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Føreord
Sogeskrift for Tysnes 2015 tek oss denne gongen med over eit tidsspenn  

på fleire tusen år. Det har vore eit ynskje i fleire år å få ei utgreiing om funn-
materiale i dei arkeologiske utgravingane i Uggdal. Dette materialet skriv 
Jostein Aksdal om og artikkelen er rikt illustrert – her finns materiale å ha 
med på sundagsturen i Uggdalsdalen – no nesten utan granskog på eine sida. 

Skulestriden på Onarheim får god plass i dette heftet – der Arne 
Onarheim tek oss med i den nær 50 år lange saka om plasseringa av 
Onarheim skule. På ein måte så rører dette ved oppveksten til både Olav 
Skjellevik og meg – me gjekk begge på skulen i Skjellevik, og for mitt 
vedkomande vart mitt siste år i barneskulen på ny skule i Onarheim. 
Når Arne no har gjort greie for den sakleg/nøkterne lokaliseringsstriden 
– ja då kan det vera rom for å få med ymse uskrivne akter i ein klassisk 
bygdestrid. Det får eventuelt koma seinare – men ikkje vent for lenge 
om du minnest eitt og anna.

I 2014 skreiv Hans Skaten om «Skat-Ole» – ei splintasoga. På eit 
årbok-seminar i regi av Hordaland sogelag våren 2015 var splintane eit 
tema som mange hadde interesse for. Det tynnest i rekkjene av dei som 
enno ber i minnet noko om desse reisande – som årvisst dukka opp kring  
i distriktet når det drog seg mot vår og sumar. I dette sogeskriftet tek  
Hans Skaten opp tråden om dei reisande – og Tysnes sogelag er takksam 
for meir minnesmateriale også på dette temaet.

Minnesmateriale er det alltid gildt å få – og denne gongen har Oddny 
Barmen ført oppvekst-soga til far – Torbjørn Barmen i pennen. Oppvekst 
på eit veglaust bruk – der båten måtte brukast på skulevegen, til handels-
mann og i dei fleste andre sosiale høve. Redningsvest hadde dei vel kanskje 
høyrt om, men det var kunnskap og tradisjon som var berginga. 

Dette året kan me markera at det er 70 år sidan andre verdskrigen tok slutt. 
Som ei påminning om  dette har Svein Ove Agdestein og Knut Rage skrive 
historia om tyske krigsskip i Søreidsvågen, og om bilete det ikkje var lov å ta, 
men som likevel kom på trykk takk vera uredde folk med sans for dramatikk!

Frå Torbjørg Onarheim har me fått lov til å nytta stykket hos skreiv 
for familien nokre år attende i tida – om bestemora – Torbjørg – som ho 
vel hadde namnet sitt etter. Dette var soga til nokre av dei haringane som 
kjøpte bruk på Onarheim og vart buande der. 

Også dette året må me seie hjartans takk til alle som minnest og skriv 
og let oss ta del i dei mange sogene frå bygdene våre. Me skal ha med oss 
historia vår – det får vera noko av det me gjev til dei som kjem etter oss.

For Tysnes sogelag/skriftstyret: Olav Skjellevik, Mikal Heldal

Skriftnemda 2015: Oddny Barmen, Marit Frøyseth Sæløen, Toralf Enes, 
Arne Tvedt, Knut Rage, Olav Skjellevik, Mikal Heldal
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Gravene i Uggdal – bitar av 
ei svunnen tid på Tysnes
Jostein Aksdal
Hordaland fylkeskommune

Soga er ofte eit puslespel, eit slags bilete der mange av bitane er falma 
eller borte vekk. Arkeologien finn ofte bitar, bitar som brått høyrer saman 
og viser oss konturane til ei soge. Slik er det med gravene i Uggdal. 
I tusenvis av år var dette ein sentral plass hjå tysnesingane, for så å falma 
hen og bitane forsvinna ein etter ein. Artikkelen her har forsøkt å samla dei 
vitskaplege data me trass alt har. Legg me desse saman skimtar me ei soge 
som lenge har vore gløymt. 

Tysnes har ein særleg plass i vår forhistorie, her har både naturen og 
seinare kulturen sett spor i vår kulturarv. I denne artikkelen vil eg visa 
litt av historia til gravfeltet i Uggdal. Her har skjedd mykje opp gjennom 
tida med både rydding, dyrking og fjerning av gravminne. Dette er likevel 
ein del av tidas gang og slik sett og ein del av historia til gravfeltet. Det er 
gravfeltet si eldste historie eg vil sjå på her og kva kunnskap dei siste åra 
sine hendingar har gjeve oss, kunnskap og fakta som er med å vise meir av 
det førhistoriske samfunnet og kunne fortelje ut frå arkeologiske fakta sider 
ved både Uggdal og Tysnes.

Kart med plassering av gravfeltet i Uggdal, Tysnes
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Gravfeltet på Vollane låg lenge i det ukjende for fornforskarane. Det var 
først i 1950 at ein vart kjend med feltet.  Det viste seg at på staden Vollane 
låg ei større samling av røyser, gravfeltet strakk seg ut på begge sider av 
elva. Røysene låg på Uggdal sin grunn, inne på bruka, 9, 13, 4 og 11.  
Feltet strekk seg i ei lengde i overkant av 400 meter i dalen si lengde. 
Breidda dekkjer då området frå bygdevegen og austover i overkant av 170 
meter. Ut i frå det me veit, var her over 130 større og mindre røysar. I dag 
er det i overkant av 100 stykk igjen. Ser me på dei gamle karta viser ut- 
skiftingskartet i frå 1902 berre ei av røysene på vollen. Delar av den gamle 
vegen er framleis synleg på utskiftingskart frå Opdal indmark 1863. 

Då dokumentasjonen tok til var røysane alt mykje redusert gjennom 
rydding til gjerde og veiter. Utvidinga av det kommunale sandtaket hadde 
alt fjerna dei røysane som låg i den nord vestre delen av feltet. Den nære 
historia viser oss eit bilde som er vel kjent elles i Noreg. Når feltet vert 
dokumentert i 1951, er me midt oppe i gjenreisinga av landet. Det er trong 
for det meste i landet, staten ivrar etter eigen produksjon. Rasjoneringa av 
varer som mjølk og egg vert fri omsetnad på i 1949. Landbruket er i fokus, 
landet skal byggast på alle frontar. Med dette som ein historisk bakgrunn 
er det ikkje vanskeleg å sjå at kunnskapen om, eller interessa for før- 
historiske fornminne ikkje er prioritert. Det var viktigare å odle landet 
og gardane. Ut på femti-talet ser me at tidlegare utmarksteigar også med 
fornminne, no vert gjort om til produktive landbruksareal, dette skjer 
over heile landet. Mekaniseringa av landbruket gjer ei utviding mogleg 
og naudsynt med omsyn til drift og virke. Sjølv med ei innskjerping av 
kulturminnelovgjevinga i 1951 får denne ikkje ein merkbar innverknad på 
lokale vurderingar i kommunane. Når tapet av kulturminne vert kjent kan 
Jordstyret i Tysnes i 1962 opplyse at søknad om nydyrking var godkjent alt 
i 1957. Sjølv om skadeomfanget er dokumentert vert det ikkje sett i gang 
undersøkingar av feltet i regi av Bergen museum. Mykje går i gløymeboka, 
både hjå museum og kommune. Tidleg på 1990-talet vert det sett i gang ei 
ferdigstilling av teigen til fulldyrka mark. Konflikten som kjem fram att er 
då redusert til to kjente gravrøyser. Bergen museum ber i 1994 Hordaland 
fylkeskommune ta over saka. Det er først no at kulturminnevernet sikrar 
kunnskapsverdi frå feltet gjennom dei arkeologiske data.

Det er undersøkingane av to røysrestar og ei nyoppdaga røys, som er 
utgangspunktet for artikkelen. Me kan likevel ikkje unngå å ta med både 
vegfaret og tufta, som ligg inne i feltet. Samlar me den faglege informa-
sjonen vil me kunne fortelje meir om fornminnefeltet, men og dei ulike 
bygdelaga på Tysnes.

Våren og sommaren 2003 og 2004 vart det med god hjelp frå grunn-
eigar lagt til rette for ei frigjevingsundersøking av gravrestane inne på 
feltet. Arbeidet tok til i april 2003, der det som her er nemnt som røys 1 
vart undersøkt. I 2004 vart då røys 2 undersøkt og dokumentert. Arbeidet 
vart gjort av Hordaland fylkeskommune der Kjell Arne Valvik var leiar for 
undersøkinga. Under dokumentasjonen av røysene vart det påvist, ei til då 
ikkje kjent røys. Denne vart seinare undersøkt av Bergen Museum der Live 



7

Johannesen var fagleg leiar. Før dette hadde det vore fleire undersøkingar 
av vegen og tufta inne på feltet. Hausten 1998 gjorde Hordaland fylkeskom-
mune og Vegmuseet på Lillehammer ei synfaring og ei registrering i delar 
av geilen og ved vadet. I 1994 vart det gjort ei undersøking med måling med 
resistivitetsundersøking på delar av feltet i regi av fylkesarkeologen. 

Skal me kunne forstå meir av gravfeltet, vegen og tufta må me legga 
til grunn dei faglege resultata me trass alt har. Størst vekt får Hordaland 
fylkeskommune sine undersøkingar i frå 2003, dokumentasjonen og bilete 
frå undersøkinga vil vise metoden og tilhøva, men og resultatet.  Dei 
faglege resultata fylket fekk må setjast saman med Bergen museum si 
undersøking året seinare. På folkemunne har vegen ofte vorte tenkt som 
prosesjonsveg, kan ei samanstilling av våre undersøkingar, distribusjon av 
røyser elles på feltet seia noko meir om ein slik tanke?  

Tilstanden på røysene i 2003 viste at dei hadde vore utsett for omfat-
tande inngrep tidlegare. Utgravinga viste at skadane i moderne tid var 
heller små i høve til at røysene synest alt vera opna eller delvis fjerna alt i 
eldre tider. Røys 1 hadde tydlege søkk etter plyndring, der ein må ha hatt 
kunnskap om kor gravkammeret har vore. Røys 2 var mykje øydelagt av 
steinplukking. På grunn av torvdanning er det rimeleg å tolke dette som 
gamle tiltak, men i tillegg var her avskalingar gjort med gravemaskin i 

Utskiftingskartet frå Uggdal utmark viser berre ei stor røys på sørlege del av 
feltet, denne ligg framleis i bytet mellom bruk 13 og 9. Resten av røysane er 
ikkje vurdert å ha arronderingsmessige konsekvensar, men var å rekna som ein 
ressurs for bonden.
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nyare tid. Skadane til trass røysene har likevel eit kunnskapspotensiale 
som kan fortelja oss meir både om Uggdal, Tysnes og verda omkring. 

Gravfeltet på Vollen 69/13 
Dokumentasjon

Vollen er den sør vestlegaste delen av gravfeltet på utmarka til garden 
Uggdal. Røys 1 var kanskje den mest markerte av røysane og låg omlag 
midt i det gamle feltet. Dokumentasjonen frå 1951 er likevel ikkje eksakt, 
me får slik ikkje jamført denne opp i mot tidlegare dokumentasjon.

Røysa vart undersøkt av Hordaland fylkeskommune i april 2003. 
Gravminnet viste seg å vera ei røys på vel 8 x 9 meter i tverrmål. 
Den hadde fot kjede og var bygd kring ein oppstikkande bergknaus. 
Undersøkinga vår gjekk ut på å dokumentere tilstand og grave ut resten 
med føremål om frigjeving. Røysa vart slik dokumentert med foto før under-
søkinga tok til. Me la så ut eit målesystem med nord- sør aksar. På grunn 
av fjerna vegetasjon var det berre mogleg å dokumentere tre av profilane i 
senterkrysset over røysa. Desse vart lagt ut med ein halv meter breidd, men 
profilen i sørleg sektor var skadd av tidlegare tiltak. Røysa vart slik doku-
mentert i fire sektorar og dokumentert både i profil og flate.

Foto av røysene slik dei viste seg våren 2003 før me fjerna torv og gras. Bildet 
viser røys 1 sett i mot nord, steinane til høgre omlag midt i bildet er då røys 2 
som vart grave ut i juni 2003 (foto Hordaland fylkeskommune).
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Foto av røys 1 etter oppreinsking av skada og ikkje skadde deler av røysa. Profilbenkane 
viser at røysa har vore dekt av torv og der mest berre berget har vore synleg. Ut i frå 
observasjonar i felt såg røysa ut til å ha få nyare skader (foto Hordaland fylkeskommune).

Tilstandsdokumentasjon 
for røys 1 før undersøking
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Oppreinsking og dokumentasjon i flate

Røysa hadde eit tett dekke av torv, der torva var grodd godt inn i dei 
øvre laga med stein. Ut i frå dette synest det som om røysa har lege lenge 
utan ytre påverknad. I fleire delar av røysa var det søkk og bert fjell, her 
er det grunn til å tru at det er fjerna stein i eldre tid. Steinane var etter 
måten fint sortert på storleik og lagt slik at det var forma på røysa som var 
viktig. Der berget hadde søkk var det røysa opp stein og der berget stakk 
opp var laget med stein tynnare.

Det vart under oppreinsking ikkje gjort funn av korkje gravgods eller 
konstruksjonar i overflata. Dette kunne tyde på at røysa var rimeleg intakt. 
Dokumentasjonen viser at røysa hadde ein del eldre utkast i nord nordvest 
og i sør søraust. Dette må vera eldre utkastingar då dei låg godt under 
torva i dag.

Teikning av røysa i flate etter oppreinsking av torv og jordmassar. Gjennom 
dokumentasjonen ser me at her er ingen synlege kammer i overflata eller andre 
anlegg som indikerer gravlegging. Fot kjeda er godt synleg, den er bygd av større 
stein, men desse er ikkje innbyrdes jamnstore.

N

S

AV
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Inn måling

I samband med utgravinga til fylkeskommunen vart det lagt opp eit 
aksesystem nord-sør og aust-vest. Dette systemet vart lagt slik at begge 
røysene er i same målesystem. Røys 1 ligg slik frå 3 meter nord –sør og 
strekk seg til vel 13 meter i overflata. Røys 2 byrjar då på omlag  21,5 meter 
til 31 meter på nord-sør aksen. 

På røys1 vart det og målt inn høgdedata med nivelleringskikkert og med 
omsyn til dagens bakke fekk den ei høgd på vel 0,8 meter. Toppunktet var 
noko forskyvd i høve til vårt sentrum. Dokumentasjonen vår viser likevel at 
då fot kjeda var etablert skulle den vera ei markering av  røysa si form og 
har nok slik vore synleg, den var i dag dekt av inntil 10 cm. med torv. Røysa 
har slik hatt ein konstruksjon der høgda var på vel 1 meter.

Røysa har ei fot kjede som tydeleg er konstruert som ei rund marke-
ring rundt røysa. Denne har ein ytre diameter på 8 meter i aust – vestleg 
retning. I nord – sør har røysa ei utstrekning på 9 meter. Gravminnet fekk 
slik ei rundoval form.

Profilane viser at røysa har vore noko større og at torva er noko nedsige, 
truleg grunna maskinell ferdsle over haugen.

I sør vestre kvadrant av haugen viste det seg ved vidare undersøking at 
berget skrådde utover og at eldre haugfyll – stein var blitt fjerna. 

Under arbeid med å mål inn høgda til røys 1 med nivelleringskikkert. Bildet tatt 
i frå nord mot sør og viser  oss korleis røys 2 ligg  nærmast til høgre i bildet. Til 
venstre i bildet ser me staden der røys 3 ligg (foto Hordaland fylkeskommune).
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Det var grodd godt med torv inn i laget slik at steinen nok er fjerna for 
ein del år tilbake, truleg frå då ein drenerte og sette opp steingardar i 
området. Profilen viser at stein er lagt inn til fjellet for å forma dette til eit 
gravminne. Det var ingen konstruksjonar i sektoren, slik at her har det 
vore viktigaste å gje form til gravminnet. Sjølv om det var ein del organisk 
materiale mellom steinane synest dette vera sekundært tilført og at røysa 
har vore bygd av rein stein.

Teikning av profil til vestre del profilbenken til røysa. Denne er dokumentert mot nord. 
Her er øvste laget med torv rota i med gravemaskin, øvste laget/rekka med stein er 
lause og tatt vekk under oppreinsking (markert som svarte felt). Resten av fyllmassen 
ligg inntil berget som her strekk seg mest 2, 5 meter ut frå sentrum av røysa.

Sør vestre del av røys 1, her er steinfyllet rydda bort. Ingen synlege konstruksjonar 
i denne delen av røysa og steinen låg tett inntil berget. Det som er tolka som fot 
kjede og fundament til denne, står att saman med profilbenken, som vart doku-
mentert gjennom målgjeve foto dokumentasjon (foto Hordaland fylkeskommune).



13

I området mot nord der det framleis var vegetasjonsdekke, vart det lagt 
att ein profilbenk på nord – sør aksen. Når dei ulike sektorane vart under-
søkt viste det seg at mykje av den nordlege delen var fast fjell og at tidle-
gare fyllmasse var fjerna. Røysa stod her fram som flatare enn den truleg 
har vore.

Profilbenken hadde frå sentrum av røysa ikkje stein i det heile, det som 
var torvdekke viste seg å vera vegetasjon rett på berggrunn. Lenger mot 
nord var steinane meir tilgrodd og røtene hadde slik løfta laga av stein i 
frå kvarandre. Med berre eit lag lengst inn mot sentrum var her svært laus 
fyllmasse. Steinane datt ut av sin posisjon.

Oversikt over nord austre del av røysa etter oppreinsking og regnver. Her kan me 
tydleg sjå at røysa er konstruert rundt bergkollen og at steinane er lagt til for å 
forma ei rund kvelva røys (foto Hordaland fylkeskommune).

Austre profilbenk dokumentert frå nord. Her kan me sjå at steinane ligg mykje på 
plass, men at ein del av fyllet nede ved fot kjeda må vera fjerna, dette må vera ein 
eldre skade som me tolka som gjort i samband med oppdyrking av området.

N

S

A V
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Gravleggingane

Oppreinskinga av røysa viste at røysa var bygd over eit berg, men stadvis 
var det tettare lag med stein. Andre stader var laga lausare sett saman. Det 
vart slik påvist det som me tolkar som to gravleggingar i røysa. Grav 1 ligg i 
sør austre del av røysa, medan grav 2 ligg i nord vestre del av røysa. 

Profil av nordre profilbenk sett mot vest.  
Her er fyllmassen lausare i samansetting og fleire  
stein falt ut frå profilen. Torva har grodd mykje rundt 
steinane og me får slik negative hol - markert som svarte felt.

Røys 1 i flate med markering av gravleggingane i røysa, grav ein i søraust, medan 
grav 2 ligg i nord vestre del av røysa.
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Grav 1

I ytre kant av sør austre kvadrant vart det konstatert eit svært 
kompakt lag med stein. Her var det i undergrunnen påvist eit avgrensa lag 
med grå sand, leire. Eit lag som strakk seg frå fot kjeda og inn mot berget. I 
dette vart det gjort funn av keramikk og jern. 

Keramikken viser ein grov type som truleg er magra med kvarts.  Biten 
av jern plasserer funnet til jernalder. Typen av keramikk er og kjent frå 
ein tidleg del av eldre jernalder. Dette opnar opp for ei tolking av gravleg-
ginga som ei grav i ei mindre røys inntil berget. Røysa med fot kjeda vert 
sekundær i høve til denne og bygd delvis over den gamle røysa. 

Område i røysa der ei mogleg gravlegging vart påvist, her var det lagt eit lag 
med grå sand/leire under røysa. Det vart funne nokre bitar av keramikk og noko 
fragment av jern.

Detaljfoto av funna 
gjort i samband 
med utgraving av 
gravbotn - grav 1 
i frå røys 1. Kera-
mikken til høgre 
synest vera grovare 
og lausare brend 
enn i grav 2. 
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Grav 2

Ved oppreinsking av nord vestre kvadrant i røysa vart me var at stein-
fyllet var meir blanda med trekol og slik hadde ein mørkare farge. Det var 
ikkje synleg noko konstruksjon, men det vart observert at større stein var 
brukt i fyllmassen under topplaget. I mot nord var det mykje berg og sprek-
kane var her fylt i med stein. Mot vest var steinfyllet markert svartare på 
farge. Berget hadde her ein djup markert sprekk.

Det var tydeleg at øvre del av sektoren hadde vore omrota – plyndra i 
eldre tid. Under steinar og laus torv var det mykje røter og jord. Det vart 
gjort funn av keramikk og i dette laget. Under dette laget kom me ned på 
dei meir urørte delane av gravlegginga.

Funn
Undersøking la opp til at her var ei mogleg gravlegging. Det viste seg 

at dei i samband med gravlegginga hadde nytta eit markert skar i berget 
som kammer til ei branngrav. Det vart funne både skår av keramikk og 
jernfragment. Fragmenta var mykje rusta, men låg slik at dei er rimeleg 
å tolka som gravgåver. Keramikken hadde dekor med strekar og var mest 
truleg frå minst to spannforma leirkar. 

Funna av keramikk viser seg å ha strekdekor på ei side. Dei har svak 
krumming og er truleg av typen spannforma keramikk. Dekorelementa 

Nord vestre del av røysa. Her er nordre del rydda og berget lagt bart, mot vest 
er laget med stein djupare og blanda med trekolhaldig masse. Dette gjekk ned 
mellom steinane og slik ikkje eit resultat av sekundær brenning over. 
(foto Hordaland fylkeskommune).
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kan minne om stilane ein finn inn i Hardanger og Voss. Keramikken plas-
serer grava til eldre jernalder i tida frå omlag 300 til 450 etter Kristus. I 
motsetnad til grav 1, vart det her funne mykje meir skår etter keramikk. 
Denne var magra med kleber og brend, fleire av fragmenta var brend på 
begge sider. I alt vart det funne i overkant av 180 fragment av keramikk, ut 
i frå dekor og randskår har her vore minst 2 leirkar. Typen var då spann-
forma leirkar. I gravmassen vart det og funne jern, truleg deler av ein kniv 
og naglar til eit skrin.

Bilde der gravlegginga inne i kløfta er under utgraving. Det var ikkje spor etter 
noko konstruksjonar her, men truleg har dette kollapsa etter plyndring i eldre 
tid. Me ser korleis grava er konstruert over berget og der naturgjevne tilhøve har 
vorte nytta til gravlegging (foto Hordaland fylkeskommune).

Detalj av gravlegginga, her den mest intakte delen av gravbotn er omlag  60 x 
80 cm. stor og funna er gjort i fyllmassen. Detaljbilde av keramikkskåra som er 
funne i grava (foto Hordaland fylkeskommune).
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Datering

Det vart tatt ut dateringsmateriale frå det som vart tolka som kammer 
i røysa. Denne gav ei tidfesting til 385 – 430 etter Kristi fødsel (Tua-4847). 
Den radiologiske dateringa  fell slik godt saman med dei typologiske  
indikasjonane til yngre romartid.

Bitane av jern er lite kjennelege i dag, 
men truleg er dette deler av tangen til 
ein mindre kniv.

Bitar av keramikk funne i grav 2, bi-
tane har ikkje dekor, men synest vera 
del av same leirkar.

Røys 1 i ferdig  
utgraven tilstand, 

dei konstruksjonsmessige 
 elementa står att slik som  

fot kjeda rundt berget, stad 
 for gravlegging er og markert.
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Røys 2

Røysa vart først dokumentert 
i 2003, men undersøkinga først 
gjort i 2004. Det vart opna eit felt i 
austre kant inn over det som måtte 
vera austleg sektor av røysa. Denne 
var mykje planert og lite minna 
om røys. Ei sjakt på 5 x 2,5 meter 
med forlenging mot nord og aust 
vart graven for å vise røysa sine 
yttermål. Berre i sør vart det funne 
opphavleg røysbotn, medan nordre 
del var fjerna tidlegare.

Røysa er og bygd rundt eit 
berg der større stein låg synleg. 
Avgrensing mot vest vart gjort ut 
frå berget si form og estimert då 
her var nydyrka.

Ut frå observasjonane av den 
attverande delen til røysa, tolka 
me røysa si form til å vera rund. 
Krumminga på ytterkant av røysa 
gjev oss ein sektor som igjen viser 

Røys 2 i første del av undersøking og 
kartlegging. Me ser her eit botnlag 
av røysa ligg igjen inntil berget. Det 
rundar av mot nordaust og viser i ho-
vudsak til at røysa må ha vore rund 
i forma.  Øvre del av røysa er fjerna 
gjennom eldre rydding (foto Horda-
land fylkeskommune).

Røys 2 slik den var etter at torv og gras 
var fjerna. Me kan no sjå den  attveran-
de delen av røysa, men ser og at mykje 
alt er borte (foto Hordaland fylkeskom-
mune).

 Tilstandsvurdering av røys2 i sam-
band med utgraving av røysa.
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til eit tverrmål på opp til 10 meter. Vestre og nordre del av røysa er mykje 
rydda bort slik at både omkrinsen og tverrmålet vert omtrentleg. Berget 
og steinane i sentrum av røysa ligg noko forskyvd i høve til sentrum.

Røys 2 var i si noverande form ein rest av ei røys, store delar av røysa 
var alt borte. Me prioriterte slik å få dokumentert det som var dei mest 
intakte delane i sørleg del av røysa. Me tok av torva over røysa til ytter-
kanten. Der røysa slutta var det tett myr og torv, og det samla seg slik 
fort vatn i kantane av røysa.

Gjennom oppreinskinga fekk me stadfesta at røys 2 hadde ei tilnærma 
sentral gravlegging. Denne låg og i ein sprekk i berget mot vest. Den 
intakte delen av røysbotn viste at det var ein del jord og trekol i fyllet 
mellom steinane. Dette hadde ei avgrensing til området rundt røysa. 
Me tolka dette som at gravlegginga må ha vore likbrenning på staden. 
Truleg har botn i røysa, slik vår undersøking avdekka det, vore laga til før 
brenninga, deretter har bål mørja blitt dekt av stein etter likbrenninga. 
Det var med andre ord ikkje ei rein steinrøys igjen på staden. Gravminnet 
har i si tid ikkje vore noko lita røys, med omsyn til flatemåla må den ha 
vore minst 10 meter i tverrmål. Krumminga i sørleg ende viser at den har 
vore rund. Tenkjer me at berget  og har vore dekt av fleire lag med stein 
har denne og vore over meteren høg. Undersøkinga vår viste at røysa ikkje 
hadde steinsett fot kjede.

På grunn av kompleksiteten ut frå tilstanden på røysa vart det sett 
ut eit lokalt målesystem over røysa som då relaterte seg til dei overordna 
aksane. 

Røys 2 sett frå sørvest i 2004. Her ser me dei intakte delane av røysa med stei-
nane rundt sentralgrava. Det er då botnlaget av røysa som ligg igjen. Røys 3 er 
under av torving, denne vart seinare undersøkt av Bergen Museum (foto Horda-
land fylkeskommune).
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Under oppsetting av målesystem for dokumentasjon av røys 2 sett i frå nord (foto 
Hordaland fylkeskommune).

Teikning av røys 2 sine 
attverande deler.
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Funn
I samband med undersøkinga vart det funne bitar av keramikk i 

området for sentralgravlegginga. Denne var lysebrun og utan synleg 
dekor. Skåra låg truleg på sin opphavlege plass og var del av gravgodset.  
Keramikken hadde ei krumming og form på randa som er kjent frå andre 
bronsealderfunn.

Datering
Det vart gjort ei datering av trekol frå sentralgrava. Denne gav ei tidfes-

ting til 930 – 840 ( Tua – 4846) før Kristi fødsel og er med andre ord frå yngre 
bronsealder. Keramikken synest og vera av ein type som kjend frå denne tida.

Samandrag
Røysene på gravfeltet på Vollane viser at her har vore eit viktig gravfelt, 

viktig i kraft av plassering og arbeidsinnsatsen med røysene. Vestlege del 
av gravfeltet er dokumentert å hatt minst 25 røyser, men truleg har her og 
vore fleire mindre. Desse har i lang tid vore ein ressurs for grensebyte og 
drenering og seinare oppdyrking. Dei arkeologiske undersøkingane viste 

Keramikken i frå røys 2, denne har ikkje dekor, men synest vera av god kvalitet 
med kvartsittmagra gods. Ein av bitane synest å ha brend matskorpe intakt.
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at Vollane må ha vore eit viktig felt alt i overgangen mellom eldre og yngre 
bronsealder. Røys 2 representerer ein etablert praksis alt tidleg i yngre del 
av bronsealderen og stadfestar slik Uggdal som eit viktig område. Røys 
2 viser og noko nytt i høve til dei meir klassiske kystrøysene, som me og 
finn på Tysnes. Gravminnet er lagt inne i Uggdalen, truleg er den ikkje 
den einaste frå denne tida, og det som etter kvart vert eit gravfelt viser oss 
eit teikn på makt og eigarskap. Gravlegginga i røys 2 viser og ein viktig 
kulturhistorisk skilnad, der gravleggingar frå eldre bronsealder ofte er 
med mura kammergraver og gjerne ubrende gravleggingar. Her har me ei 
branngrav der bål mørja, etter den bålet og den døde er dekt av stein. 

Ut frå observasjonar i felt så synest staden vera vald med omhug, kløfta 
i berget er der ikkje tilfeldig og tilfeldigvis eigna. Den er tenkt brukt som 
kammer alt ved brenninga. Røysa har truleg vore bygd opp og planert før 
likbrenninga tok til. Steinfyllet som ligg i botn er blanda med trekol, dette 
kan tolkast som at lik bålet og har vore på knausen. Arealet utanfor røys-
området synest ha vesentleg mindre trekol.

Seinare aktivitetar har nytta stein her frå og slik endra inntrykket 
vesentleg. Det er difor vanskeleg å konkludere om dette er ei urnegrav 
eller ikkje. Det vart funne skår av keramikk i det som me i felt tolka som 
kammer. Ei gravlegging der restar av bein og trekol er plassert i leir-
krukke, som er sett ned i eit kammer høver slik særs godt.

Røys 1 og Røys 2 har mange fellestrekk og mange ulikskapar ved seg. 
Dei ligg ikkje langt frå kvarandre og er slik ein del av det same feltet. 
Røysane er bygde over ein bergrygg, der ei djup kløft er brukt til kammer. 
Konstruksjonen til Røys 1 skil seg frå Røys 2 med at 1 har ei rekkje av 
stein i ring rundt foten av røysa. Fot kjeda er bygd av større løftestein, men 
det synest ikkje vera gjort noko nøyen sortering. Der steinane er mindre er 
dei fundamenterte under, der dei er store nok ligg dei rett på marka. 
Røysa var bygd av småfalen stein, eldre inngrep har gjort at torva har fått 
gro ned mellom steinane, men røysa synest vera bygd som ei tørr steinrøys.  
Det vart ikkje sett noko brannlag i botn av røysa. I nord vestre del vart det 
i eit markert søkk funne keramikk– truleg av ein spannforma type og noko 
fragment av jern. Det vart ikkje sett nokon konstruksjon av kammer anna 
enn det som er skapt frå naturen. Eldre gravplyndring kan ha øydelagt eit 
slikt, men nokob storleik kan kammeret ikkje ha hatt.  

Dateringa til yngre romartid viser at området framleis er ein viktig stad 
for folk, vel 1100 år etter at røys 2 vart bygd. Utgravinga av røysene har slik 
gjeve viktig kunnskap om etablering av gravfeltet og bruken over tid.

I samband med undersøkinga i 2003/2004 vart det påvist ei røys til, 
denne var heilt dekt av torv og gras og stod først fram som ein røysrest. 
Då Universitetet i Bergen undersøkte røysa viste det seg at røysa var 
graven ned i bakken. Den var heller usymmetrisk i flaten. Dei skriv vidare 
at røysa var tettpakka med sand og stein. Dei grov ut røysa og fann at den 
gjekk vel ein halv meter ned i undergrunnen. Utstrekninga var på vel fem 
meter i nord sørleg retning og spissar seg mot nord. Røysa er nedgrave i eit 
større område, men synest vera konsentrert til eit rundovalt felt.
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Ut frå observasjon av ein stein av kvit kvartsitt, tolka museet dette som 
ei grav i frå jernalder. Dateringane frå trekol funne i røysa viser likevel 
tidfesting til overgangen frå sein neolittikum – eldre bronsealder. Museet 
tolkar dateringane som tidfesting av eit eldre dyrkingslag i området.

Legg me dei vitskaplege data til grunn får me eit større samanfall 
mellom røys 2 og røys 3. I samband med røys 2 som ligg rett attmed røys 
3, vart det ikkje påvist noko dyrkingslag eller brenning til beiterydding. 
Heller ikkje ved røys 1 vart det dokumentert noko avsvingslag i massane 
utanfor røysa. Dette kan tyde på at dateringane til røys 3 ikkje er sekun-
dære, men faktisk viser anlegget sin tidshorisont. 

Funn av eit flintavslag i røysa, ei flekke er ikkje tidsbestemmande i seg 
sjølv, men er meir vanleg i eldre tider enn i jernalder. Kulturhistorisk ligg 
røysa nærare steindyngegravene enn jernalderen sine røyser på overflata. 
Om dette held stikk, så viser funna på Vollane ein svært lang tidshorisont. 
Ei tidslinje som strekk seg frå vel 4000 år sidan og fram til og med yngre 
romartid omlag 400 etter Kristus. 

Samlar me trådane får me data frå tre gravleggingar som er ulike i 
tid og rom. Felles for dei er plasseringa på ein felles stad som må ha vore 
i bruk i svært lang tid. Først og eldst er truleg røys 3, som då er graven 
ned i undergrunnen. Det var ingen synlege markørar på overflata og 
museet tolkar heller ikkje at slike har vore der. Området var dekt av tjukk 
grastorv, slik at nyare fjerning av ei mogleg røys er lite truleg. Dateringa 
frå Røys 2 er rimeleg godt plassert i yngre bronsealder. Røys 1 vart tidfest 
både gjennom yngste datering og funn av spannforma keramikk til yngre 
romartid. Gravfeltet får slik ein bruk på vel 2700 år. 

Fornminnegranskingane har slik gjeve oss ei unik innsikt i eit lokalt 
gravfelt. Røysene viser at området har vore ein viktig stad for Tysnes. For 
å forstå gravfeltet må me kunne tenkje vidare. Uggdalen deler to viktige 
grender frå kvarandre, dei gamle gardane Uggdal (Opdal) og Onarheim. 
Begge stadane har rike fornfunn elles. Truleg er desse fornminna plassert 
med omhug. Frå gamalt av har ein kan hende tenkt at kystrøysene skulle 
vise makt og tilhøyrsle. Med andre ord eit signal til dei som er på utferd. 
Det er neppe den lokale turen mellom naboar, men truleg i større saman-
hengar. Kan hende har gravfeltet i Uggdal og hatt ein slik funksjon, som eit 
merke, gravfeltet er slekta, grenda og bygdelaget si markering av makt og 
tilhøyrsle. 

Graver som grensemarkeringar
At gravleggingar kan ha mange ulike funksjonar er rimeleg sikkert. 

Først av alt er det ein stad der dine næraste ligg gravlagt. I eldre tider var 
det her dei budde og heldt til. Forfedrene var jf. sagaen ein aktiv del av 
kvardagslivet. Store haugar og røyser viser slik til viktige, og kan hende 
etla til mektige anar. Slekt som får ein funksjon som vaktarar over gard 
og grend. Gravleggingar må vera eit viktig signal til folk som ferdast. Kor 
vidt haugar og røyser markerer ei grense slik me tenkjer det er meir uvisst. 
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Dersom slektssamfunnet har nytta Uggdals feltet i bort i mot  2700 år, som 
gravstad for sine døde, låg dette neppe knytt til ein av gardane sine ytter-
grenser, til det ville kultstaden vera for viktig. I det daglege livet vil nok 
kontakten mellom slekter i regionen vera svært omfattande og Uggdal må 
slik ha vore ein kultstad for fleire slekter i regionen.

Gravene viser på eit vis til farande at no kjem ein til gards eller grend. 
Skikk og seder for korleis ein skulle te seg, var kan hende vel omfattande 
då, slik som i dag. Menneske har til alle tider hatt ritar for handsaming av 
sine døde. Slik er det og med gravlegginga i byrjinga av bronsealderen og 
frametter. Folk på ferd anten i frå fjern eller nær, har hatt si eiga oppfat-
ning og kunnskap om kva gravene har betydd. Ei meining som i dag er tapt 
for oss. Gravene me har undersøkt viser ulike tradisjonar knytt til si tid.  

Vollane som kultstad kan hevdast å verta etablert i byrjinga av bron-
sealderen. Bronsen, som er ei ny slag prestisjevare, må fraktast over lange 
strekk og fordrar slik lengre ferder. I Hordaland kjem det og eit aukande tal 
gjenstandar av bronse, noko som må vise til kontakt mellom folk over lange 
strekk. Handel, gåvebytte, eller reine røvarferder, det er nok her snakk om 
både og. Bronsen gjev nye impulsar til samfunnet og slik kan grav 2 vise ei 
endring som har kome til. 

Graver som kultstader
Slik som me i dag har våre ritual for å gravlegge våre døde, har ein i 

førhistorisk tid hatt sine. Lite er likt, men ein fellesnemnar er at staden dei 
døde ligg har ei tyding for oss alle. Kyrkjegarden dei siste 1000 åra har i 
folketru og segn vore ein viktig og heilag stad. Gravleggingane i Uggdal og 
andre store gravfelt, må ha hatt sine sett av ritual og segner. Frå seinare 
del av jernalderen kjenner me til forfedredyrking, denne heldt på så langt 
ut som i vikingtid. Trongen for felles kultstadar i eit samfunn skal ein 
heller ikkje undervurdere og det er klart at eit område med langt over 100 
synlege gravminne må dette ha vore ein mektig potent plass i det gamle 
slektssamfunnet. Gardane som no er etablerte har hatt eit vidt landområde 
der forfedrane sine graver har vore viktige grensemarkørar og kulturstader.

Me ser at dersom me legg dateringa til grunn så har grav 3 ei anna 
utforming enn dei andre gravene. Den kan vera ei av dei eldste gravene på 
feltet og slik vise til byrjinga av ein rituell bruk av Vollane. Grava – røys 3, 
som var utan eller med ei lita markering i overflata ligg i eit område som 
den gong var prega av myr, bekkar og elva. Ut frå funn som er gjort i myrar 
og små tjern, meiner me at desse må ha vore rituelle stader. I kombinasjon 
med gravleggingar har den rituelle statusen auka på.  Røys 2 har ei grav-
legging som viser oss nye sider ved gravleggingsritual. Slik me tolkar data 
i frå utgravinga, må det her ha vore ei likbrenning på røysa. Me veit at 
likbrenning vart vanleg i denne tida elles i Skandinavia. Om våre observa-
sjonar er rette har ein då vel 900 år før Kristi fødsel, sett i gang eit arbeid 
med å førebu likbrenninga, velja stad, setja i gang bygging av botnen til 
grava over fjellknausen og så frakta den døde opp til staden. 
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I seg sjølv viktige handlingar i samfunnet som skal koordinerast og 
mest truleg gjerast etter faste ritual for å sikra den døde og dei levande. 
Handsaminga av dei døde viser like mykje til dei levande si kollektive 
oppfatning av korleis samfunnet er og skal vera. 

Røys 1 er interessant i og med at det vart funne to gravleggingar her. 
Grav 1 ligg tett ut mot steinkransen rundt røysa. Keramikken som er funne 
her gjer at me må sjå dette som ei tidleg gravlegging – truleg i frå ein eldre 
periode enn det grav 2 viser. Grav 2, er mykje yngre og etablert mellom 
åra 300 til 400 etter Kristus. Praksisen med handteringa av den døde er 
framleis knytt til Vollane. Våre observasjonar viser at dette og må ha vore 
ei branngrav, men fråveret av trekol i røysa tyder på at liket er brend ein 
annan stad. Om dette har skjedd på Vollane er ikkje fagleg påvist. Røysa 
viser likevel den same tankegangen i og med at gravrestane er plas-
sert i eit kammer som er delvis i ei naturleg kløft. Røysa er bygd over eit 
massivt berg, som gjev mykje gratis med omsyn til bygging av gravminnet. 
Hovudmomentet er likevel ikkje innsatsen, men det at både dei levande og 
døde får ei stor og markert røys. Røysa har slik vore eit særs viktig moment 
der bygging og avgrensinga med steinrekkja i ytterkant og viser til at 
samfunnet no har andre ritual for sine forfedre.

For å forstå gravfeltet på Vollane er det viktig å femne vidt i vår tilnær-
ming. Gravene viser slik ikkje berre ei fysisk grense mellom gardane: 
Truleg viser dei ei grense mellom verda ein levde i og gudeverda. Dei 
avdøde vart viktige bodberarar til gudeverda, som til ulike tider alltid 
har vore viktige for folk flest. Vollane har slik blitt ein tradisjonsstad alt 
i førhistorisk tid, der dei ulike gravskikkane har tent same funksjon over 
lang tid.

Ser me på utbreiinga av dei kjende gravleggingane på Vollane er dette 
eit stort gravfelt. Me veit sikkert at det er i bruk i alle fall frå bronsealderen 
av og fram til ut i jernalderen. Gravminna ligg plassert på begge sider 
av elva og finst både som store røyser og små steinleggingar. Ulikskapen 
mellom røysene viser kan hende nettopp kor viktig staden har vore.  
Det var i tidlegare tider kontakten til gudeverda, som var eit viktig poeng. 
I Beowulfkvadet, som skildrar samfunnet på 500 - 600 talet etter Kristus, 
får me ei innføring i korleis dei avdøde skal handsamast for best å æra 
avdøde og ein sjølv. Legg me dette til grunn har gravminna si form og stor-
leik noko å seia for statusen til avdøde i si tid. 

Sjølv om det er mange fjerna røyser på gravfeltet er det ikkje kjent funn 
frå gravene. Våre undersøkingar gav heller ikkje store prangande funn. 
Her var små bitar av keramikk og rusta jern. I eit heller fuktig daldrag 
vil nok gravgåver lett gå tapt over tid. Steinplukking og rydding har heller 
ikkje gitt innmeldte funn. Truleg har dette berre sett fart i destruksjonen. 
Me har heller ikkje funn frå yngre jernalder inne på gravfeltet. Frå andre 
stader er det i denne tida at gravgåvene verkeleg er å finne. Det kan vera 
grunnar til å tolka dette som at Vollane som gravfelt går ut av bruk i over-
gangen til yngre jernalder.
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Vollane i yngre jernalder

Gravfeltet på vollane kom verkeleg i fokus når ein byrja sjå på vegfaret 
som går bortom feltet. Med eit fokus på ferdsle så er Uggdal unik, då her 
er bygd opp ei veglinje steinsett med stabbesteinar fram mot vad i elva. 
Fylkeskommunen fekk i 1994 gjort ei magnetometer undersøking av grav-
feltet på nordsida av elva og sør for steingarden mellom bruk 13 og 9. Her 
var det på synfaring påvist ei tuft etter eit langhus. 

Bergen museum har datert tufta til yngre jernalder, merovingartid. 
Tufta viser noko nytt i høve til tidlegare aktivitet på området. Legg me 

Resultat av resistivitetsundersøkingar i Uggdal (Rapport Sampson og McGill 
1995), lyse felt er område med ulik måleverdiar. Raud linje er dei elementa som 
dei ser som sikre, medan blå linje er dei elementa som er tolka som meir uvisse, 
eller ikkje synlege gjennom  metoden.

Inn målte polygon av 
røysene og tufta i 2015
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til grunn data i frå 1994, ser me at huset ligg oppe i eit gravfelt, kilt inn i 
mellom det som er tolka som røyser. Moderne grenseskilje og aktivitet har 
gjort ei overordna tolking vanskeleg. Det me kan sjå er at vegen går forbi 
huset på nordre side. Med andre ord er huset bygd oppe i gravfeltet, men 
i relasjon til vegfaret. Hustufta ligg plassert rett sør for ei gravrøys og eit 
gardfar. I vest ligg den opp i ei større røys. I sør og aust er den omkransa 
av røyser. Ser me på gardfaret går dette mest truleg over ei mindre røys  
før det svingar.

Dette kan tolkast som om langhuset og vegfaret i si meir regulerte 
form truleg er yngre enn gravminna på staden. Det er slik grunn til å tru 
at dette representerer ein ny bruk av området. Kultstaden, eller i alle fall 
deler av den, har ikkje same meining som før. 

Målingane og resistivitetsundersøkingane viser stort samanfall med 
GPS inn målingar i frå 2015, sjølv om dei er gjort med 20 års mellomrom. 
Her ser me korleis tufta er lagt midt oppe i røysene og korleis vegfaret kjem 
inn over vollen. Metoden med motstandsmåling vart og brukt på feltet nord 
for elva og gav gode påvisingar, både når det gjeld gravrøyser og vegfar.

Vegen og vada
Ei undersøking som Hordaland fylkeskommune gjorde i 1998 viser at 

vegen med stabbesteinane er fundamenterte og ikkje tilfeldig plassert. Det 
er med andre ord lagt ned mykje arbeid i denne vegen. Ved vadet vart det 
gjort eit snitt som viser at i den vasstrekte torva ved elva ligg fleire lag med 

Tore Bjørgo og Per Morten Ekerhovd i ferd med å undersøkja vegen opp i frå 
vadet (foto Hordaland fylkeskommune).
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stein for å stabilisere grunnen. Vegen har slik blitt viktig for ferdsla mellom 
bygdelaga. Vegfar elles er oftast i form som holvegar og trakk i lendet, men 
i område med mykje ferdsle har trongen til å få styrt både dyr og menneske 
vore viktig. Vegen si utforming opp gjennom Uggdalen er like mykje eit 
vern av slåttemarka og åker til gardsbruka omkring. 

Det er vist til at vegen er frå mellomalderen, men truleg er den langt 
eldre. Gravfeltet sin bruk har fordra transport og ferdsle, dette har mest 
truleg vore etter faste vegfar anten ein kom eine eller andre vegen. 

Prosesjons veg eller ikkje, ein bruk utelet ikkje ein annan. Det er 
klart at gravleggingar som kulthandling nok har vore i form av ein eller 
annan prosesjon. Det me kjenner til av eldre vegfar viser at mest alle 
vegar frå førhistorisk tid er smale. Det er først med meir omfattande 
bruk av hest, slede og kjerre at vegane må bli breiare. Stabbane og vada 
styrer slik ferdsla i eit område der nybrotstida har teke til. Kan hende 
er det folkeauken som igjen fører til nyetablering av gardsbruk. Det er 
innmarka til desse som igjen har skapt behovet for regulering av vegen. 
Vegfaret må likevel ha vore viktig då bruken har gjeve slike utfordringar. 
Utskiftingskartet frå 1863 viser vegen slik den låg oppført som gåveg. Den 
går i frå det gamle klyngetunet på Opdal og sørover i retning mot grav-
feltet. Stabbane og vada har slik styrt ferdsla ut om eng og åkrar  
i uminnelege tider.

Vegen viser seg å vera steinsett opp i frå elva, stabbane langs med vegen er godt 
fundamenterte og står støtt (foto Hordaland fylkeskommune).
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Historia

Samlar me alle den kunnskapen me har, så kan me fortelja både store 
og små soger frå lang tid attende. Når Vollane vart gravstad var det i ei tid 
med aukande fast busetnad med jordbruk som leveveg. Det gamle jeger- og 
sankarlivet vart bytt ut med hus og heim langs dei gode landbruksareala 
opp forbi strendene. Tilhøyrsle og ættesamfunnet vaks seg sterkare og me 
finn gravminne både ved kysten og i Uggdal. Gravene på Vollane represen-
terer nok ein mytologisk bruk, der avdøde skulle vera bodberar begge vegar. 

Samfunnet veks til og kontaktane aukar på. Ikkje berre gjennom 
handel og hærferd, men impulsar frå verda ikring kjem inn og endrar folks 
sed og skikkar. Me kan spora slike endringar i gravene frå feltet. I den 
yngste grava er avdøde framleis ein bodberar mellom gudar og menneske, 
men skikken dei levande har nytta er endra i høve til tidlegare. Slik fortset 
spora å vise oss at Vollane over lang tid har vore ein viktig stad. 

Mot slutten av jernalderen ser dette ut til å endre seg. Det ser ikkje ut 
til at feltet får nye graver, men derimot byrjar ein med langhus inne på den 
før så heilage grunnen. Vegen og huset synest ikkje å ha teke omsyn til dei 
gamle gravene. Ser me på endringane i samfunnet elles, kan dette tolkast 
som at dei gamle tradisjonane er brotne. Kultpraksisen er kan hende flytta 
til meir sentrale deler av bygdene og til dei einskilde gardstuna.  
Staden vert utslåtte og gardsbruk, kan hende for gardsbruk, 
som igjen forsvann med tida. 

I slutten av jernalderen og mellomalderen er Tysnes eit sentralt område. 
Øya ligg omlag midt i leia for den aukande handelen i mest alle retningar. 
Når me ser at både Opdal og Onarheim vert sentrale grender er det ikkje 
urimeleg at ferdsla mellom kyrkjestadane er stor, så stor at veg og ferdsle 
må sikrast med vad og stabbar. Dei gamle stiar og trakk vert fram etter 
mellomalderen eit godt organisert system med steinsett veg og vad, så godt 
at det framleis var i bruk på 1800-talet.

Gravfeltet i Uggdal er med sine attverande funn og den kunnskap som 
er kome fram, ei levande sogebok som viser oss mange sider ved det førhis-
toriske samfunnet me tidlegare ikkje visste om.

Referanser: 
Sampson og McGill: Resitivitetsundersøkelser på Uggdal, mars og juni 1995. 
Rapport frå arkeogeofysiske undersøkelser. Hordaland fylkeskommune 1995
Handeland, Heidi 2005: Arkeologiske undersøkingar i Uggdalsdalen – Røys 3. 
Uggdal gnr. 69 bnr 13 Tysnes kommune, Hordaland fylke. Seksjon for ytre kul-
turminnevern, Bergen museum, Universitetet i Bergen 2005.
Utskiftningskart for garden Opdal, Tysnes Thinglag Søndhordlands Fogderi, 
Søndre Bergenhus Amt 1867: Nord og Midthordland jordskifterett, jordskifteret-
ten saksarkiv.
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Første gong ein høyrer ny skule på Onarheim nemnt er i 1909. Etter kvart 
utvikla det seg ein klassisk strid: Kvar skal skulen liggja? Ein månad før 
krigsutbrotet i 1940 bestemte kyrkjedepartementet at skulen skulle byggjast 
i Kvitevollsneset. Slik blei det altså ikkje. Då saka blei teke opp att etter 
krigen, gjekk ho og like til departementet, som så i 1954 bestemte at skulen 
skulle liggja i Gamlehaugen. Den tapande parten bad om at saka skulle 
takast opp på nytt, men dep. heldt fast ved avgjerda si, og i 1957 kunne 
nyeskulen i Gamlehaugen innviast.   

I samband med skulen si 50-årsmarkering i 2007 laga eg jubileums-
skriftet: «Du har tusen rike minne». Naturleg nok stod åra 1957-2007 i 
sentrum der, medan bygget si kronglete soge fram til 1957 måtte kortast 
ned til eit minimum.

Under arbeidet med skriftet fann eg i arkivet til Tysnes kommune 
og statsarkivet i Bergen mykje interessant stoff om soga til bygget i 
Gamlehaugen. For meg som fekk striden om bygget «inn med morsmjølka», 

Skulehussaka 
på Onarheim
Av Arne Onarheim

Nyeskulen 1957. Klar for dei første elevane. Foto: Torbjørg Onarheim. 
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og i tillegg har hatt mesteparten av mitt yrkesaktive liv på denne skulen, 
var det enkelt å svara ja då leiaren i sogelaget, Mikal Heldal, spurde om eg 
ville skriva om dette i sogeskriftet.

Alt som blir referert til i denne artikkelen er henta frå offentleg tilgjen-
gelege papir. Eg har bevisst kommentert lite, men let lesaren dra sine eigne 
konklusjonar. Mange dokument inneheld og såpass klår tale at yttarlegare 
komentarar ikkje trengst.     

Enkelte vil sikkert meina at ein var best tent med å ikkje grava fram 
gamle stridssaker som denne. Eg trur saka no ligg så langt attende i tid at 
ein kan sjå på det heile  med eit lite smil. Det vil og vera bra om nye genera-
sjonar har litt kunnskap om ein strid som var med å prega ei heil bygd i eit 
halvt århundre. Dessutan er det og alltid noko å læra av historia.      

Saka om bygget varde altså i nesten 50 år.  Aktiviteten er likevel 
vesentleg konsentrert om åra 1937-40 og 1949-54.

Litt om politisk organisering
Før krigen kunne gjerne saksgongen i ei skulesak vera slik:  Saka tok 

til med eit krinsmøte. Krinsmøtet var ope for alle røysteføre i ein skule-
krins. Møtet hadde berre rådgjevande mynde. Saka kunne så gå vidare til 
skulestyret. Det var eige skulestyre for Onarheim sokn.  I mange saker 
hadde skulestyret og berre rådgjevande mynde, og sakene gjekk då vidare 
til soknestyret, som hadde den avgjerande makta.  Skuletilsynet skulle 
m.a. sjå til at skulane  blei vedlikehaldne.  Saksgongen kunne då vera: 
Krinsmøte – skulestyre – soknestyre.

Etter krigen var krinsmøta som tidlegare, men det blei no eitt skule-
styre for heile Tysnes kommune.  Soknestyra blei avvikla, og heradsstyret 
(seinare kommunestyret)  overtok mange av soknestyret sine oppgåver. 
Saksgongen blei då: Krinsmøte – skulestyre – heradsstyre.

Kvitevollsneset eller Gamlehaugen?
«Gamleskulen» på Onarheim stod på Hagareset og var oppsett i 1872.
19.01.1909 blei det halde krinsmøte på Onarheim. «Til behandling 

forelaa: At faa opført nyt skolehus for Onarheim skolekreds. Enstemmig 
besluttedes: Paa neste budsjet blir at opføre et saa stort bidrag som omsten-
digheterne tillater til nevnte skolehus. Som grund for dette anføres at det 
nuværende skolehus er og i lang tid har været forlite, idet huset kun har 
plass til 18 elever, mens det nu er over 30 i hver klasse.»

Etter dette møtet ser det ut til å ha vore helst roleg kring saka i 16 år. 
Men 07.02.25 valde soknestyret ei nemnd til å koma med kostnadsoverslag 
og framlegg til tomt for ny skule i Onarheim krins.

Alt i 1929 blei dei  to tomtene Kvitevollsneset og Gamlehaugen sett 
opp mot kvarandre, for 21.01 det året gjorde soknestyret vedtak om å få 
tilbod på bygg og  planering av leikeplass på desse to alternativa. Vidare 
vedtok dei at krinsen måtte få uttala seg i tomtespørsmålet. Krinsmøtet 
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blei halde ein månad seinare, og der røysta 44 for Gamlehaugen og 38 
for Kvitevollsneset.  I skulestyret  røysta 6 for Gamlehaugen og 2 for 
Kvitevollsneset.

Fylket og Bjørgvin skuledirektørembete blir kopla inn
I første del av 30-åra gjekk saka att og fram lokalt mange rundar  utan 

at det ser ut til å ha vore noko særleg framdrift. Men på slutten av 30-talet 
blir fylke og departement kopla inn i saka. Det er tydeleg at striden no har 
kvest seg til.

09.10.37 var det på nytt krinsmøte. No blei røystetala 43 for 
Kvitevollsneset, 10 for Gamlehaugen og 15 for tomt hjå Torbjørn Onarheim. 
Skulestyret gjorde tre mnd. seinare slikt vedtak med 7 mot 2 røyster: 
«Skulestyret vil telja til at det nye skulehuset vert bygt i Hvidevollsnes.»

03.02.38  gjorde soknestyret og vedtak om Kvitevollsneset. (5 mot 3 
røyster.) Tomta det no var snakk om i Gamlehaugen blei funne å vera 
mindre tenleg, og mindretalet røysta difor for tomta hjå Torbjørn Onarheim.

Seinare anka mindretalet i soknestyret avgjerda inn for skuledirek-
tøren i Bjørgvin. Han svara då at det ikkje var høve til å anka då det ikkje 
var gjort i rett tid.

08.02.38 sender Torbjørn Onarheim m.fl. skriv til fylkesmannen om at 
to av medlemene i soknestyret, G. Hjertager og Jens Flornes, kunne vera 

Gamleskulen på Hagareset, ny 1872, nedbrent 1990.      Foto : Lokalhistorisk 
arkiv i Tysnes.
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ugilde i denne saka då G. Hjertager var seljar av tomta i Kvitevollsneset, 
(salssum 75 kr) og ordføraren, Jens Flornes, var svogeren hans.  

01.03.38 svarar fylkesmannen at han ikkje finn at nokon av dei har 
«føremon av betydning» som kan gjera dei ugilde i saka.

04.03.38 røysta soknestyret på nytt over saka, og resultatet blei det 
same som ein månad tidlegare. No med 7 mot 2 for Kvitevollsneset.

16.04.38 hadde skulestyret møte. Til møtet førelåg det tilbod frå Johs. 
Onarheim om ein ny tomt lenger oppe i Gamlehaugen. Samrøystes vedtak: 
«Då skulestyret anser seg ferdig med denne saka, sender ein tilbodet vidare 
til soknestyret til etterretning.»

07.10.38 hadde skulestyret nytt møte der det førelåg skriv frå 
«oppsitjarar i Onarheim krins» om å få bygt huset på den nye tomta i 
Gamlehaugen. Vedtak:  «Då den falbydde plassen for Onarheim skulehus 
hos Johs. Onarheim er den lunaste og mest lagelege, vil skulestyret telja til 
at denne plassen vert vald.» (7 røyster)  «Representant John Vattedal gjekk 
frå møtet og protesterte mot denne handsaming.»

Ei veke seinare vedtok soknestyret å  lysa grunn- og planeringsarbeidet 
i Kvitevollsnesett ut på anbod. Same dagen blei tomta skyldsett, og kort tid 
etter tok grunnarbeidet til.

26.08.38 hadde Torbjørn Onarheim m.fl. klaga til fylkesmannen 
over ugildsavgjerda og bede han ta saka opp att. Vel ein månad seinare 
svarar fylkesmannen. Han viser til skrivet sitt av 01.03 og held fast ved 
avgjerda. 

Justis- og kyrkjedepartementet kjem inn i saka
I desember 1938 skriv Torbjørn Onarheim til justisdepartementet. Dep. 

får der G. Hjertager si formues- og inntektssamansetjing.   19.12.38 svarar 
dep.  Det seier seg samd med fylkesmannen i ugildsspørsmålet.

I jan. 1939 skriv Torbjørn Onarheim igjen til justisdep. Det var kome 
noko nytt inn i saka: Det synte seg no at mesteparten av tomta ikkje blei 
liggjande på G. Hjertager, men på H. Hjertager.

13.02.39 svarar justisdep.  Dep. skriv m.a.: «No opplyser klagaren, 
Torbjørn Onarheim, at G. Hjertager sin bror, H. Hjertager, var seljar av 
resten av skulehustomta i Kvitevollsneset for   kr. 1.925.-» ------«Etter 
dette finn departementet at avgjerda ville kunne føre med seg personleg 
særføremun av betydning for H. Hjerteger.  G. Hjertager og svogeren hans 
ordførar Flornes (gift med H. Hjertager si syster) var ugilde til å vera med 
under handsaming av saka. Etter røystetala må ein difor rekna vedtaka 
av 3/2 og 4/3 for ugilde, og saka må takast opp att på nytt der habile vara-
menn er med.»

Arbeidet på tomta blei no stogga, og saka måtte takast opp att. 
Alt ei veke seinare, 20.02 heldt soknestyret nytt møte. Det møtte no to 

varamenn (Gerhard Alsaker og Samuel R. Onarheim) for dei to ugilde. Med 
5 mot 3 røyster blei det no vedteke at tidlegare vedtak blei gjort om inkje, og 
at saka skulle sendast skulestyret for oppattaking frå nytt av.
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Kva spørsmål kunne vurderast på nytt?

Soknestyret hadde altså no bestemt at saka skulle takast opp att 
frå grunnen av, men det blei strid om kva som kunne takast opp att. 
Kvitevollsnesfløyen, som no utgjorde mindretalet i soknestyret, heldt på 
at det berre kunne veljast mellom dei to tomtene det var røysta over i 
møtet som no var erklært ugyldig: Kvitevollsneset og tomta hjå Torbjørn 
Onarheim. Gamlehaugfløyen, som no utgjorde fleirtalet, meinte ein no 
stod heilt fritt med omsyn til tomteval og ville  byta ut tomta hjå Torbjørn 
Onarheim med den nye tomta i Gamlehaugen.

11.03.39 skriv skulestyreformann Nils Lid til skuledirektøren.  I brevet 
står m.a.: «Når det så vart klårt for Torbjørn Onarheim at hans tomt 
gjekk heilt ut, er det han ved ny manøver slår til ljod for ein heilt ny tomt 
i sept. 38 og ved ei misvisande framstelling får det vyrde dept. til å skifta 
meining.» ------- «Fleirtalet i soknestyret sitt vedtak den 20-2 d.å. går 
utenom den reelle sak. Det var greidt framhalde for dei av ordf. at det var 
vedtaka av 3/2 og 4/3 – 38 saka galdt. Då forelåg ikkje noko um ny tomt 
hjå Johs. Onarheim. Hans tilbod kom fyrst 16.april etterpå.  Fleirtalet si 
meining er at saka skal takast uppatt frå nyom med sikte på å få huset sett 
på den nye tomta.  Soframt soknestyret skulde på nytt røysta over vedtaki 
3/2 og 4/3 – noko som etter det vyrde dept. sitt skriv til fylkesmannen, av 
13/2 39 skulde vera sjølvsagt, so har fleirtalet ved si votering og vedtak gått 
utanom sin kompetanse. Det må det vyrde dept. verta gjort merksam på. 
Det vert mindretalet sitt vedtak som er kompetent i dette møte.»

14.03.39 skriv skuledirektør Knut Markhus til kyrkjedep. m.a.: «Den 
saka eg her sender det vyrde departement er av noko uvanleg slag – og har 
alt valda store vanskar, som vil auka etter som tida går og draga økono-
miske tap  og andre ulempor med seg for Onarheim sokn.» ------ «Striden 
stod mellom Kvitevollsneset og ei tuft hjå far til Torbj. Onarheim (ein 
nemner han og ikkje faren, avdi Torbj. Onarheim er hovedaktøren i saka). 
Ei stund etter at saka var avgjort, finn dei ei ny tuft som dei byd fram, og 
får eit fleirtal for denne i soknestyret, og for at saka skulde takast opp att.» 
Etter ei lengre utgreiing konkluderer skuledirektøren slik: 

«Spørsmålet som eg vil be det vyrde departementet å gjeva svar på er 
då dette: Er dette vedtaket i soknestyret i orden – slik at fleirtalet i sokne-
styret no kan senda saka attende til ny handsaming – eller må det gjera 
vedtak om ei tuft – anten ei av dei to som det var val millom før, eller even-
tuelt den nye det no er tale om. Står soknestyret heilt fritt og kan krevja 
saka oppatteken, so må ho sjølvsagt attende til krinsen og gå alle instansar 
gjennom på ny.» 

17.03.39 skriv «skulestyret hermed ved formannen», Nils Lid, til 
justisdep. om ankesaka frå Torbjørn Onarheim m.fl.  Lid uttaler m.a. 
følgjande: «Hadde det vyrde dept. søkt upplysning hjå skulestyret 
samstundes det mottok dei ymse skriv frå aksjonshald – av folk som står 
heilt utanom  det offentlege administrasjonsarbeid i sokni, so vilde den leide 
strid straks vore ordna, då det vyrde dept. si kjenning kom uventa og for 
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underskrivne – som har hatt meir med denne saki å gjera enn nokon annan 
– er heilt uskynleg og meiningslaus. Dei rette instansar sine utgreiingar, 
som byggjer på faktiske og vel overtenkte grunngjevingar utifrå saksbe-
handling må vel for det vyrde dept. vega upp for ein aksjon, bygd på makt-
haveri. Kann det vyrde dept. trass i alle upplysningar og no sist under-
strika forhold med umsyn til Henning Hjertagers (påståtte av aksjonen) 
interesse, likevel gjeva Torbjørn Onarheim o.fl. medhald, då vert det heile 
uskynleg for skulestyret og vil føra til kaotiske tilstande.»

21.03.39 sender justisdep. svar til fylkesmannen. I svaret står m.a.: 
«Då det etter dept. si avgjerd av inhabilitetsspørsmålet ikkje føreligg noko 
bindande om val av skulehustuft, går ein ut frå at soknestyret vil stå heilt 
fritt når saka igjen blir førelagt det.»

Soknestyret hadde no fått medhald frå høgste hald i at ein no stod heilt 
fritt i tomtevalet,  og alt ein månad seinare var det krinsmøte med val av 
skulestad. Røystetala blei 72 for Kvitevollsneset og 62 for den nye tomta 
i Gamlehaugen. Dagen etter krinsmøtet gjekk skulestyret med 5 mot 4 
røyster inn for Kvitevollsneset.  Ei veke etter kom saka på nytt opp i sokne-
styret. No med dei same to varamenn. Resultatet blei 5 for Gamlehaugen 
og 3 for Kvitevollsneset. I vedtaket heiter det m.a.: «Gamlehaugen er etter 
oppmåling sentrum i skulekrinsen, og dertil er plassen lun og med fritt 
utsyn.»

04.05.39 bed kyrkjeminister Nils Hjelmtveit justisdep. om råd i saka.  
Han fekk svar fjorten dagar seinare, der det m.m. heiter:  «Det som skule-
styreformannen Nils Lid seier i skriv dagsett 17. mars no sist, har ein vore 
kjend med før, og det gjev såleis ikkje tilføre til at ein gjer noko meir med 
saka.»

Då det ikkje var 2/3 fleirtal  for Gamlehaugen i soknestyret, kom saka 
attende frå fylkesmannen til ny avrøysting. 01.06.39 handsama soknestyret 
saka på nytt med same utfall som 20.02.

Sept. 39 (udatert brev)  skriv Nils Lid brev til kyrkjeminister Nils 
Hjelmtveit. Brevet byrjar slik: «Med takk for hugnadleg samvær på Stord 
i sumar – det var gilde dagar – vil eg beda Dykk å ta avgjerd i spursmålet 
skulehustuft i Onarheim snarast.»

 Med to års mellomrom hadde Lid og Hjelmtveit  eksamen frå Stord 
lærarskule. Truleg kjende dei kvarandre frå skuletida der. Her kan liggja 
noko av forklaringa på Nils Lid sin iver etter å skriva brev til departe-
mentet, og at kyrkjeministeren engasjerte seg personleg så sterkt i saka.

Den bortkomne anken
14.09.39 skriv kyrkjeministeren til skuledirektøren. Ministeren 

nemner der at skuledirektøren har vore personleg i dep. å snakka om saka. 
Markhus hadde då nemnt at det ville koma inn ein anke. Kyrkjeministeren 
seier han ville venta med å svara til ankesaka førelåg, men nokon anke  
var ikkje komen. Han avsluttar skrivet slik:  «Ein skal difor beda opplyst 
snarast om denne saka er avgjord eller om det kjem inn ankesak. Dersom 
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saka ikkje er avgjord og ein ventar på svar av dei spørsmåla herr skuledi-
rektøren har reist, skal ein straks taka saka opp til drøfting.»

29.09.39 svarar skuledirektør Knut Markhus kyrkjestatsråden. Han 
skriv m.a.: «Eg levde i den tru at saka var i departementet til avgjerd. 
Ei etterrøking hjå oss syner at saka er send til fylkesskules. i mai med 
den fråsegn at skuledirektøren vil anka saka til departementet. No ligg 
formannen i fylkesskulestyret på sjukehus, men eg har vore å tala med 
han, og han meiner saka var eks. frå han i mai. Til kontoret hjå oss er ho 
ikkje attkomen, og eg trudde ho var i dept. Korleis ein no  skal gjera det so 
framt ho ikkje fins i departementet veit eg ikkje riktig.»

14.10.39 skriv Torbjørn Onarheim til kyrkjedep. m.a.: «Då saki var 
fyre i Onarheim soknestyre til andre gongs behandling, etter krav frå 
fylkesmannen i Hordaland, avdi der ved fyrste gongs behandling ikkje var 
2/3 fleirtal for avgjerdi, vart krav um anke ikkje framsett slik avsnitt 17 
i kommunelovi krev.» Brevet er underskrive: «Med høgvyrdnad Torbjørn 
Onarheim formann i arbeidsnemndi for tomti i Gamlehaugen, som er 
vedteken som byggjeplass av Onarheim soknestyre.»

26.10.39 sender kyrkjeministeren på nytt svar til skuledirektøren.  Der 
skriv han m.a.: «Som nemnt i skriv dagsett 14. f.m. er ikkje ankesaka 
komen inn til departementet. Ein bør vel difor først få nøye etterrøkt hos 
fylkesskulestyret om saka er komen bort eller ikkje. Dersom ein ikkje 
kan finna den att, lyt ein vel freista om mogleg å få gjenpartar av saka til 
vegar.»

27.11.39 sender skuledirektøren brev til dep. der han argumenterer for 
Kvitevollsneset. Han avsluttar med: «Både fylkesskulestyre og skuledirek-
tøren er såleis samde om å be departementet avgjere saka slik.»

Tre dagar seinare skriv fylkesskulestyreformann M.L. Skjold til skule-
direktøren m.a.: «Eg har som De ser berre skrive under på Dykkar skriv, 
då eg er heilt samd. Det ville vera ille om ein  sovoren kranglefant som 
Torbjørn Onarheim skulle få medhald av departementet i dette.»

I løpet av 1938-39 hadde det no gått ei mengd skriv mellom dei ymse 
instansar. Brevskrivinga heldt fram i januar og februar 1940. I hovudsak  
omhandla det dei bortkomne papira.

17.02.40 avsluttar skuledirektøren denne brevvekslinga med eit skriv 
til kyrkjedepartementet. Skrivet sluttar slik: «Fleire opplysningar om saka 
er det diverre uråd å skaffa, og eg vonar det vyrde departement kan taka ei 
avgjerd etter det som går fram av dei ymse dokument som fylgjer.»

Kyrkjedepartementet: Skulen skal byggjast i Kvitevollsneset
28.02.40 sender kyrkjeministeren svar til skuledirektøren på ankesaka.  

Om dei to tuftene skriv ministeren: «Det er opplyst at dei to tuftene det er 
tale om, ligg sentralt og vakkert til. Tufta i Kvitevollsnes er turr, medan det 
er vasseg på den vedtekne tufta. Skal huset stå på den vedtekne tufta, lyt 
ein ha brunn saman med ei heil grend, medan ein på Kvitevollsnes anten 
kan ha brunn berre saman med H. Hjertager eller ein kan få brunn åleine.»  
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Skrivet sluttar slik: «Om sjølve saka er departementet samd med fylkes-
skulestyret og herr skuledirektøren i at tufta i Kvitevollsnes bør veljast. 
Departementet avgjer difor saka såleis at soknestyrevedtaket frå 1/6 1939 
blir omgjort, og skulehuset i Onarheim krins blir å setja på den omhandla 
tufta i Kvitevollsnes.»

Kampen held fram
Når dep. no hadde avgjort ankesaka og bestemt at skulen skulle 

byggjast i Kvitevollsneset, skulle ein kanskje tru at saka var avgjort. Men 
slik gjekk det ikkje. Den tapande parten slo seg ikkje til ro, men arbeidde 
vidare.

30.03.40  sende dei som tidlegare hadde utgjort fleirtalet i sokne-
styret (Gerhard Alsaker, Samuel R. Onarheim, Møllerup L. Skaten, Knut 
Skorpetveit og Torbjørn Solheim) klage til kyrkjedep. på dep. si avgjerd.  I 
klagen held dei m.a. fram: «Det er oplyst at dei to tuftene det er tale om 
ligg centralt og vakkert til.» -----«Det er til tomt på Kvitevollsnes frå fjell-
garden Storesætre, som er den gard som ligg lengst burte, 1023 m lengre 
veg enn der er frå Teigen, som ligg lengst til motsett sida. Der er soleis ikkje 
centralt, og Storesætre hev atåt det snøfast og tung veg å gå. Kvitevollsnes 
ligg uvanleg verhardt til og leikeplassen er utsett for sjødrev.» 

Vidare imøtegår klagarane påstanden om at tufta i Kvitevollsneset er 
turr, medan det er vasseg i Gamlehaugen. Dei meiner og det ikkje er sant 
at skulen i Gamlehaugen må ha brunn saman med ei heil grend og seier: 
«Kjelda som det er peika på – Storekjelda kalla – er berre medkomen etter 
uppmoding av herr skulestyreformannen. Den er då helst komen med avdi  
det ville falla billeg for skulestellet og avdi der er rikt um vatten. 
I motsetning til hjå Henning Hjertager. I hans brunn er der, avdi der var 
lite vatten, leida inn vatten  i grøft frå ein open bekk, som kjem frå ein 
høgareliggjande bustad og frå stad, som delvis er bruka til beite.» 

Dei meiner og at arbeidet på tomta var sett i gong før det førelåg lovleg 
vedtak, og avsluttar  slik: «Me skynar so lite gongen i denne saki,  
men me tykkjer anken skulde vore inne til departementet i rett tid. 
Kan det vera god nokk grunn, at ein mann segjer han hev sendt anki 
og at den er burtkomen?»

01.04.40 skriv adv. Otto Roll til kyrkjedep. m.a.: «Jeg har av en rekke 
oppsittere i kretsen fått mig forelagt brev av 28.februar dette år fra det 
ærede departement.» Han bed om å få utlevert dokumenta i saka, får dei 
tilsendt  og takkar i brev av 17.06: «Dokumentene blev mig sendt med det 
ærede departements brev av 8.april d.å. (Merk datoen!) som imidlertid først 
var postlagt 7.mai.» 

16.07.40 sender lensmann Harald Sunde og Nils Lid brev til skulestyret 
om at dei same dagen har målt veglengder og funne at strekkja Storesætre 
– Kvitevollsnes var 3650 m, medan vegen skulehustomta – Teigen var 2760 
m.

17.07.40 sender Onarheim skulestyre v/formannen, Nils Lid,  eit sju sider 
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langt brev til kyrkjedep. Nokre utdrag frå skrivet: «Hr. Torbjørn Onarheim, 
som er leidaren for aksjonen mot skulehustomt i Kvitevollsnes, er ikkje tenkt 
å gjeva seg enno, ser det ut for. Den 30.mars d.å. har han skrivi eit nytt 
innlegg, og har så fått fleirtalet i soknestyret til å skriva under innlegget, 
som skal vera ein protest mot det vyrde dept. sitt vedtak i tomtespørsmålet.» 
---- «Når skulestyret har fått ein lageleg og fin tomt godkjend, så får Torbj. 
Onarheim m.fl. orsaka at skulestyret vil vera blindebukk for alle slags påfyn-
ster.» ---- «Etter at no saka vart innanka for det vyrde Kyrkje- og underv.
dept. vart ho avgjort slik der, at skulehuset skal stå i Kvitevollsnes. At dette 
vedtak av det vyrde dept. gjekk Torbj. Onarheim m.fl. imot, har eggja han til 
vidare åtak. Han skil ikkje millom sanning og usanning, alt vert usanning 
for han, alt som går mot hans lyst og vilje.»  ---- «Det ville då vera makelaust 
at skuledirektørar, fylkesskulestyreform. og skulestyre sitt syn på denne sak, 
skulle ingen ting vega, medan Torbj. Onarheim si «sakkunne» går over alt. 
Om så var tilfelle måtte han alt for lenge sidan vori «oppdaga» , han er 40 
år gammal. Men til i dag har han korkje vori med i soknestyret eller skule-
styret.  Det segjer ikkje så lite.»

Nils Lid avsluttar skrivet slik: «At no materialane til Onarheim skule 
må liggja, og arbeidet stå hen i det uvisse, sjå det er den reelle fylgje av hr. 
Torbj. Onarheim sitt arbeid og strev med saka, eit arbeid han ærleg fortente 
ein reprimande for frå det vyrde Kyrkje- og undervisn. dept.»

Ordførar Jens Flornes har gjeve følgjande påskrift på skrivet: 
«Underskrivne, som har fylgt saka heile tida, kan sanna at dei opplys-
ningar den vyrde skulestyreformannen gjev i ovanståande skriv er rett.»

22.07.40  sender skuledirektøren saka attende til dep.  I eit vedlegg 
skriv han: «Med skulestyret er eg samd om at det er syrgjeleg at ein skal få 
forpurra ei sak som denne med å kvervla opp så mykje støv som det er gjort 
her, og eg vonar at det vyrde departement no let dei som framleis prøver å 
halda saka gåande skyna, at ho er endeleg avgjord og at vidare skriving 
ikkje vil føra til noko.»

Verdskrig ga lokal våpenkvile
Det ser ikkje ut som aktiviteten i saka månadane etter at dep. 28.02.40 

hadde bestemt at skulen skulle byggjast i Kvitevollsneset, førte til noko 
endring i avgjerda. Tyskarane hærtok landet 9.april, og saka stilna etter 
kvart av. Folk hadde fått anna å tenkja på. I tillegg sette nazistane etter 
kvart det demokratiske systemet meir eller mindre ut av spel. Først mot 
slutten av 40-talet kjem saka opp att.

Etter krigen: Nye moment
Dep. si avgjerd frå 1940 om at skulen skulle byggjast i Kvitevollsneset 

var gjeldande vedtak under krigen, men mot slutten av 40-talet blei det 
etter kvart klårt at motstandarane av Kvitevollsneset ikkje hadde 
gjeve opp kampen. 



40

Lokalt var det ei viktig endring at Torbjørn Onarheim i 1948 overtok 
som ordførar etter Jens Flornes. 

På fylkesplan hadde Knut Markhus, som hadde vore ein ivrig 
forkjempar for Kvitevollsneset, slutta.  Ny skuledirektør var Nils 
Hodnesdal. Han synte seg tidleg som tilhengjar av Gamlehaugen og blei i 
heimen min omtala med stor vørdnad.

Eit nytt moment blei og trekt inn i saka: Spørsmålet om samanslåing av 
Onarheim og Skjellevik skulekrinsar.

21.11.49 sender skuledirektør Hodnesdal brev til kyrkjedep. og bed om å 
få tilsendt dokumenta i saka.  

Samanslåing Onarheim – Skjellevik?
28.12.49 var det krinsmøte i Skjellevik. Sak: Samanslåing med 

Onarheim. Det blei fleirtal for samanslåing med 18 mot 15 røyster.
Av ein eller annan grunn gjekk det heile to år før det var krinsmøte på 

Onarheim om same saka.  Men på dagen to år seinare, fjerde juledag 51, 
kom endeleg møtet, og då var til gjengjeld både skuledirektør Hodnesdal og 
fylkesskulestyreformann Mons Flesland til stades. Her blei det fleirtal mot 
samanslåing med 74 mot 69 røyster.

13.02.52 handsamar Tysnes skulestyre saka om samanslåing  av 
Onarheim – Skjellevik.  Det blei fleirtal mot samanslåing med 13 mot 
10 røyster.  Ein månad seinare handsama heradstyret saka. Her blei det 
fleirtal for samanslåing med 23 mot 8 røyster.

09.04.52 godkjenner Hordaland fylkesskulestyre samanslåinga.

Spørsmålet om skulestad kjem opp på nytt
Det var no endeleg bestemt at krinsane Onarheim og Skjellevik skulle 

samanslåast. Dette ser ut til å vera viktigaste grunngjevinga for at val av 
skulestad og kunne takast opp på nytt.

 30.07.52 sender skuledir. brev til Tysnes skulestyre om felles krinsmøte 
Onarheim – Skjellevik. På sakslista stod val av skulestad. Hodnesdal var 
nok budd på stort frammøte, for han skriv m.a.: «Det må sytast for stort 
nok møterom».

24.10.52 blei krinsmøtet halde.  No blei det fleirtal  for Gamlehaugen 
med 102 mot 73 røyster. (Dvs. at det var møtt fram 175 røysteføre personar.)

03.11.52 sender Onarheim skuletilsyn nordre krets brev til Tysnes 
skulestyre. (Brevet er underteikna av Alfred Berge, Kristoffer K.  Vattedal 
og Ivar Magnussen). I brevet heiter det m.a. om tomta i Kvitevollsneset:  
«Denne er absolutt den tørreste og beste. Den er også den billigste. Brevet 
fortel vidare om prisar, veglengder og areal på tomtene. Dei stiller og eit 
spørsmål: « Fins der noe offentlig dokument som viser at den innkjøpte tomt 
i Kvitevollsnes ikke er god nok?»

04.11.52 hadde Tysnes skulestyre møte. Ved avrøysting om skulestad 
fekk Kvitevollsneset 12 røyster, Gamlehaugen 11 røyster.
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05.11.52  skriv Nils Lid til kyrkjedep. Han skriv m.a.: «Ein vil gjera 
merksam på at saksdokumenta, det her gjeld, har enno ikkje vore hand-
sama på vanleg måte, korkje i Tysnes skulestyre eller i Tysnes heradstyre.» 
Vidare skriv han at saka skal handsamast i neste heradstyre, og at «under-
skrivne har bedi om å verta innkalt til nemnde møte til å klargjera saka  
og få den dokumentert.»

04.12.52 skriv skuledir. til Tysnes skulestyre om brevet frå Nils Lid.  
Han skriv at det er heradstyret som avgjer om ikkjemedlemer skal få gje 
utgreiing i ei sak. Vidare skriv han ein del om dokument, og at det må 
sikrast at dei ikkje kjem bort, for «like før krigen kom alle dokumenta i 
denne saka bort, og det må ikkje taka seg opp att.»

23.04.53 skriv to medlemer av Onarheim skuletilsyn (namna deira 
vantar på avskrifta) til Tysnes heradstyre. Dei skriv m.a.:  «Då eit medlem 
og to varamedlem av Onarheim skuletilsyn den 3/11 1952 har sendt til 
Tysnes skulestyre ei fyreteljing i saki:  Val av skulehustomt i Onarheim, so 
vil underskrivne medlemer av skuletilsynet gjera merksam på, at skrivet er 
ein privat uttale frå vedkomande, Onarheim skuletilsyn hadde ikkje vore 
kalla til eller halde møte om den sak og dei som har sendt skrivet hadde 
ingen rett til å framstilla det som om skrivet kom frå skuletilsynet».  Dei 
seier så frå om at dei er usamde med det som står i skrivet og tek føre seg 
kostnader, avrøystingar og veglengder, som dei har ei lengre utgreiing om, 
med mange veglengder oppgjevne på meteren. M.a.:  «Når lensmann Sunde 
og Nils Lid mælte avstandet millom Storesætre og Gamlehaugen, tok dei 
ikkje med 133 m gardsveg heime på Storesætre.»

24.04.53  vedtok Tysnes heradstyre med 21 mot 10 røyster at Onarheim 
nye skule skulle byggjast i Gamlehaugen.  Med det skulle ein kanskje tru 
at saka var avgjort.

Ny anke til departementet
6 av dei 10 som hadde utgjort mindretalet i heradsstyret gav ikkje opp, 

men anka saka inn for departementet.     
26.09.53 har kyrkjedep. motteke ankesaka og bed om opplysningar om 

folkesetnad, vegsamband, lengd på vegane og kor mange born som må skys-
sast under dei to alternativa. Ei veke seinare svarar Tysnes skuleinspektør-
kontor v/Øyvind Døssland på dep. sine spørsmål.

05.02.54 skriv kyrkjedep. til skuledirektøren m.a.: «Så vidt ein kan sjå 
har overtilsynet denne gongen teki standpunkt for tomta på Gamlehaugen, 
mot tidlegare Kvitevollsneset. Før departementet avgjer anken, tør ein difor 
be herr skoledirektøren grunngjeva nærare kvifor tomta på Gamlehaugen 
no bør nyttast».

15.03.54 sender skuledir. svar til kyrkjedep.  Han skriv m.a.: 
«Skulestaden i Gamlehaugen var før krigen planlagd nede ved vegen, der 
det er brattlendt og der det er eit vass-s. Skuleplassen er no planlagd lenger 
frå vegen, der det er ein flate. Det er såleis ikkje heilt ut same skulestaden.»
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Kyrkjedepartementet:  Skulen skal byggjast på Gamlehaugen

08.05.54 sender kyrkjedep. v/statsråd Birger Bergersen brev til skule-
direktøren med svar på ankesaka. I brevet står m.a.: «Departementet har 
før teke stode til plassen for ny skole i den gamle Onarheim krins. Ein 
fann då at Kvitevollsneset måtte veljast. Etter den tid er Skjellevik lagt 
til Onarheim, og spørsmålet blir difor om dette kan føra med seg at det no 
bør fastsetjast ein ny stad som høver betre for den nye storkrinsen.» ---- 
«Departementet tok i 1940 standpunkt til ei anna tuft på Gamlehaugen 
enn den som no er etla til skoletuft. Den nye tufta på Gamlehaugen ligg 
lenger frå vegen på ein flate. Dei innvendingar departementet hadde vedko-
mande tufta på Gamlehaugen, er difor ikkje lenger til stades.» --- «Etter det 
som no ligg føre i saka, finn departementet at den nye skolen i Onarheim 
krins bør byggjast på Gamlehaugen. Departementet finn difor ikkje å 
kunna ta anken frå mindretalet til fylgje. Den nye skolen for Onarheim 
krins blir difor å byggja på Gamlehaugen.»

Nokre etterdønningar
Med det skulle ein kanskje tru at saka var endeleg avgjort, men med ein 

såpass lang og hard strid var det vel ikkje så uventa med nokre etterdønningar.
11.02.55 sender kyrkjedep. skriv til skuledirektøren. I skrivet står:  

«H.r.advokat Ivar Follestad, Bergen, har på vegne av dei som ynskjer skolen 
lagt til Kvitevollsneset, sendt departementet ei føreteljing med søknad 
om at dep.  tar denne saka opp til ny avgjerd slik at skolen kan bli lagt til 
Kvitevollsneset.

Departementet har på nyt nøgje gått gjennom dokumenttilfanget i 
saka, dei som tidlegare har vori sende inn, og dei nye opplysningane som er 
gjevne. Ein skal melda at ein finn å måtta halda fast ved den avgjerdi som 
vart teken 8.mai 1954.

Skolehuset blir derfor å byggja på Gamlehaugen.»
13.10.55 sende Nils Lid brev til kyrkjedep. om saka. Han refererer frå 

ymse skriv m.a. skrivet frå skuledirektøren til kyrkjedep der skuledir. 
seier: «Skuleplassen er no planlagt lenger frå vegen, der det er ein flate. 
Det er såleis ikkje heilt ut same skulestaden.»

Om denne påstanden skriv Lid:  «Det er den same flaten Johs. 
Onarheim falbydde til skulestyret våren 1938. Skilnaden er at tomta er 
utvida frå to mål til ca. tre mål. Denne fråsegna frå herr skuledirektøren er 
av same kvalitet, altså rett og slett usanning.»

25.11.55 sender kyrkjedep. svar til Nils Lid.  Dep. skriv at dei tidlegare 
har behandla spørsmålet tre gonger, og at dei ikkje kan  sjå det er kome 
fram noko nytt. Dei held difor    fast ved det siste vedtaket.

I «Tysnes» nr. 9  1956 har Nils Lid eit lengre innlegg om skulehussaka. 
Lid avsluttar innlegget slik: «Når usanning kan brukast som rettsgrunnlag 
i statsadministrasjonen slik som i dette tilfellet er påvist, må det vera på tide 
at Riksstyret tek opp til alvorleg prøving om slikt har heimel i norsk lov.»
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«Så lang ei tid, så lang ein strid»

skreiv Garborg om målstriden. Det same kan seiast om skulehusstriden. 
Men til all lukke kan me ikkje stemma i med det Garborg sa vidare: 
«Og enno stend me midt deri!»  For 8. august 1957 kunne skulen endeleg 
innviast.

Gymnastikksalen (noverande bibliotek) var fullsett av folk. Mellom dei 
mange innbedne gjestene var skuledirektør Nils Hodnesdal og formann i 
fylkesskulestyret, Mons Flesland.

Det vermde nok gamlehaugtilhengjarane godt då arkitekten for bygget i 
talen sin m.a. sa: «Det er ikke vanskelig å bygge et hus når man har en slik 
tomt å arbeide med.»

Formannen i byggjenemnda, Øyvind Døssland, heldt og tale og avslutta 
slik: «Eg vil vona at borna må kjenna det slik at skulen her vert den andre 
heimen deira, som dei vil verna om og stella fint med. Så vil eg beda ordfø-
raren i Tysnes om å overta huset, og eg vil også beda om at huset må 
vernast om og vedlikehaldast så det alltid må vera ein pryd for bygda.»

Deretter overleverte han nøklane til ordførar Johannes Heggland. Han 
leverte dei vidare til krinsformannen, Olav Kjønn, som så gav dei til skule-
styrar Erik Alfarnes.

Dette var og skulle vera ein gledens dag. Likevel var det nok mange som  
tenkte attende på den lange og kronglete vegen det hadde vore å nå fram til 
målet. Truleg var det denne dagen og brei semje om at dette var ein høveleg 
dag til å gravleggja striden for godt. 

Skulen i dag. Tilbygg til venstre 1975, til høgre 2000. Foto: Olav Skjellevik.
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Sluttkommentar

Skulehussaka inneheld nok stoff til å sprengja ramma for sogeskriftet. 
I denne artikkelen er berre teke med det eg meiner  trengst for å få eit visst 
innblikk i problemstillingane og saksgongen. Som annonsert innleiingsvis har 
eg gjeve få kommentarar under vegs.  Vil likevel gje nokre  sluttkommentarar:

Nokre vil nok meina at Nils Lid, eller «Lien» som han gjekk for i dagleg-
talen, av og til nyttar vel sterke ord og vendingar i denne saka. Eg føler 
difor trong for å teikna eit litt meir nyansert bilde av denne mannen.

Lien var kjend for at når han gjekk inn for ei sak gjorde han det fullt 
og heilt, noko han og viser til fulle i denne saka. Denne artikkelen gjev nok 
inntrykk av at Lien var hovedaktør på Kvitevollsnessida i skulestriden. I 
røynda var nok andre aktørar minst like sentrale, men Lien var den som 
lettast treiv til pennen. I tillegg var han formann i Onarheim skulestyre i 
åra før krigen.

Då han vinteren 56 arbeidde med det harmdirrande innlegget til 
«Tysnes» referert frå ovanfor, var eg heime i stova hans kvar laurdag 
ettermiddag og fekk orgelopplæring. Lien var då 66 år og heilt på tampen 
av si lærargjerning, men han var like full av entusiasme som tidlegare, og 
undervisninga gjekk med liv og lyst medan kona hans, Brita, sat i godstolen 
og strikka.

Foreldra mine var ikkje nett på lag med han i skulesaka, men mor mi, 
som hadde hatt Lien som lærar i 7 år ved Tveit skule 30 år tidlegare, var 
trygg når ho sende meg til han. Lien var og storsinna nok til å ta mot son 
til ein motstandar kvar laurdag ettermiddag til 3 kr timen.

Lokaliseringssaker er ofte spørsmål som skapar engasjement og strid 
lokalt. Likevel kan ein undrast over korleis ei «fillesak» som dette med val 
mellom to tomter som berre ligg 600 m frå kvarandre, kunne skapa slik 
strid gjennom fleire tiår.  Ein viktig grunn var nok utan tvil at det tidleg 
gjekk prestisje i saka.  Ingen av partane slo seg til ro om dei tapte eit slag 
eller to, men kjempa vidare for til slutt å vinna krigen. Dette kan ein t.d. 
sjå ved at kvitevollsnesfløyen tre gonger tok saka like til departementet, og 
at gamlehaugfløyen først ved fjerde forsøk fekk medhald i ei ugildssak.  

 Verre er det å finna grunnen til den store  interessa for saka lenger opp 
i systemet.  Tidvis kan det sjå ut som dette var mellom dei viktige sakene 
det blei arbeidd med på fylkes- og departementsplan.  Døme på dette er at 
skuledirektør Markhus i 1938 møtte personleg opp  hos kyrkjestatsråden 
for å diskutera saka, truleg for å leggja inn eit godt ord for Kvitevollsneset. 
Eller når  skuledirektør Hodnesdal og fylkesskulestyreformann Flesland i 
1951 var til stades på krinsmøte på Onarheim, truleg for å gje tyngde bak 
argument til fordel for Gamlehaugen.  Fylke og dep. sende kvar ut meir enn 
20 skriv i saka. 

Det er tydeleg at begge sider strevar med å finna vektige argument 
for at deira tomt er den beste. Gamlehaugfløyen meiner at det er sjødrev i 
Kvitevollsneset, medan motparten klagar over vasseg i Gamlehaugen, og at 
skulen der må ha brunn saman med andre. I 1939 vedtok Onarheim sokne-
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styre bygging i Gamlehaugen. Etter mykje att og fram  blei ein anke på 
vedtaket godkjend. Rett før krigsutbrotet gav kyrkjestatsråden (Hjelmtveit) 
den ankande parten medhald.  Dei to argumenta nemnde ovanfor mot 
Gamlehaugen er dei einaste han nemner særskildt som grunnlag for vedtaket 
når han seier: «Der det er vasseg» og «ha brunn saman med ei heil grend».

Då saka blei teke opp att etter krigen, gjorde gamlehaugfløyen eit 
poeng av at tomta deira no ikkje var nett den same som før krigen. I 1953 
vedtok heradstyret Gamlehaugen som skulestad, men deler av mindre-
talet anka. Denne gongen gav ikkje  statsråden (Bergersen) den ankande 
parten medhald. I grunngjevinga viser han til argumentet nemnt ovanfor 
og seier: «Dei innvendingar som departementet hadde vedkomande tufta i 
Gamlehaugen, er difor ikkje lenger til stades». 

I stor grad var det geografien som avgjorde kva fløy ein støtta i saka. 
Skiljet gjekk ved ei line trekt  mellom dei to tomtene. Med få unnatak 
støtta dei som budde på nordaustsida av denne «demarkasjonslina» 
Kvitevollsneset, medan dei som budde på sørvestsida støtta Gamlehaugen. 

I lange periodar gjekk det sosiale livet i bygda sin vante gang upåverka 
av saka, men i dei mest aktive periodane vil det vera ei overdriving å hevda 
at alt var berre fryd og gaman.  Saka blei nok mykje diskutert, men oftast 
med personar frå same fløy. Diskusjon med motparten trur eg dei fleste 
heldt seg langt unna då temperaturen i slike tilfelle lett kunne bli høg. 

Likevel er det slik at striden ikkje kunne rokka ved  det sterke 
samhaldet som har vore og er i Onarheimsbygda når det røyner på, eller det 
faktum at me har vore og er stolte av bygda vår.    

Onarheimsbygda. Gamlehaugen litt til høgre. Kvitevollsneset i høgre bildekant. 
(Innanfor «Buaholmen».) Foto: John Tye.
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Tredje juledag 1944 vert det teke eit etter måten sjeldant fotografi på 
Holma. Det viser eit tysk krigsskip som ligg med nasen vendt mot nord. 
Biletet er utydeleg, skipet er vanskeleg å skjelne i den gråkvite desember-
dagen. Sjølvsagt har tidas tann gjort sitt, men den dårlege biletkvaliteten 
skuldast også ein annan faktor – nemleg at det er teke i all hast. Det kunne 
vera ein risikabel affære å ta bilete av fienden sine krigsskip. Fotografen 
sitt namn er Ole I. Holme.

– Ja, det stemmer, fortel Alvilde Holme, enkja etter Ole I. Holme, som 
døydde for nokre år sidan – Det var mannen min Ole som tok biletet. Men 
kvar har de fått tak i det? Biletet vart borte for oss etter krigen. At det plut-
seleg skulle dukka opp att no er jo heilt utruleg. Nei, dette var interessant å 
sjå att, utbryt ho.

Biletet det ikkje var lov å ta:

Då X29 låg i Søreidsvågen
Av Svein Ove Agdestein og Knut Rage

Biletet som Ole I. Holme tok i løynd. Z29 til ankers i Søreidsvågen, med  
Høviskeland i bakgrunnen. Eit skremmande syn. (Lokalhistorisk arkiv i Tysnes)
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– Det er ikkje så god 
kvalitet på biletet. Kanskje det 
er teke gjennom stoveglaset?

– Nei, nei. Det er teke 
utandørs, nede i bakken 
utanfor huset vårt. Men det 
var jo strengt forbode å ta eit 
slikt bilete. Me kunne koma 
skikkeleg i heisen for det. 
Difor galdt det om at ingen 
såg noko. Dermed vart biletet 
teke i løynd, og i all hast. Ein 
annan ting er at det ikkje var 
særleg god kvalitet på kame-
raet. Det var eit slikt firkanta 
lite kasseapparat som ein 
hadde den gongen, me kjøpte 
det før krigen. Det er mest 
utruleg at han klarte å ta det. 
Me var nervøse etterpå. Dei 
engelske flya fòr så tett over 
hustaka at det var reint nifst. 
Dei dukka opp i ein farleg fart, 
frå aust, så gjorde dei ein låg 
sving og flaug tilbake over 
Stølefjellet. Ja, det var nifst 
å bu på Holma under krigen, 
ikkje minst då flya kom.

Me låg midt i skotlina. Huffameg, fortel Alvilde Holme.

Eineståande bilete
– Så de var redde?
– Redde, ja? Me var alltid redde når det låg båtar i Søreidsvågen. Det 

var alltid fare for at dei kunne verta angripne av engelske fly. Eg hugsar at 
me var aller reddast når me såg dei engelske bombeflya fara over fjorden, 
dei gjekk mest i eitt med den grå himmelen. Me var redde for at huset 
kunne bli gjennomhola av kuler frå flya. Dessutan var det også fare for at 
båtane kunne eksplodera.

Reint historisk er biletet av det tyske krigsskipet i Søreidsvågen eine-
ståande, i og med at det mest ikkje finst bilete av denne typen frå krigens 
dagar her på Tysnes. Som Alvilde Holme fortel, kunne ein bli arrestert og 
gå ein uviss lagnad i møte om ein gjorde seg skuldig i noko slikt.

– Fortel meir om korleis det gjekk til at mannen din tok biletet...
– Det er teke på nedsida av vegen. Han sa det ikkje til meg då han gjekk 

for å ta biletet, han fortalde det fyrst etterpå. Han var slik, han måtte abso-

For Alvilde Holme vart det eit overraskande 
gjensyn med eit bilete ho ikkje hadde sett på 
mange år. (Foto: Knut Rage)
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lutt få med seg ting som dette. Men det var ikkje så lett å finna ein stad å 
skjula seg, det var vinter og ikkje lauv på trea som han kunne dekkja seg 
bak, så det måtte gjerast fortare enn svint. Det var ein annan båt der også, 
men den låg slik til at han ikkje fekk den med på biletet.

Etter alt å døme måtte denne båten ha vore den største som nokon gong 
hadde lege i Søreidsvågen – kanskje det var grunnen til at Ole I. Holme 
berre måtte ha eit bilete? Den andre båten låg litt lenger aust, nett innom 
holmen, og litt meir gøymd, sjølv om dei låg skjult, begge to. Det er godt 
mogleg at denne båten var ein vaktbåt. Det var stadig slike vaktbåtar i 
Søreidsvågen under heile krigen. Dei kom ofte om kvelden eller natta og 
låg i skjul så lenge det var dagslys. Støtt og stadig låg det tyske skip der,  
dei gøymde seg tett inntil fjellveggen. Jamvel i tida tett oppunder 9. april 
kom det sivile tyske skip, maskert med danske, svenske og finske flagg, 
vert det fortalt.

«Ei fæla tid...»
– Hende det at tyskarane kom i land?
– Ikkje frå krigsskipa. Men mannskapet på vaktbåtane gjekk ofte på 

Eidet og handla, fortel Alvilda Holme. – Det kunne henda at nokre båtar 
låg 2-3 dagar. Men det skjedde aldri noko, me får berre vera glade for det. 
Det var ei fæla tid. Eg hugsar kor redde me var.

Sjølv budde Alvilde i Bergen fyrste delen av krigstida, og opplevde 
såleis 9. april frå arbeidsplassen på Haukeland. Seinare under krigen 
flytta ho til Holma der ho traff Ole. Som folk flest hadde dei det smått. 
Ole gjekk på vegarbeid. Dei var heldige som hadde to kyr og kunne 
dyrka litt.

– Dette fotografiet var ikkje det einaste risikable me gøymde på. 
Ole hadde eit gevær som han hadde stukke inn mellom sutaket og  
takhellene, seier Alvilde. – Det var også ein plass i marka der nokre  
naboar samla seg og høyrde på radio. Men noko organisert 
motstandsarbeid kjende me ikkje til.

Skip med lang merittliste
Båten på biletet er lett å identifisera. Det er ein såkalla «Zerstörer». 

Krigsskip av denne typen var ikkje til å spøka med. Dei kunne gjera 
ein fart på heile 38 knop, og var tungt bevæpna. Gjennom gransking av 
dokument frå krigens dagar har det også vore mogleg å slå fast, nøyaktig 
kva for ein båt dette var. Namnet var Z29. Det var eit skip med ei lang 
merittliste som seig inn på Søreidsvågen denne mørke desemberkvelden. 
Z29 var den tjueniande av til saman 43 Zerstörer’ar, eller destroyerar, som 
tyskerane bygde før og under den andre verdskrigen. Z29 kom i teneste 
i juni 1941. I januar 1942 tok han saman med tre andre  
destroyerar del i «Operasjon Polarnacht» – forflyttinga av slagskipet 
«Tirpitz» frå Tyskebukta til Noreg. Den 15. januar gjekk dei frå Tyskland 
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i høg fart og sigla inn i Trondheimsfjorden allereie den 17. januar.
I februar deltok Z29 i eit liknande, men mykje meir dristig oppdrag, 

då han var med på «Operasjon Cerberus» – forflyttinga av slagkryssarane 
«Scharnhorst» og «Gneisenau» og den tunge kryssaren «Prinz Eugen». 
Desse skipa låg i Brest i Frankrike og vart i tida 11.-13. februar 1942 
køyrd for full fart gjennom Den engelske kanal til Nord-Tyskland.  
Frå mai 1942 var Z29 for det meste å finna i Nord-Noreg. Her opererte 
han saman med «Tirpitz», «Scharnhorst», «Admiral Hipper» og «Lützow», 
alle kjende skip frå 2. verdskrigen.

Den 8. september deltok Z29 saman med «Tirpitz», «Scharnhorst» og 
åtte andre destroyerar i «Operasjon Sizilien» – angrepet på Svalbard. 
Etter at Svalbard vart evakuert i 1941, låg det ein liten norsk garnison 
på 250 mann att her. Den overlegne tyske styrken skaut Barentsburg og 
Longyearbyen i filler. Nordmennene forsvarte seg djervt og skadde fleire 
av dei tyske skipa. Ni nordmenn vart drepne, femti vart tekne til fange. På 
turen attende til Noreg måtte Z29 gå i le av «Tirpitz» avdi skutesida var 
gjennomhola av den norske eldgjevinga.

Den 27. desember 1943, på dagen eitt år før Z29 kom inn på 
Søreidsvågen, gjekk han og fire andre destroyerar inn i Altafjorden. 
Dagen før hadde dei på grunn av vêret gjeve opp å koma slagkryssaren 
«Scharnhorst» til hjelp då han vart angripen av ein mektig alliert flåte-
styrke i Nordishavet, mellom anna jagaren «Stord». Dette vart slutten for 
«Scharnhorst». Av 1700 mann vart knapt 40 berga.

Dei neste ti månadene vart Z29 liggjande som vaktbikkje for «Tirpitz». 
Då «Operasjon Nordlicht», den tyske tilbaketrekkinga frå Nord-Noreg og 
Ishavsfronten tok til, vart Z29 oppteken med eskorte av dei tyske konvoiane 
rundt Nordkapp. Han tek også del i øydeleggjinga av Finnmark, den 
såkalla «brente jords taktikk» På ordre frå general Rendulic skyt Z29 det 
som er att av Vardø i brann.

Til Søreidsvågen
I desember 1944 trekkjer dei tyske destroyerane sørover langs kysten, 

og den 23. desember går Z29 ut frå Lafjord med ordre om å gå til verft i 
Wesermünde i Tyskland. Den 27. desember er han komen til Bergen.  
Det kan me lesa i KTB for 5. KSV (krigsdagboka til 5. kystsikrings  
avdelinga): «27. Desember: Z29 trifft von Norden kommend  
in Allein-marsch Bergen ein. Ich (Fregattenkapitän von Brixen) 
befehle um l600 Uhr Verlegung zum Söreidvaagen (Langenuen).»

Altså, omsett til norsk fortel dette at Z29 kjem åleine frå nord til 
Bergen og blir av sjefen for 5. KSV beordra å gå vidare til Søreidsvågen 
og leggja seg der. Liggjetida må ha vore kort, for allereie 
29. desember 1944 skriv kontreadmiral Leo Kreisch:  
«Z29 auf Verlegungsmarsch in die Heimat Aarhus (i Danmark)  
eingelaufen.» Z29 er altså innom Danmark på veg til verftet 
i Tyskland.
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Miljøbombe

Den 1. januar 1945 legg Z29 til kai i Tyskland, og her vert han liggjande 
til freden kjem, 8. mai. Søreidsvågen er såleis den siste hamna båten er 
innom i Noreg i 2. verdskrigen. Den 10. mai 1945 overtek britane komman-
doen på Z29, og mannskapet går i fangenskap. Hausten same året overtek 
US-Navy båten, og dei vedtek å senka han. Den 7. juni 1946 vart Z29 taua 
ut i Skagerak, lasta med gassammunisjon og senka. Der ligg han i dag som 
ei tikkande miljøbombe.

Z29 var ikkje det einaste tyske krigsskipet som nytta seg av 
Søreidsvågen som «gøymeplass». Staden er nærast ideell til dette bruket. 
Dei tyske forsvarsverka på Flygansvær og Osterneset, saman med fest-
ningane på Tittelsnes og Bjelland på Stord, danna eit effektivt vern for 
konvoiane som gøymde seg her. Frå hausten 1944 var det ordre om at 
alle tyske konvoiar berre skulle gå om natta. Dette på grunn av dei mest 
daglege britiske flyangrepa på vestkysten.

Kvifor Z29 låg nett i Søreidsvågen 3. juledag 1944 veit me ikkje, og får 
kanskje heller ikkje nokon forklåring på.

Kjelder: Alvilde Holme, Knut Søreide, Wolfgang Harnack: Zerstörer unter Deut-
scher Flagge (1997), KTB 5.KSV Bergen.
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Når eg skal fortelja litt av det eg veit om Bestemor Torbjørg, så lyt eg ta 
til med Bestefar Jens.

Han var andre generasjon av hardingane frå Nå, som kjøpte Sarajorda 
i 1825. Tunet heime vart kalla Jensatunet etter han som heitte Jens og 
kom frå Nå.

Bestemor Torbjørg
Av Torbjørg Onarheim

Jens og Torbjørg 
Onarheim –  
forlovelsesbilete. 
(Torbjørg 
Onarheim)
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Bestefar Jens Tolleivson Onarheim vart fødd i 1863, son av Tolleiv 
Jensson Onarheim, som var ein kjend Nordlandsskipper og stiftar av Indre 
Sjømannsmisjonen. Det vart etter han var vitne til ulivnad og drykk medan 
fiskarane låg i landlege og venta på lagleg innsig av sild og godt fiskevær.

Tolleiv var ein stor og rørsleg kar, med eit ljost og lett humør, som lett 
kom i kontakt med folk. Var ein av kristenleiarane i Onarheim sokna.

Bestefar var og ein drivande kar, nett som far sin. Han førde fartøy for 
«Storåsane», frå 1885 til han døydde i 1902. Han åtte også «Jaktpartar». 
Men han døydde så altfor ung. På heimveg frå Nord-Noreg vart han sjuk, 
skulle opererast då dei kom til Bergen. Fekk narkose som gjorde at han 
sovna inn.

Bestemor kom til Onarheim i 1889. Dei gifta seg om laurdagen, og om 
sundagen gifta syskenbarnet av bestefar seg, Johannes Lie. Det er dotter 
hans, Hanna Kaldestad, som har fortalt meg dette. Det var slik på den tida 
at presten som budde på Tysnes, vart rodd til Onarheim kvar gong det var 
tillyst preik. Og då måtte dei nytta høve til kyrkjelege handlingar.

Bestemor er vel den av systrene frå Samland som reiste lengst 
heimanfrå. Ho var fødd i 1870, og var 19 år då ho kom til Onarheim.  
Det var litt av ei reis på den tid. Eg hugsar ho sa om mannen sin: «Han var 
ein ekte israelitt, ein som det ikkje var svik i.» Det står i Johs. Evg. 1.48.

Dei fekk sju born saman. Tolleiv kom i 1890, Kristoffer i 1893, tvillin-
gane Anna og Brita kom i oktober 1894. Far, Johannes, kom i januar 1898. 
Karianna i desember 1899 og Antonette kom i september 1901.

Besteforeldra våre fekk skøyte på garden i 1894, men førebels berre for 
halve bruket. Bestefar og oldebesten bygde ny løe på 90-talet, og der la dei 
inn rennande vatn i floren. Bestefar ville fått innlagt vatn i våningshuset 
også, men dei andre bruka hadde ikkje innlagt vatn i det heile. Så det var 
best dei let det vera.

Oldebesten reiste og på Nordland, men han gav seg med det på denne 
tida. Det var konene som styrte med alt heime på gardane, medan mennene 
var med jektene til Nordland.

Så kom den 22. april 1902. Og Jens, den kjære staute mannen hennar, 
var ikkje meir. Då sat Bestemor att med 7 ukonfirmerte bom. Oldebesten 
var no blitt 70 år. Han var til stor hjelp i åra framover for Bestemor. Livet 
måtte gå vidare. Frå Herand kom det ei rosemåla kiste med sending i, den 
har eg arva. På kista står det: Torbjørg Kristoffersdatter Onarheim 1902. 
Bestemor miste eldste guten Tolleiv i 1904, han var 14 år. Det er sagt det 
var blodforgiftning. Og så døydde ei sjukleg syster av Bestefar same året av 
engelsk sykje.

Då tvillingane les for presten, var det to jenter frå Lie og Tveit, som 
var deira tremenningar. Når presten var sørom til Onarheim, les dei først 
om laurdagen, og så ei ny økt etter preika om sundagen. Så Hanna Lie og 
Hanna Nordtveit overnatta då i «Jensatunet». Desse fire jentene har hatt 
eit nært samband seinare i livet.

Det var mykje samkvem med slekta på Lie og Tveit. Så preikesunda-
gane var det folksamt i «Jensatunet».
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Så kom året 1911. Det vart eit tungt år for Bestemor. Kristoffer hadde 
fått seg plass som messegut på galeasen «Moder» hos store Eide’n frå 
Jondal. Tante Brita køyrde Kristoffer til Nymark, med ferdakista hans. 
Var oppom Lie og Tveit for å seie adjø, og det vart siste gongen dei såg han. 
På gravferdsdagen til Oldebesten på Elsåker, den 25. februar 1911, kom 
lensmann Tvedt og presten Deinbolt med den tunge bodskapen at Galeas 
«Moder» var gått ned i storm og snøtjukka på Vestfjorden. Det vart aldri 
funne vrakrestar etter stormen. Dei andre jektene låg i havn og venta på 
betre vær. «Moder» var ny og skulle tåle alt. Det er fortalt at Bestemor kom 
til sengs då, og ho vart gråhåra på kort tid. Alt 9. mai 1911 døydde oldemor 
Karianna, - så nå vart alt ansvaret lagt på Bestemor. Ho var sterk og hadde 
ei klippefast Gudstru. «Han lutrer nok sine i eldprøvens luer, men aldri 
forlater han noen av dem.»

Far fortalde då han øydela kneet sitt og måtte gå med krykkjer. Far 
var ein lidenskapeleg hobbyfiskar, og det var i elvabråta han skada kneet. 
Han gjekk og les for presten den sumaren, då vart han råda til å venta med 
konfirmasjon til året etter, slik at han fekk hiva krykkjene. Med så gjort, 
gjekk han endå ein sumar for presten, og laut konfirmerast utan å få kasta 
krykkjene. På den måten hadde far så mange lesar kameratar.

Bestemor hadde god sangstemma. Då lærar Halleråker starta songkor 
i 1904, var ho med i det. I 1934 hadde songlaget 30-års jubileum, og då var 
dei samla dei som starta koret. Halleråker, som då var lærar inne i fjorden, 
kom på besøk og dei song då songar frå den tida han var dirigent. Han var 
lærar frå 1904 til 1908 på Onarheim.

Og så minnest eg då me skifte salmebok. Det var etter at Aarvoll kom 
til Tysnes i 1940 som prest. Mange ville ha nynorsk salmebok, men det 
vart Landstads reviderte. For Bestemor som kunne salmane utanåt, vart 
det mykje forandring. Så nå måtte ho ha salmebok med seg når ho gjekk til 
kyrkje.

Far reiste til U.S.A. i 1924, og kom heimatt i september 1929. I dei åra 
far var i U.S.A., var det Bestemor og mor som styrde med alt på garden, 
men med hjelp i onnene. Dei klarde å få tømmer ut av skogen, og fekk bygd 
hønsehus. Far og mor fekk skøyte på heile garden i 1930. Og far let t.An-
tonette få «Hagane»,eit oppdyrka stykkje som høyrde til garden. Bestemor 
var då 60 år, og var glad for å sleppa ansvar, - dei som var unge overtok. I 
1937 bygde far nytt stovehus. Me flytta inn i det til påske 1938. - Då sukka 
bestemor så tungt, og mor ville vita kva det var , - det var det at ho vart att 
åleine. Mor sa då til henne : «Du får flytta med oss». Og slik vart det. Men 
ho måtte liggja i kårhuset, til alle romma i huset var ferdige. Bestemor var 
alltid med oss. Hugsar korleis me sat rundt bordet, me hadde våre faste 
plassar.

Då t.Antonette gifta seg i 1930, budde ho og onkel Johan i kårhuset, og 
då var bestemor med dei. Dei bygde hus på Solhaug i 1931. Og når huset 
var så mykje ferdig at dei kunne bu der, flytta dei inn.

Så eit minne som fortel litt om Bestemor. Det er frå den tida far var i 
U.S.A. - Det er julafta, - og det er åt å mørkna, - det bankar på - utanfor 
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står to kvinnemenneskje: Emma Tysnes og ei dotter. Dei hadde gått frå 
Siglevik og skulle til Flornes. Dei bad om hus for natta, og dei var heilt 
gjennomvåte og hadde dårlege sko. Bestemor tok dei inn, - fant turre kler 
og hengde dei våte til tørk. Nils’n og t.Antonette likte det lite - dei hadde då 
slekt i bygda, - men kom her. - Dei var saman med oss julekvelden og jule-
frukosten. Så drog dei vidare. Bestemor delte julemat med dei, så dei gjekk 
ikkje tomhendt bort.

Bestemor var med i gamlemisjonen, N.M.S. Første misjonslaget i 
Onarheim sokn var skipa i 1840, men då for menn. I 1865 vart det stifta 
kvinneforeining i Onarheim. Bestemor kom med i den, når oldemor 
Karianna ikkje var god til lenger. Og der var Bestemor med til ho døydde. 
Meste av tida som formann.

Presten Askeland fortalde meg etter Bestemor var død. Når han skulle 
ha preik i Onarheim, og han gjekk frå sakristiet og inn i kyrkja, såg han 
nedover benkeradene om gamle Torbjørg var komen. Då visste han at han 
var ikkje åleine om å «bera» gudstenesta. Plassen hennar stod ikkje tom - 
ho måtte vera sjuk skulle det henda.

Ho var trufast både i kyrkje og bedehus.
Eg var på sumarskule i 1947 då Bestemor fekk slag. Mor var på stølen 

vår, «Saraselet». Far, Torleif og Bestemor var heime. Far sat ved orgelet og 
spelte, då Bestemor kom inn og bad dei gå til grisen med kveldsmaten, som 
ho hadde laga til. Ho sette seg i korgstolen og seig til sides. Ho hadde fått 
slag. Ho låg sjuk ei vekes tid og døydde 23. juni 1947 nær 77 år gamal.

Bestemor var ein sterk personlegdom, godt utrusta og har takla livet 
sitt godt. Det var slik fred og ro med henne. Det var ei kvile å vera saman 
med henne. Det er nokre vers som passar så godt på Bestemor Torbjørg.

«Du skapte oss Gud, gav oss ein stad, 
der du ville me skulle leva.
Å lysa for deg og æra deg glad, 
me ingen ting meir skulle kreva.

Du maktar å opna eit frose sinn,
som lengtar mot vår og von,
når du får synt dei kjærleiken din, 
gjennom frelsa du gav ved din son.

Eit menneskeliv er vårblomen lik,
den tid me kan bløma er kort.
Snart flyttar me heim, Gud har ordna det slik,
på det verket som Jesus har gjort.»

Torbjørg Onarheim
Slektsstemne i Herand 5. juli 1997
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I oppveksten min i 1930-1940 - åra var fantafylgjer, eller splintane 
som me kalla dei, nokså vanleg i sommarhalvåret.

Det var Splinta-Gunhildo sitt fylgje som fór her oftast. Gunhildo og 
Bertin én, som mannen heitte, hadde fleire born. Den eldste eg hugsar 
heitte Laurits. Så var der ei særs vakker jente, som eg ikkje hugsar namnet 
på. Ho var vel såkalla «tenåring». Ei jenta heitte Olufine. Ho var litt eldre 
enn meg. Den yngste heitte Gunnar, og var omtrent jamgamal med meg. 

Olufine var fødd på Onarheim, så ho høyrde liksom til her. Splinta-
Gunhildo visste kva ho skulle gjera. Då ho merka at tida var inne, gjekk 
ho til jordmora, Kari Onarheim, og der fekk ho vera til alt var over. Dette 
var i oktober 1927. Jenta fekk namnet Olufine Alexandra, og vart døypt i 
Austevoll. Dei var kanskje fleire sysken, men dette er dei eg hugsar.

Mange splintar kom roande, men Gunhildo og Bertin-en hadde 
motorbåt. Den hadde kahytt framme og eit lite styrehus bak,  
så dei kunne vel overnatta ombord i båten. 

Fantasoger
Av Hans M. Skaten

«Sanderen» og Arnt Helland, sosialarbeidar i Fitjar kommune, om bord i båten 
til Sanderen – i julestemning.
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Bertin var ein roleg mann. Han laga ikkje mykje bråk, men han var ein 
svært flink blekkmakar. Far min var imponert over korleis han fortinna 
kaffikjelar inni.

Det var Gunhildo som fór rundt på gardane og tigga. Med eit klagande 
mål var ho flink til å bera fram si naud. Ho prøvde å få selja ymse ting 
også: «Ska du ´kje ha deg ein ny visp idag, du kåna. Mannen min lagar 
gode vispar, han. Du ska få an billig». Slik kunne det høyrast ut, når 
Gunhildo baud fram varene sine.

Fantar til fjells
Solveig, kona mi, vaks opp på Skartveit i Solheimsdalen. Ein kunne tru 

at der ville ein vera fri fantafylgjer. Men nei, ho hugsar i alle fall ein gong 
der kom splintar til gards. Ei av kvinnfolka uttrykte seg slik, med klagande 
mål: «Me kjem bortanfrå Flatråker, eg er så trøytt at eg kunne daua». 
«Har de noko mat? Kanskje de har slakta?» Så fekk dei litt betasuppe som 
var att etter middagen. Då tok fantakjerringa og sette ein finger midt i 
tallerkenen og sa: «Va tilfreds det va ei mil til botnars».

Siste gong splintane var i Flakkavågen
Ein gong på femtitalet hadde dei lagt seg til med Skatebryggjo. På dei 

tider heldt Hans i Limbudalen på og skaut ut husgrunn til Engel Skjellevik 
eit stykke ovanfor. Husgrunnen var langt ifrå bryggja der splintabåten 
låg. Difor var det trygt å vera der. Men Hans én ropa: «Her skal me skyta, 
no må de koma dåke vekk!». Dei fór sin veg, og kom ikkje tilbake til 
Skatebryggjo.

Etter krigen byrja sonen, Laurits, å reisa for seg sjølv. Han hadde fått 
seg ei «kåna» og ein robåt. Det var visst alt han trong. 

Ein gong hadde dei lagt seg til i Flakkanaustet, og så var det ein 
sundag at Henrik i Hagane og eg fann på at me skulle gå ned og snakka 
med Lauritse én og «damo» hans. Dei lika visst at me kom. Då me hadde 
snakka ei stund, spurde Laurits om me kunne skriva eit brev for han. 
«Eg kan ikkje skriva, eg», sa han. 

«Du får skriva du, Hans», sa Henrik. «Javel, men kva skal eg skriva?». 
«Jau, skriv til Gyldendal Forlag i Oslo, og be dei senda meg 10 stk av dei 
ein-krones bildene».  Eg har aldri skrive noko liknande bestilling! Det vart 
knapt noko bilete til Laurits.

Nokre år seinare kom dei roande til Sletteskogsjøen. Dette var etter at 
Einar Heldal og eg hadde bygd verkstad der, og dei kom inn og spurde om 
dei kunne få liggja der om natta.

Me var nok skeptiske til det, på grunn av brannfaren, blant anna.  
Men Laurits én ville levera frå seg både stikker og pipe for at me skulle vera 
trygge for brann. Me tykte synd i dei, for ute var der kald vind og regn. 
Dei fekk liggja i sponadungen på verkstaden, og glade var dei for det. 

Ein annan gong, også det på femtitalet, kom eit splintafylgje og la seg til 
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ved Haugasjøen. Solveig og eg budde då i Hålo, ikkje så langt derifrå.  
Eg arbeidde på eit hus i Skorpo, så Solveig var åleine heime om dagen. 
Ho lika seg ikkje, for splintane var nokså innpåslitne, dei tigga og ville 
selja. «De skal vel ha renner på huset dåkas. Mannen min lagar 
slike renner han». 

Me var nyetablerte og hadde så visst ikkje meir enn me trong sjøl.  
Det var rett og slett lite kjekt å ha dei så nær, og eg tenkte at dette får 
eg prøva å gjera noko med. Ein morgon før eg fór på arbeid, tok eg 8-10 
dynamittpatroner, surra dei i hop i ein bunt, sette fenghette og ein  
luntestubbe i, og så nokre meter snøre. Så var eg klar. 

Ved Haugasjøen, der splintane låg, er eit høgt, bratt berg rett opp frå 
sjøen. Oppå der gjekk eg, knytte snøret i dynamittladningen og såg etter 
at ingen var i nærleiken. Eg kveikte lunta og fira ladningen litt ut over 
kanten. Så kom smellen, og då vart der liv med rop og skrål ombord  
i splintabåtane! Dei starta opp motorane og fór sin veg. Seinare har 
dei ikkje vore i Flakkavågen, og ikkje har dei vore sakna heller. 

Barneflokken til Bertin Pettersen og Gunhild Marie Rasmussen 
(ikkje fullstendig)

Louise Sofie fødd 28.jan 1907 på Bremnes. 
Laurits Ulfeldt fødd 13.dese 1913 på Salbu, Fana. Laurits får nok eit 

kort liv, for året etter, 8.des 1914 får dei ein son til som også vert døypt 
Laurits Ulfeldt. Då er dei på Stord. 

Petra Olava fødd 13.sept 1920 på Stord. Då vert det opplyst at dei har 
6 born før, 3 av dei lever.

Gunhild Bertine fødd 23.jan 1922 i Austevoll. Ho døyr på Stord 6.april 
1928 av hjernebetennelse.

Rut Johanna fødd 13.mai 1925 i Austevoll.
Olufine Alexandra fødd 22.okt 1927 på Onarheim og døypt i Austevoll.
Gunnar fødd 1929?
Men kva så med tvillingane Olaf og Sverre som vart fødde 1.okt 1912 på 

Sjo, Halsnøy? Dei døydde straks dei var fødde, men dei har foreldre Fredrik 
Mathiassen frå Stavanger og Gunhild Rasmusdtr. Har Bertin gjeve opp 
feil namn? Men Fredrik Mathiassen er ikkje eit oppdikta namn. Han var 
«Blikkenslager» frå Stavanger, som reiste ikring. Men kona hans heitte 
Olrikke Olsdtr og dei hadde fleire born før dette.

Litt om opphavet til Splinta-Gunhildo og Bertiń en.
Omstreifar Rasmus Rasmussen var fødd på Fister i Hjelmeland i 1850 

av  omstreifarar. Dei vart der kalla for «Omløbende vandaler». Ikkje nokon 
god omtale, altså. Men han kom til Sunnhordland, og 3.juli 1884 giftar han 
seg i Fjelberg med Gunvord Marie Halvorsdtr. f. 1864. Same året dei gifta 
seg, 07.desember, vart dei foreldre til Gunhild Marie, som vert døypt i Ølen 
kyrkje. Med tida vert ho «Splinta-Gunhildo». 
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Gunhild må ha hatt eit forhold før ho kom ilag med Bertin én, for 
01.oktober 1912 er omstreifere Fredrik Matiasen og Gunhild Rasmusdtr på 
Sjo. Der får dei tvillingar, men begge tvillingane døyr straks. Men før dei 
døydde vart dei døypte, og fekk namna Olaf og Sverre.

Peder Olai Petersen vart fødd 1853 i Hjelmeland, og foreldra hans var 
Omstreifar Peter Rasmussen Didriksen og Pige Berthe Larsdatter. Om 
barnet deira Peder står det at «Barnet blev født under deres flygtige ophold 
på plasset Sæbøstranden».

Omstreifar Peder Olai Petersen gifta seg i St. Petri - kyrkja i 
Stavanger 19.april 1875, og brura heitte Lovise Sofie Olsdtr., f. 1852 i 
Time. Far til brura var omstreifar Ole Isaksen. Peder og Lovise kom så til 
Sunnhordland, og vart opphavet til eit heilt fantafylgje. 

Dette er truleg deira born:  
1. Petter Pettersen, f. 1876, d. 1931, 2. Laurits Pettersen, f. i Kinsarvik 

25/5-1879, 3. Fredrik Pettersen, f. 1882, 4. Bertin Pettersen, f. i Håvik 7/1 - 
1885, 5. Anders Johannes f 23/8-1887 i Fjell, 6. Alexander Leonard Pettersen, 
f. i Sund 26/2 - 1890, 7. Anna Kristine Pettersen, f. i Eid, Fjelberg i 1894. 

Petter Pettersen
Petter Pettersen f 25/5-1876 på Fitjar var den eldste av etterkomarane til 

Peder Olaus Pedersen. Han må ha vore ein «fargerik» person. Han finn seg 
kona av «fantaslekt»; Klara Johannesdtr Palm. Ho er dotter til «Uhrmager 
og Blikkenslager» Johan Fredrik Johansen Palm frå Sverige og hustru 
Maria Monsdatter Palm. 

Etter han gifta seg, ser det ut til at han ikkje kjem attende til 
Sunnhordland. I året 1902 er dei på Voss. Der får dei ei dotter: Anna vert 
fødd 16.sept 1902. Så fér dei attende til Bergen. Der gifter dei seg, 8.nov 
1904 i Johanneskyrkja. Slik står det i kyrkjeboka: «Blikkenslager Peter 
Petersen f 1876 i Fitjar, Klara Johannesen Palm f 1882 i Indvigen. Fedre: 
Blikkenslager Peder Olaus Pedersen. Uhrmager Johan Fredrik Johannesen 
Palm. Forlovar: Blikkenslagersvend Alexander Johannesen Palm».

Brura må nok ha hatt ein romsleg kjole, for berre 4 veker etter, 5.des 1904 
, kjem Fredrik Oliver til verda. Tre år etter, på 1.juledag 1907, vert Johanna 
fødd. Dei bur framleis i Bergen. Så får dei tvillingar, Inger Wilhelmine og 
Ludvig Alexander vert fødde 3.juni 1910. Då bur dei i Lille Øvregt 31 og 
Petter er vorten «Opslager». Han må då ha fått seg arbeid på ein smedverk-
stad. Men i desember 1910 er dei flytta til Damsgård, og Petter er vorten 
Indremissionsemissær! 12.desember 1910 er han på Birkeland i Manger på 
talarferd. Dei får fleire born medan dei bur på Damsgård; Johan Magnus 
fødd 30.juni 1912, Wilhelm Ulfeldt fødd 31.juli 1914 og Petter fødd 9.juni 1916. 
Men sonen Wilhelm Ulfeldt får eit kort liv. Han døyr 5.jan. 1917, og vert  
gravlagd på Laksevåg kyrkjegard. Og Petter Pettersen er framleis emissær.

Men så flyttar dei attende til Voss og bur på Haugemoen. Der vert 
Magdalene Josefine fødd 26.sept 1919. No har faren to titlar: Emissær, 
Snedker, Petter Pettersen. 
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Josefine Palm er ei yngre syster av Klara, kona til Petter. Ho får ei 
jenta, Johanna Marie Palm, 4.mai 1920. Ugift fyrbøter Nicolai Olsen er far. 
Barnet vert «Hjemmedøpt av Petter Pettersen. Vitner er: Laurits Pettersen, 
Klara Pettersen og moren». Dåpen vert stadfesta i Laksevåg kyrkje. 

17.mai 1921 kjem Edvard Leonard til verda. Då er faren vorten blikken- 
slager att, og no bur dei ved Rongsfossen, Voss.

I 1923 er Petter vorten «båtsplint» att, slik han vaks opp i Sunnhord-
land. Og så får dei tvillingar, Vilhelm Ulfeldt og Klara Fredrikke kjem til 
verda 16.mars på Stord. Dei vert døypte i Stord kyrkje og eldste bror deira, 
Fredrik Oliver, er ein av fadrane. Han er då 19 år. Petter Pettersen døyr 
3.juli 1931 av kreft. Han er då Blekkslagar i Knarrevik. Han vart  
gravlagd i Laksevåg 10.juli 1931. Han vart vel gravlagd der på grunn 
av at han hadde budd der i mange år. Og der var sonen Wilhelm 
og broren Fredrik gravlagde.

Laurits Pettersen, nest eldste bror til Bertiń en
Laurits Pettersen fødd i Kinsarvik 29.mai 1879 var nest eldste bror til 

Bertin én. Folketeljinga 1900 syner at han då er på Kjerland i Granvin. 
Og han har funne seg ei kona, Marie fødd på Stord 29.okt 1872. Foreldra 
hennar er svensken Johan Wilhelm Engvald og «pige» Eli Samsonsdtr 
Haugland. Laurits og Marie har 2 born: Ludvig Johan fødd i Time 1895 og 
Laura Louise Sofie fødd 13/9-1900 på Voss. Men Laurits er vel neppe far til 
Ludvig Johan, for seinare kallar han sonen for «stesøn», og då har han fått 
etternamnet Larsen. Ludvig Johan Larsen er truleg ein son Marie hadde 
før ho kom ilag med Laurits. Men ikkje lenge etter vert Laurits far på nytt. 
7.mai 1901 vert Oliva Berentine fødd og døypt i Sandviken, Bergen. Far er 
Blikkenslager Laurits Pettersen, og mor er «pige» Fredrikke Olava Olsen, 
f 1879. Dette er vel eit såkalla «sidesprang».

I 1903 har dei vore i Stavanger-området, og der har  dei fått ein 
son, Fredrik fødd 21.jan 1903. Og 29.juni 1905 får dei ein son til, Johan 
Wilhelm. Då er dei komne attende til Voss og bur på Bryn. 5. juli 1906 
gifter Laurits Pettersen og Marie Engvall seg i Johanneskyrkja i Bergen. 
Forlovar er blikkenslager Petter Pettersen, han held då til i Absalon 
Beyersgt 25. Dei er også i Bergen når dottera Petra Olava vert fødd, 5.mai 
1908. Men så vert heile familien sendt til Svanevikens arbeidsleir på Møre. 
Der vert Ulrikke Olava fødd 6.sept 1910.

Så får Ludvig Johan seg hyre som matros på eit seglskip. Ein svært ung 
matros, berre 15-16 år. Men han får ei kort tid som sjømann, for 10.sept 1911 
vert han gravlagd på Laksevåg. «Omkom ved forlis av barkskib «Expedit».

No har Laurits fått arbeid på Laksevåg og vert kalla «værftsarbeider». 
Og truleg vert han verande der ei tid, for då Lusie Johanna vert fødd 20.juli 
1913 er han framleis «værksarb» på Laksevåg. 21. des same året er han 
fadder i Fana kyrkje. Då er han kalla Smed Laurits Pettersen. Broren, 
Bertin, og kona Gunhild skal ha barnedåp og guten som skal døypast får 
namnet Laurits. Så då er farbroren oppkalla og namnet lever vidare.
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Fredrik og Anders Johannes Pettersen

Fredrik er nummer tre i rekka av sønene til Peder Olai Pettersen.  
Han vart fødd i Kvinnherad 1.jan 1882. Fredrik har ikkje sett så mange 
spor etter seg, men folketeljinga frå 1910 syner at han då er på Telle i Sund. 
Han er då ilag med Alma Johannesen fødd 1870 i Sarpsborg, ho vert kalla 
omstreiferkone. Ole Pettersen (Skat-Ole) med kone og 3 born er også på 
same staden då. Men så kjem Fredrik på Valen asyl, og der døyr han alle-
reie 28.aug 1912 av lungetæring. Og Fredrik Ulfeldt Pettersen vert grav-
lagd på Laksevåg kyrkjegard. Han vert vel gravlagd der fordi brørne hans 
Petter og Laurits budde der då. Fredrik Pettersen vart berre 30 år.

Anders Johannes fødd 23.aug 1887 i Fjell er nummer fem i rekka av 
søner til Peter Olai Petersen og kona Lovise Sofie Olsdtr. Anders Johannes 
vart «Blikkenslager» som dei andre brørne, og arbeider i lag med faren. 
I alle fall i 1910 er han ilag med far sin. Han gifter seg med Marta Larsina 
Olsdtr f 17/7-1890 i 1907, seier han sjølv. Ein annan gong meiner han 
at giftarmålet var i 1908. Dei «omreisande» er ikkje alltid så sikre med 
årstala, det vert litt omtrent. I 1908 er dei i Florø, der dei får ei dotter 
Olufine Lovise. Neste etterkomar får namnet Johanne Anthine Marie.  
Det er i 1910, og då er dei i Bruvik. Men i desember same året er dei i 
Bergen. Då er dei hos foreldra hans i Absalon Beyersgt 25. Og dei bur ikkje 
åleine i huset. Der er 7 blikkenslagarar med familie, i alt 31 personar!  
Litt av eit fantabøle, må me vel seia. I 1913 er dei i Hosanger. Der får dei 
ein son, Fredrik Ulfeldt vert fødd 8.nov 1913. I 1918 er dei i Lindås og ein 
gut til vert fødd 28.aug. Han får eit klingande namn: Alexander Lindskjold. 
I 1920 har dei visst teke «juleferien» i Bekkjarvik, for 28.des. vert Ola 
Martin Oliver fødd og døypt der.

Alexander - «Sanderen» - Pettersen
Alexander Leonard fødd 26.feb. 1890 

i Sund, var den yngste av Pettersen-
brørne. Det var nok han som vart kalla for 
«Sanderen».  Han gifta seg med Gunvor 
Ludvigsdtr fødd 1889. Ho er dotter til Ludvig 
Emanuel, eldste son til «Tysnes-Ludvigen», 
så ho har nesten Tysnesblod i årane. 
«Sanderen» og broren Bertin var vel dei 
«splintar» som var mest «trufaste» her. Dei 
kom attende år etter år. Motorbåtane deira 
var nokolunde like. Stor kahytta framme og 
eit lite styrehus bak. Og reiseruta var vel 
mellom Haugesund og Sogn og Hardanger. 
Omtrent som Hardanger Sunnhordlandske 
Dampskipselskap sine ruter i dei dagar!

Kor mange born «Sanderen» og Gunvor Portrett av «Sanderen».
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hadde, veit eg ikkje. Men eg veit om 5 born. Johan fødd 30.juni på Bjelkarøy 
i Sund, men døypt i Manger. Ole Martin fødd 6.jan. 1917 i Austevoll. 
Sverre Marinius fødd 9.mai 1919 i Kvinnherad. Lovise Sofie fødd 6.des 1921 
i Austevoll, Gunvor fødd 18.april 1929 i Herdla. Gunvor døydde 4.mai 1944 
på Stord, berre 15 år gammal. Lovise Sofie Pettersen døydde 12.juni 1998 
i Fredrikstad. 

«Sanderen» skal ha sagt at han berre hadde sove 10 netter på land i 
heile sitt liv. Det høyrest utruleg ut! Og at «Sanderen» og Bertin én ikkje 
er å finna i folketeljingane frå 1900 og 1910 er også utruleg, men sant. Dei 
fleste «Blikkenslagarar» hadde eit opphald i Bergen i løpet av livet. Det var 
større marknad for varene deira der. Men «Sanderen» og Bertin én heldt seg 
borte frå bylivet. Dei reiste berre rundt ikring i fjordane. Dei må ha greidd 
seg økonomisk, for dei vart ikkje sende til Svanviken arbeidsleir, heller. 

Ludvig Rasmusson - ein omstreifar fødd på Tysnes
Ludvig vart fødd 26.juni 1840. Foreldra var «omreisende rokkedreier 

Rasmus Jansen frå Øvre Kvinesdal og hustru Gunilde Isaksdtr, som fødte 
barnet på reise gjennom Prestegjeldet, på gården Skaar». 

Ludvig vart altså fødd på Skår, Reksteren. Han vart heimedøypt av Eli 
Knudsdtr Skår. Dåpen vart stadfesta i Tysnes kyrkje av sokneprest Arentz. 
Presten og dottera Ingeborg Margrete var fadrar, blant andre. Så fadder-
skapet skulle såleis vera i «dei beste hender». 

Ludvig vart konfirmert i Klepp 6. juni 1858.  Merknaden i kyrkjeboka: 
«Meget god kristendomskunnskap». Han var då ein godt vaksen konfir-
mant, 18 år gammal.

Så finn han seg ei kona. Sara Elisabeth, fødd på Løiten i 1842 av 
«Messingarbeider og Hestedoctor» Johannes Fredriksen og hustru Ulrikke 
Henriksdatter. Sara Elisabeth vart og konfirmert på Klepp i 1859, altså 
17 år gammal. Ho slår lag med Ludvig, og dei dreg nordover til Sunnhord-
land. Dei kjem til Kvinnherad der dei får den første sonen sin. Han vert 
heimedøypt og får namnet Ludvig Emanuel. Dette er 10.juli 1866 og  
dåpen vert stadfesta i Strandebarm kyrkje. 

I 1869 er dei på Raudstein, der dei vert foreldre til Gunhild Marie 
Lovise, fødd 20.februar. Og fleire barn kjem etterkvart. 

Ulrikke Fredrikke vert fødd 30. mai 1872 i Skånevik. Då oppgir dei å 
vera ektevigde 1861 i Håland Prestegjeld. Men det er nok ikkje sant, 
det er vel helst for å pynta på tilstanden at den skrøna vert brukt. 

Så vert Rasmus Alexander fødd 23.september 1874. Då er dei i Lindås. 
Men dei fér tilbake til Sunnhordland, for i 1882 er dei på Sandvoll.  
Der vert Jan Olaus fødd, og han vert døypt i Skånevik kyrkje. 

Men no finn dei ut at det er på tide å gifta seg, og 28. juli 1883 vert dei 
vigde i Fjelberg kykje. Etter å ha vorte «ektefolk», gjer dei «byfolk» av seg. 
I 1884 bur dei i Mulen, i Sandviken/Bergen. Der får dei ei dotter, Lovise  
f. 20.februar, og døypt ti Sandviken kirke. 

Så flyttar dei til Nygårdsgt 100, der Ludvig driv som «Blikkenslager». 
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Medan dei bur der, får dei endå ei dotter: Gunvor Marie, fødd 23.oktober og 
døypt i Johanneskirken.  Men økonomien er nok dårleg, for i desse tider er 
dei under «Fattigvæsenet». Og så, i 1888, vert Ludvig sett på tvangsarbeid. 

Folketeljinga 1900 syner at dei framleis er i Bergen, men no i Geble 
Pedersensgate, og Ludvig driv med «Blikkenslagerarbeide». Men i 1910 er 
bustaden til Ludvig i Kalfarveien 33, og han er «Patient og Blikmaker». 
Ludvig er no 70 år gamal og truleg merkt av livet.

Dette var litt om Ludvig Rasmussen, ein omstreifar fødd på Tysnes.

Carl Johan Blomster - svensken med det fine namnet
Det ser ut som Carl Johan Blomster har kome same vegen som dei fleste 

omreisande. Over Jæren, Ryfylke og til Hardanger - Sunnhordland. 
På vegen har han funne seg «en Pige», Maria Bertine Christiansdtr, f. 

31/12-1852, og døypt «første søndag efter Nytår» i Høiland kirke. Foreldra 
hennar er omstreifar Christian Larsen Øvrebø og pige Anna Marie 
Axelsdtr.

I 1879 er Carl Johan og Maria Bertine komne til Kinsarvik. Der får dei 
ein son, Kristian Martin, fødd 21/12-1879. Så finn me dei i Etne, der dei får 
sonen Alexander, fødd 10/2-1883. Neste son, Alexander Gotfrid, vert fødd 
26/6-1885 i Fjelberg. Deretter vert Johan Georg fødd i Håvik 17/4-1888, og 
døypt i Strandvik kyrkje. Men her kjem noko mistenkjeleg inn: Sonen får 
Wallin til etternamn, men faren sitt etternamn er då Blomster!

Det neste barnet dei får, er ei jente. Elisa Marie vert fødd 18/2-1891 
på Eid i Fjelberg. Så er dei på Stord, der dei får ei jente til. Larsine Marie 
Bertine, fødd 4/2-1897 får eit kort liv. Allereie 15.april same året døyr ho, og 
vert gravlagd på Stord. 

Men så får visst Carl Johan Blomster dårleg samvit. Kanskje på grunn 
av det som hende med veslejenta ? For 16.juni 1897 er han hos presten i 
Strandvik og vedkjenner seg synda si: Han har gjeve opp falskt namn. Det 
rette namnet hans er Johan August Wallin.

Men kvifor gav han opp falskt namn? Omstreifaren Jacob Alexander 
Wallin vart dømd til døden og avretta 25/1-1876 i Bergen. Det var kanskje 
ikkje så ærefullt å ha Wallin til namn etter det,  slik at dette kanskje var 
grunnen til Blomster-namnet? Men det var eit namn med klang i!

Folketeljinga for 1900 viser at dei no held hus hos Britha Tørrisdatter 
på Sætersneset på Halsnøy. Ho er gamal enkja, og dei har fått husvære der. 
Då heitte dei Wallin til etternamn.

Kjem me så til folketeljinga for 1910, viser den at Johan August Wallin 
har busett seg ved Ølensjøen, og han driv som blekkmakar. To av sønene, 
Alexander og Johan Georg, bur framleis saman med foreldra. Dei arbeider 
kanskje ilag med faren. Eldste sonen, Kristian, har funne seg «en pige» frå 
Stavanger som heiter Laura Fredriksen. Dei bur óg ved Ølensjøen og har to 
born, Oliver fødd på Stord i 1903 og Johan fødd på Fjelberg i 1909. Dei får 
seinare sonen Kristian Emil i 1912. 

Så stiftar sonen Johan Georg familie, og vert verande i Ølen. Han slår 
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lag med Anna Kristine 
Pettersen, syster til 
Bertin Pettersen. 
Dei får borna Johan 
Alexander i 1912, 
og Marie Bertine i 
1915. Deretter kjem 
Oluf Fredrik i 1917, 
og Karoline Ulrikke 
i 1919. Så no er der 
mange i Ølen med 
Wallin-namnet.

Men 27.februar 
1915 døyr Johan 
August Wallin av 
hjartefeil. To år etter, 
17.februar 1917, døyr 
kona Marie Bertine av 
slag. Og så er soga om 
Carl Johan Blomster slutt. 

Innvandrarar
Kva var grunnen til at mange svenskar kom til Noreg på 1800-talet, 

som splintar eller «omreisende Blikkenslager», som dei gjerne kalla seg ?
Det var vel betre levekår i Sverige enn i Noreg på dei tider, så det kunne 

knapt vera for å slå seg opp økonomisk at dei kom. Men kanskje kom dei litt 
av eventyrlyst, og at dei var litt «i utakt» med svensk lov og rett. 

Det var i alle fall fire svenske «omstreifere» her i Sunnhordland:
Petter Pettersen frå Falun, fødd 1843, Johan Wilhelm Engvall, fødd 1840, 

Carl Johan Blomster frå Stockholm, fødd 1846 og Aksel Konrad Wahlberg, 
fødd 1859. 

I 1873 er Petter Pettersen og kona Lovise Olsdtr på Skato. Der vert Ole fødd 
26.august, og døypt i Onarheimskyrkja 21.september same året. Han vart etter 
dette kalla «Skat-Ole». Men Petter ville prøva lukka andre stader óg. I 1878 
er dei i Grong i Trøndelag, der dei får ein son, Karl Erik, fødd 18.april. Men no 
heiter faren Erik Pettersen frå Falun, og mora heiter Karen Olsdtr frå Land. 
Det var ikkje alltid heilt å lita på, når dei oppgav namn og årstal!

I året 1900 er dei fastbuande på Fitjar, og Petter driv som «blik-
kenslager». Sonen Karl Erik er då nemnd som fiskar og bur ilag med foreldra. 
Skomaker Endre Monsson Tangen bygde seg hus i Fitjar sentrum, og då han 
flytta til Bremnes, fekk Petter Pettersen overta huset og budde der til han 
døydde. På folkemunne vart det kalla for «Huset til Svenske-Petter». Sonen, 
Karl, for til Amerika. Ryktet seier at han der vart drepen av ulvar.

Men 28.august 1900 døyr Karen Olsdtr av magesår. Ho er då 68 år 
gamal. Og Petter vert verande på Fitjar heilt til han sovnar inn, julafta 1916.

Båten var heimen til mange romanifamiliar. Her 
har ein familie ankra opp utanfor Nordstrøno, Os 
kommune i Hordaland. Båten som borna set i vart 
kalla «Løvebåten». Foto Karmsund folkemuseum.
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Johan Wilhelm Engvall vart fødd 1840 i Stockholm. Han kom til Stord, 
der han fann seg «en pige», Eli Samsonsdtr Haugland fødd 1/10-1835.  
Dei tok ikkje bryet med å gifta seg, men fekk ei jente, Marie, fødd 
29/10-1872 på Stord. Så får dei ein son, Karl Wilhelm, fødd 20/1-1882 
i Kvinnherad. Elles er der ikkje så mykje opplysningar om dei. Johan 
Wilhelm Engvall døyr på Stord 23/1-1924.

«Omstreifende ungkar» Aksel Konrad Wahlberg frå Storholmen i Sverige 
kom til Sveio der han fann seg «en Pige», Brita Serine Gunnarsdtr Haukås, 
fødd 29/9 - 1858. 

I året 1885 er dei i Ølen. Der får dei ein son 18.november, som får 
namnet Vigtor Edvar. Han vert døypt i Ølen kyrkje 6/12-1885. 20. juni 1888 
giftar Aksel Konrad og Brita Serine seg i kyrkja på Fjelberg. Brudgommen 
meiner då at han er fødd i Stockholm i 1859. 

25.november 1890 får dei ei dotter. Då er dei også i Ølen. Dottera får 
namnet Selma Hansine, og vert døypt 2.juledag 1890 i Ølen kyrkje.  

Ludvig Andersen II
Ludvig Andersen vart fødd 6/6-1858 i Grimstad av foreldra «omstreifer» 

Anders Kristian Ulriksen og Gunvor Isaksdtr. I 1865 finn me han att på Klepp: 
«Udsadt Fantegut, på Fantestien». Ludvig Olai vart konfirmert 1/10-1872 på 
Klepp. «Kristendomskunnskap: God. Flid: God», står det å lesa i kyrkjeboka. 

Så dreg han, som så mange andre omstreifarar, til Sunnhordland. Der 
finn han seg ei kone. Gunhild Marie Lovise er dotter til Ludvig Rasmussen, 
han som vart fødd på Tysnes i 1840. Mor til Gunhild heiter Sara Elisabeth 
Johannesdtr, fødd 20/2-1869. 

Ludvig og Gunhild giftar seg i Fjelberg kyrkje 15/11-1887. På julafta i 
1889 får dei ei «julagåva», ein son som vert døypt Gunvald Johannes. Dei er 
då på Tofte på Halsnøy. I 1894 er dei så på Årstad i Bergen, og 13.mai dette 
året vert Josefine Ulrika fødd. 

Men så byrjar motgongen i livet for Ludvig. Den 7.august 1895 druknar 
Gunvald Johannes. Og same året døyr kona «av Mavesår». Den 7. november 
vert Gunhild Marie Lovise gravlagd på Årstad kyrkjegard.

Ludvig flyttar så til Geble Pedersensgt 28 i Sandviken. Men kva er det 
med den adressa? Det er så mange omstreifarar som har budd der  
stundevis. Eit fantebøle?

Ludvig får seg ny kone: Fredrikke Johannesdtr Palm, fødd 1876, og 
22/5-1902 kjem ei dotter til verda. Johanne Marie vert døypt i Sandviken 
kirke. Den 5/8-1904 vert så ein gut fødd: Fredrik Johan Palm Andersen. 
Men motgongen er nok ikkje over, for 8/3-1905 døyr veslejenta Johanne 
Marie av lungebetennelse, knapt tre år gamal. I 1907 får dei ein gut til, 
og no vert broren som drukna, heidra: Den nye guten, fødd 18/4 - 1907, 
vert døypt Gunvald Johannes.

I 1921 er dei i Bruvik, og tragedien er ikkje over enno. Sonen Fredrik Palm 
Andersen døyr, 21/10-1921, berre 17 år gamal. Han «omkom ved drukning i elv 
oppom Vaksdal, på vei til Samnanger». Fredrik vert gravlagd i Bruvik.
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«Fante-stader» i Sunnhordland

Fanteregisteret i 1845 viser at det er stor aktivitet av fantafylgjer rundt 
om i landet, og mest på Austlandet og Sørlandet. Men her i Sunnhordland 
var lite aktivitet. Det første «livsteiknet» var vel då Ludvig Rasmussen vart 
fødd på Tysnes i 1840. Men det var i 1860-70- åra at fantafylgjene «blom-
stra» opp her.

Me ser ei tydeleg «reiseruta» blant omstreifarane. Dei kjem frå sør over 
Jæren, Kvinesdal, Høyland, Sola og Hjelmeland til Sunnhordland. Og her i 
Sunnhordland var det nok somme stader som fekk meir «besøk» enn andre. 
Skånevik, Ølensjøen, Tofte og Sætersneset på Halsnøy var blant dei. På 
Fitjar var det Krabbavikjo, eller Mansvikjo som ho vart kalla til dagleg, 
som var mykje brukt. Krabbavikjo var vel ein fråflytta husmannsplass 
under garden Aga. 

«Bråtet» i Sund var ein plass. Der heldt «Skat-Ole» og familie til, når dei 
ikkje var ute og rek. Håvikjo var ein stad som var mykje brukt. Her vart 
Bertin én fødd i 1885, og Johan Georg Wallin i 1888. 

Her i Flakkavågen hadde me svært ofte «besøk» av Splinta-Gunhildo og 
Bertin én, og sjølvsagt «Skat-Ole», for han var då fødd her på Skato. 

Konfirmasjon og giftarmål
Konfirmasjonen, ja den måtte vera på Klepp på Jæren. Svært mange 

av omstreifarane vart konfirmerte der. I 1858 var der endå til ein eigen 
«omstreifarklasse». Åtte omstreifarar i alder frå 18-26 år vart konfirmerte. 
Ludvig Rasmussen frå Tysnes var den yngste, 18 år gammal. Alle hadde 
god omtale frå presten, og slik står det i kyrkjeboka: «6.juni blev i følge 
Norges Resolution av 27.Marts en extraordinarius Konfirmation afholdt 
for Omstreifere. En af Konfirmantene, Anne Marie Jahnsdatter 25 aar 
gammel født på Stamsøen i Østersiøen blev samme dag døpt  efter aflagt 
Prøve paa sin Kristendomskundskab».

Når omstreifarane omsider fann på å gifta seg, ja då måtte dei til 
Fjelberg. Det var visst stas å få gifta seg i Fjelberg kyrkje. I 1883 gifta Ludvig 
Rasmussen (han som var fødd på Tysnes i 1840) og Sara Elisabeth seg der.  
Dei var no godt vaksne, 43 og 41 år, og ferdige med borna, då dei gifta seg.

I 1884 er det Rasmus Rasmussen og Gunvor Marie Halvorsdtr som 
giftar seg. Dei var foreldra til Splinta-Gunhildo, som vart fødd i Ølen same 
året. I 1887 er det Ludvig Olai Andersen som giftar seg med Gunhild Marie 
Lovise. Han er omstreifar som kjem frå Grimstad, og ho er dotter til Ludvig 
Rasmussen frå Tysnes. I 1888 er det «svensken» Aksel Konrad Wahlberg 
sin tur. Han giftar seg med Berte Serine frå Haukås i Sveio. 

Familien Hagelin
Omstreifer Blikkenslager Johan Alfred Andersen Hagelin, muligens frå 

Austlandet, og omstreifende Pige Johanne Christine Knudsdtr får sonen 
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Fredrik Alfred Wilhelm Johansen Hagelin, fødd i Høyland 21/3-1865. Neste 
barn kjem til verda i Etne. Johanne Martine vert fødd 10/9-1867. Men no 
er faren vorten svensk og han har fått seg ny «Pige». Far: omstreifer Johan 
Alfred Andersen Hagelin fødd i Svanskog sogn nær Åmot i Värmland. Mor: 
Pige Elen Marie Ellingsdtr frå Klepp. Omstreifar Johan Andersen Hagelin 
døyr 2/8-1897, 53 år gamal. Han er då på Eide i Sund.

Sonen Fredrik Alfred Wilhelm veks til og finn ein «livsledsagar» som 
ikkje er omstreifar. Ho heitte Ane Kristine Olsdtr, fødd 21/2-1857 i Sola. 
Foreldra er husmann Ole Johannes Svendsen og Ane Sofie Jacobsdtr. Dei 
bur på Tjelta.

Året 1888 er Fredrik og Ane på garden Stangeland i Høyland. Der får 
dei ein son, 17.oktober. Så dreg dei til Sunnhordland, og 31/3-1889 døyper 
dei sonen sin i Fjelberg kyrkje, der han får namnet Johan Alfred. Denne 
guten døyr truleg tidleg, for i folketeljinga i 1900 er han ikkje med foreldra 
sine. Så, i 1890, er dei i Sund. Då vert Johannes Severin fødd den 5.oktober. 
Johanne Marie Serine vert fødd 23.mars 1893 på Fitjar, men ho døyr av 
bronkitt 11/10-1894 på Eid, Halsnøy, og vert gravlagd der.

Så bur dei i Krabbevik på Fitjar, og der vert Konstanse Amanda Kristine 
fødd 6/8-1898. Ho vert døypt 18/9 same året i Bremnes kyrkje. I folketeljinga 
1900 er dei framleis i Krabbavikjo, dei har visst slege seg til ro der.

Men i 1905 tek dei seg ein bytur, for då vil dei gifta seg. Så, den 
29.august giftar Fredrik Alfred Wilhelm Johansen Hagelin seg med Ane 
Kristine Olsdtr i Johanneskyrkja i Bergen. Ein av forlovarane er omstreifar 
Petter Pettersen, eldste bror til Bertin én, og bur i Absalon Beyersgt 23 då.

Men no er paret gifte - betre seint enn aldri. Så heimatt til Krabbavikjo 
på Fitjar, og 30/9-1906 kjem ei jente til verda: Fredrikke Alvhilde 
Wilhelmine, men ho døyr alt 6/3-1908 og vert gravlagd på Fitjar. No har dei 
mist tre av borna sine, og har berre to som lever. Det har ikkje vore berre 
gode dagar for «familien» Hagelin.

Ole Isaksen, morbror til Ludvig Rasmussen frå Tysnes
Ole Isaksen fødd 28.jan 1828 i Hole er morbror til Ludvig Rasmussen 

(Tysnes). Han kjem også til Sunnhordland og ilag med Marta Larsdtr får 
han ei jenta, fødd 5.jan. 1869 i Skånevik. Ho får namnet Olufine, men døyr 
truleg tidleg, for 7.mars 1871 får dei ei jenta til, og ho vert kalla Olufine 
Marie. Då er dei i Etne. Men Ole Isaksen har truleg gjort noko som ikkje 
var etter norsk lov, for 13.juni 1872 vert han innsett i Bergen kretsfengsel. 
Kor lenge han sat inne, veit ein ikkje. I 1875 er han i alle fall ein fri mann, 
for 28.okt. 1875 gifter han seg med omstreiferpige Lovise Andreasdtr i 
Hetland. Kanskje den første kona stakk av då han kom i fengsel?

Men no dreg dei attende til Sunnhordland og 2.jan. 1878 vert Ingeborg 
Petrine fødd i Skånevik. Så sørover att, for 19.april 1880 vert Lovisa fødd i 
Hetland. 29.sept. 1882 får dei ei dotter som vert kalla Fredrikke. Då er dei i 
Sunnfjord. I 1884 er dei i Eid, Fjelberg, og der vert Alexander fødd 17.nov. I 
1887 er dei på Alsaker i Ullensvang. Der vert Anna fødd 4.april.  
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Men Anna vert 
ikkje gamal, 
alt 9.des. 1888 
døyr ho, og 
vert gravlagd 
14.des. i Fana. 
Isak vert fødd 
11.mai 1889 
i Fusa. Så 
i 1894 vert 
Ole Isaksen 
enkjemann, 
kona Lovise 
Andreasdtr 
døyr av tæring 
på Hovland i 
Ullensvang, og 
vert gravlagd 
19.mars.

Nokre av etterkomarane til Ole Isaksen
Isak, son til Ole Isaksen, gifter seg med Gunvor Marie. Ho er dotter 

til Ludvig Rasmussen (han frå Tysnes). Isak og Ludvig er syskenborn.  
Dei heldt seg innan slekta når dei fann seg ektemake. Isak og Gunvor  
gifter seg i Sandviken i 1909. Isak byrjar óg som «blikkenslager» og 
arbeider nok ilag med svigerfaren. Folketeljinga 1910 syner at dei bur ilag 
med Ludvig og Sara i Absalon Beyersgt 25 i Bergen. Dei har då 4 born: 
Sverre Emanuel f 1902, Ludvig Oliver f 1906, Anna Lovise f 1908 og  
Ole f 1910. Men faren Isak Olsen er fødd i 1889 og Sverre Emanuel er fødd 
i 1902. Då er Isak 13 år gamal! Litt meir undersøking syner at Sverre 
Emanuel vart fødd på Kvinneklinikken 23.okt. 1902, og i deira papir  
er «ugift kjører» Reinert Olsen oppsett som far.

Olufine Martine fødd i Etne i 1871, vart gift med Ole Pettersen (Skat- 
Ole). Me veit om 5 av borna deira: Alexander Martin fødd 1897 i Sund, 
Peder Olai fødd 1901 på Stolmen og døypt i Vikøy i Kvam, Lovisa Sofia 
fødd 1903 på Kambestad i Ullensvang, Olufine fødd 1905 i Manger  
og Ulrikke Sofie fødd 1908 i Strandebarm.

Fredrikke, ei dotter til Ole Isaksen, fødd 1882 i Sunnfjord, vart gift med 
«Blikkenslager» Jørgen Tønnesen fødd 1883. Dei fekk mange born, visstnok 
13 i alt. Dei vart sende til Svanviken arbeidsleir i 1912 eller 1913, og var 
der i fleire år. Dei fekk i alle fall 3 av borna medan dei var der. Jørgen 
Tønnesen døydde i Bergen 3.des. 1952.

Alexander fødd i Eid, Fjelberg 1884 veit me lite om, og det me veit er ikkje 
så bra. I 1910 er han «løsarbeider» og fange ved Landsfengselet i Trondheim. 

Båtreisande har kaffipause på land, truleg i Os, Hordaland, 
1950-talet. Kjelen og kaffikverna var fast utstyr i Båten. Foto 
Karmsund folkemuseum.
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Ein omstreifar utanom det vanlege

Tønnes Larsen Ree var ein omstreifar utanom det vanlege. Han var fødd 
30.okt. 1836 på Ree i Time. Faren var gardbrukar Lars Larsen, mor var 
Berte Larsdatter. Så han var ikkje av omstreifarslekt. Han vart konfirmert 
2.okt. 1853 i Time. «Mådelig kundskap, nogenlunde flid og opførsel» skriv 
presten om han. Ikkje heilt topp, altså. 

9.des. 1858 gifter han seg med Christiane Ludvigsdtr fødd 1832 i Klepp. 
Ho er frå same området som Tønnes. I mai 1859 får dei ein son som får 
namnet Lars, men han døyr etter kort tid. 5.sept 1862 får dei ein son til, 
han får namnet Laurits. 

Men så, 14.sept. 1866 kjem Severine Bertine til verda. Far er «Gift mand» 
Tønnes Larsen, mor er «pige» Ane Jørgine Jørgensdatter frå Tasta, Stavanger. 

19.juni 1869 vert Ane Christine fødd, då er det den rette kona som er 
mor. Men så stikk Tønnes av. Kanskje det vart for mykje med 2 koner og 
born? Han får med seg «med hustru» Ane Jørgine og veslejenta Severine 
Bertine, og som «alle» andre omstreifarar dreg dei til Sunnhordland. 

2.febr 1870 får dei ein son, Jonas. Då er dei i Skånevik og Tønnes kallar 
seg «omreisende jordarbeider». Men litt seinare har han ein ny tittel; 
«Omreisende Stenhugger». «Blikkenslager» var visst ikkje hans yrke, endå 
i alle fall.

Dei får fire søner til, fødde rundt om: Johannes fødd 1874, Ludvig 
fødd 1876 i Gulen, Laurits Martin fødd 1880 på Sæbø, Jørgen fødd 1882 i 
Manger og døypt i Fjelberg.

I 1885 er Tønnes Larsen og sonen Jonas fangar i Stavanger. Tønnes 
Larsen har også vore fange i (Slaveriet) Tugthuset i Bergen. Dei har vel 
vore litt «langfingra».  Det syner seg at det helst er «Simpelt Tyveri» eller 
«Grovt Tyveri» fangane på Tugthuset er innsette for. Straffa er som oftast 
lita, frå 1 månad til 3-4 månader.

Etter kvart slår Tønnes Larsen seg til ro. I 1900 har han leigt seg 
eit lite kjellarrom i Ladegårdsgt 52 i Bergen. Her bur han, kona og to av 
sønene, Laurits og Jørgen. No driv Tønnes Larsen som «Blikkenslager», 
og sonen Laurits driv som «Blikkenslager for egen regning». Sonen Jørgen 
«kjører sten og grus for en anden».

I 1910 er dei framleis i Ladegårdsgt 52, men då er det berre dei «gamle», 
Tønnes og Jørgine, som er der. 31.jan 1913 døyr Tønnes Larsen, men 
Jørgine bur framleis i kjellaren, heilt til ho døyr i 1924, og vert gravlagd 
29.jan i Sandviken.

Blikkenslager Johannes Tønnesen fødd 1874, son til Tønnes Larsen, 
gifter seg med Ulrikke Fredrikke. Ho er dotter til Ludvig Rasmussen 
(Tysnes). Dei vert «viet hos byfogden 1896». Det vert eit kort ekteskap, ho 
døyr av tæring i 1899, og vert gravlagd i Alversund. 

I 1900 er Johannes på Kvale i Sogndal, ilag med svogeren, Rasmus 
Alexander Ludvigsen og Olufine Olsdtr. Rasmus og Olufine er nære slekt-
ningar, for Olufine og far til Rasmus er syskenborn. Men Olufine er også 
kona til Ole Pettersen (Skat-Ole)!
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Kanskje Ole og Olufine har vorte «trøytte» av kvarandre, for Ole har 
ved dette høvet ei «kona» som heiter Thea. Men ikkje lenge etter dette, er 
Olufine komen ilag med Skat-Ole att. Og alt er såre vel! 

Ho Olufine var vel med for å driva «kjøkkentenesta» og for å selja varene 
for dei to «Blikkenslagarane». Det måtte vera kvinnfolk som gjekk rundt og 
tigga og selde, og klaga si naud.

Ikkje lenge etter «sognaturen» gifter Johannes Tønnesen seg med 
Lovisa Olsdatter. Ho er ei yngre syster av Olufine. Så får dei ein son, fødd 
23.febr 1903 i Bergen. Deretter tek dei seg ein tur til Hardanger, og sonen 
vert døypt i Vikøy kyrkja 19.april 1903. Han får namnet Oliver Ulfeldt. 

I 1905 er dei i Åkra på Karmøy, og der vert Laurits Aleksander fødd 
29.mai. Neste son kjem til verda i Fjelberg, men vert døypt i Ullensvang. 
Det er i 1909, og han får namnet Johan Severin. Men i 1910 er Johannes 
Tønnesen «enkemand omstreifer», og bur i eit «hospits» hos Jacobs Menighet 
i Storgt 36 i Kristiania.

Attende i Bergen bur han i Sukkerkakesmuget 1, men vert sjuk og døyr 
22.jan 1916 på Haukeland sjukehus. Han vert gravlagd frå Korskirken 
28.jan 1916, berre knapt 42 år gamal.

«Slektsforskning»
Kven er kven, kven er far og kven er mor? Kven er syster og kven er 

bror? Når og kor? Det var ikkje alltid så enkelt å finna ut kva som er rett 
når det gjeld omstreifarar. Eit døme: Alexander Leonard, den yngste av 
Pettersen-brørne, han som vart kalla «Sanderen». Kona hans heitte Gunvor, 
men i 1917 heitte ho Gunvor Emanuelsdtr og i 1919 heiter ho Gunvor 
Ludvigsdtr. Er det same person? Ludvig Rasmussen har ei dotter som 
heiter Gunvor, men ho er gift med Blikkenslager Isak Olsen. Difor, det må 
vera ein Ludvig til, og kvar er han? Med mykje tolmod og litt flaks, finn 
eg Ludvig Emanuel fødd i Kvinnherad og døypt i Strandebarm. Foreldre: 
Ludvig Rasmussen og kona Sara Elisabeth. Ludvig Emanuel er altså eldste 
son til Ludvig og Sara Rasmussen, og både sonen og foreldra har ei dotter 
som heiter Gunvor. Og dei to som heiter Gunvor, er mest på same alder 
også. Når faren heiter Ludvig Emanuel, forstår ein kvifor dottera stundom 
heiter Ludvigsdtr og stundom Emanuelsdtr.

Kjelder:  Eigne minne og kjelder tilgjengelege på www.digitalarkivet.no  
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Noko av det mest spennande eg visste då eg var lita, var å høyra pappa 
– Torbjørn Barmen – fortelja frå då han var liten og vaks opp på Tysnes. 
Ekstra spennande var det når eg fekk lytta til sogene han og søskenbarna 
hans hadde med seg frå heimstaden sin, og eg kunne levande sjå for meg 
både folk, plassar og situasjonar. Då pappa fekk førespurnad frå Tysnes 
Sogelag om å skriva litt frå barndom og oppvekst, vart det naturleg at eg 
sette ord på dette. 

Barndomsminne 
frå Tysnes
Av Oddny Barmen 

«Olga og Peder T. Barmen 
framom bustadhuset på 
Stegen ein gong på 1930- 
talet. Huset vart bygd etter 
at Peder kom heim frå  
Amerika, og vart sidan rive 
ned og flytta til Rommetveit 
på Stord»
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Siste verdskrigen var allereie på andre året då eg kom til verda på 
Stegen (Barmen). Stegen er eit småbruk der det no ikkje har budd folk på 
over 60 år. På Stegen vaks eg opp saman med mamma, pappa og besto (mor 
til pappa). Under siste del av krigen budde også eit søskenbarnet mitt hjå 
oss; Rigmor (Træen) Huglen, som då var 13 år gammal. Mor hennar sat på 
Grini, og far hennar, Ingvald Træen, var i dekning i Trodlahålo på Skorpo 
saman med ein russar. 

Dei første barndomsminna mine er då også frå krigsåra 1944-45 og 
onkel Ingvald, eller «Skøytemannen» som eg kalla han. Det hende fleire 
gonger at Ingvald kom til Stegen medan han budde i Trodlahålo. Eg visste 
ikkje at han var onkelen min, og til meg sa han at han hadde ei skøyte 
liggjande nede ved bryggja. Difor tilnamnet «Skøytemannen», som eg også 
kalla han lenge etter at krigen var slutt. «Skøytemannen» hadde kikkert eg 
fekk låna, og det var morosamt å sjå på sauene som var ute på beite. Å sjå 
i kikkert hadde eg aldri gjort før. Eg hugsar også at han hadde revolver på 
seg, men den fekk eg ikkje låna. 

Ei anna hending som gjorde inntrykk og brende seg fast i minnet under 
krigen, var då me var på Søre Barmahovda (ikkje der sendaren står i dag) 
og såg på når fly dreiv og bomba i Herøysundet. Sjølv om det var langt 
borte, opplevdest det likevel nært. Det var godt å ha ei vaksen hand å halda 
i då. Fredsdagen minnest eg også, då var me ilag med nokre frå Barmen, og 
det var ei god stund.

Stegen låg for seg sjølv med eit stykke veg til naboar. Nærast var 
Sydnes, Barmen og Espevik. Såleis var det lett for ein liten gut å vera 
litt fælen, særleg når eg gjekk åleine i skumringa. Det var både lydar og 
skuggar rundt meg. Spesielt hugsar eg då me hadde slakta gris til jul i 
1944. Alle på Stegen var i kjellaren og stelte med slaktet, då eg skulle opp 
til 1.etasje for å leggja meg for kvelden. På kjellarglaset la det seg plutseleg 
ei stor kvit hand, og eg vart skikkeleg skremd. Kva var dette for noko ? 
Seinare fekk me vita at handa tilhøyrde ein av Flornes-gutane. Kva ærend 
han hadde veit eg ikkje, men truleg var det Rigmor han ville helsa på , 
sidan dei var på omlag samme alder.

Forholdet til folka på nabogardane var godt, og i Barmen hadde eg lag 
i tremenningen min Kristoffer og søstrene hans. Så lenge eg budde på 
Stegen, rodde eg også ilag med ungane i Barmen til skulen i Skorpo. Til 
Espevik var det også alltid kjekt å komma. Særleg godt hugsar eg ein gong 
eg var der, og Dorthea Espevik hadde steikt blodpannekaker. Desse syntes 
eg var utruleg gode, men våga ikkje å forsyna meg for mykje. Eg veit ikkje 
om nokon merka det, men så gode var blodpannekakene hennar at eg lurte 
ei ned i bukselomma mi for å ha til seinare.

Kvardagsliv på Stegen
Sjølv om eg var einebarn og det var eit stykke til næraste leikekame-

ratar, hadde eg mykje å finna på og vera oppteken av på Stegen. Hunden 
vår, «Kommesann», og eg var på ekornjakt og leita opp ekorn. Der ekorna 
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var, var det også nøtter 
å finna. Eg hadde også 
overteke ei lita øks 
med hammar på som 
pappa hadde kjøpt då 
han budde i Amerika. 
Øksa brukte eg til å 
hogga og kløyva ved, 
noko eg tykte var kjekt 
arbeid. Ein gong var 
eg uheldig og hogg 
meg i kneet. Buksa 
fekk sjølvsagt eit stort 
hól, og det blødde 
kraftig frå hoggsåret. 
Eg var redd eg skulle 
få skjenn av mamma 
for at eg hadde øyde-
lagt buksa, og gjekk 
i staden til Barmen. 
Bertine Barmen såg 
kva som var skjedd og 
la omslag på såret. Eg 
trur også det var ho 
som følgde meg heim – 
og skjenn fekk eg sjølv-
sagt ikkje. Elles var 
fritidssyslane mine å 
fiska og trekkja garn, 
og då eg vart stor 
nok til det, deltok eg i 
arbeidet på småbruket. 
Det var ein god måte 
å læra praktisk  
arbeid på. 

På Stegen hadde me sau, gris, høns og kyr. Slik var me sjølvberga med 
kjøt, egg og mjølk. Fisk var det rikeleg av, og me fiska etter kvart som me 
trong. Me haldt oss også med poteter, gulrotjorda var god og me hadde 
nok av frukt og bær. Av råvarene laga me det meste av det me trong, og 
me hadde alltid rikeleg med mat. Mamma og besto steikte lefser, flat-
brød, potetkaker, mjølkekaker, lappar, vaflar, lomper osb. Me separerte 
også mjølk og kinna smør sjølv, og utnytta dei ressursane bruket gav oss, 
slik vanleg var før i tida. Til jul stod tradisjonelle julekjeks- og kaker på 
menyen. Når me skulle ha gjester, laga mamma blautkake.

Søndagane var kviledag på den tida, og medan mamma og besto var 
heime og førebudde søndagsmiddagen, tok pappa meg ofte med på tur opp 

«Torbjørn, Olga og Peder T. Barmen på Stegen ca 
1950. Hunden «Kommesann» får også vera med når 
familien vert fotografert»
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til Søre Barmahovda. Dette var ein god trimtur, og undervegs fekk eg læra 
om både himmelretningar, vérteikn, korleis det var fornuftig å setja føtene 
under seg så ein ikkje ramla når ein var ute og gjekk i ulendt terreng osb. 
Lærdommen har kome til nytte mange gonger opp gjennom livet.  
Det var også pappa som lærte meg rokunsten og det å handtera robåten 
under ulike tilhøve på sjøen. Eg kan ikkje ha vore meir enn rundt 5 år då 
eg var ute og rodde heilt åleine. «Testen» var å ro frå naustet vårt, ut og 
runda den vesle holmen Bleikjo, og attende til naustet. Det var ein kry 
liten gut som steig iland att!

Hunden vår «Kommesann» var ein trufast ven som treivst godt på 
Stegen. Han var godlynt og snill, og trass i at han var i aktivitet dagen 
lang, var han rund og god. Kvar gong me skulle ein kvan stad, følgde han 
oss til sjøen og vart sitjande på eit nes til han ikkje kunne sjå oss meir. Kor 
han var medan me var vekke, veit eg ikkje, men same kor lenge me var 
borte, om det var lyst eller mørkt når me kom heim, så byrja «Kommesann» 
å bjeffa glad når han høyrde åretaka våre. Han må ha vore ein stad der han 
har hatt utsikt og kontroll, og kjende nok att både stemmer og kven sine 
åretak det var. Ein gong kunne det gått retteleg gale med «Kommesann». 
Ein unggut på feriebesøk frå by´n festa eit tau rundt halsen på hunden, og 
hengde han utanfor kjellartrappa. Det var umogleg for «Kommesann» å få 
fast grunn under føtene, og hadde ikkje pappa kome til og fått han laus, 
ville «Kommesann» enda sine dagar der. 

Det var få, om ingen, som hadde råd til å reisa på ferie den tida eg vaks 
opp. Det hende likevel ein og annan gongen at me hadde ærend i Bergen, 
eller drog til familie og slekt utanfor Tysnes på vitjing. I Tyssedal hadde 
mamma ei eldre søster, tante Nelly. Ho var gift med Ingvald Træen, han eg 
kalla «Skøytemannen». Ei jul feira me i Tyssedal saman med tante, onkel 
og tre søskenbarn. Det var ei kjekk høgtid. Men det eg hugsar best med den 
turen, var at eg miste portemonéen min medan me var der. Eg hevda at det 
var «ein bråte med pengar» oppi den, men så mange kronene kan det ikkje 
ha vore. Kan tru eg har vorte egla i ettertid, like til i dag, for at eg rekna 
nokre få slantar for å vera ein bråte med pengar. Det høyrer med til 
historia at pengane «kom til svars» att, portemonéen hadde berre snike  
seg bort i sofabenken. 

Skuletid og skuleveg 
Den hausten eg skulle ha byrja på skulen, budde me på Hystad, Stord. 

Pappa hadde arbeid på Stord Verft, men etter å ha dagpendla frå Stegen  
til «Kjøtteinen» ei tid, fann dei vel ut at det vart for tungvint å halda på 
slik og leigde i staden husvære like ved kyrkja. 

Opphaldet på Stord gjorde at skulestarten min vart utsett eit år.  
Men hausten 1949 var eg klar for skulegong i Skorpo. Skulevegen frå 
Stegen og til skulestova i Skorpo var etter måten lang og tung. Først var 
det å gå rundt 20 minutt frå Stegen og til sjøen, deretter var det omlag 
ein halv time å ro, vel å merka om véret var godt. Roturen hadde eg som 
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nemnt ilag med ungane i Barmen. Då me gjekk i småskulen var det enten 
pappa, Peder T. Barmen, eller søskenbarnet hans, Peder K. Barmen, som 
skyssa oss til skulen. Dei kom også og henta oss når skuledagen var over. 
Då me vart større, rodde me på eiga hand. Sidan me ikkje visste av noko 
anna tenkte me ikkje over det den gongen, men skulevegen kunne vera 
både strabasiøs og farefull. Ikkje hadde me redningsvestar, dårleg var det 
med regnklede på den tida, og strekkja frå Barmasjøen til Skorpo kan vera 
vérhard i fleire vindretningar. Men me hadde lært korleis me skulle ordna 
oss i båt, og eg kan ikkje hugsa me hadde uhell av noko slag. Men me var 
ofte både kalde og våte når véret var dårleg. Ytterkleda vart hengde til tørk 
framom omnen i skulehuset, og læraren putta avispapir i skorne våre for at 
det skulle trekkja til seg mest mogleg væte til me skulle på heimveg.

Første skuledagen hugsar eg godt. Eg gledde meg ikkje noko særleg; frå 
trygge, stille og avsidesliggjande Stegen, skulle eg no dra til skulen anna-
kvar dag. Sjølv om skulen i Skorpo var forholdsvis liten, var det mange 
fleire, og ukjende, å forhalda seg til. Heldigvis kjende eg dei i Barmen, og så 
hadde eg nokre søskenbarn som gjekk i storskulen. Eg hadde vore i skule-
huset tidlegare, på juletrefest blant anna. Eg har fått høyra at då me lenda 
i Skorpo for å delta på juletrefest, var det så vidt pappa greidde lokka meg 
med opp i skulehuset. Pengar haldt ikkje som lokkemiddel, men til slutt 
vart eg med inn, men sjølve juletrefesten hugsar eg ikkje noko av.

Ransel hadde eg ikkje då eg byrja på skulen, men ei lita og svart skule-
veske. Trepennal hadde eg også fått. Som førsteklassingar gjer den dag 
i dag, hadde også eg pynta meg til første skuledagen. Pappa følgde meg, 

 «Tre generasjonar på Stegen: Frå venstre Kanutta, Torbjørn og Peder -  ein 
17.mai midt på 1940-talet»
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og lærarinne då eg byrja i skulen, var Anne Margrethe Kathenes. Ho var 
ei kjekk lærarinne, og eg hugsar at eg første skuledagen fekk utlevert 
ABC-lesebok av henne.

Me gjekk som nemnt på skulen annakvar dag, og faga dei første åra var 
rekning, norsk, kristendom og teikning. Friminuttane var alltid kjekke. I 
småskulen leika me mykje «Dei fem steinane» og «Tikken». Etter kvart som 
me vaks til vart det å slå ball, og endå seinare brukte me friminuttane til 
å spela handball. Lekser fekk me også å gjera, men det var mykje anna eg 
tykte var endå kjekkare å halda på med etter skuletid. 

Etter at me var byrja i skulen, vart me også kalla inn til tannlegen. 
Han heldt til i Våge, og heile dagen gjekk med den dagen tannlegen skulle 
avleggjast visitt. Me reiste tidleg heimefrå, og rodde først til Skato, deretter 
gjekk turen via Onarheim og med bussen til Våge. Eg hugsar eit år dette 
vart ein strevsam tur då me skulle på heimveg, sidan det byrja å snøa noko 
voldsomt. Bussen kunne ikkje køyra over fjellet frå Uggdal til Onarheim. 
I staden vart det tur om Lundegrend. Me var heime att seint på ettermid-
dagen, og på heimveg oppover Stegabrótet vassa me i snø til over knea. 
Kanskje ikkje uvanleg vinterstid den gongen, men denne dagen viste kalen-
deren 20.april, og vinteren burde vore over for lengst. Elles er ikkje minna 
frå tannlegetimane i Våge noko eg ser tilbake på med stor glede. Kanskje 
ikkje så rart, når det eg hugsar best er rotfylling utan bedøving. 

Det var pappa og Peder K. Barmen som rodde oss til skulen dei første 
åra, dei hadde skuleskyssen annakvar veke. I storskulen rodde me sjølve, 
men hadde vaksne med dei dagane det blés og ruska som verst. Eg kan 
ikkje hugsa at eg var vekke frå skulen grunna dårleg vér, men pappa 
fortalde at då han gjekk i skulen i Skorpo, var det eit år det var så mykje 
ruskavér at dei måtte vera heime mest heile hausten. Sidan me ofte var 
både våte og kalde, resulterte det for min del i mange «mandlaturar» og 
mykje feber. 

Sjukdom og tunge dagar
Ein dag i pappa si skuleskyss-veke har brunne seg fast i minnet mitt 

for alltid. Då me kom ned til sjøen i Skorpo etter skuleslutt denne dagen, 
reagerte eg på at det ikkje var pappa som sat i båten, klar til å ro oss 
heim. Kven som kom i staden har eg ikkje klart for meg i dag, men attende 
kom eg. Då eg kom heim til Stegen, fekk eg svar på kvifor pappa ikkje var 
skysskar; I løpet av dagen hadde mamma fått hjerneslag, vel 40 år gammal. 
Ho var blitt lamma i eine sida, og kunne ikkje snakka.

Eg fekk ikkje koma inn på soverommet der ho låg for å sjå henne, og 
vart sitjande på nedste trinnet i trappa opp til lemen, ventande og med 
eigne tankar. Pappa kom med jamne mellomrom ut for å snakka med meg 
og sjå om meg, og besto var der også og tok seg av meg. Dei vaksne gjorde 
nok det dei kunne for at eg ikkje skulle verta for redd for å mista mamma, 
og for at eg skulle ha det etter måten bra. Likevel er det naturleg nok ikkje 
ein dag eg minnest med glede. 
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På den tida skulle det noko til før ein tilkalla dokteren. Denne gongen 
var det verkeleg trong for dokter. Eg hugsar at me etter kort tid fekk vitjing 
av distriktslækjar Nybø. Han var ein liketil kar, men eg tykte det var rart 
at ein vaksen mann gjekk med lusekofta på vranga. Dokteren hadde nok 
hatt det travelt då han drog heimefrå.

Dr Nybø søkte om plass for mamma på sjukehuset Betanien i Bergen, 
og eg meiner ho vart liggjande på Stegen i 3 veker før ho fekk plass der. Då 
ho skulle reisa, fekk eg vera med. Mamma vart boren til sjøen i sjukekorg, 
truleg av 4 personar. Eg hugsar ikkje sikkert kven desse var, men for utan 
pappa trur eg at naboen Peder K. Barmen var med, i tillegg til eit par karar 
frå Laukhamar, sidan det var Laukhamarskøyta, «Lyngnes», som frakta 
oss frå Barmasjøen og til Onarheim. Der gjekk me ombord i rutebåten 
«Lønningdal», som skulle frakta oss til Bergen. På kaien i by´n stod sjukebil 
klar for å køyra til Betanien, men ambulansepersonalet ville ikkje ha meg 
med i bilen. Eg var liten, redd og ikkje kjend i by´n, og forstår ikkje korleis 
ambulansefolka tenkte den gongen. Men pappa var bestemt og fekk viljen 
sin; eg skulle også vera med dei i sjukebilen.

Medan eg og pappa reiste heim, vart mamma verande på Betanien i 
nokre månader for behandling og opptrening. Dette var på hausten. Eg er 
usikker på årstalet, men trur det må ha vore i 1952. Då pappa og eg etter 
kvart reiste heim att med «Lønningdal», fekk me eit skikkeleg uvér på 
heimvegen, og eg vart sjøsjuk og kasta opp. Båten trur eg kom til Onarheim 
i halv fem-tida om morgonen. og eg meiner me gjekk derifrå og til Skato. 
Der lånte pappa ein robåt, og så rodde me over til Skorpetveit der tante 
Helena budde med familien sin. Ho og mamma var søstre. Pappa rodde den 
lånte båten tilbake til Skato, og Knut Skorpetveit følgde i sin båt, slik at 
pappa kom seg over vågen att. På Skorpetveit fekk me kvila oss litt før me 
drog heim til Stegen.

Livet går vidare
Det var slettes ikkje kjekt å ha mamma på sjukehus i by´n. Men livet 

måtte gå sin gong på Stegen, og me putla på med vårt både besto, pappa og 
eg. Når pappa var og vitja mamma, var besto og eg åleine heime. Me var litt 
fælne begge to då, og kunne synast me såg både folk og anna borti skog-
kanten i skumringa. Det var nok berre skuggar og fantasi som spelte oss 
eit puss. Me likte oss heller ikkje særleg godt når det var torevér. På Stegen 
var det berre pappa som var avslappa og sov godt når det tordna.

Den hausten mamma var på Betanien, sanka eg nøtter til den store 
gullmedalje. Det var mykje hatletre på Stegen, og det må ha vore ein god 
nøttehaust dette året. Med «Kommesann» i hælane var eg på innhausting 
kvar dag, og snart var eine skapet i kjøkkenbenken stappfullt med nøtter. 

Innimellom kom det brev til meg frå mamma – det var sjukesøstrene 
på Betanien som hadde skrive for henne. Det var veldig kjekt å få brev, 
men ein gong hadde brevet til meg eit trykk utanpå konvolutten der det 
stod «Hjelp oss å hjelpe», sikkert påtrykt av posten. Eg skjøna ikkje heilt 
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meininga med dette, og trudde at «Hjelp oss å hjelpe» tydde at det kom 
beskjed om at mamma var død og at me då måtte hjelpa sjukehuset med 
noko. Heldigvis misforsto eg.

Omsider var mamma blitt såpass bra at ho fekk reisa heim, og pappa 
drog for å henta henne. Korleis turen gjekk veit eg ikkje, sidan eg og besto 
var heime på Stegen og venta. 

Sjølv etter fleire månader med opptrening på sjukehus, vart ikkje 
mamma heilt frisk. Ho var framleis delvis lamma i eine sida. Og som det er 
vanleg etter slag, greidde ho ikkje like mykje som før og vart avhengig av 
hjelp frå oss andre. Likevel høyrde eg henne aldri klaga, ikkje då og ikkje 
resten av levetida hennar. For å ha noko å spe på inntektene med, byrja 
me i tida etterpå å veva teppe, løparar og filleryer. Fillene var pappa til 
Espeland på fabrikken der og kjøpte, og så sat me på lemen på Stegen og 
vov. Dette var eit arbeid mamma også kunne delta i med den friske armen 
sin. Teppa vart kjøpt av bygdefolk og slekt, og me leverte også til møbel-
handlar S. Knudsen på Stord.

Småbruket på Stegen vert fråflytta 
Det vart endå meir tungvint og vanskeleg å bu på Stegen etter at 

mamma var vorten sjuk. Det var bale for henne å komma seg nokon stad, 
og sjølv om kommunikasjonane var så som så i resten av krinsen også, var 

«Tre kjekke karar: Frå venstre Torbjørn Barmen, tremenning og leikekamerat 
Kristoffer Barmen og Hans Laukhamar. Torbjørn og Hans var syskenbarn»
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det andre stader enn Stegen det var meir lettvint å bu. Det var nok slett 
ikkje ei enkel avgjerd å ta, det å bestemma seg for å selja småbruket og 
flytta frå Stegen. Men dei vaksne hadde ikkje noko alternativ. 

Omlag 1953 flytta me så til Spannsteigen i Skorpo. Spannsteigen var 
den gongen eigd av tante Helena på Skorpetveit. For meg var det ikkje noko 
kjekt å flytta. Stegen var barndomsheimen min, og eg hadde hatt det trygt 
og godt der. Den dagen me flytta derifrå for godt, var ein løyen dag. Og eg 
var fullstendig klar over at eg aldri meir ville kunne koma tilbake for å bu 
på Stegen. Under flyttinga var eg med på å bera møblar, utstyr og anna til 
sjøen for å få det i båt og frakta til Skorpo. Mellom anna bar eg eit rundt og 
tungt stovebord ned Barmalio. Dette stovebordet har me i stova vår den dag 
i dag, og eg tenkjer på flyttinga frå Stegen kvar gong eg støvsugar til helga.

Etter at me flytta frå Stegen, budde besto først ei stund hjå yngste 
sonen sin i «Stykkje» / Sletteskog. Sidan flytta ho til Sveio, der 4 av døtrene 
hennar var gifte. I tillegg hadde ho yngste broren og halvsøster si der. Besto 
vart buande hjå nest eldste dottera og familien hennar, og døydde etter 
måten uventa av lungebetennelse våren 1954, vel 70 år gammal. Første 
gong eg var i Sveio, var i gravferda hennar.

Hummarfiske og skeisekveldar
Sjølv om det var vondt å flytta frå Stegen, hadde me det godt dei åra me 

budde i Skorpo også. Eg heldt sjølvsagt fram i skulen, no med uvanleg kort 
skuleveg; Spannsteigen låg like nedom skulen. Etter at me var flytta til 
Skorpo, laga eg meg hummarteiner og byrja fanga hummar i hummarse-
songen. Teinene var eg og såg om kvar morgon; Åleine, før skuletid og i all 
slags vér. Dei kan ikkje ha vore særleg nervøse av seg, dei som var heime.

Teinene sette eg i området Florneslandet, Knappen, Espevik, 
Skorpesundet, og det var pappa som viste meg kor det var lurt å setja 
teiner. Humrane eg fekk, selde eg til Adine på butikken på Nordhuglo. På 
ein sesong tente eg 500 kr, noko som var mykje pengar den gongen for ein 
som knapt var vorten tenåring. Pengane brukte eg mellom anna på å kjøpa 
meg klokke og nye sko. Ein onkel frå Sveio, på veg heim frå vitjing i Skorpo, 
var med meg til urmakaren på Leirvik på handel. Dette var den første 
klokka mi, og det var stor stas å få seg klokke.

I Skorpo budde me meir sentralt til i bygda/krinsen, og eg fekk meir lag 
i ungar og ungdomar på Skorpo. Om vinteren når det var kaldt og tilfróse 
på Aravatnet, var me og skeisa om kveldane. Me hadde med oss ein vaksen, 
Olav E. Skorpen, og desse skeisekveldane var grådig kjekke, kanskje spesielt 
fordi det var ein vaksen som tok seg tid til å skeisa ilag med oss ungane.

I storskulen laga eg kurong-spel i sløydtimane. Dette spela eg og søsken-
barnet mitt, Hans Laukhamar, mykje. Han stoppa oftast opp hos oss i 
Skorpo, når han var på veg heim til helga frå realskulen i Uggdal. Reidar 
Skorpen, som framleis budde i Skorpo då, kom også ofte innom til oss på 
Spannsteigen for å vera med og spela kurong, og kveldane kunne verta 
seine før me avslutta.
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«Kommesann» var sjølvsagt også med oss på flyttelasset frå Stegen. Eg 
har ikkje noko formeining om alderen hans, for han var komen til Stegen 
før eg var fødd. Medan me budde i Skorpo, vart «Kommesann» så gammal 
og sjuk at pappa måtte avliva han. Det var sørgjeleg å grava ned ein god og 
trufast følgjesven, men slik er livet. Katt kan eg ikkje hugsa at me hadde i mi 
tid på Stegen, men i Skorpo fekk me oss ein stor skogskatt. Katten vår kunne 
vera borte i lange periodar, før han plutseleg kom heim igjen, stovevarm med 
ein gong. Elles hadde me ikkje dyr i Skorpo. Det høyrde eit lite stykke jord 
til Spannsteigen, og det var mi oppgåve å stå for slåtten. Den vart unnagjort 
med langorv, og høyet vart henta med robåt av Knut Skorpetveit. 

Kvardagen i Skorpo
Sjølv om det var kome høgspentliner over Stegen medan me budde der, 

fekk me ikkje oppleva å få innlagd straum. Det fekk me derimot medan me 
budde i Skorpo. Å få innlagd straum var stort. 

Sidan mamma var avhengig av ein del hjelp med husarbeid, hadde eg 
til oppgåve å ta oppvasken og vaska huset til helga. Etter at straumen kom, 
og for at mamma skulle kunna gjera meir i huset, fekk me oss elektrisk 
støvsugar. Då som no var det stor stas med nye elektriske hjelpemiddel, og 
eg minnest eg var grytidleg oppe om morgonen for å sikra meg at det var eg 
som fekk stå for støvsuginga. 

Vaskemaskin hadde me derimot ikkje i Skorpo, og klevasken måtte 
gjerast for hand. Til Spannsteigen høyrde ei lita vasskjelde me henta vatn 
frå, men i sommarhalvåret var det oftast nokså tørt i kjelda. Klevask, som 
jo krev ein del vatn, måtte difor ordnast på anna vis. Klede og vaskeutstyr 
frakta me soleis med oss i robåt til Hidlurevikjo. Denne vika høyrde til 

«På Stegen var dei avhengige av robåt mest same kor dei skulle, også for å kom-
ma seg til skulen i Skorpo. Dei var ikkje gamle før det vart forventa at dei skulle 
meistra robåten og sjøen på eiga hand. Her er dei små nabogutane i Barmen og 
på Stegen på plass i båten; frå venstre Kristoffer og Torbjørn» 
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Stegen, og ligg i Skorpesundet på Tysnesøy-sida. Det rann ferskvatn ned 
i Hidlurevikjo, og der var vatn også i tørre periodar. Så var det å vaska, 
skylja og vri, før me rodde tilbake og hengde kleda til tørk. 

Ikkje lenge etter at me var komne til Skorpo, flytta besto på Laukhamar 
(mamma si mor Marta N. Laukhamar) til oss. Ho var gammal då, godt over 
80 år og klarte seg ikkje sjølv lenger. Elles var ho som ho alltid hadde vore – 
den snillaste besto ein kunne tenkja seg. Sidan mamma sin sjukdom gjorde at 
ho trong hjelp sjølv, var søskenbarnet mitt Bjørg Skorpen (no Stensletten) og 
hjelpte til med pass og stell av Laukhamar-besto. Besto var vorten gløymsk, og 
ville ofte heim. Heim var for henne Hodnaneset, der ho var fødd og vaks opp. 
Men ho var ikkje vanskeleg å ha med å gjera, og godtok med ein gong når ein 
av oss andre fortalde at ho ikkje trong gå nokon stad, sidan ho var heime no. 
Besto på Laukhamar budde hjå oss til ho døydde, hausten 1954. 

Etter gravferda til besto på Laukhamar skulle eg, Martin Laukhamar 
og søskenbarnet mitt Hans Laukhamar, skyssa eine søstera til mamma 
heim til Rommetveit på Stord. Me fekk låna gavlabåten som høyrde til 
notbruket på Laukhamar. Turen gjekk fint, heilt til me var komne på 
heimveg eit stykke nord i Langenuen, og plutseleg fekk motortrøbbel. Ingen 
av oss var særleg maskinkunnige, og ikkje tale om at me fekk motoren i 
gong att. Dei heime lurte på kor me var vortne av, var fleire gonger til sjøen 
for å sjå etter oss, og var nok redde for kva som kunne ha skjedd. Det gjekk 
bra denne gongen også, og klokka fire om morgonen var me omsider attende 
på Laukhamar, letta, slitne og kalde.

Ein epoke er snart over
Huset me hadde budd i på Stegen vart etter kvart rive, materialane 

vart køyrde og borne til sjøs og deretter frakta med Skorpetveit-skøyta 
«Hamarhaug» til Rommetveit på Stord. Der hadde mamma to eldre søstre, og 
dei kjøpte tomt av svoger hennar. Materialane, glas, dører og trapper frå huset 
på Stegen vart brukt i det nye huset vårt, i tillegg til nye materialar som var 
henta frå eigen grunn og skorne på saga ved Sletteskogsjøen. Både huset på 
Stegen og det nye huset på Rommetveit var pappa arkitekten bak. Med seg på 
husbygging på Rommetveit hadde han Hans Skaten og bror sin, Einar.

I 1956 var huset på Rommetveit klar til innflytting. Sommaren dette 
året var eg på Skorpetveit og hjelpte til i slåtten, og gjekk også for presten 
på Onarheim. Laurdagen før eg skulle stå til konfirmasjon, vart det feira 
bryllup i Barmen, og me var ein gjeng som laurdagsnatta drog og skotra i 
bryllupet til Bjørg Barmen. Trass i ein sein kveld, kom eg meg opp og var på 
plass i kyrkja til konfirmasjonsgudstenesta starta. 

Etter konfirmasjonen starta på eit vis ein ny epoke for meg. Ikkje berre 
var eg vorten vaksen, men eg flytta også frå Tysnes for godt. Sjølv om eg 
har budd dei fleste åra av livet mitt på Stord, reknar eg meg framleis for å 
vera tysnesing. Og trass i at småbruket på Stegen ikkje lenger er som det 
var i barndommen min, vekkjer det gode minne å traska rundt på gamle 
trakter ein gong i blant. 
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Forfattaromtalar

Jostein Aksdal (f. 1968), oppvaksen i Ulvik i Hardanger. Utdanna arke-
olog ved Universitetet i Bergen i 1996. No busett i Bergen og arbeider som 
seniorrådgjevar hjå Fylkeskonservatoren i Hordaland fylkeskommune.
Aksdal har tidlegare skrive fleire artiklar om tema innan yngre steinalder 
og  tidleg vikingtid - mellomalder. 

Svein Ove Agdestein (f. 1944) Teknisk konservator på Bergen Museum 
fram til han pensjonerte seg. Han har sidan midten av 70-talet hatt ei tett 
tilknyting til Tysnes. Den sterke interessa for arkeologi har medført at 
Agdestein har registrert ei lang rekkje fortidsminne i kommunen. Han har 
elles publisert fleire artiklar med stoff frå den tyske okkupasjonen og arbei-
der aktivt med krigshistorie.  

Knut Rage fødd 1952 i Stavanger. Biblioteksjef i Tysnes kommune. Fast 
bidragsytar på lokalhistoriewiki.no Redaktør for Sunnhordland Årbok 
(årboka til Sunnhordland Museum) 2007-2012, redaksjonsmedlem frå 2003. 
Redaktør for Sogeskrift for Tysnes 2002-2004. Administrator for Face-
book-gruppa Tysnes før i tio. Har skrive ei lang rekkje artiklar om lokal-
historiske emne, i tillegg til bøker og større prosjekt. Arbeider for tida med 
digitalisering av lokalhistorisk biletsamling i Tysnes kommune. 

Arne Onarheim (f. 1942) Arne er fødd, oppvaksen og busett på Onarheim. 
Han har lærarutdanning frå Bergen lærarskule 1967. Seinare har han teke 
årseining i musikk, halvårseining i pedagogisk utviklingsarbeid og grunn-
fag i norsk. Han var tilsett som lærar ved Ytre Arna ungdomsskule i åra 
1968 til 73, og ved Onarheim skule 1973-2004, som rektor 1984-2001.  Arne 
overtok heimegarden i 1974 og dreiv med sauehald fram til 2001.

Hans Møllerup Skaten (f. 1929) har ein allsidig bakgrunn. Tidleg hadde 
han interessa for trearbeid og bygde opp Flakkavåg Båt og treindustri sa-
man med Einar Heldal. Seinare vart han tilsett ved yrkesskulen i Norheim-
sund og budde mange år inne i «fjorden». Hans flytta attende til Flakkavåg 
og bygde hus på Flakka der han no er busett. I over 50 år har Hans vore 
organist kring i kyrkjene både i Tysnes og Kvam.

Oddny Barmen (f. 1969) oppvaksen på Rommetveit, Stord, har far og 
farsslekt frå Tysnes. Utdanna cand. jur. frå Universitetet i Bergen, og har 
vidareutdanning i rusproblematikk. Har arbeidd som journalist i Bladet 
Tysnes, seinare tilsett i sosialtenesta på Stord og i NAV Stord.
Ho er også tilsett i Kulturhuset på Stord, og er medlem av Kontrollkommis-
jonen for Sunnhordland, Hardanger og Voss. Busett på Stord.



82

Torbjørg Onarheim, f. 1923 i Onarheim. Torbjørg er utdanna forming-
slærar frå husflidskule på Stord og i Bergen. Ho har arbeidd i Tysnes-sku-
len sidan 1958, første tida i heile kommunen. Frå 1970 og fram til pensjon-
salder var ho tilsett ved Tysnes barne- og ungdomsskule.

Takk til:

Tlf. 53 43 00 50  •  Vakttelefon: 482 28 182 •
Adresse: Teiglandsveien 7, 5680 Tysnes • E-post: firmapost@tysnes-kraftlag.no

Tysnes 
Sparebank
– din nærbank –

Sogehefte_2012_2611141_Sogehefte_08_ferdig.qxd  01.11.2013  09:58  Side 114



Me blir større og sterkare 
til glede for alle våre kundar

Tysnes Sparebank har land i sikte

Tysnes Sparebank
– Den lokale sparebanken i Sunnhordland –



Meidell AS, 5694 Onarheim.
Tel.: +47 53 43 01 00 – Fax: +47 53 43 01 01

Sogehefte_2012_2611141_Sogehefte_08_ferdig.qxd  01.11.2013  09:57  Side 115


