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Fedrifter
gjennom Samnanger i farne tider

Av Knut Langeland

Gjennom tidene har det gått drifter med levande dyr gjennom Samnan-
ger både frå Voss til Bergen og frå Hardanger til Bergen.

Vossedriftene

Einar Rekve frå Voss skriv:
  ”I farne tider har folk funne seg vegar frå fjordane, gjennom dalføre
og over fjell til faste bustader lenger inne i landet. Dei fann òg vegen
attende for varebyte med fisk og salt og anna dei trong.
  Mellom mange slike vegar er vegen frå Bergsdalen over fjellet til
Samnanger. Der ifrå kunne dei koma seg landfast til Bergen når levande
dyr skulle førast til marknaden. Frå Vossebygdene vart denne vegen
bruka som drifteveg heilt til Vossebana opna i 1883. Då vart det råd å
senda fersk kjøt til Bergen, og levande dyr kunne ein ta med på toget i
beistevogner.”

  Rekve trur fedrifter frå Voss til Bergen er ein svært gamal tradisjon.
Han viser til eit såkalla ”diplom” frå 1329 der det mellom kjøtskrottar,
skinn, smør og anna også er kvittert for at det er levert levande naut frå
Voss til kongsgarden i Bjørgvin. Dei levande nauta trur Rekve må ha
vortne drivne landevegen til byen, for det var nærast uframkomeleg
for fedrifter like ned til Bolstadfjorden. Oppgåver frå 1600- og 1700-
talet tyder på store mengder slaktefe i vossedrifta, og i eit
lensmannsskjøn frå 1874 er utførsla frå Voss rekna til å vera minst 250
hestar og 800 storfe for året.
  Vossingane hadde fleire vegval, slik som frå Evanger og opp
Vossedalen til Bergsdalen. Og frå Høgabu kunne dei velja å gå til Kvi-
tingen. Den vegen vart helst nytta utover i 1800-åra. Frå Kvitingen
følgde dei same driftevegen som fjellkarane nytta frå Sotabotn. (Sjå
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”Fjellkarane”.)
  Per Kløve skreiv i ”Gamalt frå Voss” i 1969 at driftevegen for levande
dyr frå Voss til Bergen i fylgje Jørgen Brekke (f. 1849) fylgde denne
leia: ”Liland – Trèn – Selset – Kjinne – Hatlestad – Berge- Solbjørg,
over Bergsdalselva ved Fjellmannaosen, Liastølen – Brekkestølen –
Herfangsvatnet – Austmannabotn.”
  Frå Austmannabotn gjekk driftene over Flatafjellet til Bogaskaret,
vidare bak Vardane (Toskjène) og ned til Nordvikasetra på nordsida av
Fitjavatnet, gjennom Nordvikamarka og Reistadmarka, der namn som
Vosseskora ved Buhilderen viser kva veg dei gjekk. Vidare gjennom
Ådlandsmarka til Hisdalen der Vossetjørna minner om desse driftene.
Frå Hisdalen gjekk driftevegen opp til Gullbotn. Vidare over Gullfjellet
forbi Vossevardane om Osevatnet og ned til Unneland.
  Rekve skriv:
  ”Det var for det meste storfe som vart førde denne vegen, men òg
noko hest. Driftekarane tok seg gjerne ein tur ”ut-på landet” og kjøpte
opp hest som dei tok med seg heim att og seinare selde på Austlandet.
Byvegen var lang, så det kunne koma vel med å tena noko med ”retur-
frakt”.

I telefonsamtale har Rekve opplyst at det helst var driftekarar frå den
vestlege delen av bygda som dreiv til Bergen, men òg strendingar og
raundøler var med. Det er såleis kjent at Asle Ivarson Øvsthus dreiv
over fjellet til Bergensmarknaden.
  Driftevegen frå Voss til Bergen (Årstad) tok 7-8 dagar. Driftekarane
overnatta tidvis
saman med dyra. Der det var mogeleg, låg dei under ein hilder (t.d.
Buhilderen, forf. mrk). Likevel kunne det verta både vått og kaldt. Dette
var hardføre karar, men mange av dei fekk helsa øydelagt.”

Fjellkarane

Fjellkarane som Samson Bjørke skriv om i ”FOLKET og FJELLET”,
var driftekarar som låg med driftene sine på nord- og vestsida av Fu-
glen (Fuglafjellet) heile sommaren.
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  Samson Bjørke skriv:
”Fjellkarane var både handelsmenn og gjetarar og fòr langs heile fjor-
den og handla seg dyr. Ved jonsoktid samla dei bølingane og dreiv dei
til fjells.
  Det var frå 30 og heilt opptil 73 dyr i desse driftene.

Driftekarane budde i steinbuer oppsette kringom i fjellet. Var det godt
vêr, vart buene berre nytta til oppbevaring av mat og klær, medan dei
sjølve streifa kringom med flokken. Provianten dei hadde med seg til
fjells, var ofte berre mjøl, salt fyrtøy og kaffekjel. Etterkvart som to-
bakken vart teken i bruk, vart han ein viktig del av nista. Dei var ikkje
kravstore desse karane, og dei levde for det meste av det natura baud
dei. Auren i fjellvatna vart både salta og røykt, alt etter som det høvde,
når dei fekk fat i han.

Enkelte av kyrne kunne gje litt avdrått. Denne tok dei vel vare på. Av
mjølka laga dei seg smør, eller sette til løype. Ostestoffet som vart skilt
ut, vart so rørt ut i myse. Dette kokte dei inn til gomme som dei bruka
attåt maten.
  Utstyr som dei elles tok med frå bygda, kunne vera kvitlar til å sova
under, ei øks og sjølvsagt tolekniven som var sjølve universalreidska-
pen.
  På denne tida finn me fleire steinbuer eller læger i området. To buer
stod i Honskudsdalen og ei i Solheimedalen. Vidare var det eit 10-tals
buer i fjellet mot Sotabotn. Me finn stader som Dyravadlæger,
Storelægeren, Veslelægeren, Sandlægeren og Næset. Alle har sine namn
frå den tid fjellkarane låg med sine drifter i dette området.
  Mot hausten trekte driftene vestover, slik at avstanden til Bergen vart
kortare.”

  Sjølv om vegen til Bergen var lang, gjekk han etter vestlandstilhøve i
lett og fint terreng. Og det var ingen store elvar som det var problem å
koma over, anna enn når det var mykje regn og stor vassføring.
  Driftene gjekk gjennom Samnanger-Sotabotn til Kvitingen. Vidare
vestover fylgde dei ferdslevegen som folk i kvitingsområdet bruka når
dei gjekk til Vaksdal. Vegen stig jamt og fint til ein kjem rett nord for
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Driftevegar gjennom Samnanger. 1. Austmannabotn, 2. Flatafjellet, 3.
Bogaskaret, 4. Nordvikasetra, 5. Vossaskora, 6. Vossatjørna, 7.
Vossavardane, 8. Unneland, 9. Samnanger-Sotabotn, 10. Nyutløtræ,
11. Breilia, 12. Skeiskvanndalen, 13. Svensdalssetra, 14. Bruabotn, 15.
Ilaget, 16. Aldalen, 17. Skarsvatnet.
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Dyrhovden. Her kryssa dei elva frå Rossetjørna. Ferdslevegen til Vaks-
dal gjekk herfrå nordover til Bogaskaret. Driftevegen gjekk vestover
til rett nord for Nyutløtræ og opp Grøskaret. Vidare på tvers av Breilia.
Her låg setrane tett: Tveitasetra, Tosetra, Hagasetra, Steinslandssetra,
Gjerdssetra, Rødssetra og Nordvikasetra på nordsida av Fitjavatnet.
  Resten av driftevegen til fjellkarane fylgde den same ruta som drifte-
vegen frå Voss.
  Samson Bjørke skriv:
  ”Frå byrjinga av 1820 vert det lite rom for fedrifter i desse fjellom-
råda. Bøndene trong fjella sine til stølsbeite.
  Med dette er ein epoke i høgfjellet si soge slutt. Berre sogene og tuf-
tene etter fjellkarane sine steinbuer er attende, og vitnar om eit folk
som levde i pakt med dyr og natur for å skaffa mat til bymann og leve-
brød til seg sjølve.”

Fedriftene over Kvamskogen

Øyvind Neteland opplyser at fedriftene over Kvamskogen gjennom
Samnanger til Bergen gjekk fram til ca 1920. Det var for det meste
handelskarar (beistahandlarar) som kjøpte opp dyr, som førte dei til
slaktemarknaden i Bergen. Ein av desse var Bertil Skeie som levde frå
1820 til 1898. I ættebok for Kvam bind 1 står det om han:

”Bertil åtte eigi stova på Skeie og slo til ei ku og nokre sauer. Elles var
han handelskar, hesteskjerar og veidemann. Han var visstnok den siste
driftekar i Vikøy som låg i Bergen og slakta og selde drifti utover haus-
ten. Provst J. A. B. Christie fortalde at han som smågut ofte hadde
hjelpt Bertil med å jaga slaktebeisti når han fòr framom Haukeland
med krøtur.”

Driftevegen over Kvamskogen til Bergen gjekk om Røyrlia, Skeis-
kvanndalen, Svensdalssetra og over til Høysæter. Rett aust for bøane
på Høysæter ligg Hardingabekken. Det viser at driftene gjekk her. Ag-
nar Høysæter opplyser at eldre folk på Høysæter sa at desse driftene
gjekk ned Høysæterlia. Då kryssa dei nok elva mellom Fiskevatnet og
Grønsdalsvatnet, eller dei sumde over Fiskevatnet inst inne. Der er vatnet
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berre nokre meter breitt.
  Derifrå gjekk dei opp til Nyutløtræ. Der kom dei inn på same drifte-
vegen som fjellkarane nytta frå Sotabotn. (Sjå Fjellkarane.) Dette stem-
mer med det Samson Bjørke skriv, at både driftene over Kvamskogen
og dei frå Sotabotn gjekk over Gullbotn.
  Øyvind Røen opplyser at Hans Røen i eit intervju har sagt at driftene
rundt indre del av Samnangerfjorden kom frå Hardanger. Så driftene
over Kvamskogen har nok tidvis gått rundt Samnangerfjorden og over
Brekken.

Fedrifter over Brekken

Thorolf T. Rafto skriv at det store innsiget av landevegsfarande kom
frå sør, Fusa, Os og fanabygdene. Her finn me at vegen frå Midttun
samla opp ei rekkje bygdevegar og fotstiar. Dei som kom frå Samnan-
ger, gjekk over Brekken via Haugsdalen gjennom Hauglandsdalen til
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SKEISKVANNDALEN er framleis god beitemark. Fedriftene over
Kvamskogen var innom Skeiskvanndalen før dei gjekk vidare til Svens-
dalssetra (som er ein del av Eikedalen skisenter i dag) og over til Høy-
sæter.



Kalandseidet. Denne ruta var vanleg for driftekarane og dei som hadde
tung bør. Andre kunne nytta ein tyngre, men kortare veg frå Haugs-
dalen om Samdalen, Håland, Grindåsen, Riple, Kåpesteinen, Vind-
berget, Kubakken, Myrdal, Småbruane og langs hovudvegen til byen.
  Fedriftene over Brekken var nok for det meste dyr frå Samnanger.
Nils Lauvskard skriv i ”Samnanger I”:

”Med sovorne vegar og samferdslemidlar vart sjølvsagt handelen tung-
vint og helder liten. Eit undantak er fehandelen, som det ser ut til at
samningarne hev drive med frå gamalt, endå loverne var mykje til meins
fyr denne handelen; fyr ingen kunde koma til Bergen med fedrifter
utan serskilt løyve, og det var vanskelegt å få. Stundom freista nok ein
og annan å koma undan dei strenge lovreglarne; men vart ofte uhepne
med det, fyr dei mynduge herrar i byen passa på som ein smed, at ikkje
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BUHILDEREN OG VOSSESKORA. Buhilderen (til høgre) gav ly for
både folk og fe, og på dei grasgrodde viddene fekk feet metta seg før
ferda gjekk vidare opp Vosseskora bak ura til venstre på biletet.



bønder og ”bønderdrenge” fekk ”hengive sig til handel og anden
ladskab.”

  Nils Lauvskard skriv ikkje kven som prøvde seg med fedrifter utan
løyve og var ”uhepne”. Han kjem heller ikkje med namn på dei som
hadde løyve. Me veit difor ikkje kven som styrde med fedriftene frå
Samnanger.
  Ved den gamle ferdslevegen rundt Samnangerfjorden er fleire namn
som viser at det gjekk fedrifter her. Dei som naturleg sokna til denne
vegen, leverte nok dyr til dei driftene som gjekk her.
  Me skal følgja vegen dei gjekk:
  Frå Høysæter gjekk ferda om Svensdalen og ned Brekka til Bruabotn
der det i gamle dagar var bru over elva (brukara står enno). Vidare om
Langeland over Ilaget, eit stykke ned Hagabakkane, over Torvgards-
myra og ned til Steinsland om lag der dei øvste husa i byggefeltet på
Steinsland er no.
  I boka ”Samnanger kyrkje gjennom tidene” er det skrive om ”Dei
gamle gangvegane”. Her er nokså nøyaktig skrive kvar vegen frå Ådland
til Gjerde gjekk.
  Me følgjer den vegen, men i motsett lei:
  Frå Steinsland gjekk vegen til det gamle tunet på Gjerde om lag der
øvste bygget på Gjerdeskulen ligg. Vidare til Aldalen og i bein lei gjen-
nom marka til litt ovanfor tunet på øvre Lauvskar, vidare gjennom Skaret
til Rødne. Her viser namn som Stutadiket, Drøftehjellen og Stølen at
dette er gammal drifteveg. Kyrkjelihaugane vitnar om at dette er gam-
mal kyrkjeveg. Frå Rødne gjekk vegen over den gamle Sjoabruna nedst
i Reistadelva, gjennom marka og over bøane på Ådland.
  I ”Dei gamle vegane” står det vidare:

  ”Vestover frå kyrkja gjekk ein gammal sti rett opp Ådlandsliane mot
Hisdalen, og derifrå kunne dei sjølvsagt gå ned til Trengereidfjorden
og heilt til Rolvsvågen. Denne stien over Storkleiva var knapt
framkomeleg for hestar og kyr, og den gamle driftevegen som me alt
har nemnt, gjekk kanskje forbi Skarsvatnet til Trengereidfjorden og så
vidare over Brekken til Fana.”
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  Denne driftevegen samla nok det meste av dyr frå Samnanger som
skulle til slaktemarknaden i Bergen.
  Driftevegane for dei i Samnanger som ikkje naturleg sokna til den
gamle ferdslevegen rundt fjorden, veit me lite om.

Strekninga frå Langeland-Tveit hadde naturleg tilknyting til den nemnde
driftevegen på Nytveitmyrane. Tysseland kom naturleg inn på drifte-
vegen gjennom Tysselandsdalen. Korleis dei gjorde det på Totland-
Frøland-sida, veit me lite om. I Eikedalen kunne dei levera til driftene
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NORDVIKASETRA. Her møttest driftevegane frå Voss med dei
vanlegaste driftevegane frå Kvam. Men ved Nordvikasetra har folk frå
Vaksdal og Samnanger i hundre år også samlast til stemne ein dag
kvar sumar. Det er for det meste lekfolk som har styrt med og halde
taler på desse stemnene. Ved 100-årsjubileet i 2003 var det samla fleire
hundre menneske, og både biskop, sokneprest og ordførar var med.



som kom over Kvamskogen, eller dei slo seg i lag med driftene frå
Høysæter-Svensdalen. I Hisdalen kunne dei levera til driftene som kom
frå Voss eller Hardanger, eller dei kunne levera til driftene over Brek-
ken i Trengereidfjorden.
  Korleis dei gjorde dei som budde utover langs austsida av fjorden,
veit me ingen ting om. Dersom nokon veit noko om desse gamle drifte-
vegane, er eg takksam for opplysningar.

Litt generelt om driftevegane

Fedriftene bruka lang tid på turen fram til slaktemarknaden i Bergen.
Rekve opplyser at det tok 7-8 dagar frå Voss til Bergen. Driftekarane
dreiv ikkje hardare enn at dyra fekk eta seg mette kvar dag. Dei måtte
ikkje magrast på turen.
  Samson Bjørke skriv at driftevegane med kvileplassar ser ut til å ha
vore sedvanerett, brukt så lenge at dei fekk hevd. Men driftefeet kunne
vera til stort bry for bøndene på dei gardane ein fòr gjennom med dyre-
flokkane.
  I ein merknad i matrikkelen av 1723 for Os prestegjeld står det at tre
gardar i prestegjeldet ”låe øde, da de ligger i deres Vei, der driver
Slaktefæ til Byen, hvorudover Jordepart og Enge forderves”.
  Det ser ikkje ut til at driftene gjennom Samnanger har gjort serleg
skade. Både driftene frå Voss og dei frå Hardanger gjekk for det meste
gjennom utmark i Samnanger. Unntaket er Hisdalen, der driftene både
frå Voss og Hardanger gjekk. Dei har nok følgt ein veg der det vart
gjort liten skade. Sjølv om driftene over Kvamskogen tidvis gjekk rundt
indre del av Samnangerfjorden, var det for det meste dyr frå Samnan-
ger som gjekk her. Det var ikkje så mange drifter, og dei var for det
meste små. Dei gjorde difor ikkje stor skade.

Sauedrifter

Saueeigarar som leigde beite i Kvitingen, kom før i tida med sauene i
båt til Haga og dreiv dei etter vegen til Kvitingen. Om hausten sanka
dei sauene saman, dreiv dei til Haga og førde dei heim att med båt. Dei
som leigde beite på Høysæter, kom med båt til Tysse, dreiv dei derifrå
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til Høysæter, og om hausten ned att til Tysse og heim att med båt. Frå
1960-70-åra overtok bilane sauetransporten.
  Desse sauedriftene er ei anna form for fedrifter enn dei andre eg har
skrive om. Det er difor ei anna historie.

Kjelder:

Samson Bjørke: Folket og fjellet
Samson Bjørke: Fjord- og fjellfolket. Handel og vandel i eldre tid.
Nils Lauvskard: Samnanger I
Einar Rekve: Byvegen for driftefe. Frå Voss om Samnanger til Bergen.
(Uferdig manuskript)
L. H. Torpe m.fl.:
Ættebok for Kvam, bind I

Av munnlege kjelder nemner eg særskilt: Øyvind Røen, Agnar Høy-
sæter og Øyvind Neteland. Ivar Bård Aadland har teke foto og hjelpt til
med å gjera manuskriptet ferdig til trykking.



Jegerar i Samnangerfjella

Av Edvard Løvskar/Svein O. Aadland

  Hans Haug og Birger Løvskar var to av dei aller ivrigaste og dyktigaste
jegerane i Samnanger på 1900-talet. Son til Birger Løvskar, Edvard,
sjølv ivirig jeger, har notert ned ein del av det han har høyrt både om
desse to storjegerane og andre samningar som har gått mykje på jakt.
Edvard Løvskar tok også initiativet til ei samkoma der han sjølv, faren
og Hans Haug, samt eg - Svein O. Aadland - var med. Denne artikke-
len byggjer på det som vart fortalt på denne samkoma, men først og
fremst på Edvard Løvskar sine notatar.

  Det å gå på jakt har nok endra seg ein god del dei siste 50 åra. Før var
jakt matauk, inntekt, men også sport - det var gjevt å greia meir enn
andre, det stod respekt av ein dyktig fluktskyttar, altså ein jeger som
var flink til å skyta vilt på flukt. I dag har naturoppleving kome inn
som eit viktig element for mange jegerar. Ikkje har dei eigentleg bruk
for viltet som mat, inntekt er det sjeldan og aldri snakk om lenger. Men
det å koma seg ut i flott og vill natur og få spenninga og sporten om-
kring jakta på kjøpet, er drivkraft for mange. Før var det nok dei færraste
jegerar som var opptekne av naturopplevingar på jaktturane sine.
  Mengda av vilt har også endra seg, eller rettare sagt gått opp og ned.
Dei siste krigsåra bygde bestanden seg voldsomt opp. Men i 1946/47
nærmast forsvann rypa heilt, for sidan å byggja seg opp igjen. På 60-
talet var det svært mykje rype i fjellet, ikkje minst i det store rypeåret
1966. Jegerar kunne då oppleva å sjå flokkar på rundt tusen fugl. Eit
voldsomt og mektig syn.

Hans Haug
  Både Hans Haug og Birger Løvskar er fødde først på 1920-talet og
starta karrierane som jegerar på 30-talet. At Hans Haug vart jeger var
bortimot sjølvsagt. Med både ein far og ein bestefar, samt fleire onklar,
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som ivrige og svært dyktige jegerar, måtte det berre verta jeger av gu-
ten. Bestefaren selde i si tid ei ku og kjøpte Samnanger sitt første toløpar-
gevær, eit gevær han naturleg nok kalle «Haustbero».
  Hans Haug fekk gevær til han var konfirmert i 1934. Ein onkel hadde
gjeve heile 375 kroner for ein toløpar, ein svær pengesum i dei dagar.
No brukte han det ikkje stort meir, og guten gjekk på og ville kjøpa det
hos onkelen. Til slutt fekk han det - og betalte 100 kroner. Så var det å
skaffa seg skot. Det gjorde han mellom anna ved å skava hesjestaur.
Han fekk 1 øre for kvar staur. Og etter ti staurar hadde han nok til eit
skot.
  For Hans Haug var pengane den store drivkrafta i jakta. Viltet kunne
gje ein unggut nokre kroner som var vanskelege å skaffa på annan måte.
Dei store summane fekk han ikkje for det han skaut. Han minnest han
ein gong fekk 75 øre for ein hare han selde til ein av fruene på Totland.
Etter kvart  vart det meir å henta. Hans Haug hugsar ein gong han
hadde med seg 40 ryper i ein sekk då han reiste til bydn. Vanleg pris
var 7 kroner for rypa då. Men denne gongen hoppa Hans´n over eit
ledd og gjekk dirkete til Hotell Norge og tilbaud dei rypene. Han var
veldig i stuss på kva han skulle våga å forlanga. Det enda med at han sa
10 kroner, og det fekk han.
  Hans Haug hausta ein god del vilt og fisk frå fjellet. Han fiska i elv-
ane og Kikedalsvatnet. Som jeger var han svært dyktig og fekk gjerne
25-30 harar, ein del rev og først og fremst mykje rype kvart år. Det vart
både mat og ekstrainntekt av det. Det er ikkje å undrast på at ein og
annan kunne verta litt misunneleg på storjegeren på Haug. Difor prata
han gjerne ikkje for høgt om kor mykje han fekk. Etter ein av dei mange
vellukka jaktturane då han hadde skote fire harar og ein del ryper, bad
han sonen seia at han hadde berre hadde fått ein hare, om nokon spurde.
Men sonen var som ventande er kry av faren og greidde ikkje heilt å
gjennomføra opplegget. «Eg sku sei at han fekk ein hare, men han fekk
månge fleir», sa guten då spørsmålet kom.
  Under krigen var det ulovleg å ha våpen, og dei fleste måtte naturleg
nok la vera å gå på jakt. Men ikkje på Haug. Hans Haug jakta under
heile krigen. Men han var sjølvsagt meir forsiktig. Etter å ha fyrt av eit
skot, stod han gjerne ei lita stund og venta, for å sjå om nokon dukka
opp, før han gjekk fram og henta viltet. Han måtte også ta viltet heim
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på ein diskret måte. Ein gong stakk han ein hare og to orrar inn på
kroppen då han gjekk heimover. Men elles var det ikkje berre i
vekkgøymde fjell han jakta krigsåra. Ein gong han var på sporet av ein
rev forsvann reven nedover mot vegen. Då tok Hans´n geværet i ein
sekk og gjekk forbi vakten.
  Hans Haug selde også reveskinn til tyskarane. Det var lov å bruka
glefs, viltfeller, under krigen, men Hans Haug selde også skinn som
tyskarane hadde funne kulehol i om dei hadde studert skinna nøye nok.
  Hans Haug heldt seg i nærfjella når han fiska og jakta, i Jarlands-
fjellet og deromkring. Få er så godt kjent der som han. Ofte gjekk han
både opp og ned i mørkret, enten med ei florsløtk i neven, eller ei lom-
meløkt. Det gjekk alltid bra. Han fann alltid vegen. - Det fårlegaste var
når ein bykste bortpå fonner, fortel han, - då visste ein aldri heilt sik-
kert om det var feste for skorne der, eller om det var blanke isen.
  Hans Haug var, og er, ein drivande dyktig jeger som gjennom eit langt
jaktliv har brukt langt mindre ammunisjon enn mengda av vilt han har
teke skulle tilseia.

Birger Løvskar
  Også Birger Løvskar fekk tidleg sansen for jakt. Det starta med å
skyta trast i hagen heime på Lauvskar. Då var han enno ikkje konfir-
mert. Til slutt gøymde familien børsa i løa. Men guten endevendte høyst-
ålet og fann ho att.
 I 1936 – det året han var konfirmert, han var kanskje fylt 14 – var
Birger´n oppe ved Fitjavatnet. Han hadde ei hagle med hane med seg.
For å koma seg over vatnet tjuvlånte han Røssbåten. Han sette geværet
i rånga og skubba båten ut. I det han løfta litt i båten ramla hagla, og
gjekk av. Dreva gjekk rett gjennom båten der guten stod.
  - Eg miste høyrselen i det det small. Ikkje såg eg på eit auge heller. Eg
trudde eg var daud, eg. Og la på sprang mot Haugen. Men medan eg
sprang begynte eg å tenkja at sidan eg sprang kunne eg no visst ikkje
vera daud likevel, fortel Birger´n og ler.
  Nei, den unge jegeren levde så absolutt. Men nære på var det. Dreva
hadde vore borti buksa på han.



  Men historia har ei anna side som han ikkje smiler av, sjølv så mange
år etter: - Eg sa ikkje noko om det som hadde skjedd. Ikkje til dei på
Rødne som eigde båten heller. Det har plaga meg alle dagar. Eg kunne
ha gjort opp for meg. Dei tetta båten med ein blekkboks, så den vart
visst i orden igjen. Men eg kunne no ha gjort opp for meg, gjentek han.
  Så kom krigen med forbod mot å ha gevær. Bakaren på Steinsland
jakta nesten ikkje under heile krigen. Det har han derimot gjort til gagns
etter krigen. Han har vore ein lidenskapeleg jeger. Jaktfeber, er eit ord
han sjølv brukar. Ein slags galskap. Ein vart eit anna menneske om
haustane, seier han.
  Birger Løvskar har hatt jaktfeber kvar einaste haust. Sjølvsagt måtte
arbeidet gjerast. Han måtte stå i bakeriet seks dagar i veka om hausten
også, slik han alltid hadde gjort. Birger Løvskar var ikkje meir enn 16-
17 år då han overtok bakeriet på Steinsland etter broren.
  Tidleg på hausten, medan det enno var noko dagslys å ta av, kunne det
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likevel verta ein og annan turen om kveldane også. Men først og fremst
var det sundagane ein kunne bruka til slikt. Og dei brukte ein vel. Også
Birger´n tok gjerne ut heimanfrå lenge før det var lyst, og kom heim att
etter at det var mørkt for å gjera jaktdagane så lange som råd var. Kona,
Marie Løvskar, nemner dette som det verste med jaktinga, det å sitja
heime og venta utover kvelden. Stundom hadde veret endra seg i løpet
av sundagen, endra seg til skodde og regn for eksempel. Då kunne
sjølv ho verta litt uroleg etter kvart som kveldstimane gjekk, det var
stupmørkt ute og ingen mann dukka opp. Men han kom til slutt. Alltid.
 Ein oktober-laurdag i det store rypeåret 1966 fann Bakaren ein gong
på at han skulle gjera ein vri. Som vanleg hadde han vore på arbeid i
bakeriet frå klokka tre om morgonen. Men tanken på sundagen og stor-
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jegeren på Haug gjorde at han ville ta seg opp i fjellet om kvelden, og
vera klar der neste morgon. Han gjekk frå Rossebotn. Kjempa seg over
Storagrønova i kamp mot mørkret. På ryggen hadde han splitter ny
sekk, sydd av kona. Den gamle sekken vart støtt for liten. No hadde
kona brukt amerikanske kveitemjølsekkar til å laga ein 60-70 liter stor
sekk, figurforma, men utan meis.
  Det var så godt som svarte natta då Bakaren grov seg ned mellom
nokre store steinar i Tveitaskaret. Han hadde korkje telt eller sovepose,
ikkje liggjeunderlag eller kokeapparet heller. To papirsekkar hadde han
med til å liggja i. Den eine sekken blæs av han i ei austavindkule. Det
vart ei kald natt. Han kom seg tidleg på beina.
  Grytidleg denne morgonen kom Hans Haug om Kikenosa. Han ville
vera sikker på at han kom først. Ikkje å undrast på at han vart storleg
overraska då ”lufta gjekk varm” i Høganova alt. Det small som berre
det. Det var nok inga stor overrasking for den gode Hans“n at det var
Birger“n som alt hadde starta jaktdagen.
  Sjølv om det berre var sundagane, og ein og annan kvelden, han kunne
gå på jakt, var heile haustane prega av jakta. Bakeriet på Steinsland
vart ein samlingsstad for jegerar frå nær sagt heile bygda. Bakaren kunne
prata medan han jobba, så her kom dei innom til alle tider på døgeret
for å få seg ein jaktprat. Edvard, son i huset, minnest ein oppvekst der
han med store auge og vidope sinn sat og høyrde karane fortelja om
jaktopplevingar frå Svartavatnet eller Sørefjella, om episodar frå ufser
og nover, om glatte skarv og «nesten-ulukker», og om skjerr fjellrype i
vinden. Dei snakka mindre om kor våte og kalde dei ofte hadde vore.
Regnklede er ei heller ny oppfinning, i alle fall regnklede som verke-
leg held ein del væte ute. Å halda seg varm var difor eit stort problem
før i tida. Nokre få varmegrade, gjennomvåte klede, høgfjell og vind er
ein umogeleg kombinasjon.

Til Hardangervidda med Einar Steinsland
  På slutten av 50-talet begynte enkelte samningar å reisa til Hardan-
gervidda for å jakta. Der var det i den tida kort veg til rypene, det var i
lemenår mykje fugl, og dei som kunne skyta gjorde det ofte svært bra.
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Men den aller viktigaste årsaka til at somme reiste på Vidda, var tidleg-
are jaktstart, 15.september der, mot 1.oktober heime. Så når dei første
haustklåre dagane først i september førte til at jaktfeberen blussa opp
etter mange månaders dvale, freista Vidda.
  Det kunne vera mange samningar på Dyranut Turisthytte kvelden den
14.september. Og samningane beit godt frå seg i konkurransen med
eidfjører og hallingar, både på den eine og den andre måten. Også ein
og annan samning kunne verta litt skeiv utpå kvelden, men fekk like-
vel mest fugl dagen etter. Enkelte ville gjerne visa kor mange ryper dei
hadde fått ved å hengja dei på klessnorer på veggen utfor vindauga.
Det var det ein del samningar som ikkje gjorde. Dei hadde gått i ein
annan skule og meinte at sikraste plassen var under senga, trass fjør og
rypelus. Ein søv så mykje betre når fangsten låg i lag med jaktstøvlane
og børsa, må vita.
  Birger Løvskar flytta etter kvart heilt inn i rypeterrenget når han var
på Vidda. Han gjekk over til campingliv og kjørte brødbilen, Opel Blitz,
like inn til elvekanten i Tinnhølen, saman med jaktkamerat og nabo
Einar Steinsland.
  Einar Steinsland var ein framifrå jeger og fjellgåar. Mange vil hugsa
at han hadde to smalaflokkar, ein på Breidlia/Vardane, ein i Såta. Det
var ikkje mange sundagar han ikkje såg til begge flokkane - med
middagsstund mellom, heime.
  Området ved Tinnhølen vart i tidlegare tider rekna som eit av dei
beste fjellrype-terrenga i Sør-Noreg. Det fekk Einar Steinsland og Bir-
ger Løvskar oppleva i det store rypeåret 1962. Men så skjedde det ver-
ste som kunne skje for Einar´n. Den aller første morgonen under jakta
klikka børsa, tennstiften rauk tvert av, han måtte til folk for å få vølt
henne. At Bakaren skulle gje seg ut på biltur på første jaktdag var sik-
kert like utenkjeleg for dei begge. Så Einar Steinsland tok beina fatt og
gjekk det fortaste han vann, og det sier ikkje lite, til Dyranut. Derifrå
tok han bussen til Geilo.  Seint om kvelden kom han tilbake til Tinn-
hølen, slukøyrd og tagal. Han hadde ikkje fått vølt Buhagen. Å kjøpa
ny børse var ikkje aktuelt, om ein hadde aldri så mykje jaktfeber. Neste
dag fekk Einar´n låna Husqvarno til Birger nokre timar, så det vart ein
god del ryper på den uheldige jegeren likevel.
  Bakaren hadde litt uflaks han også, på denne turen. Han gjekk seg
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nemleg skotlens den første jaktdagen. På veg heimover til «Brødkassen»
i kveldinga måtte han nøya seg med å hiva i aksla, sikta og klikka -
med tomt gevær. Rypene stussa vel litt på den merkelege jegeren, så
sjølv om dei letta, flaug dei ikkje langt før dei slo seg nedatt. Då han
var nesten framme la han merke til at ei av rypene han jaga opp slo seg
ned i livd bak den store, løgne, grøne steinen rypa hadde fått auga på
der - «Brødkassen». Rypa sette seg rett framom støtfangaren på Opel
Blitz`n. Bakaren smaug seg lydlaust fram til bilen, fekk lirka opp bak-
luka like lydlaust, og kom seg inn. Han fann seg så eit par-tre patroner,
jumpa ut og fekk lasta opp Husqvarno. Hamrane vart dregne bak og i
spenn medan han smaug seg fram langs bilen. No skulle det visa seg
kor god fluktskyttar han var. I neste augneblink var ein vilt skarrande
rypestegg i lufta med kraftige vengetak. Deretter small det frå Bakaren
si børse. Og rypesteggen stupte. Til saman vart det 27 ryper denne
dagen. På ein noko amputert neste dag vart det 21. Til saman 48 ryper
på to dagar. Ikkje hadde han sløst med ammunisjonen heller. Det gjekk
med 62 skot. Får du fugl på kvart tredje skot vert du rekna for ein god
jeger. Stundom såg Bakaren i ein glimt at nokon av rypene kom til å
kryssa kvarandre, oftast før andre-skotet. Det vart ikkje få gonger det
datt to for fluktløpet.

Alfred A. Steinsland
  På Steinsland var det i tida etter krigen ein ungdom som utvikla seg til
å verta noko utanom det vanlege når det gjeld jakt, Alfred A. Steins-
land frå Himmelhaugen. Han var lang, sterk og seig, eit råskinn til å gå.
Tilog med Bakaren kunne få problem med å følgja han
sundagsmorgonen frå Wallemtunet over Byrkjefjell på veg til Såto og
Fuglen. Det var ikkje akkurat sundagsfart på han. Alfred´n og Birger´n
var gode jaktkameratar som gjekk godt i lag og som hjelpte kvarandre
mang ein gong når den eine stod og den andre stiltra seg innpå til ein
oppfluktsjanse. Og så var den gode Alfred ein munter fyr med mang ei
god historie å fortelja.
  Ungdomen frå Himmelhaugen vart etter kvart ein framifrå fluktskyt-
tar. Likevel lurte han av og til på om det kvilte ein forbannelse over den
enkle, kvitte fjellrypa som stupte ut frå Såtekulten, Rypenakkane eller
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ned langs brekkene i Purkegjelsrenen. Overtru eller ikke. Dette var
alvorleg nok. Men han skaut då ikkje på skjor med denne børsa, for då
var det fåre for at ho kunne mista drepeevna.
  Ein januardag på 50-talet var Birger´n og Alfred´n på rypejakt på Byr-
kjefjell på Skogen. Det var fint, kaldt ver, og begge gjekk på ski, med
den tids enkle, kalde skor. Alfred´n fraus difor etter kvart noko frykte-
leg på beina. Han fraus nok Birger´n og, men han stussa likevel då
kameraten sette seg ned på ein forblåst fjellnakke, løyste reimane, tok
av seg sokkane og rette dei vinterkvite, nakne føtene mot ei låg vinter-
sol i sør. Han ville «tina tæna i januarsola».
  Alfred A. Steinsland omkom som følgje av ei arbeidsulukke på eit
fjellanlegg i sin beste alder.

Hildershaugbrørne
  I Hildershaugen budde det i gamle dagar to brør som var ivrige og
flinke jegerar. Olav og Nils Hildersmark begynte å jakta sist på 1800-
talet og hadde si «storheiststid» framover til på 1920-talet.
  Olav, som var bygningsmann, tok seg gjerne ei veke fri frå arbeid i
jakta. Og var det gode rypeår bytte dei sekken ut med ei skikkeleg kipe
når dei la i veg på jaktturane sine. Helst jakta dei i Såto og Fuglen, og
me veit at dei oftast budde i Søyena etter å ha gått fjella inn frå Fitjavatnet
og over Kvitingsfjella.
  På sine eldre dagar flytta brørne og søstera Anna til Haga. Edvard
Løvskar gjekk med aviser i barne- og tenår. Difor var han kvar dag på
døra til desse fjellfolka som på sine eldre dagar hadde flytta ned til
fjorden. Ofte var guten innom og fekk Ola`n til å ta ei historie og jakt
og fangst.
  Ola`n var reint skjelven i stemma når han snakka om fjellferdene og
dei enorme rypemengdene dei opplevde. Dei må ha vore effektive jege-
rar, for ofte hadde dei verkeleg bruk for kipene når dei stavra seg heim
over fjella med tunge rypebører.
  Så guten sat og høyrde Ola`n fortelja om lading på rekordtid medan
rypene sat og venta, ladde gjorde dei på staden når dei gjekk skotlens,
hadde støtt ladeutstyret med seg. Slikt fortaldehan om, og mykje anna
spennande frå jakt og fjellferder. Nils`n mumla bekreftande, medan
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Anno sa at «sånn va da, ja».
  Tre gamle heidersmenneske sat på kjøkenet i skuminga og var svært
så levande i sin veremåte. Dei gamle likte å få besøk av denne guten
som aldri fekk nok av gamle jaktopplevingar, men som innimellom
undra seg på om dei ikkje snart skulle skru på lyset. Det vart møkrare
og mørkare inne. To av søskena sat på krakkar, den tredje på magasinet
på komfyren. Edvard visste aldri kven som sat på magasinet når han
kom, han visste berre at ein av dei sat der og varma bakenden, den
sitjeplassen gjekk på omgang. Guten måtte prøva ut denne sitjeplassen,
heime, og fann ut at det varma godt, både oppetter og nedetter «lege-
met». Etter det forstod han kvifor det så sjeldan var fyr i omnen hos
Hildeshaug-søskena, dei trong ikkje fyra opp, dei.
  Alt saman til Ola´n sitt faste uttrykk: «Ja, da kan henda...»

To-Lars-geværet
  I Tonæ budde det i si tid to dyktige jegerar. Lars og Johannes Tveite-
rås jakta for det meste i heimafjellet der det til tider var godt med både
orrfugl og hare. Lars´n gjekk til innkjøp av eit dyrt og etter kvart vid-
gjete gevær, ei Husqvarne med hanar, som hadde uvanleg god drepe-
evne. På folkemunnet gjekk dettevåpenet berre berre for To-Lars-ge-
været. Mange fekk prøva denne børsa. Lars´n var ein snill og eineståande
mann som hadde vanskeleg for å seia nei når ein børselaus ungdom
kom på døra og spurde fint om å få låna geværet hans ein dag eller to.

  Andre jegerar
   Tverlid-gutane Bertin, Sigfred og Johannes var tre brør som sokna til
Tverlida (Høysæter-Kvanndalen). Far deira vaks opp i Tverlida. Fjell-
områda rundt Tverlida, Flefjellet og Røyrfjellet var svært gode lirype-
terreng i tidlegare tider.
  Lenger nede i dalen var det fleire dyktige jegerar. Bernhard Dyrhovden
vert enno hugsa for fluktskyttar-eigenskapane sine. Det denne mannen
kunne prestera med hagla på flukt, hausta nærmast ærefrykt hos andre
jegerar. Dette gjeld også ein annan storjeger, Anders Grønsdal, og son
hans, Normann Grønsdal.
  I Kvitingen budde Kleiva-Magnus´n. Han rådde i Kvitingsfjella og
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Svartavassområdet. Som damvaktar på Dukavatnet og Svartavatnet er
han nok kongen nær det gjeld tal kilometer i fjellet med sekk på ryg-
gen. Og når hausten kom fekk fjellturane ein annan dimensjon, når han
også kunne ta med hagla.
  Ei anna fjellgrend, Høysæter, avla også namngjætne jegerar både før
og etter krigen. Ugjerde-Nils´n og Tuna-Samuel´n dreiv mellom anna
sporjakt etter rev. Av og til enda det med Mikkels endelikt i heilt andre
fjellstrok i bygda enn der jakta starta. Seinare kom Trygve og Johannes
Høysæter til å føra jakttradisjonane vidare, førstenemnde var også ein
kjend smalagjetar som dei færraste greidde å halda følgje med.
  Mange andre jegerar frå gamle dagar kunne vore nemnde. Og kan-
skje kan me koma tilbake til dei ein annan gong.



Eit dystert barndomsminne
Av Nils Gåsdal

Året var 1941, tidleg på vinteren, truleg i januar / februar, eg er ikkje
heilt sikker på det. Det var ein svært kald vinter og isen på fjorden var
1 meter tjukk. Eg og kameraten min skulle begynna på skulen til haus-
ten, men me var endå ikkje fylt 7 år. Det var slik den gongen at me
ungane dreiv å hoppa på isflaka inne i Bakkafjæro, og det hende at me
for gjennom flaka og vart gjennomvåte og kalde. Me fekk kjeft når me
kom heim, og då måtte me vera heime til kleda var tørre, for me hadde
ikkje så mykje klede den gongen.

Så vil eg fortelja om det dramatiske som hende meg og kameraten min.
Ein dag kom kameraten til meg og fortalde at faren hans arbeidde på
Ådland. Det var mykje vegarbeid rundt om i bygda som tyskarane sette
i gong. I ettertid kan me vel seia at det var det einaste fornuftige som
vart gjort i desse krigsåra. Kameraten min føreslo at me skulle gå til
Ådland på isen og treffa faren hans, og køyra heim att med han. Me
diskuterte dette og vart samde om å prøva. Eg må nemna at både eg og
kameraten min hadde fått kvar vår nye skinnhua, truleg til jul. Eg hadde
ei med skygge på, og kameraten ei heilt anna. Begge hadde øyreklaffar.

Me la i veg på den lange turen. Me rekna med at isen var trygg heile
vegen. Då me var komne mest bort til Førøyodden, kjende me begge at
me måtte på do. Me sette oss ned i snøen på isen, på huk og gjorde i frå
oss. Etterpå vart me samde om å byta huer.

Me la i veg vidare mot Ådland. Etter eit godt stykke, stoppa me brått
opp. Me var komne fram til ein iskant, og utanfor var det komen ny is
eit lite stykke fram før det var tjukk is igjen. Me diskuterte om me
skulle prøva å gå over den tynne isen for å koma over til den tjukke
igjen. Det hadde nok vore ein isbrytar inne og brote opp isen slik at
båten kunne koma inn til land. Dette visste ikkje me og me bestemte
oss for å prøva å koma over. Eg gjekk først, men etter eitt steg så for eg
i gjennom og ned i det kalde vatnet. Eg kava og skreik og fekk halda
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meg fast i iskanten. Kameraten min byrja å kava og ville ha igjen hua
si, og då han bøygde seg for langt fram, så datt han også uti sjøen. Eg
må her nemna at eg hadde på meg ein brun frakk med belte bak i ryg-
gen, og kameraten var mykje mindre enn meg. Det enda med at eg
hang fast i iskanten og kameraten hang fast i beltet på ryggen min. Eg
hugsar at eg snudde meg og såg berre øvste del av hovudet av kamera-
ten min over vatnet. Alt var håplaust. Kor lenge me hang slik, veit eg
ikkje. Eg ropte og ropte om hjelp, men ingen høyrde meg. Brått såg eg
ein mann koma springande utover, og rett etter kom det ein mann til.
Det viste seg at det var verkelege menn, ingen hallusinasjon altså. Den
første mannen var Håkon Berland som nett kom i frå arbeid. Han hadde
gått av bussen på anleggskaien då fleire damer gav beskjed om kva dei
hadde sett, og han la i veg. Den andre mannen som kom var ein tyskar
som hadde sett kva som skjedde oppe frå tyskarleiren oppe på Teigen
eller frå Tysse. Tyskaren hadde tau med seg. Håkon kom nokre meter
føre tyskaren. Han måtte riva vottane lause frå isen og drog meg opp.
Sidan fekk han tauet rundt kameraten min og fekk også han opp frå
vatnet. Eg var stivfrossen og dei tvinga meg til å springa innover for å
få opp blodomløpet og for å få varme i kroppen. Men kameraten min
var det mykje verre med. Han hadde teke inn mykje sjøvatn. Han var
bevisstlaus og måtte berast inn til land. Det kom mykje folk utover isen
etterkvart som me kom nærare land. Dei ropte og spurde om me var i
live eller korleis det stod til. Me fekk ikkje kjeft denne kvelden, for
foreldra våre var nok glade for at dei fekk gutane sine heim i live.

Det såg stygt ut for kameraten min ei god stund. Etter fem dagar var
han frisk igjen og det vart avtala at me skulle møtast heime hos han.
Me var nok spente begge to, for plutseleg stod me ovanfor kvarandre
og me var heilt stumme. Me visste ikkje kva me skulle seia, men brått
byrja me å le og skratta begge to og det tok ei stund før me stoppa. Så
skulle me byta huer igjen slik at me fekk igjen våre eigne.

Det vart eit etterspel etter denne hendinga. Nokre veker etter hendinga
vart foreldra våre og Mons Frøland, ein av bakarane på Ytre Tysse,
innkalla til forhør av / møte med tyske offiserar. Dei ville gje tyskaren
som var med og redda oss medalje for utført redningsdåd. Tyskarane

29



var så glade i medaljar, og det betydde nok mykje for den militære
karrieren deira. Tyskarane ville ha foreldra våre og Monsen med på at
det var tyskaren som hadde hovudæra for redninga, men det protes-
terte våre fedrar og Monsen på. Dei sa at Håkon Berland kom først til
ulukkestaden og då måtte han ha medalje og. Men Håkon gav uttrykk
for at han ikkje ville ha nokon medalje, så det enda med at tyskaren
fekk medaljen. (Berre ein person kunne få slik utmerking.) Eg og ka-
meraten meinte vel at sidan begge to redda oss, så fortente nok begge
ei påskjøning eller medalje.

Det vert ofte sagt at når nokon vert redda frå eit eller anna på ein utruleg
måte, at dei eller den hadde ein engel, eller englevakt hos seg. Eg har
tenkt på det i ettertid at det var utruleg at me vart redda i siste liten. Det
stod kanskje om minuttar – skilnaden på liv og død!
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Barneminne - og litt om førebuing til
jul slik det var for 65-70 år sidan.

Av Solveig Røen

Eg er beden om å skriva eit stykke i årboka som Samnanger historelag
gjev ut for 2004.

Som mange veit, var Ådland ein sentral plass på denne sida av fjorden.
Svein O. Aadland har skrive om dette i Ådlands-boka, men eg nemner
likevel litt av det her slik eg hugsar det, for mange ting er no borte,
både av verksemder og hus.
  Kyrkja og gravplassen er likevel slik dei var, men det er kome ein ny
gravplass i tillegg.
  Då eg var lita, var det to butikkar på Ådland - «Lise-krambua» og
«Ystås-butikken» vart dei kalla i daglegtalen.
  Johan Ystaas kjøpte Ådlands Hotell i 1926 og tok då også over butik-
ken som Handelsforeininga hadde ått.
  Søstrene Elisabeth (bestemor mi) og Anna Nyegaard frå Engevik i
Sævareid byrja med handel i 1891. Handelen heitte då «A.& E. Nye-
gaard». Seinare vart Elisabeth gift Kvale, men vart enkje etter berre 8
år. Ho hadde to små born - Hjørdis og Aksel - på 6 og 4 år.
  Anna tok seg av borna og styrte huset, medan Elisabeth (Liso) for det
meste var på krambua.

Forutan desse to butikkane, var det også bakeri, skomakarverkstad,
telfonstasjon, post og damskipsekspedisjon  og ein tynneverkstad som
Johan Aadland dreiv. Verkstaden brann ned i 1941. Eg hugsar godt
dette. Det var ein sundagskveld i skyminga. Me sat bak blendingsgar-
dinene i stova og prata. Då kom det einkvan og dundra på døra og sa
me måtte gå ut av huset og innover vegen. Tyskarane bruka verkstaden
til hestestall, men dei hadde òg lagra ammunisjon der. Det var byrja å
brenna i verkstaden, og no var tyskarane redde for at ammunisjonen
skulle eksplodera. Dei greidde heldigvis å bera ut ammunisjonen før
elden fata i heile huset.
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  Verkstaden stod ved Kvednafossen der ein byrjar på Ådlandsliane.

Ådlands-hotellet er også borte. Det tykkjer eg er for gale, - det hadde
vore eit fint kulturminne i dag.
  Eg vaks opp på Lise-krambulemmen, så eg fekk vel med meg det
meste av det som hende på Ådland. Då «blåbussane» (Bergen Hardan-
ger Billag) byrja rutekøyring mellom Norheimsund og Bergen, hadde
dei alltid 10 minuttar stopp ved hotellet. Då var det eit yrande liv.
Sumarstid var det mange turistar som var inne på hotellet, men også på
butikkane. Då var det mange tungemål å høyra frå alle kantar av verda.
Det var vel kanskje mest engelskmenn, men også folk så langt bort frå
som Kina.
  Elles var det mange gjestar på hotellet og særleg om sumaren når
byfolka kom på ferie. Også i påskehelgene var det mykje folk som
budde der.
  Eit ektepar frå Bergen budde der fleire påskehelger då eg var lita. Dei
heitte Grung og mannen var arkitekt. Dei hadde ein son som heitte
Geir. Han ver eit år eldre enn eg. Eg var vel i 8-årsalderen då dette
hende.
  Han tykte det var skammeleg at han ikkje kunne hoppa like langt på
ski som eg. Ein dag sola hadde gått ned og det hadde frose på i bakken,
tenkte han at no skulle han ta i og koma lenger ned i unnarennet, men
han datt og slo seg så han byrja å storskrika. Då kom far hans springande,
men i staden for å trøysta guten, gav han han skjenn. Eg tykte synd på
guten, men faren var vel sint for me hoppa når det var så isete i bakken.
Arkitekten var nok litt av ein hardbalen kar sjølv, for han sumde mel-
lom isflaka i Ådlands-fjæra.

Det var mykje som gjekk føre seg på Ådland då eg vaks opp. Ein ting
var dette med «Dampen» som mellom anna kom med alle varene til
butikkane. Dampbåtane som gjekk i rute til Samnanger den gongen,
var «Fusa», «Midthordland» (den gamle) og «Solstrand». I dag får
butikkane varene køyrde til døra av godsbilar eller trailerar. Den gon-
gen vart alle varene lossa på bryggja og så var det å dra dei opp på
kjerre - eller slede om vinteren - alt med handamakt.
  I dag kjem dei fleste varer pakka og ferdig oppvegne, men før kom alt
i lausvekt, - store lerretssekker med 100 kg mjøl, gryn og sukker i min-
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dre sekker. Når mjølsekkene var tomme, vart dei spretta opp, vaska og
sydde til ymse ting, t.d. dukar, laken, putevar og handdukar og andre
ting.
  Det er fortalt om ei kone i ein nabokommune at ho sydde seg stakk
(skjørt) av ein mjølsekk. Utanpå sekkene var det ofte trykt på kva dei
innenheldt. På denne sekken hadde det stått «1oo kilo bakemjøl». Eg
veit ikkje om nokre av bokstavane var bleikna i vask eller dei var komne
innom saumen, men bak på stakken kunne dei iallfall lesa «100 kilo
bak».

Når ein snakkar om krambu, tenkjer eg på «kram» - mange ting, og det
er utruleg kor mykje ei slik lita krambu kunne romma. Det var allslags
matvarer, mjøl, gryn, sukker, ost, pølse, smør, brød og bakarvarer og
hermetikk, såpe vaskepulver, bøtter og skurekostar, skruer og spikar,
hestesko og saum, kyraband og tresko frå Reistad treskofabrikk. Det
var store kveilar med tog - hamp og manilla - , hesjagarn og hesja-
streng, koppar, fat og skåler, undertøy, dongeribukser og tøy i meter-
vis, skrivepapir, skulebøker og blyantar, parafinlampar og lampeglas,
lykter og batteri, sjokolade og drops, hostesaft og nafta, kamferdråpar
og tablettar - og endå mykje meir. Oppunder taket hang bøtter og spann
som dingla når me ungane sjaua på krambulemmen.
  Nede på bua attom butikken var det tjøre, parafin, spikjesild i tynne,
grovsalt og beistamjøl.
  Me hadde også ljåar, bryne, greiper og river. Rivene var det Edvard
Kleppe som laga. Han laga også ski - «Gullfjellskia» - som me selde.
Folk fekk altså kjøpa det meste utan å reisa til byen den gongen.

Som eg nemnde tidlegare, kom alle varene i lausvekt slik at dei måtte
vegast opp medan kundane var i butikken. Sirupen kom i store eikefat.
Folk hadde ofte med seg eit lite spann når dei skulle handla sirup. Ro-
siner, aprikoser, sukat, svisker og fiken var pakka i små trekasssar.

I god tid før jul vart det tinga stokkfisk (tørka torsk) i buntar og nakke-
fisk i sekker. Dette skulle verta til lutefisk til jul. Dei fleste heimar laga
lutefisken sjølv. Også luta laga dei sjølve frå oska i omnen. Oska skulle
helst vera av lauvtre. Eg hugsar Margrete Myrland («Magreto») laga
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lut til oss heime. Ho og Katrine Reistad («Trino») var i mange år bakste-
koner heime når lefser og krotakaker skulle lagast til jul.
Det var lutefisk og lefser som var julematen for dei fleste då, og det er
heldigvis nokre som enno held denne tradisjonen ved lag.

Før jul var det alltid travelt på krambua og i bakeriet. Dagane før julafta
var det særs travelt i bakeriet. Bakaren, Bernhard Røsseland, byrja å
baka om kvelden og baka så heile natta. Brøda skulle vera ferdige til
butikkane opna. Opningstida var gjerne frå i 8-tida om morgonen til 9
- 10 om kvelden.
Eg hugsa ein julaftes-morgon at ein mann frå Hisdalen kom og banka
på døra før halv åtte om morgonen og ville handla. Han hadde kipe på
ryggen. Det var ikkje så mange som hadde ryggsekkar, - dei bar varene
heim i kiper eller vanlege sekkar.
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Til jul vart det også baka andre sortar brød enn til vanleg, mellom anna
julebrød. Folk sa forresten ikkje julebrød, men «julastomp».  Bakaren
laga også noko som vart kalla «julegeit». Dei hadde to «horn» og to
«føter» og så ei rosin i midten til navle.

Det som me borna gledde oss svært til, var «julamannane». Det var
ikkje sllik som no at dei vert laga fleire månader før jul. Det var vel ei
vekes tid før jul at dei vart baka. Me borna fekk då vera med og måla
dei med blå og raud konditorfarge. Me sa julemenn, men det var både
koner, fuglar, grisar, revar og flodhestar. Eg har aldri andre stader sett
så fine former til å stikka ut figurane med som i bakeriet heime. Det var
to stamnesgutar, som var bakarar i Liso si tid, som laga desse formene.
Me fekk nokre øre for dette målararbeidet. I dag er 50 øre den minste
mynten me har, men då eg var lita, hadde me 1, 2, 5, 10 og 25- øringar.
Ein kunne t. d. kjøpa eittøres karamellar, og for 5 øre fekk me full ein
liten spisspose (kremmarhus) med «bongbong» (drops).
   I dag kan ein få kjøpa appelsiner heile året. Den gongen var appelsi-
ner noko som høyrde jula til. Appelsinene var pakka i fine trekassar
med to rom. Når dei vart sette på høgkant, kunne dei brukast til hylle
eller nattbord.
  Me borna fekk ikkje eta appelsiner når me ville, men me gjekk og såg
etter om det var appelsiner som var byrja å mygla litt på eine sida.
Desse fekk me, og me skar myglet av med ein kniv og åt resten. Eg har
enno merke på eine langfingen etter eit sllikt «appelsinkutt» med ein
stor brødkniv.
  Druene kom i spesiallaga tynner. Dei var lagde ned i finhakka kork
for at dei skulle halda seg betre. Når tynnene var tomme vart dei sette
ned på bua. Då gjekk me ungane og grov i korken for å sjå om det
skulle vera nokre attgløymde druer der.

Me borna hadde ikkje så mykje pengar, men me gav kvarandre små-
ting som lommedukar, fargeblyantar eller små fargeskrin, Gnav- eller
Svarteperkort. Me var svært glade og takksame for det me fekk. Dette
at gåvene skulle vera hemmelege, var også slik den gongen. Eg hugsar
mor og far gøymde pakkane på eit lite klekott. Ein gong skulle eg lura
meg inn for å kjenna om det var mjuke eller harde pakkar. Det stod ei
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lita musefelle i kottet og i mørkret fekk eg den over fingrane. Eg ill-
skreik så luringa vart nok oppdaga. Eg har visst ikkje prøvd å lura meg
til å kjenna på pakkane sidan.

Det skulle vaskast og vera reint alle stader til jul, og me fekk ny halm i
sengene. Det var ikkje så mange som hadde innlagt vatn på bygdene
den gongen. Me hadde vatn til butikken og bakeriet, og opp til krambu-
lemmen måtte me bruka ei stor handpumpe. Men me måtte ofte bera
vatn likevel. Om vinteren fraus ofte vatnet i røyrane, og sumarsdagen
med mykje tørke var det så lite vatn i brunnen at det rakk ikkje opp til
uttaket.
  Det var ingen som hadde bad og dusj her den gongen. I kjellaren til
bestemor (Liso) var det eit gammalt sink-badekar som me bruka av og
til, men om vinteren var det så kaldt at me lika betre å bada i stamp i
stova.

Når eg tenkjer tilbake, verkar det som det alltid var snø i jula, og dei
som hadde hest og slede, bruka det når dei skulle til Ådland for å handla.
Eg hugsar særleg to som kom køyrande med kaneslede og dombjøller.
Det var Johannes Haugen (far til Johan og Olav), og Johannes Hold-
hus. Når dombjøllene lydde, vart det julestemning!
  Frå Hisdalen var det dessutan mange som kom skreiande på kjelke
om vinteren når dei skulle til Ådland og handla. Stundom hende det at
dei fekk setja sekkene sine i ein hesteslede når dei skulle heimatt.
  Folk frå Trengereidfjorden og Hisdalen hadde ofte parafinspann med
seg, for dei fekk ikkje elektrisk lys før etter krigen.

I dag held handelsstanden på å øydeleggja julegleda når dei byrjar juler-
eklamen i lang tid føre jul. Alt ser ut til å dreia seg om pengar og mate-
rielle ting.
  Far laga gjerne til litt juleutstilling nokre dagar før julafta. Han sette
opp ein lampe i eine vindauga og pynta med kreppapir, bomull som
julesnø og nokre småting som var til sals. Me tykte det var fint.

Julafta skulle alt arbeid vera ferdig før kyrkjeklokkene ringde jula inn
klokka 18.00. Det var ikkje gudsteneste på Ådland før 2. juledag då eg
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var lita, fordi me hadde prest saman med Os. Men i 1938 fekk me
hjelpeprest - Knut Gjesdal. Etter det var det alltid høgmesse 1. juledag.
Han byrja òg med gudsteneste julafta i Tysse bedehus.

Snart skal jula ringjast inn i 2004 og julebodskapen er den same i dag
som for 60 år sidan - og for 2000 år sidan: «I dag er det fødd dykk ein
Frelsar»

«Der song dei for fyrste gongen
ved natt over Davids by
Den evige himmelsongen
som alltid er ung og ny!»

Eg ynskjer alle ei god og velsigna jul!



På Sørafiske for 100 år sidan
Av ukjend/Svein O. Aadland

Samnanger ungdomslag på Tysse hadde i si tid eit medlemsblad som
heitte Samningen (!). Det var eit handskrive blad som vart lese opp på
tilskipingar. Sundag 8.mai 1910 var det ein som las opp ei skildring av
sørafisket. Me veit ikkje kven som har skrive stykket. Me veit heller
ikkje når forfattaren hadde opplevinga han skildrar, anna enn at det
sjølvsagt skjedde før 1910.
  På den tida var fiske ei viktig inntektskjelde for mange samningar, og
om vinteren drog dei på sildafiske nedover på Sunnhordlandskanten,
derav namnet sørafiske. Til dette fisket var det gjerne heile notalag,
mange båtar saman, som drog av garde. Det var båtar av ulike storlei-
kar og med ulike funksjonar. Ein av båtane vart kalla lossementa, det
var båten dei brukte til å liggja og eta i, i dette tilfellet forstår me at det
er ei jakt. I tillegg til den overbygde jakta, kan det her sjå ut som dei
hadde med to opne båtar. Det må vera lossementa, jakta, forfattaren er
ombord i først i skildringa av ferda sørover.
  Mange ord og uttrykk i artikkelen er ukjende for moderne menneske.
Difor har me fått ein mann som sjølv har vore på Sørafiske, Sigmund
Myrvang, til å kommentera det som står her. Ordforklaringane og
kommentarane hans følgjer etter utdraget av det gamle lagsbladet.
  Her kjem den ukjente forfattaren si skildring, i litt modernisert språk-
form:

Det var her det året, eller rettare sagt den vinteren, det var slik spurnad
etter notfolk, eg kom til å hyra meg som hund. So uvand eg var med
sovore arbeid, stod eg likevel ikkje i beit for å få vera med. Eg budde
meg til reisa: Arbeidde meg ny kista og eit noko mindre skrin med
bjøllelås for. Og so uljeklæ og støvlar sjølvsagt. Ikkje å forgløyma dei
store treskorne som var tjørebreidde båte inni og utanpå. Av matvarer
hadde eg smør og mjelk, kjøt, brød og meir sovore.
  So kom dagen me skulle fara. Det var endå til ein fredag. Veret var
fint, men kaldt. Vinden var nordleg, men straumen bar sør. Etter mykje
domenering og divedering fekk me endeleg ankeret or botnen, segla
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kom og til topps, og skuta seig då so smått attmed stranda utetter. Det
var ei ramling og skramling av tomtønner og kjetting og elles alt som
laust var. Det varde ikkje lengje før båtane seig framom oss, og me vart
liggjande som skjær, det rek korkje att eller fram. Det gjekk då med
buksering til om kvelden me rakk fram på Ferstadvågen.
  Dagen etter var det same veret, stilla då og, so det gjekk for det meste
med og ro seg fram. Me kom då til Engersund den dagen. Dagen etter
var det same veret, men noko kaldare. Sundag var det, men ein laut ut
att. Leid på dagen friska det på med litevetta vindgøl. Eg og to andre
gutar vart då på eine båten, som byte for dei som før hadde site og
frose.
  Fram i kveldinga auka det på med vinden. Den eine båten var langt
framom oss, og lossementa var langt bakom. Me var ikkje kjende, men
dreiv på, og totte det stod til. Me hadde då den andre båten føre oss
som los. Men mørkret fall på og båten kom so langt unna at det var
med balet me greidde å sjå kvar han for. So var der to sund langt framom
oss. Det eine tottest å skjera meir mot land, medan det andre var ikkje
godt å seia kva veg det bar, avdi det stakk nokre nes fram. Og kva veg
båten var faren visste me ikkje, då me ikkje hadde sett han på lengje.
Han som sat med roren hadde fare der ein gong før, men visste ikkje
sikkert kva veg ein no skulle ta, trudde helst me laut sigla det sundet
som ein totte stakk mot land. Dei hadde no fått lanternene opp på
lossemento, so me såg då kva veg ho for. Me vart då samde om å leggja
oss til å bakka bort i sundet for å sjå kva veg jakta for. Men før me kom
bort i sundet, kom ho oss so mykje nærmare at me såg dei styrde same
vegen.
  Opp sundet vart det noko stillare, so me vart liggjande der til dei
andre kom med jakta. Av di me då var ukjende og forfrosne, fekk me
byta og me fekk gå ombord att. Og då månen steig opp bak fjellet, kom
skipparen og fortalde at han no såg Leirviksfyren. Den kvelden kom
me til Valevåg.
  Måndagen var det storm og so smått regndrev tak om tak. Det var då
middag før me tok på att. Det var litevetta sjøgong, so det vart noko
uroleg i rommet; kister og tønner trilla det i eitt frå eine sida og til hi.
Verst var det då omnen vart laus. Ein laut til med spelspakar og
vedaskier, og so skora av frå begge sider. Kokken var sjølåk og sat

39



oppe på dekket og stødde seg attåt bystaket, og eg som ikkje var vand
ovandekk, laut vera med ned og skora omnen.
  Det varde då ikkje so lengje, for klokka fire sigla me opp Suggsundet
og inn på Suggevågen. Det vart ein komers og betøying med tog og
kjettingar, so det vart kveld innan me vart ferdige og kom oss til ro
noko.
  Det var eit heilt ståk ombord den kvelden. Basane rødde og vaste om
sild og kval, og elles om ver og vind. Nokre gutar hadde ein ny kortleik
dei laut øva inn, og sat fram i forstova og putla seg med den. Kokken
var komen seg no og herja med kjelen helst. Somme låg oppi køyene,
andre låg kring kistene og strakte seg. Eg sat helst og såg på dei som
spelte kort.
  Tak om tak, då skrålet vart før høgt, laut eg sjå dit. På kvar side av
omnen sat gamlingane og skrådde og sputta so drevet stod som eit
nordaråk tversover rommet, og eg som var hos dei bakraste i rommet,
hadde mang eingong møya med å sjå frå fram i forstova berre for
tobakksrøyk og drev. Ikkje å snakka om maten, kor den vart. Kaffien
fekk jamnast rette leten, om ein ikkje mol utpå. Ein kunne når drevet
var verst ta loket av, so kunne ein få han sopassa sterk ein ville. For
mange vart han noko sterk og dei laut gje hals.
  So vart det då slutt på ståket den kvelden. Kvar fann seg noko å leva
av, og so kaffi sjølvsagt. So køya me oss, og so var det stilt att.
  Dei første dagane hadde me ikkje utror. Somme gjekk åt Brøvarden
og såg utover havet, eller sat der og sløste med kjenningar frå farne
tider. Somme lappa årer, andre kveila opp kalar og springar. Basane
såg tilrettes loddsnorer og skimleband. Ein kvar hadde noko for seg.
Eg hadde for arbeid å skjera eit merke på tog og anna. Nokre koffinaglar
smidde eg og til.
  Det auka med lossementer for kvar dag, so det var ikkje mykje rom att
på hamnen.
  Som kom då den dagen me skulle ro ut. Jau jau, det var ei fæla rørsla.
Opp kanalen skulle me, men det var snøggare sagt enn å gjera.
Gadnbåtane kom i sneisavis mot oss, og somme etter. Motorskøyter
kom pustande og blåsande kvar veg. Ja, ja, me kom då fram lell me.
Forbi Bekkarvika bar det, og beint ut i Kaggaholet. Der vart me
liggjande eit bel, og so rodde me beint inn att.
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  Soleis gjekk det nokre dagar. Mange gonger me var ute bar det på
kappror. Me hadde ein stor tung båt, men me var nokre slyer til å ro, og
var ikkje redde for å kappast, og vann gjorde me so tidaste. Berre ein
av alle me kappast med smaug seg framom, men den båten var mykje
mindre, so eg sender dei ikkje stor takk for det.
  Ein morgon me kom roande i Håkjerringsundet, haure me skrål og
beljing ut med Storåkervika. Me skjøna straks det var sild dei gav seg
i kast med. Me rodde forare og nådde fram då første nota gjekk i sjø.
Det vart no ikkje anna enn bomkast, men so vart dei var silda lenger
nord med landet, og det vart til det at me skulle gjera hovedkast.
  Lettbåtar kom alt i eitt og flokka seg saman so best dei kunne, og det
var mest uråd for oss å koma opp åt land med båten. Me hadde då
endeleg fått tog i land og notøyra låg på rudlen ferdigt kva bel dei ville.
Lettbåtroarar og basar vart i eit svett so det var fælt og lyda på. Dei
vålte og skreik meir enn kva dei orka. So trampa dei i tiljene, Dei larma
med årene, somme slo i sjøen, og basane lodda og skimla alt dei evla.
Men so med eitt vaks skrålet meir og meir, silda var her og ho var der,
og mykje sild skulle det vera. Ei ny rid med tramping, slapsing og
klampsing tok til att. Alle skreik og belja meir enn før, og burte og
skapte seg til som om den vonde sjølv hadde kome inn havsauga, kunne
aldri vorte i meira ekse.
  Gjennom det heile haure me då med eitt: ´La gå not! La gå not!ª, og
so byrja kvar med si røyst: ´Rett so da går! Hurra på, hurra på! Ro
styrbord! Hurra på! Bøy på meg! Bøy på meg! Hurra på! Hurra på!
Bøy på meg! Streka babord! Ro styrbord! Bøy! Bøy! Bøy på meg! Bøy
kje meir! Bøy kje meir! Rett so da går! Hurra på! Hurra på! Streka
styrbord! Rett so da går! Hurra på! Bøy! Bøy! Bøy på meg! Bøy! Bøy!
Ja, soleis gjekk det åt dei. Lettbåtane klemra seg innåt oss so det var
med balet me kunne få årene i sjø. Ein lettbåt låg so tett attmed sida
der me skulle ro, at eg fekk ikkje åra i sjø, og basen skreik ´berre bøy,
bøy på meg!ª, og dei på hi sida skreik det same, og dei som var framom
oss, alle skreik berre bøy på meg. Eg som var uvand med sovore, skjøna
ikkje so snøgt kva dei meinte, men so kom eg på det, at han måtte vera
stivfrosen den basen, og so skulle ein til å bøya på han for å få varmen
att. Og so tenkte eg ´er det det du vil, skal eg kanskje hjelpa deg, egª.
Og då eg ikkje fekk åra i sjø, slengde eg ho snøgt framatt og beint over
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ryggen på basen, so han stupte med hovudet ut på nasa og vart liggjande
tversover baktofta.
Då me hadde fått halve nota i sjø, kom dei på de at silda var ikkje å
kjenna att. Skrålet stilna, båt etter båt rodde vekk, og me vart att og
skulle slita nota att i båt. Soleis gjekk det som oftast.

Slik skriv den ukjende forfattaren. Han skriv litt meir også, mellom
anna om kva dei kunne ta seg til når dei var på land. Han flettar også
inn nokre skrøner i opplevingane sine. Det er nok god grunn til å rekna
med at skildringa av korleis han slær basen over ryggen med åra for å
få varmen i han, er ei slik skrøne. Men skildringa av korleis det var å
reisa på sørafiske er sikkert realistisk nok elles, sjølv om han av og til
tek litt sterkt i.

Ord- og stadnamn-forklaringar:

Hund – notahund, alminneleg mann om bord
Kortleik – kortstokk
Springar – sterk trosse (tjukt tau) som vart festa i land når ein skulle
manøvrera båten inn til kaien. Når båten la inntil på denne måten sa ein
gjerne at båten gjekk i springjen.
Kveil – tau lagt i ein stor runding. Når tau skulle leggjast i kveil skulle
det alltid slåast til høgre – når ein slær seg på bakenden med høgre
neven, vert det rett. Slik var regelen.
Kal – tyngre tau til mellom anna å fortøya båtane med.
Skimleband – bandet som vart festa i skimla. Ei skimle var ei avlang
trefjøl med tau i eine enden, spissa og med eit blystykke skore inn i den
andre enden. Skimlo vart sent ned i sjøen for å skræma silda til å flytta
seg. Skimlo var konstruert slik at ho ikkje gjekk beint ned, men bukta
seg. Mannen som hadde ansvaret for å skimla, vart gjerne kalla skimle-
bas.
Koffinaglar – 30-40 cm lange trepinnar som var tynnare i eine enden.
Koffinaglane vart slægne gjennom hol på ripa, slik at den tynne enden
av pinnen stakk nedom ripa, og den tjukke stakk oppom. Når ein så
skulle låsa lastebom eller seglbom vart tauet slæge rundt koffinaglen –
vekselsvis oppom og nedom.

42



Notøyra – enden av nota
Bøy på meg! – sving!

Ferstadvågen – nede ved Tysnes
Sunda – dei omtalte sunda er ved Huglo, søraust om Tysnes
Suggavågen – ved Bømlo

Sigmund Myrvang (fødd 1911 ) er ein av få nolevande samningar som
har vore på Sørafiske. Det var sist på 1920-talet Sigmund var med
Ådland notlag sørover. Han nikkar gjennkjennande til det meste som
står i skildringa over, men ristar på hovudet av skildringa av sjølve
hovudkastet. Sigmund fortel at dei gjerne var 8-10 notalag som gjekk
saman om å kasta. Dei skøytte rett og slett nøtene saman når dei kasta.
På førehand var rekkefølgje og andre detaljar bestemt. Dermed var det
slett ikkje snakk om eit slikt kaos som ein får inntrykk av at det var i
artikkelforfattaren si tid.

Sigmund Myrvang fortel at det i hans tid var i alle fall fem notalag i
Samnanger. I tillegg til Ådland notalag, som han sjølv reiste med, var
det Nygårdane sitt lag, Vetle-Sveid´n i Inste-Barmen sitt, Jan´n på Steins-
land sitt og Johan Litangen sitt. Ådland notalag, med Kristi-Tomas´n
som bas, skilde seg ut med at dei hadde svært store båtar og store nøter.
Når notalaga frå ulike stader gjekk saman for å kasta var Ådland nota-
lag alltid på midten, nærast silda, sidan dei hadde største og djupaste
nota.
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Gammal song

Til revyen ”Kaktusen blømer” på Tysse i 1958, skreiv Anders Aadland,
mest kjend som lærar på ulike Samnangerskular gjennom mange år,
ein song med tankar ein kunne gjera seg den gong menneska byrja
utforska verdsrommet med satelittar og romfartøy. Samstundes var den
kalde krigen på sitt aller kaldaste.

Satelitten

I gamle dagar var det lett å leva,
då jorda ho var firkanta og flat,
og mennesket så trygt med sitt fekk streva,
som midtpunkt dei i universet sat.
Så gjekk dei der og drøymde stort og trudde
at verda var det største som var skapt.
Men ein dag ein Sputnik for
opp i frå vår kjære jord.
Dermed fekk dei sjokk dei som på jorda budde.

Eg vera fekk med Sputniken på ferda,
og ut himmelrommet så det bar.
No skulle eg på fråstand sjå på veÿrda
med alle herlegdomane ho har.
Så snart me tok om kula til å svinsa,
då skjøna eg kor smått det heile var.
Eg på klokka tok ein titt,
og vår Sputnik-satellitt
på ein times tid om heile jorda krinsa.

No har eg reist i mange, mange dagar.
Å du, å du, kor mykje eg får sjå.
No driv dei på i alle land og lagar
seg satelittar slik på må og få.
Herr Eisenhower ville også skyta
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ein satellitt høgt, høgt opp i det blå.
Han skaut månen ut med brask,
Og så dat han ned pladask.
Eisenhower hamna i den svarte gryta.

Ja, heile, vide verda gjekk i stavar,
den dagen eg med Sputnik tok ut.
No går dei der og slit seg ut og kavar,
og heile jordelivet det er sut.
For alle trur at alle på dei lurer
og alle trur at allting snart er sluttÿ.
Når frå høgda eg får sjå,
vert dei ynkelege, små,
dei som no i redsle for kvarandre sturer.

At ikkje dei no kan ta til å læra
at er det noko stort dei vil ha gjort,
så må dei vener med kvarandre vera,
og ikkje øyda rikdomane bort
på mordvåpen og ufin propaganda.
Ja, vil dei ikkje slutta med det fort,
skulle alle statsmenn ta
og ein tur med Sputnik dra
og dei skulle aldri meir på jord få landa.

Eg tittar ned på Samnong her frå høgda,
då skjønar eg at flekken er ´kje stor.
Men krangel er det og i denne bygda
som ligg så fin i mellom fjell og fjord.
De skulle alle vore med på titten,
så ville de nok ropa ut i kor:
”Nei, no skal me få det godt,
det me stridst om vart så smått.
Alle skulle hatt ein tur med satelitten!
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Ous Prestegjeld

OS, SAMNANGER, FUSA,
STRANDVIK OG HÅLANDSDALEN

HERADER
1837 – 1937

Dette er tittelen på ei bok utgjeve i 1937 med Nils Tveit frå Os som
skriftstyrar. Boka inneheld mange historiske skildringar som alle truleg
er baserte på opplysningar frå skrivne protokollar eller sjølvopplevde
hendingar. I tillegg til Nils Tveit frå Os finn me fleire forfattarar, mellom
dei Nils Lauvskard. Den same mannen som er forfattar av bygdesogene
våre Samnanger I og II. I dei utdraga som me presenterer her i Årboka
er det meste ført i pennen av Nils Lauvskard. Noko av stoffet er det
nok Nils Tveit som har skrive. ( I nokre av kapitla er ikkje forfattar
nemnd).

Me har  her valt å presentera utdrag frå somme av dei kapitla som i
hovudsak omhandlar Samnanger. Det som er sitat frå boka er skrive
med kursiv. Språket er noko normalisert.

Me kjem tilbake neste år med litt meir frå denne gamle boka.

Magda Haugen
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OS PRESTEGJELD 1837 –1855
(OS, SAMNANGER, STRANDVIK OG HÅLANDSDALEN)

”Den 2dre og 3dje oktober 1837 vart det halde vanlegt haustting
for Os skipreide (tinglag) på Holsund i Fusa. Dei vanlege saker vart
for det meste sett ut til andre tingdagen. For fyrste tingdagen, den 2dre
oktober 1837, vart fyrehavt ei stor og heilt uvanleg sak: Dei fyrste
heradstyreval i Os.

Til Os skipreide høyrde då heile Os og Samnanger, og den part av Fusa
sokna som låg nordafor Eikelandsfjorden (Koldalselva var skilje). Re-
sten av Fusasokna høyrde saman med Strandvik og Hålandsdalen til
Strandvik skipreide. Det var soleis skipa at Os sokna skulle gjera valet
på Lyseklosttertinget, Fusa og Samnanger  skulle velja på tinget for Os
skipreide, og dei to andre sokner skulle ha valet for seg på tinget for
Strandvik.

Fusa valde først. Futen ropte opp namna på dei røysteføre, og etter-
kvart som dei vart nemnde gjekk veljarane fram og røysta. Somme brukte
skrivne røystesetlar, men dei fleste røysta munnleg. Dei sa kven dei
røysta på og så skreiv futen namna opp. Først vart røysta på formen-
nene, deretter på varamennene for dei, og til slutt på representantane.
Valet gjaldt for 4 år, likevel soleis at av dei som vart valde skulle halv-
parten gå ut om to år etter lutkasting (loddtrekking). Varamennene stod
berre i 2 år.”
 ...
”Deretter vart halde val for Samnanger. Desse vart valde:(tal røyster i
parentes)
Formenn: Bonde Nils N. Kvittingen (19), bonde Engjel M. Kleppe med
(19).
Representantar: Bonde Hans J. Svensdal (24), bonde Samuel P. Lan-
geland med (21), bonde Knut J. Haga(18), bonde og valmann Samuel
A. Gjerde (16), bonde Hans K. Ytre Tysse(14), Tomas T. Reistad (13).
Varamenn til formannskapet vart Ola G. Gaupholm(12) og Thomas H.
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Nordvik (9). Frammøte frå Samnanger var godt”. (Men kor mange
som var med å røysta seier soga ingenting om).

Vidare er det sitert direkte frå protokollen frå eit formannskapsmøte i
Fusa: ”År 1838, den 17Martii, samledes Formandskabet hos Ordføre-
ren i Anledning af Amtets Forlangende om Formandskabets Erklæring
på Johannes Rasmussøn ytre Tøsses underdaninge Ansøgning om
Landhandlerrettighed i Samnanger Sogn. Efter at have endog indhentet
Sognets Representanteres Formening antoges enstemmig: Om det end
ikke kan negtes at Samnangerfjord nogle Wintre tiliiser formenes dog
at disse enkente Tilfælde ei ere tilstrækkelige Grunde for at etablere en
Landhandler der” ...

”Som det syner av møteboka hadde formannskapet ”indhentet
Sognets Representanteres Formening” om den sak som vart handsama,
og Samnanger soknestyre hadde såleis truleg hatt møte om saka. Det
finst ikkje noko innført i møteboka frå dette møtet, som kan henda ikkje
har vore styrd av ordføraren men av formennene frå Samnanger. Soframt
eit slikt møte vart halde så er dette det første heradstyremøte i Sam-
nanger.” ...

På eit Formannskapsmøte 12.05.1838 kan me lesa at dei har handsama
saker som vedkom presteskyss, fattigsaker, skattlegging og oppretting
av skular i Samnanger.

Vidare kan me lesa om korleis det gjekk med dei som ikkje møtte til
heradsstyremøte utan lovleg grunn:

”Sjølv om mange av heradsstyremedlemmane hadde lang veg til
møta, så var frammøtet godt. Dette var då også turvande. I lova var
fastsett ei bot av _ spesidalar (60 skilling) for fråver utan lovleg grunn,
og det var ei stor bot i dei tider, då ei vanleg dagløn berre var 15-20
skilling. Engjel Hanson Kvalesund var den første som fekk bot som-
maren 1838, og i eit møte om hausten fekk både Bård Austefjord, Engjel
Femanger og Per Skogseid bot for ulovleg fråvær. Desse bøter gjorde
godt i kommunekassa som var heilt tom ved nyskipinga.
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Anten det var av omsynet til kommunekassen eller andre ting som var
grunnen veit me ikkje, men heradstyret var alltid lite ihuga på å
godkjenna forfall som ”lovleg”. Først etter nøye innhenta opplysningar
og røysting om kvart forfall vart det teke avgjerd om godkjenning eller
ikkje godkjenning. Sjukdom var til vanleg rekna som lovleg forfalls-
grunn, og då ein mann var fråverande , avdi han døydde nett før møtet,
sa også heradstyret samrøystes at ”vedkommende forfald maa anses
lovlig”. I møtet den 3.september 1841 var alle mann frå Strandvik og
Samnanger  fråverande ”formedelst stormende Weyr”. Dei slapp å
leggja bot denne gong. I møtet den 21.mars 1846 kom Johannes Mat-
land ein time for seint, og for dette fekk han ei bot på _ dalar. Han
hadde den dagen hatt motvind frå Matland til Hatvik (møtet vart den
dagen halde på Lyssand, men denne grunn vart ikkje teken god nok, då
dei andre frå Fusasokna og frå Samnanger også hadde hatt same slag
vind på turen utover.” ...

”Jørn Lyssand hadde gjort akkord med veginspektøren om å tjørebreia
rekkverket på Osbrua, og då breiinga var ferdig sende han rekning på
_ dalar (60skilling) for arbeidet. Veginspektøren sende rekninga til for-
mannskapet med spørsmål om den kravde arbeidsløn var rett og rime-
leg. Den 27.juli, midt i hardaste slåtten, kalla så ordføraren heile
heradstyret, både formenn og representantar, saman til eit møte på Os
prestegard for å seia si meining om tjørebreiinga. Og dei møtte alle 36
mann, med unnatak av ein, heilt frå inste Samnanger, ... . for å drøfta
tjørebreiinga, som var einaste sak på møtet. Mannen frå Samnanger
som ikkje møtte fekk _ dalar i bot, dvs det same som heile tjørebreiinga
kosta, men då han seinare kunne prova lovleg forfall fekk han bota
ettergjeve. For mange av dei 35 gjekk det fleire arbeidsdagar med til
turen, og dei hadde utan tvil greidd å tjørebreia alle brurekkverk som
fanst i heile Hordaland i den tida som gjekk med til møtet.”

”Ei av dei første saker som kom opp i det nyskipa heradstyre var det
gamle stridsspørsmål mellom soknene om skyss og kosthald til presten
ved turar til kyrkjene. Samnanger som låg lengst borte men som også
hadde skysstyngsla, fann at dei andre sokner slapp for lett, og ville ha
skyssen skift på ein annan måte. I 1838 sette heradstyret ned ei nemnd
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til å greia ut saka. Tilrådinga frå nemnda vart vedteken i 1840 med 19
mot 15 røyster såleis at skyssen skulle skiftast likt ”efter omgang i
prestegjeldet”. Vedtaket vart såleis ein seier for Samnanger, men det
vart ikkje sett i verk, og då Samnanger to år etter kom med same fram-
legget, vart det vraka med 26 mot 10 røyster. Striden om presteskyssen
heldt ved gjennom åra, då det kom ny prest i 1850 vart også han med i
striden, men noko retteleg løysing av spørsmålet kom ikkje før preste-
gjeldet vart kløyvd i 1855.” ...

Så litt historie om kyrkja vår: ”I 1842 tok Samnanger soknestyre opp
spørsmålet om kva som burde gjerast med deira kyrkje. I førstninga
tala dei mest om ei mindre vøla og utviding, men tanken om å byggja
heilt ny kyrkje skaut sterkare fram etterkvart og vann til slutt. I møte
14.mars 1848 vedtok soknestyret å senda søknad om bygging av ny
kyrkje i Samnanger. Det var då 1462 menneske i sokna, og den nye
kyrkja skulle ha eit skip på 30x12 alner. Skipet i gamlekyrkja var berre
14x12 alner. Vart skipet i nyekyrkja likevel for lite, så kunne ein seinare
byggja galleri eller lem på begge sidene, meinte soknestyret.

Den 21.juli 1849 fall det kgl. resolusjon for at Samnanger kunne få
byggja ny kyrkje, og i møte den 21.desember same året valde sokne-
styret ei byggjenemnd på 8 mann som skulle greia med bygginga og
finna utveg til å skaffa byggjepengar. Dei som vart med i byggjenemnda
var: Anders J. Aasen, Samuel P. Langeland, Lars H. Gaupholm, Jo-
hannes E. Djupvik, Villum N. Haugen, Johannes T. Aadland, Knut O.
Totland og Nils O. Lauvskard.

Kven som gav teikning til kyrkja er uvisst, då det ikkje finst noko om
det i heradstyret sine bøker. Kapellan Olsen på Fusa hadde i 1847 lagt
fram ein plan for utviding av kyrkja. Soknestyret sende planen til de-
partementet, men om han fekk noko å seia for sjølve kyrkjebygginga
veit me ikkje. Hausten 1850 vedtok soknestyret at stein til kyrkjemuren
skulle kjørast fram på vinterføret 1850-51, so at trearbeidet kunne byrja
1.mai 1851. hans J. Haga og Johannes J. Grønsdal vart sett til å kjøpa
inn trematerialane, og byggmeister Leivestad fekk byggjearbeidet.
Kandidat Grønning vart sett til å sjå etter bygginga. Kostnaden vart
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2000 sp.dalar, og det vart vedteke å låna pengane til 6 % rente i
”Opplysningsvæsenets fond” med attbetaling på 28 år.

Fylkesmannen ville vita korleis desse pengane skulle betalast attende
av bygdefolket. Soknestyret gjorde då vedtak om å likna ut ein viss sum
for året, med eine halvparten på matrikkelen og den andre halvparten
etter manntal. Før hadde alle utlegg til Samnanger-kyrkja vore lagt
heilt på matrikkelen. Husmennene skulle ikkje sleppa den nye kyrkje-
skatten, for dei er mange og sit like godt i det som gardmennene, sa
soknestyret. I 1853 og 1854 likna Samnanger ut 400 sp.dalar om året i
kyrkjeskatt” ...

”Frå Samnanger kom det i 1846 søknad om å få ein døvstum gut
inn i døveskulen. Heradstyret sa nei, bygda hadde ikkje råd til slike
utlegg.”

”I 1839 søkte Knut Langeland om at det måtte verta offentleg boksam-
ling i Samnanger, og det vart også tale om boksamlingar i andre herad.
Samnanger sa nei, dei kunne ikkje ta den vågnaden på seg, men Fusa
soknestyre gjorde vedtak om å overta ei privat boksamling. Dette vart
likevel ikkje gjort. Os hadde ei privat boksamling, der alle kunne få
låna bøker, i Strandvik og Hålandsdalen var også små private
boksamlingar som lånte ut bøker, men i Samnanger var ikkje noko slikt.”

”I 1852 vart det høve til å få tilskot av Staten til offentlege boksamlingar,
folkeboksamlingar eller ”almuebiblioteker” som dei vart kalla. Og
heradstyret søkte om tilskot. Det fekk 25 sp.dalar som vart delt mellom
sokna med 7 dalar på Os, Samnanger og Strandvik fekk kvar 5 og Fusa
og Hålandsdalen kvar 4 dalar.. Det vart no skipa folkeboksamlingar i
alle sokner og ein freista  å få dei private boksamlingar med i desse.”
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OS I SAMBAND MED SAMNANGER 1855 –1906

” Frå 1ste juli 1855 skulle Os og Samnanger arbeida i hop. Da-
gen før hadde dei sagt farvel til bygdene på hi sida av Fusafjorden og
hadde samstundes valt ordførar og varaordførar for året 1855. Pre-
sten Greve, som var  varaordførar i det samla prestegjeldet ved skilna-
den, vart ordførar og Vinsjans V. Lien varaordførar.. Greve vart attvald
for 1856-57, og klokkar Austestad vart varaordførar.

Dei som vart med i dette første heradstyret for Os og Samnanger var:
Samnanger: Engjel M. Kleppe, Lars S. Haga, Peder V. Jarland, Peder
K. Aadland, Knut J. Utskot, Johannes T. Aadland, Anders J. Gjerde og
Ola T. Aadland. Dei 2 førstnemnde i kvar sokn var med i formannska-
pet.

Møta i det nye heradstyret vart haldne i Hatvik, og dei betalte 60 skil-
ling i husleiga for kvart møte. I 1864-65 vart møta haldne hjå ordføraren
på prestegarden og sidan i tinghuset på Osøyra. I 1868 vart samrøystes
vedteke at møta skulle haldast skiftesvis på Osøyra og på Tysse i Sam-
nanger.

Første sak som det nye heradstyret hadde føre seg var skifting av
preikene mellom Os og Samnanger og presteskyssen. Det vart vedteke
at Samnanger skulle ha preike annankvar sundag i sommarhalvåret og
tredje kvar sundag i vinterhalvåret. Presteskyssen vart ordna slik at
presten fekk 45 dalar om året, og for dette skulle han sjølv syta for
skyss. Mot 1 røyst vart vedteke at alle gardbrukarane skulle leggja likt
til skyssen, og at husmennene skulle sleppa. Det vart stor misnøye med
dette mellom dei små gardbrukarane, saka kom oppatt gong etter gong
i fleire år, og i 1858 vart det til slutt med 10 mot 6 røyster vedteke at
utlegga skulle skiftast etter matrikkelskylda slik som med dei andre
kommuneutlegga.” ...

”Heradstyre hadde tidlegare ikkje hatt noko med val av skulekommisjon
og gjera. Dette fordi ein utanom prest og lensmann skulle ha valmennene
og medhjelparane med i kommisjonen. I 1860 kom det ny skulelov og
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etter denne skulle heradstyret velja medlemmane av skulekommisjonen.
Heradstyret sette talet av dei valde til 6, og dei første heradsvalde skule-
styremedlemmer vart: ... Frå Samnanger: Peder S. Langeland, Johan-
nes O. Nordbø og Johannes  T. Jarland. I 1863 gjekk Langeland og
Jarland ut og i staden vart valde: Mons E. Kleppe og  Lars A. Sævild.

Det første budsjett for skulestellet etter at Os og Samnanger vart åleine
var på berre 153 dalar. Etter den nye lova måtte lærarlønene og dei
andre utlegg aukast og det første skulebudsjettet som heradstyret då
sette opp var slik: Lærarløner: Klokkar Austestad 43 dalar, klokkar
Nordvik 50, lærarane Tysseland (seminarist) 55, Steinsland 43, 40, Lars
Valle 36, Lars Tøsdal 22, Haldor Midthus 22, Johs Skjælaaen 20 og til
skule i Kvittingen, Eikedal og Grønsdal 12 dalar, i alt 343 dalar. Dertil
kom inventar 29 dalar, lærebøker 8, leige av skulerom 15 og ymse ut-
legg 15 dalar, i alt 410 dalar. Dertil kom som omframt utlegg det året
300 dalar til nytt skulehus på Søre Neset og 40 dalar til vøling av husa
på Klokkargarden. Det vanlege skulebudsjettet heldt seg på same høgd
fram gjennom åra, likevel slik at den vanlege lærarløn vart 43 dalar
om året.”
...

”Vegspørsmåla melde seg straks for det nye heradstyret. Alt i første
møtet etter skiftinga vart det spørsmål om vedlikehaldet av bygdeveg-
ane i heradet. Det vart då vedteke at kvar skulle ha nok med sitt,
samningane skulle ha vegen frå Kverneshella til Ådland og osingane
vegen frå Søfteland til Buena (Lysekloster). Det vart likevel slik at vø-
ling av Lyseklostervegen ved Rindalen etter ein vassflaum og oppset-
ting av ein mur på Kvernesvegen vart sams for soknene før kvar tok
sitt. Vedlikehaldet av den andre vegen i Ossokna, Lysekloster – Ulven,
var ikkje nemnd i vedtaket, og truleg var det heradstyret si meining at
den kunne leggjast ned, slik som heradstyret hadde rådd til året før.” ...

”Heradstyret si verkelege meining om vegar får me sjå året etter. I
møte 12te september 1856 låg det føre ein søknad frå 3 formannskaps-
medlemmer klokkar Austestad, Lars Haga og Nils Lauvskar om at ve-
gen om at vegen frå Lysekloster til Søfteland måtte leggjast ned. For-
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mannskapet fann denne saka so viktig at dei kalla inn til ekstra
heradstyremøte den 3dje desember for å ta avgjerd, og heradstyret sa
då samrøystes at vegen burde nedleggjast.. Korkje veginspektøren el-
ler fylkesmannen ville godkjenna vedtaket, og saka gjekk attende til
heradstyret som i nytt møte heldt fast på vedtaket og gav ei lang utgrei-
ing om grunnar for nedlegginga. Herdstyret sa mellom anna som før at
to vegar var for mykje for ei bygd, i Søftelandsbygda  var berre 12
gardbrukarar, og sjølv om alle desse hadde trong for vegen så kan det
ikkje krevjast veg for ei så lita grend som Søftelandsbygda.”  ... ”Men
trass alt strev og all skriving frå heradstyret si side vart ikkje vedtaket
om nedlegging godkjent, og bygda vart ikkje kvitt nokon av vegane
sine. Tvert imot det vart snart fleire av dei.” ...

”Os og Samnanger hadde kvar 8 mann i heradstyret. I 1875 tok osingane
opp spørsmålet om fleire representantar fordi Ossokna var størst, men
det kom so sterkt motmæle frå Samnanger at saka fall bort. I 1880 vart
spørsmålet teke oppatt men kom ikkje til noko avgjerd” ...

”Til denne tid hadde det ikkje vore noko strid mellom Os og Sam-
nanger om ordførarplassen. Ved valet for 1868-1869 fekk klokkar Auste-
stad i Os og klokkar Lars Nordvik i Samnanger like røyster og ved
loddtrekking vart Nordvik ordførar. Han vart også attvald neste bolk
og klokkar Austestad vart varaordførar begge bolkar” ...

”Etter århundreskiftet vart atter delingsspørsmålet teke opp. Tanken
vann fram i begge sokner, og den 10. januar 1906 vedtok heradstyret
mot 1 røyst at heradet skulle delast i to herad etter soknegrensene. Det
nye Os herad skulle leggja kr.9.000 – ein gong for alle, og elles vart
eiga og skuld skift etter matrikkelskulda. Delinga vart godkjend av sty-
resmaktene og skulle gjelda frå 1.januar 1907.
Den 9.januar 1907 var Os og Samnanger samla til herdstyremøte for
siste gong. Ingen stridsspørsmål sto att, alt var greitt, og
heradstyremedlemmene  frå dei to sokner skildest med takk for 70 års
godt samarbeid mellom soknene.”
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SAMNANGER SOKN
I SAMBAND MED OS 1855-1906

v/ Nils Lauvskard

”Ei av dei første sakene som det nye formannskapet i Os og Sam-
nanger handsama var rodelegging av vegen Kverneshella-Årland. Den
første vegmolen i Samnanger i Samnanger var nyleg ferdig, og no gjaldt
det å skipa til med vedlikehaldet. Denne vegen var både smal og skral;
men særs ille var det i Gullkleiva der det mest ikkje var framkomande.
I heradstyremøte 21.november 1855 låg det føre skriv frå lensmann
Synnestvedt med krav på pengar til å setja opp ein mur i Gullkleiva.
Det vart ikkje løyvt noko til dette, og Gullkleiva vart verande ei ille-
kleiv framleis. Hausten 1867 kom vegingeniøren med plan og utrek-
ning av kostnaden med å setja vegen der i kleiva i forsvarleg stand og
krov pengeløyving til dette; men heradstyret tykte at kostnaden var for
stor, og gjorde samrøystes vedtak om at vegen i Gullkleiva kunne vølast
godt nok på ein annan måte og løyvde pengar til å vøla vegen med
trevyrke og brakje. Ein veit ikkje om denne særmerkte vegbygginga
vart sett i verk; men året etter løyvde heradstyret dei turvande pengar
til vøla av Gullkleiva etter vegingeniøren sin plan.

Det kom fleire søknader til heradstyret om rett til å driva land-
handel i Samnanger. I 1860 søkte Lars Samuelsson Haga om å verta
handelsmann på Haga; men han vart møtt med slikt vedtak: ”Den an-
søkte Bevilning til at drive landhandel på Hage i Samnanger kan ikke
anbefales, da man fandt sig hjulpen med den Frihandel som har været
drevet her i den senere Tid, samt da der i Nabopræstgjeldet Fuse findes
tvende Landhandlerier hvorfra Almuen kan føre de fornødne Varer, som
ikke er gjenstand for Frihandel.”

Året etter søkte Svein Larsson Rosseland og Ole Brigtsen om
handelsrett, den første ville driva landhandel på Tysse, den andre på
Gaupholm. Det ser ut til at heradstyret no har ei litt anna meining om
saka, for det talde til at Svein Rosseland kunne få handelsløyve – men
to på ein gong var i minste ein for mykje, så Ole Brigtsen laut venta til
betre tider.
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Samnanger hadde ikkje andre vegar enn ”prestavegen” frå Kvernes-
hella til Årland. Denne vegen var bygd berre av omsyn til at presten
kunne koma fram til Samnangerkyrkja om vintrane, då fjorden innanfor
ofte er stengd av meinsis. Samningane hadde pliktarbeid til vedlikehald
av vegane i Osbygda, opptil tre mil heimanfrå. Folket i Samnanger var
misnøgde med dette, og dei kom med fleire krav om nye vegar i heim-
bygda, men heradstyret var helst tunghøyrt på det øyra. Hausten 1856
låg det føre søknad til heradstyret frå fleire gardbrukarar i Samnanger
om bygdeveg frå Gaupholm til Tysse og vidare til Frøland og Totland,
- men dei fekk blankt avslag. Hausten 1860 synte heradstyret litt meir
velvilje og løyvde 25 specidaler til bruer over elva ved Mørkhølen og
Rossebotn. I 1867 søkte Bård J. Tveit og Peder S. Langeland om bygde-
veg frå Haga til Høysæter, og heradstyret løyvde verkeleg 100 specidaler
til dette, men med slikt atterhald, at det tok att med eine handa, det det
gav med hi, så den veg kom aldri. I 1868 og 69 kom det atter sterke
krav om bygdaveg frå Tysse til Frølandsdalen, og endeleg løyvde
heradstyret 100 specidalar til denne vegen, utjamna over 8 år. Amt-
mannen oppmoda Os heradstyre i 1877om å setja opp vegplan for
heradet. For Samnanger vart vedteke ein slik vegplan: 1. Veg frå Sam-
nanger kyrkja til Tysse og derifrå til Gaupholm. 2. Veg frå Haga til
Langeland.”

———————————

”Med den gamle omgangsskuleskipnaden slapp ein å syta for skule-
stover. Då skulen vart skipa om i faste skulekrinsar etter skulelova frå
1860, laut der leigast skulestover eller byggjast nye skulehus, - der
tenelege skulestover ikkje var til leige. Såleis vart det spørsmål om å
byggja nye skulehus, og i 1869 kom skulekommisjonen med framlegg
om å byggja 5 skulehus i heradet. 2 i Os og 3 i Samnanger. Heradstyret
løyvde då 1.000 spesidalar til dette og vedtok å byggja skulehus på
Stolpane, på Steinsland og på Tysse, og husa var ferdige og tekne i
bruk i 1872.”

———————————
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”1870-åra var ei roleg tid i bygdestyret, då inga større merkesak var
framme til avgjerd. Det første som melde seg no var den nye vegplanen
om hovudveg  frå Trengereid i Haus over Samnanger til Kvam. Før jul
i 1879 vedtok heradstyret å trygda fri grunn, grustak og jordskade ved
arbeidet med hovudvegen Trengreid – Ådland. Arbeidet tok til i 1883
og vegen var ferdig til Ådland i 1885. Det var første steget, men det
laut takast fleire. Den gamle tanken om veg frå Ådland til Tysse kunne
no setjast i verk på ein heppen måte med å verta ein ledd i
hovudvegsplanen, og ordførar Rosseland kom med framlegg i
heradstyret i 1885 om at Os herad dei første 15 åra skal setja av 30
øyre på skyldmarki til hovudvegen frå Ådland til heradsgrensa med
Kvam. Framlegget vart vedteke med 8 mot 7 røyster.”————

”Arbeidet med å byggja vegen frå Ådland tok til i 1893 og det var
ferdig itil Tysse i 1895. Heile vegen frå Trengereid til Norheimsund var
ferdig i 1906.”———————

”I 1892 kom det krav om bygdeveg frå Reistad til Steintveit og krav om
veg frå Trengereidfjord til Hisdal. Samnanger soknestyre lyste til eit
ålmannamøte i 1894 til drøfting om skattespørsmål og vegkrav. Et-
terpå heldt soknestyret møte og gjorde samrøystes slikt vedtak: Det
vert vald ei nemd til å koma med vegplan for bygda. I 1895 handsama
heradstyret framlegget frå denne nemnda om at heradstyret telja til at
tre nye nye vegar i Samnanger vert oppstaka og kostnadsrekna: 1. Veg
frå Gaupholm til Tysse, 2. Frå Kleppe eigedom til Kverneshella og 3,
frå Trengereidfjord til Hisdal. Møteboka syner ikkje at det var gjort
vedtak om desse vegane. Derimot gav heradstyret stønad til ein søknad
frå Nordbygda med kart og overslag for vegen Reistad-Steintveit, så-
leis at denne vegen kunne få løyving på første amtsting. I same møte
vart det gjort vedtak om at ordføraren skal søkja til amtsingeniøren for
å få vegen Tveit – Fiske  oppstaka og kostnadsrekna. Samnanger sokne-
styre løyvde  no kr. 100,- til vegen i Nordbygda og kr. 400,- til fjell-
vegen Tveit – Fiske.”

——————————————
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”I 1904 vedtok heradstyret slik vegplan for dei første 20-30 åra: 1. Veg
frå Tysse til Eikelandsosen i Fusa. 2. Hisdal-Haugsdal. 3. Hisdal-
Lønningdal. 4. Hisdal-Lid 5. Fiske-Vassenden og 6. Sandvik-Utskot.”

”Etter ny skulelov som kom i 1889 laut skuletida aukast og difor vart
det naudsynt å byggja nye skulehus. I 20 år frå 1872 til 1892 var det
ikkje bygt skulehus i Samnanger; men no vart det bygt skulehus i Rolvs-
våg i 1893. Sidan kom det skulehus på Reistad med eit klasserom,
lærarrom og kjøken, rom til syskule ovanpå og rom til snikkarskule i
kjellaren. Huset vart ferdig i 1896. Året etter vart det bygt skulehus i
Tveitkrinsen og i 1904 fekk dei nytt skulehus på Tysse med 2 klasserom,
sløydkjellar under og lærarrom ovanpå. Det gamle skulehuset vart no
flytta frå Tysse til Frøland.
  Av andre skulesaker som heradstyret løyvde pengar til kan nemnast:
Framhaldskular og arbeidsskular for vaksen ungdom. Den første
framhaldsskule (dagskule) i Samnanger vart sett i gong i 1888 på År-
land. Kurset varte i 4 veker. Eit liknande skeid (kurs) vart halde i Djuvik
i 1890. For budsjettåret 1890-1891 løyvde heradstyret kr. 50 til to
framhaldskurs, eit i kvart sokn og for 1892-93 vart løyvinga til dette
auka til 128 kroner. I 1890 fekk Samnanger det første arbeidsskulekurs
(snikkarskule) som varte i 6 veker, og i 1893 vart kurset forlenga til 8
veker. Folk fekk snart auga opp for kor gagnlege desse arbeidsskulane
var, og i 1896 løyvde Samnanger soknestyre 403 kroner til to arbeids-
skulekurs, ein snikkarskule for gutar og ein syskule for jenter. Desse
arbeidsskulane har så og seia vore årvisse sidan, og dei har flytta mel-
lom ymse skulekrinsar i bygda.
  Etter at Samnanger fekk ny kyrkje i 1851, var det for det  første ikkje
nødvendig med større pengeløyvingar til kyrkjevøla; men i 1885 kom
det krav om at kyrkja skulle malast inni, og Samnanger soknestyre løyvde
samrøystes dei nødvendige midlar til dette. På same tida låg det føre
framlegg om å innreia eit tverrgalleri i kyrkja og soknestyret løyvde
pengar til dette arbeidet med 5 mot 3 røyster.
  Det var gamal vis, at sjundarfylgjet (gravfølget) grov grava til liket
og kasta henne att. Dette var ofte eit både hardt og ufyse arbeid, sær-
leg vintersdag og i styggever, og for folk med lang kyrkjeveg tok dette
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arbeidet stundom så lang tid at følgjet ikkje rakk heimatt same dagen.
I 1876 var det framlegg i Samnanger soknestyre om å tilsetja fast gra-
var til kyrkjegarden på Ådland. Framlegget vart vedteke med 5 mot 2
røyster. Gravarløna vart sett til 36 skl. (kr. 1,20) for kvar grav, og pen-
gane skulle liknast ut på kvar vaksen mannsperson i følgjet. Folketalet
i bygda hadde auka fram gjennom åra, og difor hadde kyrkjegarden
lenge vore mykje for liten. I 1885 vedtok difor soknestyret ei utviding
med 2500 kvadratalner (?). Det synte seg snart at dette var for lite, og
i 1906 vart det oreigna 1964 kvadratmeter grunn til ny utviding av
kyrkjegarden.”

—————————————————

”Samnanger Ullvarefabrikk tok til med fabrikkdrifta på Tysse i 1886.
Drifta gjekk og var i jamn vokster, og det var bruk for meir og meir
arbeidsfolk. Folkesetnaden var veksande ute i bygda og; men på Tysse
vart det snart sers folksamt, og der ein folkefjølde set  seg til, vert snart
helsespørsmåla reine velferdsspørsmål. Det var difor rimeleg at spørs-
målet om å skipa ein kommunelækjarpost i Samnanger vart reist av
fabrikkfolka. Saka kom føre i soknestyret i 1891, og det vart vedteke å
løyva 300 kr. årleg mot at ullvarefabrikken ville yta 500 kroner til
årsløna for kommunelækjaren. Dette var fabrikken villig til, posten vart
lyst ledig og dr. Halmrast vart tilsett og var den første lækjar i Sam-
nanger. Han var berre eit par års tid, endå soknestyret auka
kommuneløna først til 400 kr, og sidan gav eit personleg tillegg av kr.
50 årleg. Dr. Kobro vart no tilsett i posten i 1894 og var her til 1899.
Samnanger Ullvarefabrikk ville ikkje lenger yta noko tilskot til
lækjarløna, og i 1900 vart kommuneløna sett til kr. 700 årleg og dr.
Legaard vart tilsett i posten. Han var her berre ei stutt tid, og etter han
vart dr. Nielsen kommunelækjar her i fleire år.

Dei første åra etter 1855 kom det post til Samnanger berre annan kvar
eller tredjekvar søndag, då det var preike i Samnanger kyrkje. Folk
heldt ikkje blad den tid, og posten var berre brevpost, som lensmannen
hadde med frå Os og las opp på kyrkjebakken. Svein Rosseland og
fleire busitjarar i Samnanger sende søknad til Heradstyret i 1864 om å
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få postopneri på Tysse med post ein gong i veka. Heradstyret talde til
sofallne ord: ”Den ansøkte Postforbindelse antages for Sognet at være,
om end ikkje til nogen videre Fordel, dog i andre Henseender ønske-
lig.” Det gjekk enno 4 år før posten kom til Tysse i 1868, og Svein
Rosseland vart første postopnaren i bygda. Tysse var einaste poststaden
i bygda frå 1868 til 1893; men etter at heradstyret samrøystes støtta
under søknad om å få poststad på Årland, vart denne poststaden opna
i 1893, og Johan Ådland tilsett som postopnar der. Likeeins vart det
poststad på Gaupholm i 1900, der Brigtsen vart tilsett som  postopnar.

Det gjekk etter måten fortare med å få telefonen utover bygda. Eit tele-
fonanlegg i Kvam og ”Vestlandske telefonkompani” bygde telefonlina
frå Bergen over Samnanger til Kvam i 1890. Staten kjøpte denne telefon-
lina i 1898, og etter at soknestyret hadde gitt trygd for  stasjonshaldet
vart stasjonane på linja Årland-Tysse og Eikedal rikstelefonstasjonar,
og på Tysse vart centralstasjon for bygda.”
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Samnanger historielag i 2004
Styret
På årsmøtet 26. februar vart Anna Holmefjord vald til ny leiar etter
Helge Hisdal som sa frå seg attval. Kirsten Dalane Kleivane vart valt
som ny styremedlem for 2 år etter Olav Brigtsen som sa frå seg attval,
medan Ivar Bård Aadland vart attvald for 2 år. Varamedlem Tor Wold
vart attvald for 1 år, og Ada L. Haugen kom inn som ny varamedlem.

Styret er i 2004 samansett slik:
Anna Holmefjord, leiar
Helge Hisdal, nestleiar
Marita Haugen, kasserar
Ivar Bård Aadland, skrivar
Kirsten Dalane Kleivane

Styret har hatt 4 styremøte og handsama 20 saker.

Medlemer og arbeidsgrupper
Talet på medlemer er no 64.  Arbeidsgruppene laget hadde i 2003, har
halde fram også i år (kontaktperson i parentes):

Kraftutbygginga i Samnanger (Solveig Tveit Nygård)
Skulehistorie (Ada L. Haugen)
Tysse i gamle dagar (Anna Holmefjord)
Gamle kjøretøy (Helge Hisdal)
Gamle frakteskuter på Samnangerfjorden (Erling Våge)
Gamle fotografi (Tor Wold)
Årbok (redaksjonsnemnd: Magda Haugen, Svein O. Aadland,
Nils Gåsdal)

Aktivitetar
Opne møte. 29. januar heldt geolog Øystein Jansen foredrag om ”Kle-
berstein frå Samnanger – byggjestein frå mellomalder til Forum kino”
i kommunestyresalen med om lag 20 frammøtte. ”Dunk, dunk i hundre
år” var tittelen på historikaren Nils Kolle sitt foredrag den 15. april om
kva Rubb-motoren har hatt å seia for samferdsle og samkvem på Vest-
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landet. Den 14. oktober orienterte Svein Egil Kvale om arbeidet med
ny ættesoge for Samnanger. Dette opne møtet vart skipa til i samarbeid
med Samnanger mållag.
  Avlyst tur. Den planlagde turen til Hordamuseet i juni vart avlyst av di
for få melde seg.
  Årboka 2004. Årboka vart ferdig tidleg i desember. Medlemene får
årboka gratis. Magda Haugen har teke over som redaktør, men har med
seg Svein O. Aadland og Nils Gåsdal i redaksjonsnemnda som styret
har nemnt opp for 2004.
  Samarbeid med andre. Utanom fellesmøtet med Samnanger mållag
om ættesoge for Samnanger, har leiaren og skrivaren hjelpt til med å
skaffa bilete og laga tekst til ein brosjyre om 1000-årsstaden Tysse.
Historielaget var også representert under ”Finn fram-dagen” den 23.
mai og under utstillinga i Galleri Smia i juni.
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