funksjonane på hovudkontoret. Stord
vegstasjon vart bygd for vedlikehald - maskin-og anleggsdrift og soleis leia
frå Hordaland Vegkontor.
– Eg køyrer iland frå ferja og tek vegen forbi Flatråker- og

Nordbustadvatnet, Koste, Mevatne, Nordbustad, Botn og til Holme. På
denne strekkja finn du fleire naturperler med liljekransa tjødn og fine
skogkledde liar der foro er den vanlegaste, men der også gran- og lauvskog
har sin plass i landskapet.
Vegen Kåstad-Nordbustad vart bygd ferdig i 1957.
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Vegbygget Færevåg – Koste m/sidelinjer

bestod av: Flatråker-Kåstad, Flatråker-Søreide, Færevåg-Amland,
Nordbustad-Holme, Søreide- Beltestad-Færevåg og Søreide-Drange-Nese.
Dette vegbygget vart bygd ferdig i 1962 og hadde ei samla lengd på

19860 m. Kostnaden vart delt med 6/10 på stat, 2/10 på fylket og 2/10 på
heradet. Riksvegstrekkja Flatråker-Søreide har diverre ein låg standard
og det ergrar meg at me i si tid ikkje fekk godkjent planen om ei brukande
utbetring, og no vert det stadig vanskelegare å få tak i pengar – Her er
mykje å gjera –.
Her frå Søreidskrysset og til Uggdal vart vegen lagd om i 1972, og ein

slapp dei bratte Jensvollsbrekkene. Eg hadde planlegging og anleggs-
leiinga her, og det vert litt av kvart med bygging av 2 tunnelar, elveregule-
ring og brubygging m.a. Diverre vart der gjort lite med bygging av fortog
og sykkelstiar, så dette lyt nok takast ein gong. Men her vart regulert, og
sida er det komen nytt heradshus med mange kommunale kontorer,
H.S.D. sitt avdelingskontor, Televerket sin automatsentral, Tysnes
sjukeheim m.a.
Uggdal kyrkje ligg på Myklestad med eit framifrå fint utsyn over

Kyrkjevatnet der Reiseelvo og Opdalselvo (Toelvo) samlar seg og renn ut i

Vegarbeid sør for Skiftesgarden mellom Skaten og Skjellevik



96

sjøen ved Opdalseidet. Kyrkjo vert bygd i 1876 kloss opp til den gamle
(bygd i 1600-åri?), som då vart riven.
Eg tek vegen opp dalen forbi gardane Opdal og Gjellefall, langs

Vermedalsvatnet og forbi Vermedal. Denne vegen vart bygd frå Myklestad
i tida 1884 til 1896. Her er i seinare tid gjort nokre utbetringar og
forsterkningar med ombygging av bruer slik at vegen er godkjend for 8 t.
akseltrykk.
Frå Kløv ser eg innetter til gardane Singelstad, Singelsæter, Kletta,

Bakke, Skjølda, Solheim, Haugen og Skartveit. Dei er nærast å rekna som
fjellgardar og har vegsamband rundt Singelstadvatnet.
Ved Trollfjødn tek eg av og køyrer den koselege vegen i sterk stigning

til endestaden ved Skjølda. Denne garden ligg 259 m.o.h. Her er der bygd
parkeringsplass, og eg set bilen frå meg og tek «beino fatt» på skogsvegen
mot Gjermevatnet. Der er no bygd bru over elvo her, og stien vidare ser ut
til å vera flittig nytta, men det er fyrste gongen eg går denne fjellvegen.
Det er ein fin turløype både sumar og vinter med utsyn over beiteland,
plantefelt og fjellandskap.
Eg tek det roleg og er etter ein times gang oppe ved Raudekrossen sin

hjelpestasjon oppom Grovatnet. Herfrå ser du Grostølen og Odnastegen.
Det var seterdrift her i gamle dagar. Beitet er nok mykje attgrodd med
brakje og lyng no, men det har nok vore godt i si tid for boniteten er god –.
– Ein musvåk kjem flygande og finn sitt jaktfelt. Det er merkeleg å sjå

denne heller skjeldne fuglen når den periodisk hekk heilt roleg i lufta og
speidar etter byttet som den tek når den stupar ned mot bakken. Nokre
ramnar kjem i kåte kast ned langs fjellkammen. Desse fuglane kan du
treffa på fjellet i all slags ver, og det er nok dei fuglane som trives best i
slikt lende.
Målet er Tysnessåto, og eg finn meg ei lei i nordvestleg retning opp

skaret i fjellsida. So er eg oppe over kneiken og kan sjå såto tegna seg mot
den blå himmelen. Det er jammen eit fint landskap du har føre deg med
blå-blanke småtjødn som er kransa av kvit myrull, mose, finngras og
krækjelyng i sprakande haustfargar der grønt, gult og brunt er dei domi-
nerande.
Det er lett å gå, så snart er eg oppe på Tysnessåto (753 meter o.h.).

Her får du eit sjeldant utsyn i alle himmelretningar med havet og øyriket i
vest og fjord- og fjellriket i aust.
Eg orienterar meg på eit gamalt kart. Klokko er vel 12.00, soli er på

det høgaste, og det blenker i sjøen ikring heile Tysnesøyo, Ånuglo, Meøyo,
Seløyo, Skorpo, Reksteren, Vernøy og Godøyane – og alle småøyane som
høyrer heradet til. Du ser i eit rundskode Rekstrafjelli, Dallandsfjelli,
Tverrfjellet med Kygraberg, Heifjellet med Buldosæter, Humlevikfjellet
med Myrdalen, fjellrekkjo med Varden, Kainet, Funo, Kirkefjell og fjell-
kjedo med Hovlandsnuten, Etlåne, Skarsnipo og lengst i sør kan du
skimta Storsæternauo og Skårsåto.
No bles det ein frisk vind her oppe, so eg kneppe godt til anorakkhetto
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og legg i veg ned frå fjellet etter ei litt onnor løype mot Såtefjello. Nede i
dalbotnen ligg nora og søra Støvatn, og fjellryggjen med Stølsnuten,
Tuvefjell, Vindsåsnuten og Malkeneshorji kransar dalen.
Frå Såtefjellet kjem eg meg ned stegen mot Grostølsvatnet og er snart

ned i lavlendet. I sør ligg Dalsetervatnet og Lomtjødni og blenkjer i
soldisen der Solheimsåsen, og Nipafjellet ris seg i bakgrunnen. Det er eit
vent landskap med godt hjortebeite og du kan tydeleg sjå trakk og far
etter dyro i fleire retningar her.
Eg gjeng litt utanom stigen og vassar gjennom knehøg vidjo, pors- og

blokkebærlyng. Det smakar godt med ein neve bær, og nokre tytebær attåt
friskar på smaken –.
So er eg nede på Skjølda att, set meg i bilen og det ber nedetter i

krappe svingar til fylkesvegen mot Onarheim.

Noko gamal veghistorie i Tysnes 

Vedlagt er ei oppgåve som syner at vegen Onarheim-Kløv med sideveg
vart bygd i åra 1897-1909. Fleire av vegbygga vart tilrådd og fekk stats-
løyving. Det var i 1876 at amtstinget etter forslag frå Bård Haugland
gjorde vedtak om dette slik: «Amtmanden anmodes om at lade udarbeide
og for næste amtsformannskab at fremlægge en oversikt over vært bygde-
veivæsens nærværende stilling og fremtidige udvikling, dette om mulig
ledsaget af andre oplysninger der måtte ansees fornødne for en senere
henvendelse til regjering om bidrag af stadskassen til anlæg af bygdeveie
inden amtet». Men fyrst i 1899 vart der tilrådd statsløyving til Onarheim-
Kløv og nokre andre «veianlæg i Opdal sogn».
Elles vart det meste av vegnettet på Tysnes bygd av kommunen med

1/5 fylkestilskot (amtsbidrag), med pliktarbeid, friviljuge tilskot og
dagsverk frå oppsitjarane som også vanleg gav fri grunn til vegbyggjo.
Pliktarbeidet vart det slutt med i 1946.
Etter vegloven av 1824 måtte alle gardsbruk delta i vedlikehaldet av

vegane med «ytelser in natura».
Før loven av 1851 kom, vart vedlikehaldet utførd med pliktarbeid, og

missnøyen auka meir og meir hos oppsitjarane. I ein tilleggslov av 1857
vart der gjeve unntaksløyve for enkelte garder til at dei istaden for natu-
ralarbeid fekk betala ei avgift anten til heradskassen eller amtveikassen.
Her i amtet var avgiften 18 shilling pr. skylddalar. Men loven opna rett for
heradstyret til å avskaffa naturalarbeid for vedlikehaldsarbeidet både på
hovud- og bygdevegar og istaden gjeva pengebidrag.
Naturalarbeidet var verdsett til kr. 1,60 pr. mannsdagsverk og kr. 3,20

for hest og mannsdagsverk –.
Loven utvirka mykje diskusjon i amtstinget før dei endeleg gjorde

vedtak 1. april 1896 om at vedlikehald av hovudvegane skulde kostast av
amtet. I 1873 var den første vegvokter tilsett på veg frå Bergen til
Nesttun. Denne vegen krov eit sterkt vedlikehald, og soleis løyvt «ekstra-
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ordinært» kr. 4.800,– som vart brukt til «indkjøp av singel fra Onarheim
på Tysnes». Her var det eit grustak.
I 1905 hådde Tysnes 46 km. bygdeveg som det kosta heradet kr.

1499,94 å vedlikeholda det året –. Då var der ikkje hovudvegar innan
Tysnes, men i 1964 var der 22,4 km riksveg, 76,6 km fylkesveg og umlag
46 km bygdeveg. So dette vitnar om den store verksemd det har vore med
vegbygging og at Stat og fylke har teke over mykje av vegvedlikehaldet.
I seinare tid vart desse vegbyggi avlevert til vedlikehald:
Flatråker-Koste 520 m i 1906, Onarheim-Kløv, parsell i 1909,

Flatråker-Koste 520 m i 1910, Flygansvær-Åse 880 m i 1910, Humlevik-
Malkenes 650 m i 1913, Flygansvær-Åse 1680 m i 1915, Humlevik-
Malkenes 2740 m i 1913, Flatråker-Koste 2800 m i 1915, Færevåg
-Amland 1950 m i 1911, Skaten-Skjeljevik 930 m i 1942, Nesthuslia-
Medalen 1395 m i 1919, Arm til Lunde brygge 250 m i 1920, Nordbustad-
Holme 910 m i 1920, Færevåg-Amland 450 m i , 1920, Mykle-stad-Økland
1500 m i 1921, Myklestad-Dalen 230 m i 1925, Færevåg-Amland 317 m i
1925, Teigland-Andlavåg 1090 m i 1926, Hope-Gjelland 5.215 m i 1927,
Økland-Kattenes 965 m i 1929, Opdal-Våge i Uggdal 780 m i 1932,
Flygansvær-Åse 3860 m i 1935, Bygdevegen-Frøkedal 830 m i 1935,
Bygdevegen-Storeseter 1360  m i 1937, Myklestad-Økland 920 m i 1937,
Biveg til Vevatne 590 m i 1937, Humlevik-Myrdal 1910 m i 1937, Arm til
Gjelland 500 m i 1942, Arm til Kleppe 840 m i 1942, Arm til Håheim 380

Vegarbeidsgjeng i Eplandslio 1933
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m i 1942, Åse-Åsvågen 730 m i 1948, Teigland–Andlavåg 580 m i 1942,
Arm til Årbakkasjøen 750 m i 1933, Flatråker-Søreide 1710 m i 1951, Arm
til Heiesjøen 505 m i 1950, Opdal-Våge i Uggdal og Tysnes 3.800 m i 1951.
Drange-Nesse 7.000 m i 1956, Kåstad-Nordbustad i 1955, Nordbustad-
Holme i 1955, Tysnes-Gjersvik i 1952, Søreide-Færevåg 6.000 m i 1956,
Håland-Landrå i 1961, Langeland-Espevik 3000 m i 1959, Laukhammer-
Skorpetveit-Skjeljavik m/ bru i 1972.

Hovudvegar

Lunde-Midtvåge 17000 m. i 1949, 1952 og 1957. Landerå-Eversvik-
Sunde m/ bruer i 1977.
– Mekaniseringa av anleggsdrifta i vegvesenet tok til i 1950 åri.

Omframt Landerå-Sunde har alle dei nemde vegbyggi vore drive mest med
hand. Det har vore mykje slit og knog med feisel og bor, sprengning og
lasting med krafso og tråg, transporter med trillebor, stubbebrytar, stein-
bjønn og tralle, graving og bryting med spade, hakke og spett, steinarbeid
med hogging og muring, pukking og grusing. Ein gjekk meir og meir over
til maskinarbeid og det vart slutt med akkordarbeid i vegvesenet.
Oppe i lio ovanom Onarheimsvatnet låg der i gamle dager øvra og nere

Onarheimsæter. Her er der store plantefelt og hogstmogen skog no. Noko
lengre nere tek bygdevegen av til Storesætre. Denne vegen vart bygd i
1937. Det er den høgst liggjande garden i Tysnes på 271 m.o.h. Eg køyrer
fylkesvegen over Onarheim bru som vart bygd som kvelvbru i 1902. Det er
ei fin lito bru som no er forsterka for tungtrafikk.
– Vegen går vidare i store boger forbi Onarheim kyrkjo. Her er du på

«heilag grunn» frå eldre gamal tid. Det var Torbjørn Onarheim som
fortalde meg om denne staden ein gong me var på synfaring her. Ein kan
sjå restar etter grunnmuren til den fyrste kyrkja som stod litt lengre nede
på kyrkjegarden. Truleg har det stende ei steinkyrkje her heilt i fra 1100
åri. Her på Onarheim var der tingstad for Sunnhordland og vel også
møtestad til heradstinget for Njarderlog og for Onarheimsgildet som var
vigd Sankt Olav. Dei hadde godt samband med Vossagildet som hadde
gravplass her ved Onarheimskyrkja. I Snorres Kongesagaer kan du lesa
Magnus Erlingssons saga om då Erling planla å reisa sør til Onarheim til
gangdagetinget på tirsdag i gangdagane den 11. mai 1165, men måtte
sløyfa turen då det bles opp med kvass sønnavind. Dette og fleire gamle
dokument og stadnamn vitnar om den viktuge historiske tingstaden her
på Onarheim.
Tysnesøyo er sagaøyo framfor alle, og vil du ha meir reide på da, må du

lesa bøkene «Tysnes – Det gamle Njardarlog» av Johannes Heggland. Her
kan du lesa om samferdsle og vegbygging frå gamal tid til no og mykje
anna forvitnelegt i Tysnes.
Eg køyrer nordover forbi Vattedal der bygdevegen tek opp til Medalen

og kor Bergselvo kjem fossande ned frå fjellet. Her budde Anna
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Knutsdotter på plassen - «uren, luren, himmelturen, steinsrøys, steinrøys
sveltihel» – som det står i folkeviso.
Vattedalselvo er ein flaumelv kor eg hugsar me hadde mykje arbeid

med elveforbyggning og reperasjoner etter flaumskader fleire gonger.
Vegbrua over elva bygde me ny i 1957.
Vegen frå Onarheim til Nedrevåge lyt utbetrast snarast, den vart bygd

ferdig i 1890 og Nedrevåge-Nymark i 1881, men den vart ombygd i 1933-
1957 med hovudveg – bygd Lunde-Midtvåge. Oppsynsmann  var Jørgen O.
Furdal.
Ved Myklebostad og Aarbakka vart der bygd veg til Aarbakkasjøen i

1933. Her er der eit godt bevart gravfelt med meir enn 20 gravhaugar frå
jernalderen som saman med fleire bautasteinar utgjer den store grav-
staden på Aarbakkasanden. Den ligg nydeleg til med utsyn over fjorden og
mot dei snøkledde Kvinnheradsfjelli. Dei hadde nok sans for dette dei som
valde denne staden som sin heilagdom –.
Eg minnest mange turer til og frå her i vegvesenets teneste. Me brukte

Søren Larsen med M/B «Loyal» til skyss. Det vart ofte at me samordna
turane med transport av sprengstoff til vegbyggi. Me brukte sykkelen som
framkomstmiddel på land og sat då som jockeyer der me trødde oss fram
med stikkstenger m.a. surra fast på båe sider av rammo. Det var i all
slags ver, og eg hugsa ein gong me måtte liggja verfast med båten i «graut-
skodda» natta over ute ved Seløyo –. Elles brukte me å taka turen fram og
tilbake frå Bordavik til Flakkavåg. Skysskarane var då anten Samson
Borrevik eller Olav Skaten. Her vart det også mange fine turer der me
kunne oppleva å sjå både oter og kobbe på skjæra utanfor
Skjeljaviksundet –. No er her brusamband over sundet til Skorpo og veg
til Skorpetveit og Laukhammer.
– Turen no går vidare forbi Mæland, Lio, Myklebostad, Tveitegardane,

Hovland og Nymark. Eg hugsar at det eingong var tale om å leggja
traceen for Ytre stamveg her med bru over Lukksund omlag 1 km. nordom
Vikasanden. Eg målte då bruspennet her til 230 m. No er dei igong med å
byggja brua ved Sunde. Herfrå til Vikasanden er der omlag 3 km, og det er
vel mogeleg at denne vegen med tida kan verta bygd då den vil korta
munaleg inn på veglengda til framtidig ferjelegje eller bru? ved Hodnanes
– Vegen frå Nymark mot Lunde har elles so sterke stigningar – max 100
‰ – at det vintersdag kan vera vanskeleg å komma fram med tungtrans-
portar denne vegen.
Ved Vevatne (heilagvatnet) er der bygd veg til garden med same namn

i 1937. Ved Lunde (heilag lund) tek vegen av til Økland, Gripne, Kattanes,
Malkenes og Sunde ved Lukksund. Arm til Lunde brygge vart bygd i 1920.
Her var det båtbyggingsverft med tradisjonar longt, longt attende i tido.
Her på Lunde bur entreprenør Kristoffer Lunde som me hadde mykje godt
samarbeid med og som var ein pioner med maskinarbeid.
Vegen går attmed Fiskevatn, framom Grimsland og delt til Humlevik.

Bygdevegen herfrå til Hagen og Myrdal vart bygd ferdig i 1937.
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Gamlevegen frå Dalland til Humlevik vart bygd i 1880 og steinkvelvbruo
over elvo i 1903. Om heile vegstrekkjo no er omlagd og forsterka, so vonar
eg at dei gamle steinbruene vart freda.
Eg tykkjer at denne nordlege delen av Tysnesøyo har eit særleg

vekslande landskap med mange nydelege motiv. Dette har nok fotografar
og kunstmålarar oppdaga, for du kan finna mange fine fotografier og
malerier herfrå. Diverre har eg ikkje fotoapparatet med i dag. Dette
kunne blitt nokre fine bilete frå Galanten mot Humlevikjo, frå
Hegglandsmarkjo mot Skjepavik og Godøyane og frå Hegglandsvatnet der
det glitrar og glimar i soldisen umkransa av lauvskog med sprakande
haustfargar. I bakgrunden ris Tysnessåto seg der eg var for umlag 2 timar
sidan –.
Eg hadde i seinare tid mykje med omlegging og forsterkning av vegen

frå Våge-Humlevik. Noko av dette siste som vart gjort var frå Våge-
Gjersvik og frå Valla-Heggland. Det var ikkje alltid så kjekt korkje for
grunneigar eller for ingeniør med stikking og omlegging av vegen gjennom
hagar og dyrka mark for å få den tenleg for trafikken.
Her bur gardbrukar, forfattar og historikar Johannes Heggland, som

eg vart godt kjend med då han var ordførar i Tysnes og seinare som 
grunneigar då me dreiv vegarbeidet.
Frå Gjersvik til Tysnes (av gudenamnet Ty) og til Gåsevik mot Godøy

(gudøy) vart vegen bygd i åra 1914 henholdsvis 1952. Ferjelegjet i Våge
vart bygd i 1960.
På Gjerstad står Tysnes kyrkje Tidlegare stod denne på Tysneset, men

vart flytta og attreist på Gjerstad i 1906. Eg har no nemd 3 kyrkjer i
Tysnes kommune. Den fjerde er Reksteren kyrkje som vart bygd i 1937 på
Bruntvéit. Her var det ogso stor diskusjon om tuft forkyrkjo – som vanleg
når det galdt plassering av viktige bygg i ein kommune.
Den gamle bygdavegen frå Våge-Opdal kyrkje vart bygd so tidleg som i

1820 åri, men ombygd og forsterka av veg – bygd i Opdal-Våge i Uggdal og
Tysnes som vart avlevert i 1951 og omklassifisert til riksveg nr. 14 i 1954
saman med Flatråker-Uggdal.
No har eg køyrt «Tysnes rundt», men vil taka turen vidare til

Reksteren og. Då tek eg av ved Søreidskrossen på vegen mot Beltestad,
Hovdenes og Færevåg.
Denne vegen vart avlevert i 1956, men hadde vori «under anlegg»

sidan 1914 – so det var lang byggetid. – Eg minnast den siste akkorden då
vegen vart knytt saman ved Færevåg og opna for trafikk. Det var Lars
Aase som var formann og skytebas, og Anders Færevåg var rekneskaps-
førar.
Av andre rekneskapsførarar me hadde på den tid kan nemnast:

Andreas Risøy, Gustav H. Kaldefoss, Mikal Skår jr. Paul Landeråen,
Samson Andersland Henrik Eldholm, Trygve Nilsen, Peder Flygansvær,
Karsten Nordbustad, Ola Mæland, Lars Reiso, Ole A. Drange, Anders
Siglevik, Peder Skorpetveit, Hans Gjøvåg, Anders Enæs, Bjarne Sætre.
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Av vegvoktarane kan nemnast: Mikal M. Skaar, Lars Meyer Søreide,
Hans Opdal, Henrik Teigland, Ole Drange, Henrik Lavik, Sverre Skaten,
Hjalmar Hereid, Hans Singelstad, Nils A. Kaldefoss, Jakob B. Haukefær.
Av vegformenn kan nemnast: Isak Holme, Ole J. Holme, Aksel Sundal,

Arthur Sundal, Lars Meyer Søreide, Andreas Risøy, Lars Grøteid, Jon
Frøkedal, Ole M. Flatråker, Hans og Torbjørn Epland, Samson Gjellefall,
Lars Kongsvik, Lorents Nordbustad, Erling og Henrik Borgen og Sigurd
Maurangsnes som no fungerar som assisterande oppsynsmann.
Ordførar i mi tenestetid var: Jens Flornes, Torbjørn Onarheim,

Johannes Heggland, Martinus A. Færevåg og Leif Andersland.
Lensmenn var: frå 1933 til 1967 Harald Sunde og Peder Opdal frå

1967 til 1981.
Vegen Færevåg-Amland med arm til Håland vart løyvd i 1899 og

avlevert i 1911 og 1925 – so da tok tid her og –. I Færevåg er der gamal
busetnad kor fleire av husi er freda. Namnet Færevåg og Amlandstø
vitnar om båtfart og samband, so her har det nok vore ein færaveg frå
gamal tid.
Vegen Håland-Landerå vart levert i 1961. Herfrå var det påtenkt veg i

1933 og eg gjekk då opp hovudplan til Eversvik med tanke på bru over
Bårdsund til Reksteren. So kom krigen og sidan kom nyordninga med
opptak av vegbygg på fylkesplanen. Der vart prosjektet ført høgt opp i
prioritet og igangsatt i 1972 og fullført i 1976.
Ein ivrig forkjempar for vegen var mekanikar Hans Eversvik. Han ofra

seg mykje og var til god hjelp for oss som var med og planla vegen.
Det er rart å køyra her no på den kjende strekkja forbi Eversvik,

gjennom tunnelen, på brua over Årebladsundet til Klink-holmen. Her var
ein gamal handelstad med god drift særleg i jektetida og seinare medan
sjøvegen enno var den beste ferdselsvegen.
Her på bruo har du godt utsyn over Bårdsundet både i sørvest og

nordvest. I vest ligg Sundegarden der dei fekk vegutløysing og båtbrygge
då vegbygget Flygandvær-Sunde vart levert i 1967.
Dei fleste av vegane på Reksteren vart bygd i åra 1910-1935 i låg

standard dimmensjonert for hestekjøring med stabbesteinar som
rekkverk. Sidan har der vori dreve utbetringsarbeid med bygging av støy-
pekantar og oljegrusing for å stetta biltrafikken betre, men framleis er
vegen smal med få umkøyringar – so det hender at du må rygga for
møtande bilar.
Eg køyrer forbi vegkrossen der vegen går til Flygansvær og vidare

nordover framom Smidevold, Frøkjedalsvatnet og til Aase. Vegbygget
Flygansvær til Aase var parsellvis avlevert i 1910, 1915 og 1935.
Vegbygget Aase-Gjelland vart også ferdig i 1935 og Hope-Gjelland i 1927.
Der er bygd sidevegar til Frøkedal, Aasvågen, Gjelland, Dalen, Bruntveit
og Skår. Ferjelægjet vert bygd på Bruntveit i 1966. Det var entreprenør-
firmaet Lau Eide som hadde arbeidet.
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– Eg minnast fyrste gongen i 1935 då avd.ing. Prante og eg var her på
synfaring. Det var Røyksund som skysste oss med motorbåt frå Leirvik.
Johan Bruntveit var rekneskapsførar for fleire kommunale vegbygg og me
tok inn her for å få eit møte med han. Me fekk høyra dette seinare då ein
oppsitjar etter avslag på søknad om vegavkjørsle skreiv og klaga på oss til
Vegsjefen slik: «Avdelingsingeniøren og hans assistent tok inn hoss den
mektige Johan Bruntveit hvor de åt og drakk opp heile avkjørsleveien
min» – Dette var til stor moro for vegsjef Waage som sa: «Her ser dere
hvordan disse vegingeniørene har det på sine picknick-turer for vei-
vesenet» –.
Her ligg Bruntveitkyrkjo koseleg til i skogkanten med fint utsyn over

Søreidsvikjo, Bjødnafjorden og Tysnesøyo i aust.
So er eg framme på Hope der eg finn heimen til min ven, pensjonert

vegoppsynsmann Asbjørn Kristiansen og kona Sigrid. Det vart eit
glædeligt møte kor me friska opp gode minner frå samvær i vegvesenet, og
ellers prata om musikk, natur, fugleliv, treskjering og hobbyarbeid for
pensjonistar. Frå 1704 og ei tid frametter var Hope futegard og tingstad
då dette skifta frå bygd til bygd. 
Men tido går og eg må nå ferjo på Flatråker, so eg køyrer attende til

Søreidskrossen og vidare til Søreidsvågen. Vegen her vart bygd ferdig i
1876 og Søreidsvågen - Drange i 1914. Vegen Drange-Nesse i 1956 og arm
til Kleppe i 1942.
Vidare utover langs Søreidsvågen køyrer eg forbi Holma, Epland, Tveit

og Flatråker-gardane og kjem i god tid til ferjo. Her var det vanleg med ei
lita handel og ein koseprat med butikkeigar og ekspeditør Halstein
Fagerbakke og til ein avkopling med fiskestangen på fjellnakken eit
stykke utafor kaien. Mang ein fin torskeknabb, lyr og pala drog eg opp her
med katten til Halstein som avventande tilskodar–.
Ja, det har vore stor utvikling i samferdsla sidan «biltido» gjorde sitt

inntog i 1920 åri – . Det var distriktslækjar Knut Moe som fekk første
bilkøyreløyve på Tysnes i 1926. Nils Støle, Selmer Dalland, Andreas Lavik
starta med drosjekøyring i 1930 og Henrik Lavik og Anders Leite med
rutekøyring i 1935 . Frå 1942 tek HSD over rutebilkøyringa, og no er der
omlag 1300 bilar innregistrert i Tysnes kommune – om sommaren er det
vel dubbla.
Ta deg ein tur til Tysnes – «da e ikkje ongrandes». – Er fellesturar

noko å tenkja på for sogelag, turistlag, songlag m.fl.? – Her er mykje å
henta med gjensidige vitjingar – det gjeld for alle 8 kommunane i
Sunnhordland – til betre forståing og samarbeid.
Snart er ferjo framme i Jektevik og med bilen tek det bare vel 10

minuttar til eg er heima på Vikjo –.
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Ved utgangen av 1910 var veinettet følgende:

Bygdeveier Bevilget Færdig Længde m. Kostende Amts- Stats-

bidrag bidrag

Kr. Kr. Kr.

Vaage-Møklestad 

(Opdals kirke) Ca. 1828 4538

Møklestad-

Søreidsvaagen 1872 1876 4160 6154,50 1230,80

Dalland-Humlevik 1872 1888 7723 11717,00 2343,40

Nedre Vaage-

Nymark 1876 1881 4400 5792,00 1158,40

Nedre Vaage-

Onarheim 1883 1890 4556 14327,80 2865,56

Møklestad-Vermedal 1884 1896 6474 14581,65 2916,33

Vaagesjøen-

Gaaseviksneset 1885 1889 730 1518,22 303,64   

Gjøvaag-Hope 1887 1896 4886 16693,60 3338,72   

Onarheim-Skaden 1892 1893 4000 7543,71 1508,74   

Onarheim-Kløv (1)

med bivei 1897 1909 �     

Kløv-Vermedal 1906 1909 � 6755 33254.15 6650,83 16435,00

Eie bro-

Møklestadeidet 1899 1903 430 5195,06 1039,01

Opdalseidet-

Søreidveien 1909 1909 Ca. 300 1500,00 300,00

Bevilgede og 

under arbeide

værende bygdeveier: Længde m. Avlevert 

pr.1/1 pr.1/1 pr. 1/1 pr. 1/1 

1911 1911 1911 1911

Vaage-Teigland (2) 1897 1850 949 7075,45 1415,09

Skaden-Skjellevik 1897 2600

Hovland-

sognegrænsen (8) 1897 2600

Humlevik-

Malkenes (3) 1897 6770 2250 17274,53 3454,90 1000,00

Hope-Gjelland (2) 1897 4750 1048 10917,55 2183,51

Gjersvik utmark-

Tysnes prestegrd. (3)1897 4870 2320,63 464,13

Møklestad-Dalen (4) 1899 3300 2048 10234,62 2046,92

Møklestad-

Økland indmark 1899 2360 556,26 111,25

Flygansvær-Aase 1899 3510 680 7374,17 1474,83
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Færevaag-Amland (5) 

m. arm til Haaland (6) 1899 3290 8403,80 1680,76

Søreide-Beltestad (6)1899 1790

Søreide-Drange (6) 1899 2430 1468 7944,97 1589,00 �  

Søreide-Epland (6) 1899 5500,00  

Flateraaker-

Kaaste (6) 1899 � 6450 1140 10402,60 2080,52

Epland-

Flateraaker (6) 1903 � �  

Beltestad-Amland(6) 1903 3590    �  

Bivei til Solheim (7) 1906 950 6204,28 1240,86 2000,00

Lundebygden-

sognegrænsen (8) 1909 4610

Holme-Nord-

bustadelven (9) 1909 2700

Skartveit-

Solheimsdalveien 1910 400

Nesthusli-

Tverrelven 1910 1380

Sum 58535 206986,05 41397,20 24935,00



Like til 1872 da den første bygdevei i Tysnes blev bevilget av
amtstinget hadde herredet kun en gammel bygdevei frå Vaage til Opdals
kyrkje. Denne var bygget av amtstinget i 1820 aarene. Fra 1870 aarene
har bygdeveisbygningen i Tysnes skutt overordentlig fart, hvad der vil
fremgaa av nedenstaaende fortegnelse.
Herredet har ingen hovedveier.

1) Onarheim-Kaljosen var bevilget allerede 1891; men paa betingelse av 
at fortsættelsen til Kløv blev lagt paa vestsiden av 
Singelsætervandet. Herredsstyret motsatte sig dette indtil 1879, da 
det gikk med paa nævnte linje, under forutsætning av, at der blev 
bygget en bivei til Solheim. I 1899 anbefaltes statsbidrag til 
Onarheim-Kløv og en del veianlæg hvert av dem syntes berettiget til. 
1903 anbefaltes statsbidrag til forlængelsen Kløv-Vermedal.

2) Anbefalt til statsbidrag i 1901.

3) Anbefalt til statsbidrag 1901, saadant bevilget 1910-11.

4) I 1903 efterbevilgedes til et stykke av dette anleg privat oparbeidet og
kalkulert til kr. 3940.

5) Herav avlevert 1911 1950 m.

6) Anbefalt til statsbidrag i 1899 og 1903, saadant bevilget i 1908 til 
samtlige anlæg under navn Færevaag-Kaaste med arm til Haaland og
Drange.

7) Fortsættelse av bivei oparbeidet sammen med Onarheim-Kløv 
anbefalt til statsbidrag i 1908, saadant bevilget 1909-10.

8) Anbefalt til statsbidrag 1909, men i 1911 av amtstinget bevilget som 
hovedvei.

9) Anbefalt til stasbidrag 1909.

Kjelder:
1) «Sunnhordland» 13. og 15. mars 1985
2) «I Sunnhordland - frå fjord, veg og fjell». Av Finn Nitter d.e. 
ISBN 82-991178-6-0
Sunnhordland Forlag A/S
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Den vesle Færingen
Av: Idar Fosshagen

I min barndom, på Tysnes, var det mykje båtbyggjarverksemd kring i
bygdene der. Var det ei høveleg vik og strand, så var det ikkje uvanleg at
nevenyttige og kunnige karar sette i gong med båtbyggjing. Handverket
vart ført i arv frå generasjon til generasjon. Skøyter, kutterar og andre
større eller mindre trefarty fann si form slik røynsle og teori sa gode
sjøbåtar skulle vera på fasong. Det var mange omsyn å ta. Det var bruks-
båtar for det meste, og dei fekk si form etter kva bruk dei var etla til.  
Desse båtane fekk fyrst kjøl og spant, øksa til og sette opp som ei

beingrind, før skroget eller huda, i form av solide furubord, vart bøygde til
og nagla fast til «beingrinda» 
Småbåtar var det også mange som bygde. Dei fleste hadde nok ikkje

dette som heiltidsgesjeft, men bygde ein båt i ny og ne – mellom onner
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eller når det baud seg nokre
timar eller dagar til slikt.
Småbåtane, for det meste
færingar (robåt med to par årar,
eigentleg fire-æring) med
tradisjon i form og handverk
attende til vikingtid, vart bygde
etter heilt andre prinsipp enn dei
store båtane: Færingen, og dei
andre klinkbygde småbåtane,
vart fyrst bygde som eit skal, og
så vart innveden eller band og
betar sette inn etter at alle
hudborda var på plass, klinka i
hop.

Men alt dette var stort sett før dei store båtane skulle vera av stål, og
dei små av polyester og glasfiber.
Det er vel slik at ein spesiell færingtype har fått noko større merksemd

enn andre i dei seinare åra.  Då tenkjer eg sjølvsagt på oselvaren. Mange
vil hevda at dette er sjølve dronninga mellom dei små tradisjonsbåtane på
Vestlandskysten. Og det kan vera god grunn til å hevda dette. For
smekrare og lettare båt skal du leita lenge etter. Kjenneteiknet på
oselvaren er at han er bygd med berre tre bordgangar frå kjølen og opp til
ripa. Dette krev svært breie bord, men du sparer ein omgang med
klinking. Namnet sitt har han fått etter dei mange båtbyggjarane i Os, og
då mange kring osen av Oselva.  
Kan henda er det litt urettvist at «oselvar» mest er blitt eit synonym

for «færing» i våre dagar.  Det skuldast vel helst at folk flest ikkje lenger
har eit slikt nært forhold til trebåten som vi ein gong hadde her på kysten.
Kvar landsdel hadde sine færingar, seksæringar osb. Dei var ulike på
skap, og vel tilpassa bruk og elles tilhøve i dei farvatn der dei skulle
nyttast. Berre her i Hordaland fanst mange tradisjonar. Ja, vi kan trygt
seie at kvar båtbyggjar hadde sin eigen tradisjon når det galdt form og
framstilling av dette produktet. For dei fleste hadde ingen teikningar å gå
etter når båten skulle formast. Dei kunne ha nokre målepinnar med ymse
merke til hjelp når vinklar, lengder og breidder skulle verta «slik dei alltid
hadde vore» og slik forfedrane hadde gjort det – i den slekta.
I våre dagar har denne årtusenlange tradisjonen med trebåtbyggjing

halde på å gå heilt i gløymeboka. Heldigvis finst det eldsjeler i fleire
kystmiljø som har gått saman og skipa kystlag, med det føremål å ta vare
på historisk materiale som knyter seg til kystkulturen. Innlandskulturen
har lenge vore vel teken vare på i bygdemuseum og historiske samlingar.
Når dei fine trebåtane ikkje var fine lenger, og hadde sett sine beste dagar,
enda dei gjerne på jonsokbålet. 
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Heldigvis har det ikkje gått så gale at ingen lenger var i stand til å
konstruera ein færing, men det var ikkje langt frå at plastbåten heilt
hadde teke livet av tradisjonen. Fleire kystlag  har sett i gong kurs for
interesserte som ville læra trebåtbyggjing.  Utsendingar frå eitt lokalt
kystlag har teke del i kursverksemd hjå eit anna lag, og så har dei teke
med seg kunnskapen til eige lag og fått i stand kurs der òg.
Kystlaget på Tysnes har hatt over femti deltakarar på sine kurs, og

fleire av desse har sidan kome i gong med eigen produksjon. Eg var med
på eit slikt kurs for nokre år sidan.  Vi var tolv mann (berre karar, og
diverre, dei fleste litt opp i åra). To og to arbeidde saman. Fyrst laga vi ein
båt såpass ferdig at han kunne fraktast heim i ein garasje eller eit naust
for siste «finish». Deretter bygde vi ein til. Til slutt skulle kvar mann ha
sin båt, tolv i alt.  
Utan dugande instruktørar med lang røynsle hadde vi ikkje kome

langt. God hjelp var å få, og det var ein fest å sjå korleis fagmannen
kunne utføra det finaste arbeid med ei god øks, arbeid som vi elevane
helst måtte bruka høvel til.
Instruktørane hadde funne fram ein gamal færing med god fasong.

Denne skulle vera modellen vår, og alle mål vart tekne frå den.

109



Kjølen vert strekt
I kjøl og stamnar vert det

nytta eik. Plankane har lege i
sjøen ei viss tid og godgjort
seg før dei kan verta emne for
båtbyggjaren. Færingen vert
bygd innandørs, og før
bygginga kan ta til, må det
lagast ein rigg, ei solid ramme
som sikrar at båten kan stå
stødig og ikkje koma ut or
form undervegs. Kjølen må
strekkjast på ein lang, rett og
solid planke eller stokk.

Riggen må ha skråstokkar i kvar ende som stamnane kan kilast fast, og over
det heile ein solid bjelke der skråstøtter kan spennast ned mot båtborda og
halda dei i rett posisjon. Ei stram snor vert strekt frå stamn til stamn, og alle
vitale mål på båten vert målte frå denne snora.
Mellom kjølen og stamnane er eit mellomstykke, «lotet». Eit litt ufor-

ståeleg ord for dei fleste, vil eg tru.  Kan henda er det same ordet som vi
finn i lotteri eller fangstlott (-lut) gamalnorsk hlutr. Det skulle då tyda ein
del – av fleire. Alle desse delane vert nøyaktig forma, skråskorne og laska
saman med lim og båtsaum. Skal båten verta bein, må desse delane
utgjera ei rett line frå stamn til stamn. Riggen sørgjer for at det heile held
seg på plass under resten av byggjeprosessen.

Fyrste bordgangen

Kjølborda skal så festast til kjøl og lot. Framme og bak går kjølbordet
over i halsane. Dette er bord med komplisert form. Før i tida var det
vanleg å øksa til halsane slik at dei fekk den rette forma: «konvekse» i
eine enden og «konkave» i hin. I dag er det vanleg å stima halsane og
tvinga dei i form nå stimen har gjort dei mjuke. Det er litt av ein kunst for
ein ny og urøynd båtbyggjar å få til ei perfekt samanføying av kjølbord og
halsar til kjøl og lot. Skal båten bli tett, er det viktig å gjera godt arbeid
her. Ingen båtbord er lange nok til å nå frå stamn til stamn. Her må det
skøytast. Ei 8 centimeter brei «skredde» (skråskjering) i enden på dei to
borda som skal skøytast, gjev ein fin skøyt når båtsaumen er på plass og
bitt dei saman. Retninga på alle slike skøytar på båten skal vera slik at
det ikkje «strekar mot» vatn eller luft når båten seglar framover – liksom
skjela på fiskekroppen.
Når fyrste bordgang er på plass, er det tid for reinskjering av bord-

gangen i overkant. Dei gamle hadde sine målepinne og «båtalen». Vi tek
mål av den fine, gamle færingen.
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Dei neste bordgangane
Vidare oppover skal borda overlappa dei nedafor med om lag ein

tomme. Det er ein føremon å vera to om oppgåva når borda skal prøve-
tvingast på plass. Bøyinga vert litt lettare om bordet får liggja ein
halvtimes tid i sjøen før ein tek til med den jobben. Ein nyttar gjerne ei
skrue og ei båttvinge til å festa bordet til stamnen, men trykket på dette
festepunktet er stort, så det gjeld å fara varsamt fram så ikkje bordet
sprekk og losnar med ein smell medan ein prøver å finna rett form på
bordet og kor høgt eller lågt det skal plasserast for å få dei rette vinklane
på skroget.
Når ein har funne korleis underkanten skal vera, og den delen av

bordet har fått si form, er det tid for å finna fram staffhøvelen. Det er god
tradisjon at «auga skal ha sitt» når det gjeld båtar. Kvart bord får høvla
eller fresa inn ei langsgåande «bord» – ei pyntestripe nedst på utsida og
øvst på innsida av borda.

Klinking

Staffasjen har også ein
praktisk funksjon, i tillegg til
den estetiske, når det gjeld kvar
båtsaumane skal plasserast. 
Det er desse som bind hudborda
saman. Ein båtsaum er ein
spiker av jarn eller kopar med
eit stort hovud. Det vert bora hol
til denne, og han vert slegen inn
gjennom dei to borda frå utsida.
På innsida vert det slått innpå
saumen ei rund stoppskive, ei
«roe» slik at saumen og roa
klemmer dei to borda godt saman. Overskytande ende av saumen vert
klypt av på innsida, og så gjeld det å klinka saumen høveleg lett eller
tungt slik at roa sit godt fast og sua (skøyten) ikkje lek. Til klinkinga
trengst to hamrar. Klinkhammaren slær jamt og rytmisk på innsida,
medan den andre hammaren er mothald på utsida. Skulle ein vera for
hard med klinkinga, kan det henda at saumen bøyer seg inne i treverket.
Då vil ein ikkje få den rette klemverknaden, og det er berre å fjerna
saumen og starta på nytt med ny saum. Nemningane saum og su er
gamle, heilt frå den tid dei gamle nordmennene sydde saman borda med
senar.  Skinnbåtar før den tid vart òg sydde saman, med skinn/hud strekt
på treskjelett. Norrønt: súth. (Eg har her lete th stå for stungen d).
Saumen er ikkje heilt ferdig før ein har «pussa» klinkehovudet inne i
båten så det ikkje har skarpe kantar som garn og annan fiskereiskap kan
hengja seg opp i.
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I sua mellom borda kan ein nytta eit laustvinna bomullsgarn metta
med linolje eller tjøre som tettingsmiddel. Dei nedste borda kan vera om
lag 14 mm tjukke. Det øvste kanskje 11mm. Såleis får båten ei god vekt-
fordeling og jamvekt i sjøen.

Innved

Det vil føra for langt å gå i detalj om alle arbeidsoperasjonane fram til
ferdig «skal», men det må nemnast at når det til slutt skal merkast av kor
øvste bordet skal slutta, og esinga eller æsinga (av ås) skal festast, då er
det siktelina ein får ved å stå på eine sida av båten og sikta langs den
stramme lina som er strekt frå stamn til stamn, som fortel kor esinga skal
vera. Ein kar må sikta og dirigera, den andre set merke langs toppbordet.
Esinga høyrer vel på sett og vis til det som vert kalla «innved» i båten.

Ho får helst vera kvistfri, ho smalnar av frå midten mot båe endar, og det
er viktig at vinklane er slik at  ripa på båten heller litt utover. På
oselvaren går ikkje esinga heilt til stamnane, men endar ved ronga.
Dette er den klaven som held båten saman både framme og bak. Om

ronga er fint forma, er ho god å sitja i (baki rongi). På folkemunne heiter
det at «rongjo ska vera forma itte revo te kjeringjo». (Om slikt går an på
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trykk, då?) Øvst i stamnane er det
gjerne ei naurong (smal rong) eller
eit beslag som er med og held
øvste bordgangen og ripa fast til
stamnen.
Det som i større båtar vert

kalla spant, heiter band i
færingen. Banda vert, i motsetnad
til spanta, sette inn i etterkant –
når «skalet» er ferdig. Det vert
nytta furuemne til all innved. Når
ein held på med slikt arbeid, vert
ein tur i skogen litt annleis enn
elles. Ein går og kikar etter emne. Ein rotstokk med ei kraftig rot som
veks bortimot vinkelrett utover, er høveleg emne til rong. Ei kraftig grein
eller stamme som er passe krokut, kan verta eit grepa band. I tillegg skal
ein ha emne til ein bete og betaleist under to av toftene til å stiva av
skroget. Snakkar du med ein skogeigar som er van med å skaffa innved til
småbåtar, så veit han kva du treng. Toftene er òg med og stivar av båten.

Keipar og årar

På våre kantar og nordover i landet er det vanleg med keipar for
årane. Elles vert det nytta tollegangar med tollepinnar eller òg åregaflar
for same formål. Keipane skal vera av eik. Ei god, mest mogeleg rettvinkla
greinkløft kan bli eit godt emne, men det er viktig at ein ikkje skjer seg for
langt ned i greinvinkelen slik at ein kjem nedanfor margen. Då svekker
ein keipen. Keipen skal halla litt utover slik at åra ligg mest mogeleg
vinkelrett i høve til keipen når ho er i bruk.
Keipen har vanlegvis ikkje tollepinne i akterkant, men eit hamleband

som held åra på plass i keipen. Namnet har bandet fordi det er det som
tek imot når vi hamlar, eller skotar/ror akterover. Hamlebandet kunne
vera laga av tvinna vidjekvist eller ein togende (ikkje heilt «stovereint»).
Men lokalt heiter det gjerne humleband. Kanskje kan dette tyda på at
humlestenglar vart nytta til å fletta slike band av. Humleplanta er seig
nok om du freistar å slita av ein slik stengel.
Keipen og åra er forma slik at åra har ein bortimot trekanta tverrprofil

med ein rett vinkel der ho ligg an mot keipen. Dette er vestlandsårar.
Andre stader lang kysten ror dei med runde, kortare årar som vert vridde
slik at årebladet ligg vassrett når det er oppe or vatnet. Dette for å minka
luftmotstanden når åra skal førast fram til nytt tak. Sidan åra vår ikkje
kan vriast, har ho fått ei heilt anna form enn dei runde. Åra vår er lenger
og mykje smalare i bladet. Dessutan er ho forma aerodynamisk på den
delen som er mellom keipen og årebladet. Då vert det ikkje så mykje luft-
motstand likevel. Årebladet er lett boga og så tynt at det har ein fjærande
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funksjon i sjøen. Dette gjev ein ekstra snert i kvart tak. Det er viktig at
årebladet har ein ørliten vinkel som gjer at det arbeider seg nedover i
sjøen når du tek i og ror. Du får fire årar av ein stokk som vert kløyvd
etter midten to gonger. Oftast vert det nytta furu, men gran gjev lettare
årar. I prinsippet skal inste delen av åra vera så tjukk og tung at åra
balanserer på keipen. Men dette kan verka litt klumput, så i praksis vert
ikkje denne regelen alltid fylgt.

Ausekar – ausekjer

Om ein trebåt er aldri så
nøyaktig bygd, så er det
ikkje til å unngå at det frå
tid til anna kjem vatn
innabords. Når båten vert
dregen på land på lunnane i
støa,  er det praktisk at det
er eit hol i botn der vatnet
kan sleppa ut om det skulle
laga seg til med regnvêr. I
holet sit nygla, proppen som
kan takast ut ved landset-
jing.
Av og til må båten

ausast, og då er ausekaret godt å ha. Det er forma slik at det høver godt
til botnprofilen på båten. Eit skvettausekar er vanlegast i småbåten. Litt
vatn i botnen av båten er ikkje så farleg. Tiljene sørgjer for at vi likevel
kan gå turrskodde i båten. Dessutan vernar tiljene dei tynne botnborda i
båten mot direkte trakk. Ein god regel er at vi aldri skal hoppa ned i ein
trebåt. Slikt kan vi kanskje gjera i ein plastbåt. Trebåten krev litt meir
omtanke når det gjeld stell og handsaming på alle måtar.

Stell og vedlikehald

Skal båten vara lenge og sjå fin ut, er det viktig at han vert sett inn
med tjøre, olje eller eit moderne stoff som kan hindra at treverket trekkjer
vatn, vert skadd eller misfarga. Ein lyt passa på så båten ikkje får støyta
borti steinar og andre skarpe ting som skader tre og impregnering.  
Den vesle færingen var ein hendig farkost til frakt av både folk og fe

for ikkje så mange år sidan. Både høylass og vedfamnar kunne hentast til
gards i færingen. Fjorden var vegen, og færingen frakta menneske både til
seiegrunnen, i friarferd, brudeferd og gravferd. I dag er færingen meir ein
lystbåt for dei fleste. Ein skinande blank og nypussa færing vekkjer
åtgaum og samlar kring seg interesserte menneske i alle aldrar. Det er
tekniske finessar og handverk som skal studerast og beundrast.
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Seglaren
Til alle tider har det vore fint å ha seglføring på båten. Det lettar å

sleppa ro heile tida om ferda er lang. Særleg oselvaren er i dag ein mykje
nytta regattabåt. Dei oselvarane som er bygde for segling, er noko smalare
bygde (rankare) enn vanlege utgåver. Ein slik båt vil oftast liggja litt
skeivt i sjøen når masta er oppe. Båten er ikkje brei nok til å balansera
riggen. Med det smale skroget glir regattabåten lettare gjennom vatnet
enn ein meir drektig båt.

Roglede

Er du van med å måtta ro ein plastbåt frå tid til anna, er det ein fest å
setja seg på tofta i ein smekker færing og dra på årane. Båten glir som ei
svane gjennom sjøen. Han skyt lett fart, og særleg når to, som ror godt i
takt – med lange, seige åretak – trakterer fartyet. I motsetnad til plast-
båten er det godt sig i ein trebåt. Han stansar ikkje opp mellom kvart
åretak.
Får du tilbod om å vera med på eit båtbyggjarkurs, så slå til om du har

lyst. Det er triveleg, sosialt og lærerikt. Og så gjev det slik glede å vera
med og skapa noko vakkert.

Ei norsk folkevise.

Eg rodde meg ut på seiegrunnen.
Det var om morgonen tidleg.
Då kom han Ola frå Kåremunnen
Og lagde båten for ile.
Då dreiv eg til han med fiskestongi
So han datt i uvite bak i rongi.
Eg vart so glad, eg tok til og kvad,
Eg rådde grunnen åleine

Sudeli, sudeli, sudeli dei, sann!

(Vestnorsk folketone)
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Forfattaromtale 2010
Sverre K. Dalland (f. 1923) Sverre K. Dalland er ein velkjent kultur-
personlegdom på Tysnes, og har ei lang merittliste i lagsliv og politikk,
ungdomslag og musikklag, songlag og båtlag, sogelag og museumslag. 
I mange år var han medlem av redaksjonsnemnda for bladet Tysnes. Han
var aktivt med i styret for Sunnhordland Folkemuseum og sogelag i heile
14 år. På mange vis er han også mannen bak arbeidet med utgjevinga av
Kultursoga. For mange er han likevel kanskje mest kjend som ein særs
dyktig og livfull kåsør og munnleg kulturformidlar, og som skribent.
Mange artiklar har funne vegen til ymse publikasjonar frå hans hand,
gjerne med lokal - og kulturhistoriske emne.

Jan Erichsen (f.1938). Gift med Else Ida, f. Lunde fra Lundegrend. Har
jobbet som selvstendig næringsdrivende hele livet. Fullførete høsten 2009
en bachelorgrad i kunsthistorie ved UiB. Bor i Nygårdsvik på Laksevåg.

Mikal Heldal (f. 1944). Examen artium 1965 ved Rogaland Off.
Landsgymnas. Cand. Real. Ved Univ. i Bergen 1973, med hovudfag i
mikrobiologi. Har seinare hatt UiB som arbeidsplass og er forskar ved
Institutt for biologi. Er no formann i skriftstyret  for Tysnes sogelag.

Idar Fosshagen. Fødd på Tysnes 1940. Vaks opp på Flatråker i lærarbu-
staden ved Flatråker skule (No: Bygdastovo, Flatråker). Har hatt heile sitt
yrkesaktive virke i Bergens-skulen, mesteparten av tida som rådgjevar i
ungdomsskulen. No pensjonist.

Knut Rage (f. 1952). Biblioteksjef i Tysnes kommune. Har vore aktiv i
sogelagsmiljøet på Tysnes dei siste åra, m.a. som medlem av skriftstyret
til Sogeskrift for Tysnes. I tillegg har han skrive ei rekkje artiklar om
ulike lokalhistoriske emne, forutan fleire hefte og bøker. Er også leiar i
skriftstyret for Sunnhordland Årbok. 

Olav Skjellevik (f. 1942), oppvaksen på Onarheim. Lærarutdanna med
tilleggsutdanning i musikk, samfunnsfag, media og IT. Busett i Sandnes
frå 1966 med skulen som arbeidsstad, dei fleste åra på Ganddal skole som
lærar, men også ein del år som undervisningsinspektør og rektor der. Siste
åra før han pensjonerte seg var han på Austrått skole. Har hatt lokal-
historie som særleg interessefelt og har skrive ei rekkje artiklar med
lokalhistoriske emne. Han er medlem i styret og skriftstyret til Tysnes
sogelag og har dei siste åra hatt hovedansvaret for sogelaget sin kalender.
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Birger Økland. (f. 1928), oppvaksen på garden Økland i Flatråkerbygda.
Han gjekk på Ant. Johannesens Handelsskole i 1945-1946, men har hatt
dei fleste arbeidsåra i industrien som jern- og metallarbeidar. Såleis
arbeidde han fleire år i Bergen og ei tid i Gøteborg.
I 1966 fekk han seg jobb i eit nyetablert firma på Tysnes med namnet
Tysnes verk (sidan L. Aug. Larsen og A/S Pyrox). Her arbeidde han så
fram til han pensjonerte seg i 1994.
Han har hatt ulike tillitsverv innan fagrørsla, leiar for Tysnes
Arbeidarparti i mange år med to periodar i kommunestyret – ein periode
som 1. vara, og ein som fast representant. 
Som pensjonist var han i fire år leiar for Tysnes Eldreråd, og i fem år leiar
av Uggdal pensjonistlag.
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