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Frå arbeidet med å reise kvernhusanlegget på Kolbeinstveit. Bildet er tatt av Julius Bårdsen (1911-1982). Julius Bårdsen var bokhandlar på Sand, 

ein ivrig samlar og aktiv deltakar i arbeidet med å bygge opp samlingane på Kolbeinstveit. Ryfylkemuseet har fått overta fotosam/inga til Bårdsen. 

Det var stil over dei som hadde noe med det den gongen. Dessverre har vi ikkje opplysningar om kven det er som er avbilda. Husa er avbilda som 

ferdig oppsette i 1958, dette bildet må derfor vera frå eitt av dei nærmaste åra før det. 



Redaksjonelt 
Sidan 1991 har «Folk i Ryfylke» , årsskriftet til Ryfylkemuseet, 
hatt eit tema som hovudtittel for artikkelsamlinga. Det har 
handla om samvirke, øykultur, kvinner, strandstader, husflid, 
mat, ungdom, fjordafart, folkemusikk, byggeskikk og Ryfylke 
som region og samarbeidsprosjekt. Frå og med dette num
meret vil det komma ein serie årsskrift som har museumsan
legga våre som tema. 

Det er etterkvart behov for å samle den kunnskapen vi har om 
dei ulike anlegga som hører museet til. Dermed får vi også eit 
betre grunnlag for den tilrettelegginga for publikum som vi 
arbeider med. 

Vi startar med Kolbeinstveit. Det blei eit hovudanlegg i arbei
det med å bygge opp det daverande Rogaland Folkemuseum 
etter at tanken om eit folkemuseum i Stavanger blei oppgitt, 
og det er den staden vi har kome lengst i arbeidet med ei opp
gradering av publikumstilbodet. Vi kan alt gle oss over at som
marsatsinga har snudd ei negativ utvikling av besøket til det 
positive. 

Kolbeinstveit er minnet om ei kjent slekt, men det er også ein 
gard med ei bygningshistorisk samling av stor interesse og 
med ei produksjonshistorie som ikkje i alle ledd er like vidgje
ten som eigarane. l store delar av det vi kan kalle nyare tid er 
det andre enn slekta Kolbeinstveit som har brukt garden. Det 
har vore mange forpaktarfamiliar der. Deira historie er og ein 
del av historia til Kolbeinstveit. 

Garden blei museum i 1955 og er såleis også berar av ei 
interessant museumshistorie. Tanken om å etablere museum 
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i eit gardstun i Ryfylke kom i staden for ein eldre tanke om å 
bygge folkemuseum i Stavanger. Det var ein ny og framtids
retta tanke som først mange år etter blei attkjent som «øko
museum», men da etter inspirasjon frå museumsfilosofar i 
Frankrike. Kva var det som låg bak museumsinteressa, og 
kva er det som framleis gjer at Kolbeinstveit er eit av dei best 
besøkte anlegga til Ryfylkemuseet? 

Det er dei tilsette på museet som har vore redaksjonskomite 
og skrive artiklane i årsskriftet denne gongen. Gjennom den 
styrkinga av museet som har skjedd som følgje av 
«museumsreforma» dei siste åra, har vi nå ein stab som i 
større grad kan ta i ferde med dei faglege utfordringane vi står 
over for. Framleis er vi noe underbemanna i forhold til norma 
for eit museum av vår storleik, men vi har likevel nå ein stab 
som gjer at vi etterkvart skal vise meir att i regionen. Årsmel
dinga, som er tatt inn bakarst i heftet, gir eit visst oversyn over 
arbeidsfeltet. 

Vi vil gjerne takke dei som har stilt tida si til rådvelde og hjelpt 
oss i arbeidet med dette heftet. Det er i første rekke folk som 
har budd på Kolbeinstveit, eller som ættar derifrå: 
Inger Oline Berge, Svein Øystein Berge, Tora og Olav Berge, 
Knut M. Capion, Gurid Grov, Njål Kolbeinstveit, Anna Tveit, 
Rasmus Vasshus og Hilda Arhus. 

Sand i oktober 2004 
Roy Høibo 



Garden Vågje i Suldal på 1950-talet. Her budde den segnomspunne lensmannen og ungkaren Jahans i Vågje kring 1800. Og her budde sidan 

systerson hans, stortingsmann Lars Olsen Kolbenstvedt, med familie. Det gamle Vågje-tunet låg under det store grantreet bak og til venstre i bile

tet. Det var dette tunet som vart råka av brann i juni 1800. 11 hus - mange av dei ganske nye - vart då øydelagd av elden. Etter dette var det dei 

bygde det nye tunet der husa i Vågje står den dag i dag. Dette var 6g ein tryggare plass for ras. l juli 1778 vart området der borte under fjellet råka 

av fjellskrede. Men sjølve tunet vart spart. 

På biletet ser vi det store våningshuset som Lars Kolbenstvedt bygde i 1863. Bak til høgre for våningshuset ser vi det såkalla «loftet». Det er eit 

hus som står på stabbar og vart brukt til gjestehus og folgehus. Bak til venstre for våningshuset står veaskuten og ei ganske nybygd sag. l forkant 

av sagja sto det tidlegare eit eldhus der det i seinare tid har vorte bygd ein garasje. Oppe til venstre ser vi løebygningen med ganske ny køyre

bane inn frå nord. Vidare til venstre er det «gamla fjase» og «håsvålo», heilt til venstre. Fjase og håsvålo er vekke i dag. 

«Ne 'på vågjen» ligg ferja på Su/da/sva/net i vinteropplag. Det hende ho måtte skjerast ut derfrå om vårane. Inst i vikjå ser vi ei høyløa, der det står 

ei hytte i dag. Utpå «Holmen» ser vi dei gamle husa på plasset Vikja, i nyare tid nytta som sommarbustad. Biletet er teke av heradskogmeister 

Thor Magne Nareid. Han kan ha teke det oppe frå Myrbekkskare, der ein går ut dalen til Røsselio og Vårvik. 



Kolbenstvedt (Kolbeinstveit) 
fr n,~tåande slekt frå Suldal 

Av Ernst Berge Drange 

Det finst berre eitt Kolbeinstveit. Rett nok er det mange 
namn som liknar. Vi har både Kolbeinsvik, Kolbeinshaug, 
Kolbeinsrud, Kolbeinshamn og Kolbeinsvold. Og der er 
ein bråte med tveit-gardar. Men av Kolbeinstveit er det 
berre eitt. Og det er Kolbeinstveit i Suldal. På 
Kolbeinstveit er det og berre eitt bruk. Det har seg dess
utan slik at dei som ber slektsnamn av typen 
Kolbenstvedt eller Kolbeinstveit alle er i slekt med kvar
andre. Denne artikkelen tek føre seg dei 3 eldste ledda av 
familien, nemleg ektepara Lars og Giske, Njeld og Oleana 
og Lars og Kristina, som alle i periodar budde på - og 
dreiv - odelsgarden Kolbeinstveit i Suldal. Dei tre karane 
hadde alle svært framskotne posisjonar både i Ryfylke og 
i Stavanger amt. 

Kolbenstvedt-familien - for å halda oss til 1800-tals-versjonen 
av familienamnet - har vore ein av dei mest kjende familiane 
i Ryfylke gjennom eit par hundre år. Men familien har 6g hatt 
nasjonal merksemd. Det kan ein mellom anna sjå av at to av 
familiemedlemmane har hatt plass i det prestisjefylte «Norsk 
biografisk leksikon». 

Familien har hatt sete både i Suldal, Sand, Hjelmeland og 
Nedstrand. l dag er det att berre ei fastbuande, inngift kvinne 
som ber familienamnet i Ryfylke. Det er Kristiane (Jane) 
Kolbeinstveit på Sand. Ho er enkja etter banksjef Olav 
Kolbeinstveit. Utvidar ein søket etter familiemedlemmar som 
ber slektsnamnet er det ifylgje telefonkatalogen 4 
Kolbenstvedt'ar og 4 Kolbeinstveit'ar i heile Rogaland . Dei 
bur i Stavanger-området. l det ganske land er det i tillegg to 
Kolbeinstveit'ar i Oslo og ein i Bergen . Men av Kolbens
tvedt'ar er det ganske mange fleire over heile Sør-Noreg . 
Søkjer ein etter Kolbenstvedt og Kolbeinstveit på internett 
får ein opp 439 treff, på mange språk.1 Dette inkluderer for
resten 6g treff på ulike slektsdatabasar og offentlege doku
ment. 
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Den delen av familien som kallar seg Kolbeinstveit går 
attende til banksjef Olav Kolbeinstveit på Sand ( 1906-97). 
Han endra namnet sitt til Kolbeinstveit då han gjekk på 
Voss Landsgymnas i 1926. Det er 6g Kolbeinstveit folk 
seier i dialekten, og det er det som er den offisielle skrive
måten av gardsnamnet. Men dei gamle i Suldal sa ikkje 
Kolbeinstveit om garden. Dei sa Tveit, og det er dei som 
framleis berre seier Tveit. Kolbeinstveit var ein skriftleg , 
administrativ konstruksjon frå midten av 1600-talet for å 
skilja garden frå andre Tveit-gardar i Suldal. Det er først i 
dei heilt siste åra er at den skriftlege forma har byrja gå inn 
i daglegtalen hos yngre menneske. Kolbein Josefsen på 
Tveit i Suldal levde midt på 1600-talet. (Ein finn forresten så 
tidleg som i 1855 namnet skrive Kolbeinstveit, nemleg i kyr
kjeboka for Suldal då Bertrand Kolbenstvedt vart innført 
som døypt). 

For å søkja bakgrunnen for den kjende Kolbenstvedt-fami
lien må ein gå attende til den segnomspunne lensmannen, 
velstandsmannen og einøygde ungkaren Johannes 
Oddsen i Vågje ved Suldalsvatnet i Suldal (f. o. 1765 d. 
1833). Dette var ingen liten kar. «Her i Våje e' de' som å 
vera i brudlaup kvar dag», vert det hermt etter ein teneste
gut frå Tinn som var hos «Jahans i Vågje». Suldals
lensmannen sat med ein stor formue både av gardar og 
anna gods. 

l testamentet som Jahans i Vågje skreiv kort tid før han 
døydde sette han inn systerson sin, Lars Olsen Kolbenstvedt, 
som einearving etter seg. Lars hadde vorte foreldrelaus berre 
4-5 år gamal. Denne Lars vart stamfar til den kjende 
Kolbenstvedt-familien. 

Johannes Vågje var i si tid mellom dei 3 rikaste i Suldal. Det 
kan vi sjå utifrå sølvskattemanntalet i 1816.2 Sølvskatten var 
likna på formue, og ikkje på matrikkelen . Rasmus Vasshus 
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betalte mest i Suldal (33 dalar). Men deretter kom Johannes 
Vågje og svoger hans, Paul Nilssen Bakka, med 31 dalar kvar. 
Presten Hiorthøy betalte 30 dalar. 

Arvingen til lensmannen i Vågje, Lars Olsen Kolbenstvedt, 
hadde det 69 romsleg økonomisk. 

Stamfaren skreiv ofte namnet sitt Colbenstvedt. l det fylgjande 
i denne artikkelen vil eg likevel bruka namnet Kolbenstvedt 
om familien heile perioden. Skriv eg om garden nyttar eg 
forma Kolbeinstveit. 

l. 
DEN UNGE LARS OLSEN KOLBENSTVEDT (1800-1876) 
Den første Lars Kolbenstvedt i slekta var fødd på «Tvedt» 
sommaren 1800. Derfrå vart han boren til dåpen den 20. juli. 
Dersom foreldra hans - Ola Larssen og Magla Oddsdotter 
(f. Vågje). - fylgde den gamle skikken, og det gjorde dei nok, 
var han ikkje mange dagane gamal då. Truleg var han fødd 
midt i juli.3 

Lars vart foreldrelaus heilt ung. Mora døydde våren 1804, 26 
år gamal, faren på ettervinteren alt året etter (1805), 40 år 
gamal.4 Dei vart tekne av «sotto», heitte det, altså av smitt
sam sjukdom. Etter at foreldra døydde vart Lars først 
verande på Kolbeinstveit eit år. Garden vart då styrt av tena
rar, og den litle guten gjekk for lut og kaldt vatn . (Dette fortel 
Lars Kolbenstvedt meir om sjølv, sjå i ramma s.9.) Men så 
var det Sissela Oddsdotter Bakka tok seg av den foreldre
lause systerson sin. 5 Sissela Bakka og mannen, Paul 
Nilssen, hadde ikkje born sjølv. Kolbeinstveit vart bygsla 
vekk til Øystein Nilssen frå Brattland i øvre Suldal. Han flytta 
då inn på garden saman med kona og fleire born , mellom dei 
den seinare lensmann i Suldal, Leiv Østensen Colbenstvedt. 
Øystein Brattland skulle koma til å ha garden i 20 år. 

For den litle Lars Kolbenstvedt var ikkje vegen så lang frå 
Bakka over Suldalsvatnet til slektsgarden sin på Kolbeinstveit. 
Der budde den aldrande farfar hans, Lars Hadlesen.6 Vegen 
var heller ikkje lang til morbroren i Vågje. 

Enkjemannen Ola Larssen Kolbenstvedt fekk kongeløyve 
på å sitja i uskifta bu etter kona si den 28 . april 1804.7 Men 

så vart det halde skifte etter han sjølv alt året etter. 
Skifteregistreringa vart gjort den 19. mars 1805. Forutan 
lausøyre var det ein god del uteståande midlar i buet, d.v.s. 
bortlånte pengar. Der var 69 utanlandske pengar og mykje 
sølv. Så var det halve Kolbeinstveit. Halve jordegodset 
Kolbeinstveit vart vurdert til 100 dir. Auksjonsinnkomene for 
lausøyre! var 986 dalar. l alt vart nettobuet på 1260 dir. 
Den 6 år gamle Lars Kolbenstvedt var einearving og sat att 
med 990 dalar då buet vart gjort opp i 1806. Desse peng
ane - inkludert jordegodset - vart sett i forvalting hos for
myndaren hans - og fosterfar hans - Paul Bakka. 990 dalar 
var ganske mykje pengar. 8 Men i dei økonomiske turbu
lente åra kring 1815 vart summen redusert til nokre få hun
dre dalar, skriv Lars sjølv sidan . Men 200 dalar var 69 
mykje pengar. 

Unge Lars Kolbenstvedt vart konfirmert frå Vågje i 1817. Så 
då veit vi at han var i morbroren sin gard. På denne tida hadde 
Jahans i Vågje sagt opp lensmannsembetet sitt (i 1813). Ved 
konfirmasjonen fekk Lars ikkje uventa karakteren «Udmærket 
Kundskab og Opførsel» . Han var den einaste som merka seg 
ut på den måten i eit ganske stort ungdomskull dette året, 
både jenter og gutar. Det er grunn til å tru at velstandsslektene 
i Suldal på denne tida dyrka både lesekunst og skrivekunst. 
Lars Kolbenstvedt skriv sjølv at det var mostera Sissela Bakka 
som lærte han lesekunsten. 

Min moster paatok sig at lære mig denne kunst, hvilket ikke 
faldt vanskelig, da }eg straks fik saadan lyst til at læse at }eg 
underliden blev hende til besvær; hun var nemlig meget 
omhyggelig for sit arbeide. 

Sidan leste han alt han kunne koma over, kva innhald det enn 
måtte ha. 

Det var ulykken at her paa den tid ikke var bøker som var 
skikket for en vitebegjærlig yngling til at samle kundskaper 
av. 

Ein skulehaldar lærte han å rekna noko av «de 4 species». 

Ei tid seinare kom det ein løytnant til prestegarden i Suldal 
som huslærar. Ein av kameratane til Lars, som skulle bli sko
lehaldar, fekk då undervisning i lag med presteborna. Lars 
gjekk 6g til løytnanten og fekk koma i prestegarden for å læra 



noko rekning og skriving. Johan Veka skriv at Karl Fredrik 
Knudsen, presteson frå Jelsa, dreiv det ein kunne kalla ein 
«ambulerende framhaldskule» i Suldal på denne tida, og her 
fekk unge Lars Kolbenstvedt gå.9 For undervisninga betalte 
han løytnanten 10 speciedalar. Han betalte jamvel utan å 
spørja fosterfaren til råds. Paul Bakka vart då «meget fornær
met, da han mente at jeg hadde lærdom nok, og endog til 
overflod for en gaardbruker; jeg hadde utgit disse penge til 
ingen nytte, mente han». 10 Men den unge bondeguten fekk 
sidan søkja skulen kvar laurdag frametter. Då vart han 
verande i prestegarden til litt over gudstenesta neste dag. Så 
var det å gå heim att for å kunna vera på arbeid måndag mor
gon. Denne vidaregåande utdanninga må ha vore før Lars 
Kolbenstvedt vart konfirmert. 

Sjølvbiografien 
Det fylgjande er innleiinga til Lars Olsen Kolbenstvedt sin «sjølvbio
grafi». Biografien vart aldri fullendt, men her er det som står skrive frå 
dei tidlege barneåra hans: 

«Da jeg nu snart har oplevet 72 aar, vil jeg optegne nogle av de vigtig
ste begivenheter i mit liv, hvilke jeg har bevare! i hukommelsen; men da 
jeger saa skjelvende atjeg neppe kan skrive, lader jeg dette nedskrive 
av en anden efter diktat. 

Jeg er født paa gaarden Kolbeinstveit den 15de august 1800 av forel
drene Ole Larssøn K. og Magla Oddsdtr. Vaage. De døde begge i en 
ung alder, min moder da jeg var 4 aar gammel , og min fader ikke fuldt 
et aar deretter. Jeg kan saaledes naturligvis ikke vide andet om dem 
end hvad andre folk har sagt mig. Min fader skal have været en jævn 
godlidelig mand, som i sine ungkarlsdage drev litt smaahandel og 
reiste hvert aar paa Røldals-markedet for at kjøbe sig en hest. Av vekst 
var han høi, 69 lommer, og dessuten ualmindelig velvoksen. Paa grund 
herav vakte han endog ved en sessjon general Mansbachs opmerkso
met; han vilde endelig formaa ham til at blive hans oppasser, og lovet 
ham gull og grønne skoge om han kunde faa ham til det. Dette vilde 
min fader paa ingen maate gaa ind paa, da han var ældste søn og alt
saa «jordagut» . Min moder var liten av vekst, noget blegladen av 
ansigtsfarve, av et stille sagtmodig væsen, og meget religiøs. 

Efter begge mine forældres død blev jeg et aar paa Kolbeinstveit. 
Garden blev den tid styrt av tjenere, og dette var vist ikke heldig for min 
opdragelse, da de levede lystig med dans og spetakkel og brænde
vinshandel. Et merke fra den tid bærer jeg saa længe jeg lever. 
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Han skriv vidare: 
Jeg hadde stor lyst til at lære noget, saa jeg i mine ledige 
timer, som ikke var ret mange, da jeg strengt blev holdt til 
arbeide, anstrengte mig meget for at holde skridt med de 
øvrige sko/egutter, som mere hadde tiden til sin raadighet. 
Jeg indsaa nu for alvor at jeg mang/et meget for at bli en 
nogenlunde oplyst bondemand, og det var lite jeg hadde 
lært. 

Unge Lars Kolbenstvedt tente i Vågje i 2 år, frå han var 17 til 
han var 19 år gamal. 

Jeg maatte gaa med de andre tjenere i vaatt og tørt ve ir, 
og for 2 aars teneste fik jeg klæder og sko og dertil en ko 
i løn. 

Tjenerne hold! dans inne i røkstuen, og jeg, barnet, blev uforsiktig 
skubbet hen i en gryte, og fik kløvet underlæben og en tann innslaat. 
Til min lykke kom jeg efter et aar fra dette lystige selskab til min mos
ter Cicilie Oddsdatter og hendes mand Paul Nilssøn Bakka, begge 
gudfryktige og udmerkede, arbeidssomme og vindskibelige mennes
ker, som jeg aldrig glemmer for den kjærlige omhu de hadde for 
mig.» 

Så kjem det eit avsnitt om skulegangen til den unge Lars Kolbenstvedt, 
og så: «Paa Bakka nød jeg for øvrig en god og kjærlig opdragelse. De 
grunnsætninger som min moster og hendes mand innprented i min 
barnlige sjæl , har vært mig til trøst i livets mangehaande omvekslinger 
og prøveiser. Min fosterfader hadde en ypperlig sangstemme. Han 
hadde gjort sig det til regel at staa op om julenatten kl.12 og istemme: 
«Et lidet barn saa lystelig», og naar jeg i søvne hørte disse loner, fore
kom det mig at jeg hørte englestemmer; de søte fornem meiser som da 
strømme! gjennom mit barnlige sind, dem glemmer jeg aldrig». 

Derimot var morbroren , Johannes Oddsen i Vågje , ikkje til å stola på i 
«religiøse saker» . Han hadde hatt mykje omgang med storfolket, og i 
den tid var dei rasjonalistar «næsten alle av den klasse». Men så kom 
Hauge-vekkinga. 

(Torkell Mauland , som skreiv av Lars 0 . Kolbenstvedt sine oppskrif
ter, seier at han har retta språklege mistak «og rettskrivingi er i det 
heile noko annleis en den som han hev bruka». Referenten kan ha 
vore læraren Lars Johnsen på Sand, svigerson til Lars 0. Kolbens
tvedt.) 
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Arbeidsbordet til bonde, ordførar og stortingsmann Lars Olsen 
Kolbenstvedt. Bordet står den dag i dag i Vågje der stamfaren til 
Kolbenstvedt-familien budde. Det er laga av Kjetil Mokleiv. Soga for
tel at Kjetil hadde vore dreng i Vågje som ung, og likte seg så 

fælande godt der. Han skar ut husbonden sin og plasserte han sen
tralt på arbeidsbordet. Det heitte seg at utskjæringa var svært lik ori
ginalen. Dei andre an/eta er ukjende. Kjetil må ha vore svært ung då 
han utførte arbeidet. Sidan vart han snikkarmeister i Arendal, og 
døydde på Tromøya 96 år gamal i 1951. På veggen til høgre ser vi 
litt av slektsmontasjen som elles står på s. 12. 
(Foto: Ernst Berge Drange). 

Han skriv 6g litt om lensmannen. 
Min morbror hadde været lensmann, og sammenlignet med 

den tids bønder, hadde han mer end almindelig danne/se, 

og læste meget. Som lensmand hadde han hat meget 

omgang med «storfolket», og da næsten alle av den klasse 

den tid var rationalister, hadde det nok smittet adskil/ig på 

han. l religiøse saker var han ia/fald ikke til at stole på, og 

i den henseende hadde jeg vel ikke videre godt av at være 

hos ham. Han var elles god imot mig, og vilde mit vel. 11 

Torkel! Mauland fortel ei soga om den unge Lars Kolbenstvedt 

frå den tida han var i Vågje. 

Gamle Kolbeinstveit 'en, Lars Olson, var vel eit av dei beste 

hovud som har vore i Suldal. Han var systerson til Johans 

Vaage og heldt seg mykje hjå han i ungdomstida. Då hadde 

Johans vorte lensmann og var reint ein klyppar med pennen; 

men han likte seg betre når han kunne få Ko/beinstveit'en til 

å skriva. Så sat han sjølv og dikterte. Då dei så hadde skrive 

langt, spurte Lars: 
«Skulle me ikkje ha eit teikn her?» 

«Ja, veit du om det skal vera?» , sa Johans. 

«Eg trur det,» sa Lars. 
« Ja er du sikker på at det skal vera, så skal du setja det; men 

er du ikkje viss, så lat det heller vera; for set du eit teikn der 

som det ikkje skal vera, så ser alle folk at du er ein tosk; men 

set du det ikkje, så kan folk tru at du ha gløymt det, om det 

skulle ha vore der» . 
Det er mest vondt å tru at det kan alast sa mykje visdom så 

høgt oppe i Su/da/svatnet. 12 

Dette siste får stå på Mauland si eiga rekning . Sanninga er at 

det var mykje 6g av bokleg lærdom blant bondefolk i indre 

Ryfylke på denne tida. 

Lars Kolbenstvedt skriv sjølv korleis det hadde seg at han 

arva morbror sin, tidlegare lensmannen Jahans i Vågje. 

Lensmannen hadde vorte gamal og svak, og Lars måtte føra 

«hans ubetydelige regnskaper». Det var mellom anna jorde

gods å administrera. Så var det leiglendingen på Steine som 

hadde hogge meir i skogen enn han hadde lov til, og skulle 

stemnast til å vika frå garden. Eller som det heitte i det juri

diske språket: «til at have sit feste forbrudt» . Unge Lars 

Kolbenstvedt let vera å påtala saka, og difor fekk han ei alvor

leg straffepreike av morbror sin. Han vart klaga både for å 

vera for god og for ettergjeven, og at han ikkje dreiv saka med 

den kraft som var naudsynt. 

Den unge let sjølvsagt morbror sin snakka ferdig . Men så 

hadde det seg slik at leiglendingen på Steine nyleg hadde 

lege i nervefeber med heile sitt hus. Dette greip Lars 

Kolbenstvedt fatt i, og sa som følgjer: 
Jacob Steine og hele hans hus har nu i Jængere tid Jigget i ner

vefeber, og det vilde ansees grusomt av os om vi vilde forfølge 

ham med proces nu, da Gud nylig har hjemsøkt hans hus med 

smitsom syke. Jeg har ia/fald ikke hjerte til at gjøre det, og kjen

der jeg dig ret så trar jeg ikke heller det vilde være etter dit sind. 



Lensmannen tidde ei stund. Så byrja tårene renna ned andle
tet hans, og han braut ut: «Du har ret, du er et godt menneske, 
som jeg godt kan betra mig til i min alderdom. Nu skal jeg tes
tamentere dig al min eigedom». (Testamentet vart skrive 3. 
juni 1833)13

. 

Lars Kolbenstvedt sluttar av forteljinga slik: «Denne for mig 
saa skjæbnesvangre dag begyndte saa uheldsvarslende, og 
endte dag saa smigrende» . 

LARS KOLBENSTVEDT FÅR SEG KONA FRÅ 
SANDSLANDET - GJESTGJEVARDOTTERA GISKE 
NJELLSDOTTER (1801-1855) 
Sand var byen i Ryfylke, og der kom unge Lars Kolbenstvedt 
til å kasta augo sine på gjestgjevardottera Giske Njellsdotter 
(1801-55), dotter til Njell Tormodsen og kona Giske f. 
Laland . Soga fortel at Paul Bakka, fosterfar til Lars, ikkje likte 
dette partiet Han snakka med ungguten og freista overtala 
han til heller å gå på frieri hos ei bestemt Suldals-jente. Med 
henne ville han få mykje meir eigedom. «Kle no på deg og 
gå av stad i denne kveld, og sjå om du kan få det til» , sa 
Paul Bakka . Lars gjorde som fosterfaren sa . Han kledde på 
seg og gjekk. Men komen ut av augo til dei på Bakka gjekk 
han i staden til Sand. Han ville gifta seg med den han var 
glad i.14 

Då det vart skifta etter Njell Tormodsen i 1823, gjestgjeva
ren i Sørenden på Sand, vart det registrert ei sølv brure
krona for heile 45 dalar. Det var i det heile svært mykje sølv 
i dette buet, og det var fleire gullringar. Så det var saktens 
medgift å få i dette giftarmålet og . Skifteregistreringa vart 
halden den 11 . mars .15 Vi må tru at Giske Njellsdotter bar 
sølvkruna då ho og Lars Kolbenstvedt gifta seg i 
Suldalskyrkjå den 18. juni 1823, for det var Lars som løyste 
inn kruna i buet. Gjennom kona Giske fekk Lars 
Kolbenstvedt ei nær tilknyting til dei fine og leiande famili
ane på Sand. Gjestgjevarstaden der Giske vaks opp var 
den Tonning 'ane hadde sidan . Han låg der SR-bank har 
sine lokale i dag. Forutan å vera gjestgjevar var Njell 
Tormodsen landkremmar (landhandlar), fartøyeigar, sag
brukseigar og trelasthandlar.16 Kona Giske var dotter av 
Rasmus Laland på Sand, gjestgjevaren i Norenden på 
Sand. Mor deira var bergenskvinna Giske Herkam, av tysk 

opphav.17 Her var det altså tre kvinnegenerasjonar etter 
kvarandre med namnet Giske (eller Gidske). Og det skulle 
bli mange fleire . Dei sa Gjeske i dialekten. Gjeske og 
Rasmus Laland si eldste dotter, Brønla , overtok gjestgje
varstaden i Norenden. Dei to gjestgjevarkonene på Sand 
kring 1800 var såleis søstrer og konkurrentar. 

Johan Veka fortel ei historie som byggjer opp om Giske 
Kolbenstvedt sitt urbane opphav: 

Giske og Lars var på byferd eingong, vert det fortalt. Dei 
rodde toeine frå Hy/en, og skulle til Stavanger. Dei rodde i 
land på Judaberg. Og bad om hus for natta der hjå gjestgje
varen. Det var gjestgjevar-kona dei tala med. Og ho kjende 
kje Giske og Lars. Ho såg på dei. Og så sa ho: «Ja, du som 
e' kona får liggja i buå. Men drengen din får liggja i løå» . Ho 
peika på Lars då!18 

Då Giske og Lars gifta seg gjekk han under namn av 
Kolbenstvedt, 19 men han hadde endå ikkje teke over odels
garden sin. Vi finn nemleg dei to som innerstar på Bakka både 
i 1824 og i 1825.20 Ein innerst var ein som budde til leige. Men 
så står Giske og Njell fram som gardmannsfolk på 
«Colbenstvedt» frå og med 1826.21 Lars sat med det meste av 
odelsgarden sin som arv etter foreldra av 1804/05 og etter far
faren 1809. Men ein mindre part i garden var endå ei tid kon
gegods og kyrkjegods.22 

Giske og Lars vart buande på Kolbeinstveit i 7-8 år. 

Da jeg var omtrent 24 aar gamme/ gifted jeg mig og overtok 
min farsgaard paa Kolbeinstveit. Den hadde næsten i 20 aar 
været bortforpagtet, og, som enhver kan skjønne, i mange 
henseender vanskjøttet. Især var det daarlig med husene; de 
var raatne og faldefærdige. Jeg hadde meget at overvinde 
før jeg fik gaarden og h u sene i brukbar stand igjen .. . Jeg 
hadde omtrent 10 aar paa Ko/beinstveit og arbeidet av alle 
kræfter paa at bygge op og forbedre gaarden. 23 

Men så døydde gamle Jahans i Vågje den 12. mai 1833. Lars 
Kolbenstvedt var som nemnt einearvingen hans, og 1833/34 
flytta Giske og Lars til Vågje med fem mindreårige born. 
Forutan Vågje arva Lars både Lali og halve Steine i Suldal 
etter morbror sin . Han valde altså å bu i Vågje framfor på 



Denne montasjen viser stamfaren, Lars 
Olsen Kolbenstvedt (1800-1876) , og 11 
av dei 13 borna hans. Det var dei 11 
som nådde vaksen alder. Eldstesonen 
Ola døydde i 1842 berre 16 år gamal 
av blodforgifting. Faren sørga sidan 
mykje over denne sonen. Eit barn 
døydde som spebam. Det finst diverre 
ikkje bilete av Giske Njellsdotter, gjest
gjevardottera, ho som fødde dei til 
verda alle 13. Blant etterkomarane har 
ordet gått at ho ikkje ville la seg foto
grafera. Sanninga er at ho døydde alt i 
1855, og såleis før fotokunsten hadde 
fått særleg utbreiing. 

Montasjen er det forresten mange 
gamle kopiar av i familien, og det heng 
ein på Kolbeinstveit. Montasjane er 
laga tidleg på 1900-talet. Det var gan
ske vanleg å laga slike oppstillingar i 
velståande bondefamiliar på denne 
tida. 
(Eigar: Ryfylkemuseet). 



betalte mest i Suldal (33 dalar). Men deretter kom Johannes 
Vågje og svoger hans, Paul Nilssen Bakka, med 31 dalar kvar. 
Presten Hiorthøy betalte 30 dalar. 

Arvingen til lensmannen i Vågje, Lars Olsen Kolbenstvedt, 
hadde det og romsleg økonomisk. 

Stamfaren skreiv ofte namnet sitt Colbenstvedt. l det fylgjande 
i denne artikkelen vil eg likevel bruka namnet Kolbenstvedt 
om familien heile perioden. Skriv eg om garden nyttar eg 
forma Kolbeinstveit. 

l. 
DEN UNGE LARS OLSEN KOLBENSTVEDT (1800-1876) 
Den første Lars Kolbenstvedt i slekta var fødd på «Tvedt» 
sommaren 1800. Derfrå vart han boren til dåpen den 20. juli. 
Dersom foreldra hans - Ola Larssen og Magla Oddsdotter 
(f. Vågje). - fylgde den gamle skikken, og det gjorde dei nok, 
var han ikkje mange dagane gamal då. Truleg var han fødd 
midt i juli.3 

Lars vart foreldrelaus heilt ung. Mora døydde våren 1804, 26 
år gamal, faren på ettervinteren alt året etter (1805), 40 år 
gamal.4 Dei vart tekne av «sotto», heitte det, altså av smitt
sam sjukdom. Etter at foreldra døydde vart Lars først 
verande på Kolbeinstveit eit år. Garden vart då styrt av tena
rar, og den litle guten gjekk for lut og kaldt vatn. (Dette fortel 
Lars Kolbenstvedt meir om sjølv, sjå i ramma s.9.) Men så 
var det Sissela Oddsdotter Bakka tok seg av den foreldre
lause systerson sin .5 Sissela Bakka og mannen, Paul 
Nilssen, hadde ikkje born sjølv. Kolbeinstveit vart bygsla 
vekk til Øystein Nilssen frå Brattland i øvre Suldal. Han flytta 
då inn på garden saman med kona og fleire born, mellom dei 
den seinare lensmann i Suldal, Leiv Østensen Colbenstvedt. 
Øystein Brattland skulle koma til å ha garden i 20 år. 

For den litle Lars Kolbenstvedt var ikkje vegen så lang frå 
Bakka over Suldalsvatnet til slektsgarden sin på Kolbeinstveit. 
Der budde den aldrande farfar hans, Lars Hadlesen.6 Vegen 
var heller ikkje lang til morbroren i Vågje. 

Enkjemannen Ola Larssen Kolbenstvedt fekk kongeløyve 
på å sitja i uskifta bu etter kona si den 28. april 1804.7 Men 

så vart det halde skifte etter han sjølv alt året etter. 
Skifteregistreringa vart gjort den 19. mars 1805. Forutan 
lausøyre var det ein god del uteståande midlar i buet, d.v.s. 
bortlånte pengar. Der var og utanlandske pengar og mykje 
sølv. Så var det halve Kolbeinstveit. Halve jordegodset 
Kolbeinstveit vart vurdert til 100 dir. Auksjonsinnkomene for 
lausøyret var 986 dalar. l alt vart nettobuet på 1260 dir. 
Den 6 år gamle Lars Kolbenstvedt var einearving og sat att 
med 990 dalar då buet vart gjort opp i 1806. Desse peng
ane - inkludert jordegodset - vart sett i forvalting hos for
myndaren hans - og fosterfar hans - Paul Bakka. 990 dalar 
var ganske mykje pengar. 8 Men i dei økonomiske turbu
lente åra kring 1815 vart summen redusert til nokre få hun
dre dalar, skriv Lars sjølv sidan . Men 200 dalar var og 
mykje pengar. 

Unge Lars Kolbenstvedt vart konfirmert frå Vågje i 1817. Så 
då veit vi at han var i morbroren sin gard. På denne tida hadde 
Jahans i Vågje sagt opp lensmannsembetet sitt (i 1813). Ved 
konfirmasjonen fekk Lars ikkje uventa karakteren «Udmærket 
Kundskab og Opførsel». Han var den einaste som merka seg 
ut på den måten i eit ganske stort ungdomskull dette året, 
både jenter og gutar. Det er grunn til å tru at velstandsslektene 
i Suldal på denne tida dyrka både lesekunst og skrivekunst. 
Lars Kolbenstvedt skriv sjølv at det var mostera Sissela Bakka 
som lærte han lesekunsten. 

Min moster paatok sig at lære mig denne kunst, hvilket ikke 
faldt vanskelig, da jeg straks fik saadan lyst til at læse at jeg 
undertiden blev hende til besvær; hun var nemlig meget 
omhyggelig for sit arbeide. 

Sidan leste han alt han kunne koma over, kva innhald det enn 
måtte ha. 

Det var ulykken at her paa den tid ikke var bøker som var 
skikket for en vitebegjærlig yngling til at samle kundskaper 
av. 

Ein skulehaldar lærte han å rekna noko av «de 4 species». 

Ei tid seinare kom det ein løytnant til prestegarden i Suldal 
som huslærar. Ein av kameratane til Lars, som skulle bli sko
lehaldar, fekk då undervisning i lag med presteborna. Lars 
gjekk og til løytnanten og fekk koma i prestegarden for å læra 



Kolbenstvedt (Kolbeinstveit) 
fr ~tåande slekt frå Suldal 

Av Ernst Berge Drange 

Det finst berre eitt Kolbeinstveit. Rett nok er det mange 
namn som liknar. Vi har både Kolbeinsvik, Kolbeinshaug, 
Kolbeinsrud, Kolbeinshamn og Kolbeinsvold. Og der er 
ein bråte med tveit-gardar. Men av Kolbeinstveit er det 
berre eitt. Og det er Kolbeinstveit i Suldal. På 
Kolbeinstveit er det og berre eitt bruk. Det har seg dess
utan slik at dei som ber slektsnamn av typen 
Kolbenstvedt eller Kolbeinstveit alle er i slekt med kvar
andre. Denne artikkelen tek føre seg dei 3 eldste ledda av 
familien, nemleg ektepara Lars og Giske, Njeld og Oleana 
og Lars og Kristina, som alle i periodar budde på - og 
dreiv - odelsgarden Kolbeinstveit i Suldal. Dei tre karane 
hadde alle svært framskotne posisjonar både i Ryfylke og 
i Stavanger amt. 

Kolbenstvedt-familien - for å halda oss til 1800-tals-versjonen 
av familienamnet - har vore ein av dei mest kjende familiane 
i Ryfylke gjennom eit par hundre år. Men familien har og hatt 
nasjonal merksemd. Det kan ein mellom anna sjå av at to av 
familiemedlemmane har hatt plass i det prestisjefylte «Norsk 
biografisk leksikon». 

Familien har hatt sete både i Suldal , Sand , Hjelmeland og 
Nedstrand. l dag er det att berre ei fastbuande, inngift kvinne 
som ber familienamnet i Ryfylke. Det er Kristiane (Jane) 
Kolbeinstveit på Sand. Ho er enkja etter banksjef Olav 
Kolbeinstveit. Utvidar ein søket etter familiemedlemmar som 
ber slektsnamnet er det ifylgje telefonkatalogen 4 
Kolbenstvedt'ar og 4 Kolbeinstveit'ar i heile Rogaland . Dei 
bur i Stavanger-området. l det ganske land er det i tillegg to 
Kolbeinstveit'ar i Oslo og ein i Bergen . Men av Kolbens
tvedt'ar er det ganske mange fleire over heile Sør-Noreg. 
Søkjer ein etter Kolbenstvedt og Kolbeinstveit på internett 
får ein opp 439 treff, på mange språk.1 Dette inkluderer for
resten og treff på ulike slektsdatabasar og offentlege doku
ment. 

FOLK Ryfylke 2004 

Den delen av familien som kallar seg Kolbeinstveit går 
attende til banksjef Olav Kolbeinstveit på Sand ( 1906-97). 
Han endra namnet sitt til Kolbeinstveit då han gjekk på 
Voss Landsgymnas i 1926. Det er og Kolbeinstveit folk 
seier i dialekten, og det er det som er den offisielle skrive
måten av gardsnamnet. Men dei gamle i Suldal sa ikkje 
Kolbeinstveit om garden. Dei sa Tveit, og det er dei som 
framleis berre seier Tveit. Kolbeinstveit var ein skriftleg, 
administrativ konstruksjon frå midten av 1600-talet for å 
skilja garden frå andre Tveit-gardar i Suldal. Det er først i 
dei heilt siste åra er at den skriftlege forma har byrja gå inn 
i daglegtalen hos yngre menneske. Kolbein Josefsen på 
Tveit i Suldal levde midt på 1600-talet. (Ein finn forresten så 
tidleg som i 1855 namnet skrive Kolbeinstveit, nemleg i kyr
kjeboka for Suldal då Bertrand Kolbenstvedt vart innført 
som døypt). 

For å søkja bakgrunnen for den kjende Kolbenstvedt-fami
lien må ein gå attende til den segnomspunne lensmannen, 
velstandsmannen og einøygde ungkaren Johannes 
Oddsen i Vågje ved Suldalsvatnet i Suldal (f. o. 1765 d. 
1833). Dette var ingen liten kar. «Her i Våje e' de' som å 
vera i brudlaup kvar dag» , vert det hermt etter ein teneste
gut frå Tinn som var hos «Jahans i Vågje» . Suldals
lensmannen sat med ein stor formue både av gardar og 
anna gods. 

l testamentet som Jahans i Vågje skreiv kort tid før han 
døydde sette han inn systerson sin, Lars Olsen Kolbenstvedt, 
som einearving etter seg. Lars hadde vorte foreldrelaus berre 
4-5 år gamal. Denne Lars vart stamfar til den kjende 
Kolbenstvedt-familien. 

Johannes Vågje var i si tid mellom dei 3 rikaste i Suldal. Det 
kan vi sjå utifrå sølvskattemanntalet i 1816.2 Sølvskatten var 
likna på formue, og ikkje på matrikkelen. Rasmus Vasshus 
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Kolbeinstveit. Vågje var ein mykje meir sentral gard, og dess
utan truleg i betre i hevd enn Kolbeinstveit var på denne tida. 
Forutan jordegodset arva Lars 100 speciedalar etter morbro
ren , men dette gjekk med i arveavgift, seier han sjølv.24 

l samband med flyttinga til Vågje festa Lars Kolbenstvedt vekk 
nytt husmannsplass Kalhajen under Kolbeinstveit til Ola 
Tjerandsen, opprinneleg frå Vika under Steinbru i Suldal. Men 
då hadde han budd fleire år på plasset Sundet under 
Kolbeinstveit. Denne Ola var skreddar, og i grunnasetelen 
1833 heiter det at han som husmann skulle gjera alt skred
dararbeid «Eieren behøver til sit eget huus».25 Det kan godt 
ha blitt mykje slikt arbeid frametter. Giske og Lars Kolbens
tvedt fekk i alt 13 born, men eitt døydde lite, og den eldste 
sonen, Ola Larssen, døydde berre 16 år gamal. 

Giske og Lars Kolbenstvedt hadde sidan bustaden sin i Vågje. 
Dei var ikkje attende til Kolbeinstveit i 1845, som Hoftun skriv 
i Suldalssoga, men nett dette året vert Lars ved eit høve - i 
kyrkjeboka - skriven som Kolbenstvedt og ikkje som Vaage. 
Andre kjelder fortel at han framleis budde i Vågje. Men kan
skje hadde ekteparet planar om å busetja seg på Kolbeinstveit 
som folgefolk . Mykje tyder nemleg på at det var Giske og Lars 
som bygde opp det moderne tunet på Kolbeinstveit kring 
1850. Sjå meir om dette i ramma s.40. Men så døydde Giske 
den 3. april 1855. Ho vert innført i kyrkjeboka som gard
mannskona, og 55 år gamal. Gjestgjevardottera frå Sand vert 
hugsa som «ei bresja» , eit noko framfuse og ståkande men
neske.26 

l 186527 styrte enkjemannen Lars Kolbenstvedt garden og 
storfamilien sin i Vågje med 2 heimeverande søner. Den 
eine av dei - Rasmus - var gift, men hadde ikkje barn. Der 
var og ein dotterson på garden, Lars Paulsen, fødd i Røldal. 
Dottera Olina - 22 år gamal - styrte hushaldet for far sin. Til 
hjelp i gardsdrifta elles var det ein tenestedreng og fire 
tenestejenter. Svigerinna Anna Njellsdotter vert ført som 
innerst. Ho var ein del av hushaldet, og døydde i Vågje i 
desember 1875. Det budde og ein eldre mann på garden 
som innerst i 1865. Det var Ola Knutsen, 67 år gamal , fødd 
i Røldal. Innafor kretturbruket og åkerbruket var det ikkje 
noko som merka seg ut på garden Vågje ifylgje 1865-tel
jinga . Men då det første fesjået i indre Ryfylke vart halde på 

Sand i 1864 fekk L. Kolbenstvedt 2 av 6 førstepremiar for 
mjølkekyr frå Suldal. 28 

l 187529 hadde Lars Kolbenstvedt d.y. teke over i Vågje etter 
far sin . Han dreiv då med heile 3 drengjer og 3 tenestejenter. 
Gamle Lars Olsen Kolbenstvedt var fråverande nett då folke
teljinga vart halden, men det står ikkje kvar han var. Vi veit 
likevel at han var mykje hos dotter si på Sandslandet på 
denne tida. 

BYGDEHØVDINGEN LARS KOLBENSTVEDT - FORLIKS
KOMMISSÆR, ORDFØRAR OG STORTINGSMANN 
Lars Kolbenstvedt var ein som tidleg vekte åtgaum, altså 
ein som tidleg gjorde seg bemerka . Han var gløgg, klar i 
tanken og sto tidleg fram som eit føraremne, skriv Johan 
Veka. 30 Tidleg vart han og det dei i Suldal kalla «ein kløp
per me' pennen». Det var og sagt at han var klokare enn 
presten . Men så kom han då og av ei slekt av godt opplyste 
bønder. 

l 1826 vart Lars Kolbenstvedt første gong valmann til 
Stortinget frå Suldal. Det var indirekte stortingsval på denne 
tida, og frå Suldal vart det vald 2 valmenner. Sidan var Lars 
valmann frå Suldal ved alle stortingsval fram til 1868 så nær 
som 1841 og 1865.31 Ved stortingsvalet i 1832, då valmannen 
Lars Kolbenstvedt var gamal nok til å verta vald sjølv, fekk han 
7 røyster til tingmann . Siste varamannen fekk då 8 røyster. l 
1835 fekk han 5 røyster. Då hadde 3. og 4. varamann 6 røys
ter kvar. Så vart han i 1838 vald til stortingsmann med 23 
røyster. Torkell Mauland skriv at dette var eit uvanleg stort 
røystetal for ein ny mann. Då hadde han elles nyleg møtt 
første gong på amtstinget som ordførar i Suldal, og vorte lagd 
merke til der. 

Forutan vervet som valmann sat Lars Kolbenstvedt i forliksrå
det på store delar av 1830-talet. Han var første forliksråd (bok
førande forliksråd) åra 1831-35. Sidan var han ei tid 2. forliks
råd (frå 1837).32 Då Suldals-lensmannen - Leiv Øysteinsen 
Colbenstvedt - var suspendert ein periode 1830-31 var det 
Lars Kolbenstvedt som styrte embetet hans. Det heitte og at 
han hadde tilbodet om å overta som lensmann, men det ville 
han ikkje. Lars var og ein av dei som støtta lensmannen under 
suspenderinga. 33 



Etter innføringa av formannskapslovene vart Lars Kolbens
tvedt straks - i 1837 - vald til den første ordføraren i Suldal 
(som dei første åra 6g inkluderte Sauda). Ordførarane møtte i 
amtstinget, og Lars Kolbenstvedt var altså ein som tidleg vart 
lagd merke til i byen . Han vart snart ein av leiarane der. Så var 
det han alt i 1838, som nemnt, vart vald til ein av fire stor
tingsmenn frå Stavanger amt. Han vart då vald som 3. repre
sentant. Dei andre tre var Ole Gabriel Ueland frå Heskjestad, 
sokneprest Ole N. Løberg frå Vikadal og lærar og kyrkje
songar Diderik Sigbjørnsen frå Lund . 

Ved dei neste vala - 1842 og 1845 - vart Lars Kolbenstvedt 
derimot sitjande heime. Men så møtte han igjen på Stortinget 
som fast representant 1848 (3. representant) , 1851 (3. repre
sentant), 1854 (4. representant) og 1857 (3. representant).34 

Han var dessutan ordførar i Suldal i fleire periodar (1838-45, 
1850-55 og 1860-61).35 l politikararkivet går han som gard
brukar. Stortinget møtte elles berre kvart tredje år på denne 
tida. Først i 1869 vart det innført årlege storting med to måna
ders sesjonar, og i 1898 blei det innført ein vår- og ein haust
sesjon. 

Torkell Mauland forklarer kvifor Lars Kolbenstvedt ikkje kom 
på tinget i 1842. Det var nemleg misunning frå dei leiande 
menn i bygda som låg bak, presten Hansen og lensmann 
Colbenstvedt i Suldal. Dei ville sjølv opp og fram. No var det 

Ei fjellreis 
Forutan oppteikningar frå barne- og ungdomsåra og litt frå tida på stor
tinget, har Lars Kolbenstvedt med i sjølvbiografien sin ei lengre skildring 
av ei fjellreis han hadde i 1855. Det var Stavanger amtsformannskap (fyl
kestinget i dag) som hadde bede Ole Gabriel Ueland, ein Mossige, pres
ten Blom og Lars Kolbenstvedt om å synfara ei veglina frå Suldal til 
Telemark. Dei forlet Vågje den 9. august 1855. Og etter skildringa å døma 
var det både ei morosam og stabasiøs reis. På Smørklepp i Vinje fekk dei 
overnatta hos ein gamal knarrvoren mann, som det heitte. Både der og på 
andre overnattingsplassar var det fullt av loppar. Til Smørklepp hadde dei 
med seg mange loppar frå Stavanger amt. No møtte desse loppane frå 
Brattsberg amt, «og denne allierede fiende angrep os med forenede kræf
ter, saa det blev umulig for Ueland og mig at faa saave, skjønt vi var 
meget trætte.» Presten Blom sovna derimot roleg inn så snart hovudet var 
på puta, og han snorka heile natta. «Kan hende hadde lopperne respekt 
for hans hellige krop, siden han var vigd prest», skriv Kolbenstvedt. 

slik at det aldri hadde vore mange veljarar på valmannsvala i 
Suldal. Til dømes vart dei 2 valmennene i 1829 valde med 
berre 4 og 3 røyster. Men i 1841 vart det mobilisert heile 54 
veljarar. Då var det presten vart vald med 26 røyster og lens
mannen med 24 røyster. Så kom Lars Kolbenstvedt med 18 
røyster deretter. 36 På stortingsvalet denne gongen fekk lens
mannen ei røyst til tingmann og presten ei røyst til varamann. 
Så dei fekk ikkje mykje att for aksjonen, og Suldal mista ting
mannen sin . 

Johan Veka meinte å veta at det ikkje berre var personlege 
ting som låg bak aksjonen i 1841.37 Såleis var presten Hansen 
ein strid rasjonalist og svært arg på haugianarane. Han ville 
ha dei straffa etter konventikkelplakaten . Lars Kolbenstvedt 
var derimot ein som støtta haugianarane.38 Nett på tinget i 
1842 vart konventikkelplakaten oppheva. 

Om det var strid mellom Lars Kolbenstvedt og presten 
Hansen så har dei ikkje gått lenge og bore nag til kvarandre. 
l 1844 finn vi Lars Vaage som fadder for eitt av presten 
Hansen sine barn . 11838 hadde sokneprest Hansen vore fad
der for eit av borna til Giske og Lars i Vågje. 

Lars Kolbenstvedt skriv sjølv om tida si som stortingsmann: 
l 1839 blev jeg va/gt til stortingsmand for Stavanger amt og 
var i alt repræsentant paa 4 ordentlige og et overordentlig 

På Bleskjestadmoen hadde dei fire mennene overnatta i ei høyløa. Der 
var det ei stølsjente som gjorde inntrykk på dei: «At den finere verdens 
kjælne og bløde sed ikke ennu har fordærvet disse raske fjell-boere, det 
fik vi her et tydelig bevis paa. En vakker gjente paa 20 aar skulde hver 
morgen og aften malke kyr paa en støl som var skilt fra Bleskestadmoen 
ved en stor og strid elv. Denne elv maatte hun vade over frem og tilbake 
morgen og kveld, uagtet det var koldt snevand som kom like fra høifjellet. 
l vort paasyn gjorde gjenten en av disse kolde lurer. Hun sprang modig i 
elven; men da den randt temmelig strid og flere steder var saa dyp at den 
gik hende midt paa livet, maatte hun, for at strømmen ikke skulde rive 
hende med sig, hæve skjørtene betydelig over de grænser som byda
merne paastaar at velanstændigheterne tillater. Ubekymret herom satte 
gjenten over elven saa strøm og skjørter bruste hende midt paa livet». 
Dette var nok eit sterkt syn for dei 4 karane på tur. 
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storting. Der kunde vist ingen være mindre forberedt til stor
tingshvervet end jeg. Jeg hadde /evet al min tid i min avsi
desliggende ljelldal og kjendte politikken kun av navn. Mine 
drømme hadde aldrig gaaet saa høit som til at bli stortings
mand. Jeg hadde aldrig overvurderet mig seiv, og desuten 
hadde jeg ingen lyst til politiske kranglerier; for jeg e/sked fre
den og de fredelige sysler. 

Jeg gjorde da heller ikke store meritter paa stortinget. Dag 
kunde jeg stundom være heldig i komiteen og i Lagtinget til 
at gjøre bemerkninger som blev ikke saa i/de anseet. Jeg har 
a/tid været en hater av vindmakeri, og har for det meste 
undervurderet mine kræfter. Folk som gjør sig til av naget har 
a/tid forekommet mig saa ækle, skjønt de snarere burde 
være gjenstand for med/idenhed end for hat; ti de mang/er 
virke fig forstand. 39 

Lars Kolbenstvedt gjekk i sine vadmelsklede på Stortinget. 
Soga fortel at ein annan stortingsmann tykte dette var noko 
uvant, og fekk fatt i noko dresstøy til suldalsbonden. Men ved 
neste sesjon på tinget gjekk Lars Kolbenstvedt framleis i vad
melskleda sine. Han vart då spurt kvar det hadde vorte av 
dresstøyet. Jau, han hadde brukt det som for.40 

Lars Kolbenstvedt står fram som ein roleg og usnobba bonde 
med begge føtene på jorda. Men han og kunne nok verta smi
gra av å møta kjende folk. Såleis trefte han Henrik Wergeland 
ein gong. Det må ha vore eit av dei første åra på tinget. Han 
hadde med seg eit brev til Wergeland frå syster hans, fru sok
neprest Vedøe på Jelsa. «Han opvarted med toddy og prat i 
masse», skriv Lars om den kjende diktaren. 

Han roser og ein kaptein Foss, som var formann i ein komite 
Lars var med i.41 

Hans venlighet og forekommenhet kan jeg aldrig g/emme. 
Da vi feiret 17. mai proponerte han min skaal. Jeg sat som 
forstenet og visste ikke om }eg var til i verden, eller jeg var 
kommet i paradis, saa storartet og glimrende forekom alt mig 
i Kristiania. 

Men Lars Kolbenstvedt fekk 6g si store sorg i den første tida 
som «stortingspolitikar». Eldstesonen Ola døydde berre 16 år 
gamal i 1842: 

l begynde/sen av mit stortingsliv misted jeg en haabefuld søn 
som døden berøvet mig. Dette tog jeg mig saa nær av, at jeg 
etter den tid næsten bestandig behaldt en nedtrykt sind
stemning, og naar naget gaar mig imot, er jeg meget tilbøie
lig til at henfalde i melankoli. 

Unge Ola Kolbenstvedt døydde av blodforgifting ifylgje tradi
sjonen. 42 

Vi må sjå føre oss at Lars Kolbenstvedt gjekk eller rei til 
hovudstaden når det var tingsete, att og fram. Då hadde han 
med seg det aller mest naudsynte. Brennevin var ein vanleg 
ingrediens i ferdaskrina på denne tida. Soga fortel at Lars 
Kolbenstvedt hadde ein tenestegut som var så flink til å 
brenna brennevin . Det var Hallvard Øysteinsen Utabjå. Det 
gjekk gjætord om brennevinet hans. Og når Lars Kolbenstvedt 
«sko' på tinje», måtte han ha ein dunk Hallvardsbrennevin 
med seg.43 

Lars Kolbenstvedt vart som nemnt enkjemann i 1855. Yngste 
sonen Lars - som sidan tok over etter han i Vågje - var då 
berre 10 år gamal. Gamle Lars Kolbenstvedt let frå seg gar
den i 1869, og døydde som «folgemand» den 14. april 1876. 
Ifylgje Johan Veka døydde han på Sand, då han var på vitjing 
hos dotter si der (Giske Rasmussen). Det står det ikkje noko 
om i kyrkjeboka , så dette må Veka ha etter tradisjonen .44 

Giske hadde vorte enkja i 1873. Vi veit at Lars budde på Sand 
i februar 187 4, då det finst eit brev frå han - datert Sand - til 
sonen Lars Waage. Gamle Lars Kolbenstvedt skriv då mellom 
anna at han var «meget bedre for Brystet, men jeg ved ikke 
om jeg vover mig til Byen».45 

Familien Kolbenstvedt var ein politisk familie. Søner og svi
gersøner til Lars Kolbenstvedt var leiande i lokalpolitikken 
både i Sand, Suldal og Hjelmeland . Av Lars Kolbenstvedt 
sine 12 søner eller svigersøner vart 8 ordførarar eller vara
ordførarar i kortare eller lengre periodar. Då er rekna med 
eldstesonen som døydde berre 16 år gamal. Sonen Njeld 
vart både ordførar og stortingsmann. l tillegg kan nemnast 
at svigersonen Rasmus S. Rasmussen på Sandslandet var 
forlikskommissær i Jelsa prestegjeld. Og han hadde nok 
fått politiske verv om han hadde vilja satsa på det. Son 
hans att, Lars Rasmussen på Sand, var stortingsmann som 



morfaren. Rasmusane på Sand vart rekna som kondisjo
nerte. Seminaristen Halvor Roalkvam frå Suldal var huslæ
rar hos Rasmusane i 1867. Løna var 60 dalar. Det brukte 
han blant anna til å skaffa seg meir bymessige klede. «Saa 
fik jeg ogsaa lært litt av konditionerede folks levevis», 
skreiv han.46 

Men gamle Lars Kolbenstvedt gjekk kledd som ein vyrd bonde 
heile sitt liv, anten han var på Stortinget eller på byreis til 
Stavanger. 

GISKE F. SAND OG LARS KOLBENSTVEDT 
l VÅGJE SINE BORN 
Borna til Giske og Lars Kolbenstvedt vart buande i Suldal, 
Sand, Hjelmeland, Hetland (Tasta) og Stavanger. Det var 5 

søner og 8 døtrer. 11 av borna var gifte og har etterkomarar. l 
neste generasjon - barnebarn til Giske og Lars - var det fleire 
som utvandra til Amerika, og somme hamna austpå i 
Kristiania. Ei dotterdotter, Giske Sigmundstad, var misjonær i 
Kina. Det var over 70 barneborn i alt. 

Kolbenstvedt-namnet vart berre ført vidare av sonen Njeld . 
Sonen Rasmus kalla seg Steine, sønene Johannes og Lars 
tok slektsnamnet Waage. 

Borna var: 
1. Valborg (Havrevold) f. 1824 (levde 1900) vart g. 1844 m. 

Paul Larssen Havrevold, Suldal (Overskeidmoen) f. 1811 . 
Dei budde først 8 år på Bakka i Suldal, så på Lone i 
Røldal 4 år og 8 år på Flat-Hetland i Fister. Deretter flytta 
familien til gardsbruk på Tasta i Frue sokn på bylandet i 
1864 (Hetland prestegjeld). Det er mange etterkomarar 
etter Paul Havrevold og kona Valborg f. Kolbenstvedt, 
mellom anna i Oslo. Mellom desse er skodespelaren 
Olafr Havrevold og teiknar og forfattar Finn Havrevold.47 

(Havrevold-ar og Kolbenstvedt-ar heldt mykje i lag i 
Kristiania/Oslo. Begge familiane hadde dessutan feriehus 
på Larkollen i Rygge.)48 

2. Magla f. og d. 1825 
3. Ola Kolbenstvedt (1826-42), d. av blodforgifting . 
4. Njeld Kolbenstvedt f. 1828, sjå meir nedafor. 
5. Rasmus (Steine) (1830-1902), gjekk i garvarlæra, over

tok faren sin part i garden Steine i Suldal, nemleg det 

faren hadde arva etter morbroren Johannes Vågje. 
Rasmus vart g. l. m. Borghild Danielsdtr. Fattnes frå 
Sand f. 1841, og g. li. 1869 m. Borghild Oddsdtr. 
Vekamoen, Suldal (1843-1911). Rasmus og etterkoma
rane hans nytta slektsnamnet Steine. 

6. Magla (Vidvei) f. 1832 d. o. 1927 g. 1853 m. Rasmus 
Olsen Vidvei (1831-56), busett garden Vidvei i Suldal, 
men Magla vart g. opp att 1862 m. Ola Knutsen 
Lagarhus på Sand (1815-91) og budde på Sand i 
mange år. Ho hadde berre sonen Ola R. Vidvei som 
voks opp. Magla budde på Sand i mange år, men i 
seinare år budde ho i Suldal att, venteleg på Vidvei 
hos sonen . 

7. Giske (Rasmussen) ( 1834-1907) g. 1854 m. jekteskip
per og landhandlar Rasmus S. Rasmussen, Sand 
(1825-73). Han var ein av dei aller største på 
Sandslandet i si tid, kjend som landhandlar, verftseigar, 
tømmerhandlar, notbrukar, sildesaltar og meir. Men i 
1873 enda han livet sitt for eiga hand. Giske dreiv man
nen sine verksemder vidare, og i seinare år hadde ho 
dessutan hotell på Sand.49 

8. Sissela (Tengesdal) (1835-1900) g. 1858 m. Paul 
Torjussen Tengesdal (1831-1921 ). Dei overtok farsgar
den hans på Tengesdal i Hylsfjorden, Sand, og hadde 
fleire born etter seg. Paul hadde vore omgangsskulelæ
rar i unge år. Han var mange år i Sand heradstyre, og ei 
tid var han varaordførar. Men han døydde som ein fattig
mann .50 

9. Gjertrud (Bjelland) ( 1837-1921) g. 1858 m Ola Olsen 
Bjelland, Fister (1831-191), gardbrukarfolk på Bjelland i 
Fister. Mange born . Ola var ordførar i Hjelmeland i to 
periodar (1866-69 og 1874-77).51 

10. Anna (Sigmundstad) (1838-1913) g. 1862 m. Sven 
Svensen Sigmundstad, Fister (1836-1919). Dei var gard
brukarfolk på Sigmundstad. Sven Sigmundstad var ord
førar i Hjelmeland 1852-53.52 

11. Johannes (Waage) f. 1840, var sjømann alt i 1865, 
sidan skipsførar med bustad Stavanger, g. m. Anna 
Gimre, dotter av skipsførar Johannes Gimre i 
Stavanger. Dei nytta slektsnamnet Waage. Dei skal ha 
hatt to born. Dottera Marie Waage vart g. m. fetteren 
Lars Rasmussen, Sand (landhandlar, ordførar og stor
tingsmann53). l 1900 (folketeljinga) var Anna Waage 



enkja og hushalderske hos dei gamle foreldra sine i 
Stavanger. 

12. Olena (Johnsen) (1843-1876) g. 1866 m. lærar Lars 
Jonsen Hellemo, Røldal. Dei budde på Sand, men Olena 
døydde på Tasta i Hetland. Lars, som tok i bruk namnet 
Johnsen, gifta seg opp att med Martha Bergeland , Årdal , 
og vart førstelærar og kyrkjesongar i Sand, med bustad 
Sandslandet. Han var ordførar i Sand 1898-1901, og ei 
tid varaordførar.54 

13. Lars (Waage) (1845-1924) g. 1872 m. El i Johannesdtr. 

li. 

Løland frå Hylsfjorden, Sand (1855- 1912). Dei budde i 
Vågje og hadde i alt 15 born . Lars var skipper på 
Suldalsdampen (D/S Suldal) 1901-17. Han hadde 
føringa av dampbåten etter brorson sin, Lars N. Kolbens
tvedt. Lars Waage var ordførar i Suldal 1882- 83. Lars og 
folket hans brukte eller brukar slektsnamnet Waage eller 
Vaage.55 

NJELD LARSSEN KOLBENSTVEDT (1828-1900) OG KONA 
OLEANA F. LINDBOM (FRÅ AVALDSNES) (1833-1908) 
Njeld var nesteldste son til Giske og Lars Kolbenstvedt. Vi har 
sett at den eldste sonen, Ola, døydde ung. Njeld var fødd på 
«Tvedt» i Suldal den 28. september 1828. 5-6 år gamal flytta 
han med foreldra frå Tveit til Vågje. Dei to eldste sønene til 
Giske og Lars Kolbenstvedt i Vågje - Ola og Njeld Larssøner 
- vart konfirmerte i 1842. Dei fekk begge karakteren 
«Særdeles god Kundskab og i øvrig rosværdig». Fire andre 
unggutar fekk same attesten , men det var Ola som sto fremst 
på kyrkjegolvet, og så kom Njeld. Ola døydde altså noko sei
nare same året. Så då var Njeld eldste son og odelsboren i 
søskjenlaget i Vågje. Dialektuttalen av namnet Njeld var 
«Njædl» eller gjerne heller «Jædl». 

Kolbenstvedtborna i Vågje fekk nok det beste bygda kunne by 
på av skulegong i oppveksten. Njeld fekk i tillegg gå 
Stavanger amts landbruksskule på Austrått ved Sandnes. Det 
må ha vore tidleg på 1850-talet, då han var litt over 20 år 
gamal. Skulen vart styrt av Jan Adolph Budde, ein særs kunn
skapsrik og framragande lærar og føredragshaldar. 56 Njeld må 
ha kome heim att frå Austrått både med ny kunnskap og med 
stor tru på framtida . Men han hadde 69 funne kjærleiken på 
Austrått. l huset hos Budde var nemleg syster til fru Budde, 

Oleana Stangeland frå Avaldsnes (1833-1908). Fru Budde, 
Berte Karine, døydde i 1851.57 Oleana hadde truleg kome til 
Austrått for å ta seg av dei to mindreårige borna hennar. Det 
yngste var endå ikkje fylt året. l så fall gjekk Njeld på Austrått 
1851-52. 

Oleana Olsdtr. Stangeland og Njeld Larssen Kolbenstvedt 
gifta seg 25. november 1853. Det var endå dobbeltbryllaup i 
Vågje denne seine haustdagen. Syster hans , Magla 
Larsdotter, gifta seg same dagen til Vidvei. Det kan vera at dei 
tok over drifta på Kolbeinstveit først i 1855, same året mor 
hans døydde. (Sjå meir i ramma s.40). 

Oleana var fødd 1833 i Avaldsnes og døydde i 1908 i Sand. l 
daglegtalen sa dei helst Oliana. Far hennar - Ole (Ola) Olsen 
Lindbom - var bonde på Stangeland i Avaldsnes, på det 
såkalla Haringstykket der.58 Bruksnamnet hadde bakgrunn i at 
både Ole og kona Brita (Berta?) kom frå Hardanger. Han var 
son av ein skinnberedar og vadmelsstampar på Torsnes, 
Jondal i Hardanger, Ole Johansen Lindbom.59 Ole Lindbom 
(«Stamp-Ola») var fødd i Sverige.60 Mor til Oleana var Brita 
Hansdtr. Ho var frå Strandebarm, fødd på garden Øyarhamn 
av bondeforeldre der.61 Kolbenstvedt'ane har fokusert lite på 
slektsnamnet Lindbom. Kan det ha vore avdi det var eit 
svensk namn? Det var dessutan 69 ein kjend fante-fami lie 
«Lindbom» som mellom anna reiste i Ryfylke midt på 1800-
talet.62 l alle høve går Oleana helst som fødd Stangeland i 
kjeldene. l Norsk biografisk leksikon står likevel faren oppført 
som Ole Lindbom Olsen Stangeland. Mora står fram som 
Berta Hansdotter Galtung!. Men her var det nok biografen , 
Aamund Salveson, som ville gje det eit litt ekstra trøkk.63 Det 
er rett at far til Brita (Berta) kom frå Torsnes, der Galtungane 
residerte . Men han var ingen Galtung sjølv.64 

Oleana og Njeld Kolbenstvedt fekk 6 born . Bertrand , den eld
ste, var truleg den første med sitt namn i Ryfylke. Sidan vart 
Bertrand litt av eit motenamn her. Han kan ha vorte kalla opp 
etter den unge, døde moster si , Berta Budde. Sidan kom det 
5 søner til. Men to døydde små. l tillegg tok Oleana og Njeld 
til seg brordotter hennar, Berta Helgesdtr. Stangeland. Ho var 
fosterdotter på Kolbeinstveit i 1865. Sidan budde ho på 
strandstaden Sand. Mannen, som var frå Steine i Suldal , 
stakk sidan til Amerika.65 



Det hadde vore husmenn på Kolbeinstveit , både i Sundet 

og i Ørevikjo. Og gamle Lars Kolbenstvedt hadde sjølv sett 
inn ein husmann i Kalhajen i 1833. Det var på den tida han 

flytta til Vågje. Alle husmannsplassa på Kolbeinstveit vart 

avvikla på 1860-talet. Det må ha vore Njeld Kolbenstvedt 
som då ville forvalta heile garden åleine. l 1865 var 

hushaldet på «Colbenstvedt» 9 menneske. Mellom dei 

var det to drengjer og to tenestejenter. l 1875 var det 

12 på «Kolbenstvedt». Mellom dei var to tenestejenter, ei 

budeie, ei barnepike, ein tenestedreng og ein gjetargut. 
«Njel Larsen» står då oppført som gardbrukar og 
«Stortingsmand». 

Bonde, utskiftingsformann, bankdirektør, ordførar, stortingsmann, lensmann og forlikskommissær Njeld Larssen Kolbenstvedt (1828-1900) og kona 

Oleana Olsdtr. f. Lindbom (1833-1908). Njeld skal ha treft kona si då han gjekk pioner-landbruksskulen på Austrått. Oleana var syster til Berta 

Budde, kona til styraren på landbruksskulen. Oleana og Njeld gifta seg i 1853. Dei budde på Kolbeins/veit fram 1880, då han vart lensmann i 

Sand, og tamilen flytta dit. (Eigar: Jane (Kristiane) Kolbeins/veit, Sand) . 



l Trygve Brandal sin artikkel i dette heftet kan ein lesa at 
Kolbeinstveit var ein av dei gardane som hadde mest dyrka 
eng i Suldal midt på 1860-talet, og at dette fortel om ei tidleg 
modernisering . Av folke- og jordbruksteljinga 1875 ser vi at 
Njeld Kolbenstvedt dette året sådde 20 skålpund grasfrø i til
legg til 6 tønner havre og 6 tønner poteter. Dette var nok ikkje 
einaste året han sådde grasfrø i gamle åkrar eller i nydyr
kingsfelt. l det gamle åkerbruket var det berre åkrane som var 
dyrka, og dei tok størstedelen av det beste arealet på inn
marka på ein gard. Enga var overflatedyrka natureng. Elles 
slo ein mykje i heiane. 

l 1865 var Njeld Kolbenstvedt ein av berre 9 i heile Suldal som 
dyrka rug i tillegg til det vanlege havrekornet og poteter. Han 
og presten Selmer sådde mest, nemleg ¼ tønne rug kvar. Det 
med rug var nok framme i tida mellom dei mest opplyste . Ein 
annan rugdyrkar var tidlegare ordførar Thore Aa . Straabø. 
Johan Veka skriv om drifta på Kolbeinstveit at det «var og 
prøvt med nye kornslag, og ein auka og på med poteter» .66 

Truleg var det 69 urtehage på Kolbeinstveit, som i Vågje.67 

Innafor kretturbruket satsa Njeld Kolbenstvedt stort på saue
haldet, skriv Johan Veka vidare. Og då refererer han til ei inn
beretning Njeld skreiv til Stavanger Amts Landhusholdnings
selskap om «Den kortrumpede Melkesau» ein hadde i Suldal. 
Etter hans meining var «dens Uld saa fin at omtrent alle kunde 
have finere Vadmelsklær til Bestebrug og Høitidsklær». Det 
var på Austrått han hadde lært at det svara seg betre med sau 
enn med kyr. 

Han såg 69 stølsbruket som ein viktig lekk i næringsgrunnla
get for bøndene i Suldal. Då tenkte han særleg på geita, og då 
måtte ein til med nye dyreslag, meinte han. l 1866 løyvde 
amtstinget pengar til ein avlsstasjon for angora-geit på 
Kolbeinstveit. Men dette var eit vonbrot. Det synte seg at med 
god foring gav den gamle geita like mykje i bøtta som ei ango
rageit. Det er Johan Veka som skriv om dette 69 . Men 
Kolbeinstveit hadde ikkje spesielt mykje sau i 1865, og det var 
ikkje geiter på garden då. 

Som agronom frå Austrått vart Njeld Kolbenstvedt ein pioner i 
Suldal innafor jord- og februket. Det vert fortalt at han aktivt 
prøvde å formidla dei nye ideane til sambygdingane sine. Men 

eldre bønder tykte gjerne han kom med for mykje av «detta 
nya frå Austrått».68 

Samtidig veit vi at Njeld Kolbenstvedt etter kvart vart meir og 
meir oppteken med offentlege gjeremål. Det kan ha resultert i 
at innsatsen på garden stagnerte. Frå 1860 var han utskif
tingsformann, og mykje vekke i slike oppdrag. 

Oleana kan 69 ha vore vekke frå Kolbeinstveit ei tid då. 
Sønene Ola og Hans vart såleis begge fødde på strandstaden 
Sand, og døypte i Sandskyrkjå (1862 og 1866). Likevel finn vi 
familien busett på Kolbeinstveit i folketeljinga 1865. Det kan 
ha vore Oleana som ville bu på Sand i samband med barne
fødslar. Då Njeld Kolbenstvedt vart lensmann i Sand 1880, 
flytta familien dit for godt. Dei budde først i lensmann 
Steffensen sitt hus på Lagarhusgroen.69 Men berre eit par år 
seinare kjøpte dei huset etter Barbro og Sven Rasmussen , 
svigerforeldra til syster hans, Giske Rasmussen. Det var det 
seinare Kolbenstvedthuset på Sand.70 Det var forresten Giske 
(f. Kolbenstvedt eller Vaage) og Rasmus S. Rasmussen som 
hadde bygd dette huset. Det sto om lag der Sand Sko har 
halde til i nyare lid (ved ferjefila). Som utskiftingsmann deltok 
Njeld Kolbenstvedt som medlem i fleire kongelege kommisjo
nar. l 1872 var han til dømes nordpå i Tromsø Amts
kommisjon. Så han kom seg rundt i store delar av landet. 

Det var i 1860 Njeld Kolbenstvedt kom «i Offentlighedens 
Teneste, som Udskiftningsformand». Dette vervet hadde han 
like fram til han i januar 1880 vart tilsett som lensmann i 
Sand.71 Parallelt vert han nemnt sparebankdirektør i det min
ste frå 1865 til 1877.72 Dette direktørvervet må ha vore i den 
såkalla Sand Sparekasse, som er kjent frå 1855 og utetter til 
1880-talet. 73 Sands Herreds Sparebank vart skipa først i 
1871 .74 Ein bankdirektør på denne tida var ein av fleire med
lemmar av styret (direksjonen). Samstundes var det nok 69 
dei som sto for den daglege styringa av banken . På Sand 
virka Kolbenstvedt 69 som forlikskommissær. 

Frå 1882 er det kjent eit brev der Njeld Kolbenstvedt søkte 
amtmannen om det ledige Skudenes Lensmannsdistrikt. Det 
er ukjent om dette brevet vart sendt eller ikkje, men det kjem 
fram at når Njeld ville skifte embete alt to år etter han kom til 
Sand, var det fordi innkomene i lensmannsembetet var for 



Kolbenstvedthuset på Sand. Her budde O/eana og Njeld Kolbenstvedt og familien frå 1883. Sidan vart huset overteke av Maria og Hans 

Kolbenstvedt. Dette var såleis lensmannshuset på Sand gjennom to generasjonar. Huset sto om lag der Sand Sko har hatt sine lokale fram til i 

dag. Det vart bygd kring 1854 av Giske og Rasmus S. Rasmussen. Giske var syster til Njeld. Så vart det rive 1976177 i samband med bygginga av 

Sand Sko (ved ferjefila) . Det er Njeld Kolbenstvedt sjølv som står i døropninga. Oleana sit framfor han. Dei 4 yngre mennene må vera sønene 

deira, frå venstre Bertrand, Gisle, Lars og Hans. Den unge kvinna i døropninga er ukjent. Både Bertrand og Lars var gifte på denne tida. 

(Fotograf: Georg Hy/en. Eigar: Jane Kolbeins/veit.) 



låge i høve til «vores tilvante Livsvaner» .75 l brevet kjem det 
og fram at arbeidet i utskiftingsvesenet var meir innbringande 
enn lensmannsembedet. Men dårleg helbred hadde tvunge 
han til å søkja avskil der. 

Njeld Kolbenstvedt var lensmann i Sand fram til 1899, året før 
han døydde. Men sonen Lars vart tidleg i periodar konstituert 
i embetet. Det var på grunn av sjukdom Njeld Kolbenstvedt 
gjekk av den 30. juni 1899, 71 år gamal. 

Johan Veka skildrar Njeld Kolbenstvedt som ein mann med ei 
uvanleg arbeidskraft. «Og ein godlynd og hjelpesam mann. 
Ein høgvyrd mann i Suldal og Sand. Og ein mann som vart 
åtgådd både i amtsting og Storting».76 Mykje tyder på at han 
og var godt likt av vanlege folk. 

BYGDEHØVDINGEN NJELD KOLBENSTVEDT 
- ORDFØRAR, STORTINGSMANN, LENSMANN 
Njeld Kolbenstvedt starta engasjert med arbeidet å moderni
sera og forbetra farsgarden sin på 1850-talet. Men sidan vart 
han meir og meir oppteken og med andre gjeremål. Vi har sett 
at han var både utskiftingsformann og bankdirektør. Han 
hadde sin første periode som ordførar i Suldal åra 1856-59. 
Då overtok han etter far sin, og vart igjen avløyst av faren. Så 
avløyste han gamle Lars Kolbenstvedt på nytt 1862-63. 
Seinare ordførarperiodar i Suldal var 1866-69 og 1876-80.77 

Som ordførar sat Njeld Kolbenstvedt dei same åra i amtstinget 
i Stavanger. l amtstinget var han mestedelen av tida medlem 
av valnemnda, av vegnemnda, jordbruksnemnda og skule
nemnda. Dessutan vart han ofte vald til medlem av forskjellige 
særnemnder.78 Men Njeld avløyste og far sin som stortings
mann. Han møtte første gang på tinget 1865-66 og så 
1868-69. l 1869 vart det innført årlege storting og vervet vart 
travlare. Njeld Kolbenstvedt møtte sidan årleg på Stortinget 
frå 1871 til 1891 . Det skulle bli 23-24 år i alt. Frå 1880 styrte 
han i tillegg lensmannsembetet i Sand. Men då hadde han gitt 
seg som bonde. 

Første gong Njeld var på Stortinget møtte han som 2. repre
sentant for Stavanger (1865). Det var berre Ole G. Ueland som 
fekk fleire valmannsrøyster. Like eins møtte han som 2. repre
sentant i 187 4. Elles var det som 3. representant. l 1883 vart 
han vald inn som 3. representant for Venstre for Stavanger Amt 

og i 1886 som 1. representant for Venstre. l 1889 kom han inn 
som 4. representant for «Det Moderate Venstre» frå 
Stavanger.79 Då hadde Venstre vorte kløyvd året før. Men vi 
skal sjå at det ikkje var mellom dei moderate Kolbenstvedt 
høyrde heime. 

Aamund Salveson, som kjende Kolbenstvedt frå Sand, skreiv 
biografien hans i Norsk biografisk leksikon. Det er ikkje mange 
ryfylkingar med i dette verket. «Suldøling i sinn og skinn», 
skriv Salveson om Kolbenstvedt innleiingsvis etter dei aller 
viktigaste data om mannen. Og lenger nede: 

Uvanleg staut var han. Såg du han når han steig inn i stor
tingssalen, laut du tenkja på dei gamle norske storhovding
ane. Få i salen tok seg så vyrdeleg ut som han. Og reiste han 
seg, laut alle lyda på kva han hadde å segja. Med sine rike 
evner og gode tradisjonar, og med sin måte å vera på hadde 
han stor makt, anten han sat i heradstyret, i amtstinget eller i 
Stortinget. 

Det heitte og i biografien: «Som ein vil skyna var han ein vel
vyrd kar i Rogaland. Folk såg upp til han som til ein bonde
hovding, og hjelpsam og likefram og godlynd var han, og lita 
på han kunde ein so godt som på seg sjølv». 

Salveson sin omtale av kjenningen sin i Norsk biografisk lek
sikon er høgtidstemt og høyrer til ei anna tid . Dersom ein 
skulle gå dette nærare etter i saumane, ville det krevja mykje 
arbeid både i sentrale stortingskjelder og i aviser. Men at Njeld 
Kolbenstvedt vart lagd merke til har vi og Hans Jæger - bohe
men og anarkisten - som sanningsvitne på. Jæger var stor
tingsstenograf ei tid, og den «vyrde» vestlandsbonden må ha 
provosert den umodne anarkisten kraftig. Blant bohemens ni 
bud står det i punkt 5: «Du skal hate og forakte alle bønder, så 
som Bjørnstjerne Bjørnson, Kristoter Kristofersen og 
Kolbenstvedt». Kolbenstvedt var i godt selskap i bohemen sin 
hatbodskap. (Sjå ramma s.23). 

Til 70-årsdagen hans i 1898 heitte det om Njeld Kolbenstvedt 
i ei avis: 

l Storthinget var han ingen Agitator og ingen særs Taler; men 
hans lndflydelse var større end de Flestes, og fra Stavanger 
Amt var der i en Række af Aar ingen, paa viss Ord man lagde 



Dette er utsnitt av ein plakat med stortingsmennene i 1877. Plakaten fylgde med som tillegg til Almuevennen nr.33 i 1877. Njeld Kolbenstvedt er 

nr.92 her. Stortingspresident Olaus Eskeland er nummer 90. Dotter hans vart sidan gift med son til Njeld, Lars Nj. Kolbenstvedt. Nr.93 er ein 

Ueland, som ikkje kan vera den store Ole Gabriel Ueland. Han døydde i 1870. Men det var heller ikkje berre på Kolbeinstveit at stortingsverva 

mest gjekk i arv Johannes Steen er nummer 88. (Eigar: Ryfylkemuseet, Johan Veka-arkivet). 

mer Vægt end Kobenstvedts. Som Medlem af Veikomiteen 

udretted han mere for Amtet, end mange af os aner. 80 

Johan Veka skriv - etter tradisjonen - at Njeld Kolbenstvedt 

ikkje var så tittgjengd på talarstolen i Stortinget som til dømes 

Olaus Eskeland, frå Hetland, og Hans Øverland, frå Nedstrand. 

Eskeland var dessutan stortingspresident eit par valbolkar.81 

POLITIKAREN NJELD KOLBENSTVEDT 
Vegar og kommunikasjonar var viktige lokale saker frå midt på 

1800-talet. Njeld Kolbenstvedt var vegpolitikar. Både lokalt, i 

amtstinget og på Stortinget var han særleg oppteken av veg

vesenet, «ligesom Kommunikationerne idethele». Alt som ord

førar, frå 1856, såg han det som si fremste oppgåva å få bygd 

ein køyreveg frå Sand (strandstaden Sandslandet) til 



Kristian ia-bohemen 
Njeld Kolbenstvedt har æra av å vera nemnd i Kristianiabohemen sine ni 
bod saman med Bjørnstjerne Bjørnson og Kristofer Kristofersen. Det heiter 
i den opphavelege forma i tidsskriftet «lmpressionisten» nr.8 (februar 1889): 
1. Du skal skrive dit eget liv. 
2. Du skal overskjære dine familjerødder. 
3. Man kann seine E/tem nie schlecht genug behandeln. 
4. Du skal aldri slaa din næste for mindre enn fem kroner. 
5. Du skal hade og foragte alle bønder, saasom: Bjørnstjerne Bjørnson, 

Kristo-fer Kristo-tersen og Kolbenstvedt. 
6. Du skal aldri bære celluloidmansjetter. 
7. Aflad aldri med at gjøre skandale i Christia. thea/er. 
B. Du skal aldri angre. 
9. Du skal ta live a dei. 

Rett over bohemboda står det ein liten notis frå eit fiktivt «Land
brugstidende»: «Vi opfordrer Bjørnstjerne Bjørnson og Kolbenstvedt til 

Suldalsosen. l 1857 - då han møtte som ordførar på amts
tinget - sette han fram krav om dette. Men vegnemnda i 
amtet, med Ole Gabriel Ueland som formann, synte lita inter
esse for det ein då kalla ein bygdeveg mellom Sand og Suldal. 
Det vart likevel til at amtstinget i 1857 løyvde 500 spesiedalar 
til vøling av den gamle kløvvegen. Som stortingsmann, frå 
1865, tok Kolbenstvedt opp vegkravet der. Og i 1875 kunne 
stortingsmannen Njeld Kolbenstvedt setja seg i stolkjerra si og 
køyra frå Sandslandet til trappa si på Kolbeinstveit!82 Men han 
kjempa 6g vidare for kommunikasjonane lokalt, gjennom tan
ken om dampbåtferdsel på Suldalsvatnet. 

Njeld Kolbenstvedt var mangeårig medlem og sekretær i 
Stortinget sin vegkomite, og la ned eit «meget og dygtigt 
Arbeide» der. Det er ein nekrolog i Norske lntelligenz-Seddeler 
4. desember 1900 - dagen etter han døydde - som melder 
dette.83 Kolbenstvedt kunne såleis rekna på seg ein stor del av 
fortenesta for vegbygginga i amtet (Rogaland fylke). Elles fekk 
han i det heile stor respekt og tillit for arbeidet sitt i ymse nemn
der. Og om han ikkje var så tittgjengd på talarstolen, var han god 
med pennen. Som sekretær i vegnemnda, og sidan i justis
nemnda, var han med og forma ut fleire viktige lovframlegg. 84 

Men Njeld Kolbenstvedt var 6g skule- og kulturpolitikar. 
l nekrologen i lntelligentssedlene heiter det: 

FOLK Ryfylke 2004 

at røgte sit kvæg og styre de fyrige plogheste, medens Kristo-fer Kristo-ter
sen med sine kraftige musklar nedlægger gjødsel i sine fædres magre jord». 

Den - for oss - ukjende i bod 5 her, Kristofer Kristofersen, var forfattar og 
journalist. Han hadde tilhøyrt flokken kring Olaus Fjørtoft. Fjørtoft sitt poli
tiske syn var nærast sosialistisk. Ei tid arbeidde Kristofersen 6g saman med 
Marcus Thrane. Kristofersen var aktivt med i flaggstrida og agiterte for mål
saka. Sidan vart han meir ein forkjempar for Bjørnson si linje. l romanen 
«Løvsprett» (1887) heldt han eit oppgjer med «Bohemen» og forkynte ein 
nasjonal radikalisme i Bjørnsons og Venstres ånd. 

Det må ha vore på Stortinget den vyrde suldalsbonden Njeld 
Kolbenstvedt hadde provosert stenografen Hans Jæger så grundig . 
(Tidsskriftet «lmpressionisten» vart gjeve ut åra 1886-1889 og redigert 
av Hans Jæger og Chr. Krogh, men nr. 8 1889 var «Redigere! a en 
komite»). 

Men han støttede ogsaa med sin Stemme alt, som kunde 
fremme Videnskab og Kunst og det, som kunde sprede 
Op/ysning udover Landet. Han var vidsynt og storsynt uden 
egentlig at være særlig begavet. 

Både i heradstyre og amtstyre arbeidde Njeld Kolbenstvedt for 
eit betre skulestell . l Suldal var det i 1875 på plass heile fem 
fastskulehus . På stortinget var Kolbenstvedt i februar 1885 
mellom dei 40 representantar som gjorde framlegg til 
Stortinget om at det norske folkemålet måtte bli jamstelt med 
riksmålet. Dette framlegget vart vedteke med 78 mot 31 røys
ter. Han var 6g aktivt med i det nasjonale reisingsarbeidet som 
kulminerte med lausrivinga frå Sverige i 1905.85 

l den kjende riksrettssaka 1884 var Njeld Kolbenstvedt med
lem av riksretten som felte Høgre-regjeringa Selmer og som 
med dette opna for innføringa av parlamentarismen. 
«l Forfatningskampen var han Johan Sverdrups trofaste 
Tilhænger ligetil Kampens Slut; han var Medlem af den 
Rigsret, som i 1884 dømte Selmer-Ministeriet» (nekrologen). 

Her kan vi gjerne repetera litt Noregs-soga. Det viste seg tid
leg at det innafor partiet Venstre var to hovudfløyar. Det var 
det moderate og pietistiske vestlandsvenstre på den eine sida 
og det meir frisinna og europeiske Venstre på den andre sida. 

23 
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jordefe rd 

den 23d e desember 1908, 

P. Dnnielscns Ahidcnstrykkc.:ri, Swvungu. 

l 1885 sende Bjørnstjerne Bjørnson og Jonas Lie forslag til 

Stortinget om diktargasje for Alexander Kielland. Denne løy

vinga vart nekta med tilslutning av Johan Sverdrup si regje

ring, og var kimen som førte til at Venstre vart sprengd på den 

såkalla Kielland-saka i 1888. Stavanger-presten Lars Oftedal 

var som kjent ein leiande person i det moderate Venstre. 

Gravferdssongane til O/eana Kolbenstvedt i 1908 var på nynorsk. l 

1885 hadde mannen, Njeld Kolbenstvedt, vore med på å fremja jam

stellingsframlegget på Stortinget. Sonen Hans Kolbenstvedt var i det 

første styret for Ryfylke folkehøgskule på Sand i 1913. Både han og 

broren Gisle var dessutan aktive i Sand Ungdomslag, skipa i 1895. l 

ungdomslaget var skriftspråket nynorsk. Og i greinar av familien har 

ein vore aktive nynorskingar fram til denne dag. Sosialøkonomen 

Njål Kolbeins/veit har i nyare tid fått Suldal Mållag sin pris for bruk 

av Sandsdialekt i NRK og nynorsk i pressa. 

«Fyre talen» i gravferda til O/eana song dei «Renn upp yver grav, du 

signad sol!». Etter talen var det: «Frelsaren til sin fader for». «Naar 

baara vert utbori» var det sa/ma «Fylg meg Frelsar, i den stund» og 

«Utanfyre syrgjehuset» var det «Med Jesus vil eg fara». «Ved inn

gongen til kyrkjegarden» song dei: «Naar mi livssol sig i hav», og 

«Etter jordpaakastingi»: «So slumrar eg inn i blidan blund». 

(Eigar: Jane Kolbeins/veit). 

Njeld Kolbenstvedt gjekk først inn i det moderate partiet, 

«som egentlig bød hans djærve og helstøbte Natur stærkt 

imod» . Slik heitte det i nekrologen, som 6g forklarer dette 

med Kolbenstvedt sin sterke lojalitet til Johan Sverdrup . 

«Seiv da Sverdrup skuffede, kunne Kolbenstvedt ikke slippe 

ham», heitte det. l 1889 vart Njeld Kolbenstvedt for siste 

gong vald inn i Stortinget, og då på det moderate Venstre si 

liste. Men i løpet av denne perioden kom han til at det var i 

det andre venstre han høyrde heime. Ved valet i 1891 

erklærte han seg såleis som tilhengar av Johannes Steen og 

det reine Venstre. Dermed vart han vraka av Stavanger Amts 

moderate veljarar, og hadde hatt sin siste arbeidsdag på 

Stortinget. 

Men i 1906 vart systersonen, Lars Rasmussen på Sand, før

ste gong vald til representant for reine Venstre på Stortinget. 

SEINARE ÅR - SANDBUEN NJELD KOLBENSTVEDT 

Vi har sett at Oleana Kolbenstvedt fødde born på Sandslandet 

1862 og 1866, og at borna jamvel vart døypte på Sand. Vi veit 

ikkje kvifor ho var på Sand, men det kan ha vore fordi det var 

distriktslækjar på strandstaden. l 1860 hadde ho fått ein son, 

Ola, som døydde berre 5 dagar gamal. Njeld Kolbenstvedt må 

ganske ofte ha hatt ærend på strandstaden, mellom anna som 

medlem av direksjonen i Sand Sparekasse. 



Så var det Oleana og Njeld busette seg fast på strandstaden 
i 1880 i samband med at Njeld vart utnemnd til lensmann i 
Sand. Sønene var då i alderen 6 til 25 år. Bertrand, den eld
ste, var i Kristiania på skule alt i 1875 og fekk sidan teknisk 
utdanning i Trondheim og i Dresden, Tyskland . Studia i 
Dresden var over i 1880, og han fekk då arbeid som volontør 
i Statens veivesen . Men alt i 1882 starta han NS Elektrisk 
Bureau saman med juveler Otto Tostrup og generalagent 
Søderberg. 

Dette vårt lands eldste elektriske firma begynte meget 
beskjedent med en funksjonær og to arbeidere, men vokste 
under K.s energiske og dyktige ledelse ap til en meget stor 
og mangesidig bedrift som beskjeftiget ca. 450 arbeidere og 
funksjonærer. 86 

Den første inspirasjon til teknisk utdanning fekk nok Bertrand 
Kolbenstvedt ved å observera kvernhuset på odelsgarden . 
Bertrand Kolbenstvedt og familien hans budde i ein stor villa 
på Uranienborg terrasse i Kristiania . 

Dei tre yngste sønene flytta med Oleana og Njeld til Sand. Lars 
(23 år gamal) vart kasserar i Sands Herreds Sparebank 1880 
og hadde dette vervet fram til 1885. l tillegg var han konstituert 
lensmann i Sand når faren var på Stortinget. Sidan overtok han 
gardsdrifta på Kolbeinstveit, og vart dessutan den første damp
båtførar på Suldalsvatnet. Sønene Hans (14 år) og Gisle (6 år) 
var mindreårige då dei kom til Sand i 1880. Hans skulle ta over 
sidan ta over lensmannsembetet etter far sin . Med Gisle gjekk 
det ikkje så godt. Begge gjekk dei høgare allmennskule i 
Kristiania ( «Aars og Voss») , men Gisle tok ikkje endeleg eksa
men, heitte det. Mora var så redd for den mentale helsa hans. 
Periodar med depresjonar var eit trekk som fylgde 3 av dei 4 
Kolbeinstveit-sønene. Berre Hans gjekk fri .87 

l artikkelen om direktør Bertrand Kolbenstvedt i det nye Norsk 
biografisk leksikon88 skriv Gunnar Nerheim at Bertrand 
Kolbenstvedt var «et tidlig eksempel på at bygdeeliten i distrikts
Norge sørget for at sønnene fikk høyere utdanning». Det er og 
ein måte å seia det på, sett utanifrå. Sanninga er at det ikkje 
berre var på slutten av 1800-talet «bygdeeliten» i Ryfylke dyrka 
fram boklege kunnskapar. l Suldal var der fleire slekter «der stod 
langt foran sin Tid med Hensyn til Oplysning og Dannelse.»89 

Oleana Kolbenstvedt var «eit styre», heiter det i tradisjonen 
på strandstaden Sand90 , d.v.s. ei som bråka og heldt styr. Ei 
sak som var for forlikskommisjonen i 1889 byggjer opp om 
dette. Landhandlar Thore A. Underbakka stemna då Oleana 
Kolbenstvedt for å ha kome inn i butikken og «overfaldt 
Klageren med Ukvemsord». Lars Kolbenstvedt møtte for mor 
si, men det vart ikkje forlik og saka vart vist til retten. 91 Det er 
ukjent korleis saka enda. 

Njeld Kolbenstvedt fekk sukkersjuke kring 1885 og var sidan 
hemma av dette. l juni 1899 sa han frå seg lensmannsembe
tet sitt, og frå mars 1900 til han døydde 3. desember same 
året var han sengeliggjande. 

Det er tidlegare referert frå ein nekrolog i Norske lntelligenz
Seddeler. l denne nekrologen heiter det til sist: «Den staute, 
vakre Bonde med det hvide Haar og Skjæg mindes nok endnu 
af nagle her i Byen». Det vil seia Kristiania. Men det finst og 
ein nekrolog frå ei Stavangeravis.92 Forfattaren av denne 
nekrologen skriv at han siste gong besøkte gamle 
Kolbenstvedt i august same året. Det var rett framfor valtinga, 
og Kolbensvedt var overbevist om «at Sand ville følge sine 
gamle Traditioner og vælge Vænstre» . Så han var 
Venstremann til det siste. 

Gravferda gjekk føre seg ein desemberdag som byrja med eit 
forferdeleg uver. Likevel vart det ei gravferd som sakna side
stykkje i Ryfylke, heitte det. 93 Til saman møtte det mange hun
dre menneske. Frå Stavanger gjekk dampbåten «Rogaland» 
ekstratur. Kista vart boren frå heimen til kyrkja av medlemmar 
av Sands heradstyre. Tidlegare stortingspresident Eskeland la 
ned sølvkrans på vegner av Norges Storting. Den same 
Eskeland var forresten svigerfar til son til Njeld Kolbenstvedt, 
Lars Kolbenstvedt i Vågje. Lensmann Øverland la ned sølv
krans på vegner av «de i Norge værende regjeringsmedlem
mer» (dette var før 1905). Amtmann Oppen la ned sølvkrans 
frå amtskommunen. Ordførar i Sand, som og var svoger til 
avlidne - Lars Johnsen - la ned sølvkrans med takk for Njeld 
Kolbenstvedt sitt virke som lensmann, forlikskommissær, ting
mann og alle andre verv i Sand , og ikkje mindre den store pri
vate verksemd han hadde utøvd som rådgjevar og trøystar for 
folk i mange saker. «Kolbenstvedt har sagt det», sa folk på 
Sand, og då kunne det ikkje tvilast meir. Frå Suldal kommune 



la viseordførar Roalkvam ned ein sølvkrans. (Det var son til 
avlidne, Lars N. Kolbenstvedt, som var ordførar i Suldal på 
denne tida). Så sto overrettssakførar Vik fram med ein krans 
med nasjonalfarga band der han sende ei helsing og takk frå 
Stavanger Venstre til Njeld Kolbenstvedt «hvis helstøbte 
karakter og noble personlighed længe vilde mindes». 
Sakførar Vik var gift med systerdotter til Njeld Kolbenstvedt, 
Henriette Rasmussen frå Sand . Alt i alt går det fram at mange 
av dei gjæve folk som bar fram helsingar ved båra til Njeld 
Kolbenstvedt var folk som sto han svært nær familiemessige . 
Dette fortel ein del om alliansebygginga blant eliten både i 
byen og på landet. Medlemmar av Suldal heradstyre bar kista 
med avlidne frå kyrkja og opp på Kyrkjehauen, der Njeld 
Kolbenstvedt ligg gravlagd. 

Oleana Kolbenstvedt levde 8 år lengre enn mannen sin. Ho 
døydde 16. desember 1908. Då hadde ho opplevd at eldste
sonen, Bertrand Kolbenstvedt i Kristiania, hadde vorte alvor
leg sjuk og døydde under særs sørgjelege omstende berre eit 
halvt år tidlegare. Han var då på høgda av karrieren sin, på 
same måte som onkelen, Rasmus S. Rasmussen på Sand, i 
1873. Den yngste sonen, Gisle, hadde nyleg flytta frå familien 
sin på Sand og reist til Stavanger. Så gamle Oleana opplevde 
mykje sorg siste tida ho levde. Svigerinna Giske Rasmussen 
på Sand - «gamla-Gjeske» - døydde sommaren året før. 
Rasmussen-familien og Kolbenstvedt-familien var nære gran
nar. Men Gjeske og Oleana var truleg ganske ulike. 

Gravferdsongane til Oleana Kolbenstvedt i 1908 var på 
nynorsk. (sjå s. 24) 

OLEANA OG NJELD KOLBENSTVEDT SINE BORN 
Dei fekk 6 born i alt, alle søner, men 2 døydde små. 
1. Bertrand Kolbenstvedt (1855-1908), vart utdanna ingeniør, 
tidleg industrigrunder og industrileiar, direktør i Teknisk 
Bureau, vart g. 1884 i Kristiania m. Hildur Marie Olsen frå 
Kristiania (1854-1937), dotter av byggmeister Iver Olsen (frå 
Ullensaker) og kona Kristine Martine Sofie (frå Svelvik). Det 
heitte seg at stortingsmennene frå Stavanger amt budde hos 
Iver Olsen, og slik var det Hildur og Bertrand vart kjende. 
Folketeljinga 1875 fortel at Bertrand sjølv budde som losje
rande (skuleelev) hos den tilkomande svigerfamilien sin i 
Kristiania. 

Hildur og Bertrand Kolbenstvedt hadde fylgjande born (men 
ingen etterkomarar i dag): 
A. Ivar Kolbenstvedt f . 1885, overingeniør og tilsett i 

Vassdragsvesenet, b. Oslo, overtok heimen etter foreldra 
(Uranienborg terrasse). Mange Kolbenstvedt'ar budde 
der som studentar i Oslo.94 Ivar var gift med Marta 
Gustava Aagaard, Horten (f. 1888), men hadde ikkje 
born. 

B. Solveig Kolbenstvedt (1886-1924) g. m. direktør Carl 
Anton Oxaal, Kristiania (f. i Strinda), busett i Fredrikstad 
(direktør i eit telefonselskap). Dei hadde to døtrer, Hildur 
(ugift, sosialkurator) og Cecilie, som vart gift med slekt
ningen sin, enkjemann Njaal ( «Gisleson») Kolbenstvedt 
(sjå nedafor). 

C. Njaal (1888-89), ½ år gamal 
D. Olaug Kolbenstvedt f . 1890, var i utanriksdepartementet 

og i ambassaden i Paris i 1914, då verdskrigen braut ut 95, 

sidan kontordame i Norges Byforbund, b. Oslo. 
E. Njaal Kolbenstvedt (1892-1939), «Njaal gartnar», gart

narutdanna, hadde visst gått på As (landbrukshøg
skulen). 

F. Bertrand Kolbenstvedt (1894-1912) 

2. Lars Kolbenstvedt f. 1857, sjå nedafor. 
3. Ola Kolbenstvedt f. d. 1860, 5 dagar gamal. 
4. Ola Kolbenstvedt (1862-64), 2 ½ år gamal. 
5. Hans Kolbenstvedt (1866-1936) vart g. o. 1891 m. 
(Ingeborg) Marie Nielsen, Madla ved Stavanger 
(1867-1922). Hans Kolbenstvedt var konstituert lensmann i 
Sand første gongen i 1888, berre 22 år gamal. Elles var han 
kasserar i Sands Herreds Sparebank 1886-98. Han var 
lensmann i Sand frå 1899 til han slutta våren 1936, 70 år 
gamal, og døydde noko seinare same året.96 

«Maria» og Hans Kolbenstvedt sine born: 
A. Ruth Kolbenstvedt f. d. 1892 
B. Ellen Susanna Kolbenstvedt (1894-1966), apotekar for

skjellige stader, m.a. på Stord, sist på Askvoll i Sogn og 
Fjordane, men kom heim til Sand som pensjonist, og 
døydde ikkje så lang tid etter. 

C. Njål f. 1898, kaptein i Bergenske Dampskipsselskap, b. 
Minde ved Bergen, g. 1921 m. Malene Thorsdtr. Larsen, 
Lunde i Suldal. Dei hadde ikkje born. 



Dei 4 Njeld-sønene frå Kolbeins/veit. Oppe til venstre er det Bertrand Kolbenstvedt (f. 1855), den tidlege ingeniøren og grundaren av suksess
føretaket Elektrisk Bureau i Kristiania. Oppe til høgre er det Lars Kolbenstvedt (f. 1857), bank-kasserar, bonde, ordførar, dampbåtførar og sidan 
lensmann i Hjelmeland. Nede til venstre er det Hans Kolbenstvedt (f. 1866), bank-kasserar, telegrafist, forlikskommissær og lensmann i Sand. Så 
er det yngstemann, Gisle Kolbenstvedt (f. 1874). Han var postopnar og dampskipsekspeditør på Sand, men vart tidleg skild frå kona og familien 
sin, og flytta til Stavanger. Gisle sit her med sonen Njaal på fanget. Denne Njaal Kolbenstvedt var sidan knytta til bondeungdomslaget i Oslo, og 
var mellom anna i si tid nestformann i Det norske teateret. (Eigar: Lars Vaage, Suldal eig biletet av Bertrand. Dei tre andre: Jane Kolbeins/veit). 



D. Olaug Kolbenstvedt (1901-42), var heime hos foreldra, 
utførte kontorarbeid for far sin, var konstituert lensmann 
då han var sjuk, sidan kontordame på Furuly (Helseheim), 
Stord. 

E. Paal Kolbenstvedt f. 1906 d. o. 1965, maskinsjef til 
sjøs, i utanriksfart under heile krigen , g. m. Greta 
Hammar, Goteborg. Dei budde i London, men flytta 
1939 til Sand og budde her under krigen. l 1946 flytta 
dei til Kristiansand, der han fekk stilling i land, på ein 
mekanisk verkstad. Grete og Paal sine to søner er dei 
einaste barneborna av lensmann Hans Kolbenstvedt, 
nemleg Hans Kolbenstvedt (f. 1934 ), professor i fysikk, 
b. Trondheim, og Alf Njaal Kolbenstvedt (f. 1938), pro
fessor og overlege, b. Oslo. 

6. Gisle Kolbenstvedt (1874-1940) vart g. 1901 m. Berta 
Johanna Maaland, Sand (1883-1968), som kalla seg Betty. 
Gisle var postopnar og dampskipsekspeditør. Ekteskapet 
mellom han og Betty vart oppløyst, og han flytta til Stavanger 
i 1907. Betty Kolbenstvedt var sidan mangeårig postopnar i 
Sand. Gisle fekk ei dotter med ei enkja i Stavanger i 1910. 
Sidan vart han gift 1914 med ei anna enkja, Josefine 
Vilhelmine Hansen, f. Andersen (1884-1938).97 

Gisle sine born: 
A. Njaal Kolbenstvedt (1902-80), gjekk Oslo handelsgym

nas og vart disponent for forretningsdrifta til Bondeung
domslaget i Oslo. Han var 6g nestformann i styret for Det 
norske teateret ein periode. G. l. m. Aslaug Knudsen, 
Oslo (1908-52), g. li. m. Cecilie Oxaal, Fredrikstad f. 
1920 (dotterdotter av Njaal sin farbror, Bertrand Kolbens
tvedt) . Njaal fekk sonen Ivar Kolbenstvedt f. 1946, 
(b. Enebakk, han har hatt leiarstillingar i databransjen) og 
dottera Berit Kubberød (1948-98), som var fysioterapeut 
og bondekone på garden Kubberød i Rygge (Larkollen).98 

Det var i dette området Havrevold-ane og Kolbenstvedt
ane i Oslo hadde landstader. 

B. Hanna Kolbenstvedt (1904-53), postopnar, b. Sand. 
C. Olav Kolbeinstveit (1906-1997) vart g. 1943 m. 

Kristiane ldsø, Strand (f. 1915). Olav tok slektsnamnet 
Kolbeinstveit i 1926, som den einaste i familien. Han 
gjekk landsgymnaset på Voss og studerte sidan sosial
økonomi ved universitetet i Oslo. l 1931 vart han tilsett 

Tre generasjonar Kolbenstvedt-ar. Det er Njeld Kolbenstvedt (f. 1828), 

sonen Bertrand Kolbenstvedt (f. 1855) og så må det vera son hans 

att; Ivar Kolbenstvedt (f. 1885). Både Bertrand og Ivar budde i 

Uranienborg Terasse 16 i Oslo. Dei var begge ingeniørar. Biletet kan 

ha vore teke det siste året Njeld Kolbenstvedt var på Stortinget, i 

1891. Det er teke hos fotograf «Gihbsson» i Christiania. Truleg same 

jula vart det sendt til Lars Kolbenstvedt, Suldal, med teksta: 

«Glædelig jul og gaat nyår ønskes dig og dine fra broder Bertrand 

med familie» . (Eigar: Rasmus Vasshus, Bærum). 



i Sand Sparebank. Ara 1943-76 var han banksjef i 
Sand Sparebank. Som forfedrane var han god 
Venstremann, og vart ein mykje nytta kommunemann . 
Ara 1946-56 var han ordførar i Sand kommune. Han 
var sterkt interessert i målarbeid og kulturspørsmål og 
heile livet ein aktiv talar og skribent. 99 Kristiane (Jane) 
og Olav fekk 3 born. Det er sonen Njål Kolbeinstveit 
(f.1944 ), sosialøkonom og sjølvstendig næringsdri
vande, busett Stavanger, og døtrene Kari Kolbeinstveit 
(f.1946), audiopedagog, busett Oslo, og Olaug Berit 
Nesvik (f. 1949), lærar, b. Stavanger. 

Gisle si dotter med Bertha Ma lena Frøiland : Marit (1910-91 ), 
g. Oftedal og b. Stavanger. 

lii. 
LARS N. KOLBENSTVEDT (1857-1920) OG 
KONA KRISTINE F. ESKELAND (1865-1926) 
Lars Njeldsen Kolbenstvedt vart fødd på Kolbeinstveit den 29. 
august 1857 som nummer to i søskjenflokken. Eldstebroren -
Bertrand - reiste tidleg ut og gjekk skulevegen. Det vart difor 
son nummer to som overtok garden etter foreldra . Han levde 
barndommen sin hos bestefaren i Vågje. l tillegg til den van
lege folkeskuleutdanninga , gjekk han sidan amtsskulen. 100 

Frå 1880 til 1885 budde han på Sand med foreldra. Han var 
då bank-kasserar og innimellom konstituert lensmann for far 
sin. Då må det ha vore paktar eller gardsstyrar på 
Kolbeinstveit. 

Lars tok over på Kolbeinstveit i 1885. Samstundes tok han 
over som første skipper på den nye dampbåten på 
Suldalsvatnet, «Suldal». Båten hadde sin første tur den 13. 
august 1885. Lars Kolbenstvedt hadde sjølv vore ein av for
kjemparane for Suldalsdampen. 

Første åra dreiv han som ungkar på Kolbeinstveit. Først på 
slutten av 1880-talet fekk han seg kona. Det var Ingeborg 
Kristine Eskeland, dotter av ein politikar-ven av far hans, stor
tingsmann og stortingspresident Olaus Eskeland frå Tasta i 
Hetland. l daglegtalen gjekk ho for Kristina eller berre Kristi . 
Truleg gifta dei seg i hennar heimekyrkje, altså i Hetland. Dei 
gifta seg i 1888. Først i 1893 fekk Lars formelt skøyte på gar
den etter foreldra. l 1891 dreiv Kristina og Lars Kolbenstvedt 
garden med to drengjer og tre tenestejenter. 101 l 1900 (folke-

teljinga) hadde dei ein dreng og to tenestejenter. Drengjen, 
Ola Torsen Brustveit, skulle sidan ta over som paktar på 
Kolbeinstveit i nesten 30 år. 

Lars Kolbenstvedt d.y. var altså dampskipsførar attåt gardsdrifta. 
Men han var og politikar, som faren og farfaren . Ei tid tidleg på 
1890-talet heldt han seg unna offentlege gjeremål på grunn av 
vaklande helbred.102 Men i 1894 fekk dei han til å overta vervet 
som ordførar i Suldal, eit verv han hadde fram til 1902. Han 
møtte då og på amtstinga (fylkestinget), og han var på tale som 
kandidat til stortingsvala, men det ville han ikkje sjølv.103 l amt
stinget sat han i skulekomiteen, seinare og i valkomiteen. 

Men som far sin søkte Lars Kolbenstvedt nye utfordringar. Då 
lensmannsembetet i Hjelmeland vart ledig i 1900, søkte han 
på dette, og fekk det. Såleis gjekk han i faren sine spor. Men, 
som det heiter hos Tor Skiftun, overtok han ikkje stillinga 
straks «for skuld sterk nervøsitet». 104 Yngste sonen, Olaus, 
var fødd på Kolbeinstveit i august 1901, og skal ha vore 
nærare 2 år før familien flytta til Hjelmeland. 105 

l Hjelmeland var Lars Kolbenstvedt mellom anna sentral i ski
pinga av Hjelmeland Sparebank i 1907, og vart den første for
mann i styret (1907-18).106 Blant allmenn-nyttige føremål 
elles var han særleg oppteken av skogsaka .107 

Tor Skiftun skriv at Lars Kolbenstvedt var ein særs omtykt 
lensmann i Hjelmeland, samstundes som lensmannspliktene 
vart utført omhyggeleg . Men «ein ting makta han ikkje: å 
panta nokon kunde han ikkje få seg til; det kjendest for han så 
altfor sårt og tungt. Men loven laut fyllast, og så betalte han ut 
av sin eigen kasse det som trongst» . Lars Kolbenstvedt var 
ein lensmann med eit godt hjarta. 

Lars Kolbenstvedt døydde i lensmannsembetet i 1920. 
Gravferda etter ein populær lensmann i slutten av november 
1920 «var vel den storste liktærd, som har været set i 
Hjelmeland».108 l alt vart det lagt ned 4 sølvkransar og 11 
andre kransar. Sølvkransane var frå Hjelmeland, Fister og 
Suldal kommunar, og frå Hjelmeland sparebank. Det vart og 
lagt ned kransar til dømes frå stortingsrepresentantane frå 
Rogaland og frå Stavanger museum. Kista vart boren til grava 
av heradstyremedlemmar frå Suldal, Hjelmeland og Fister. På 



Kolbenstvedt-ane tilhøyrde dei betrestilte i Suldal og Sand, og jamvel om dei var både folkelege og smålåtne, var det folk av same stand dei 

omgjekk oftast og lettast med. På dette biletet, som er ei gåva frå Mossi Rasmussen, Sand, ser vi lensmann Hans Kolbenstvedt (til venstre) , 

saman med to andre karar av same stand. Biletet kan vera teke på Lindum, og Mossi meinte mannen i midten kunne vera engelskmannen 

Sibthorp, han som bygde Lindum. Lars Kolbenstvedt, bror til Hans, var forresten byggjeleiar då Lindum vart bygd. Tømmeret til bordkledningen 

vart hogge på Kolbeinstveit, og skore på saga der (Eigar: Ryfylkemuseet). 



same måten som då faren døydde 20 år tidlegare vart altså 
Lars Nj. Kolbenstvedt i Hjelmeland fulgt til grava av ei stor 
menneskemengd. 

Lensmannsenkja, Kristina Kolbenstvedt, flytta frå Hjelmeland 
til Stavanger der ho døydde 6. desember 1926. 
Drengjen, Ola Torsen Brustveit (f. 1882), overtok som paktar 
på Kolbeinstveit i 1903. 

KRISTINE OG LARS KOLBENSTVEDT SINE BORN 
1. Njaal Kolbenstvedt f. 1889 vart g. m. Gudrun 

Emhjellem, Stavanger (f. 1899), med slektsnamn frå 
Gloppen i Nordfjord . Njaal var elektroingeniør på 
Borregård, og familien budde i Sarpsborg . Men i pen
sjoniståra var dei i Stavanger. Ein son , Lars 
Kolbenstvedt, bur i Tyskland (er musikar, celloist) . To 
døtrer, Ingeborg Kristine Trætteberg og Guri Greve (f. 
1931 ), vart begge utdanna juristar. Kristine var kriminal
sjef i Stavanger og Guri dommar i Bergen. 

2. Elisabeth Kolbenstvedt f. 1891 g. m. bonde Ola Bjelland, 
Fister (Hjelmeland). Elisabeth døydde barnlaus i Fister. 
Mannen vart sidan gift opp att to gonger. (Han og 
Elisabeth var tremenningar, begge var oldebarn av gamle 
Lars 0 . Kolbenstvedt). 

3. Olaug Kolbenstvedt f. 1893 g. m. Nils Juel, Halsnøy klos
ter i Sunnhordland (Fjellberg). Dei hadde hovudgarden på 
Halsnøy kloster. (Venstremannen Nils Juel f. 1831 sat på 
Stortinget for Søndre Bergenhus Amt på same tida som 
Njeld Kolbenstvedt sat der). Olaug hadde sønene Lars 
Kolbenstvedt Juel (f. 1924) og Kåre Juel (f. 1927), begge 
bønder på Halsnøy. Lars er gift og har familie . 

4. Jacobine Kolbenstvedt f. 1895, døydde ung (men levde så 
seint som i 1900). 

5. Gidske Kolbenstvedt (1897-1953) g. 1927 m. bonde og lens
mann Albret Rasmussen Vasshus i Suldal (f. 1884 ), b. 
Vasshus. Dei fekk ei dotter og to søner. Eldstesonen Rasmus 
(f. 1930) var lensmann i Suldal i fleire år, men så studerte 
han jus og vart embetsmann i justisdepartementet. Lars 
Vasshus (f. 1935) vart bonde på odelsgarden og dottera 
Ingrid Kristine (g. Jørgensen) f. 1932 var lege i Stavanger. 

6. Olaus Kolbenstvedt (1901-1988), lensmann i Nedstrand 
1938-68, med unnatak av åra 1942-45, g. 1939 m. Bertha 
Anfinsen, Høyland (f. 1914). Dei budde på Nedstrand 

strandstad (Strannå) og hadde ei dotter, Ingeborg Kristine 
Gauksheim (f. 1941 ), b. Sandnes, og to søner, Lars (f. 
1943), b. Sandnes, og Ingvar, (f. 1946), b. Grimstad , 
begge sivilingeniørar. Berta Kolbenstvedt bur no på Lura . 
Olaus vart altså lensmann som både faren og farfaren. 

SAMANDRAG OG KONKLUSJON 
Stamfaren , Lars Olsen Kolbenstvedt, vart fødd på Tveit 
(Kolbeinstveit) i 1800, men budde det meste av tida si på gar
den Vågje ved Suldalsvatnet. Litt over hundre år seinare, i 
1902/03, flytta sonason hans - Lars Njeldsen Kolbenstvedt 
- like eins ifrå slektsgarden sin . Han flytta til Hjelmelandsvågen, 
der han overtok som lensmann. Men som bestefaren, gamle 
Lars Olsen, beheldt den yngre Lars Njeldsen heimelen til gar
den etter at han flytta derfrå. Medan gamle Lars bygsla vekk 
garden i fleire år (1834-47), sette unge Lars inn drengjen sin 
som paktar, og han dreiv Kolbeinstveit i nesten 30 år frametter 
1900-talet. Begge dei to Lars'ane kjende seg så knytta til 
slektsgarden sin at dei ikkje ville selja han. Dette var uvanleg 
blant folk på denne tida. Det var sjeldan at ein sat med to gar
dar på denne måten. Men Kolbenstvedt'ane hadde altså både 
vilje og råd til å halda på slektsgarden sin . 

Gidske Kolbenstvedt, dotter til Hjelmelands-lensmannen, 
gifta seg i 1927 med bonde og lensmann Albret Vasshus i 
Suldal. Frå då av var det dei som forvalta Kolbeinstveit-gar
den. Dei hadde paktarar der, og budde sjølv på Vasshus. 
Albret Vasshus, som var ein sterkt kulturhistorisk personleg
dom , la sidan grunnlaget for bygdetunet på Kolbeinstveit. Det 
var på 1950-talet. Han gav både grunn og hus til Rogaland 
Folkemuseum. Dette kan ein lesa om andre stader i dette 
heftet. 

Vi har sett at Kolbenstvedt-ane var framståande folk både i 
lokal, regional og nasjonal samanheng. Mennene som sat med 
hovudgarden, Kolbeinstveit, var alle tre i periodar både lens
menn og ordførarar. To av dei møtte på Stortinget. l alt var 8 av 
11 søner eller svigersøner av Lars Kolbenstvedt - stamfaren -
i periodar ordførarar eller varaordførarar i Sand, Suldal eller 
Hjelmeland. Dei sto altså i fremste rekka for å modernisera 
lokalsamfunna i Indre Ryfylke både med skular, kommunikasjo
nar, bankvesen og anna. Familiemessig var Kolbenstvedt'ane 
flinke til å knytta alliansar til bondearistokratiet andre stader i 



Njaal Larssen Kolbenstvedt var eldste son av Hjelmelandslensmannen, 

og såleis odelsboren til Kolbeinstveit. Han hadde 6g stor interesse 

for slektsgarden, og midt på 1920-talet var det han som åtte 

Kolbeinstveit (men utan tinglyst skøyte). 11924 finn vi ingeniør Njaal 

Kolbenstvedt, Askim, og frue, Gudrun Kolbenstvedt, som fadderar 

for Thor Brustveit, son til paktarekteparet på Kolbeinstveit, Agnes og 

Ola Brustveit. Thor vart døypt 9. november. Dette biletet viser Njål 

Kolbenstvedt og eldste dottera, Kristine, sidan kriminalsjef i 

Stavanger. (Eigar: Anna Tveit) . 

Ryfylke og på bylandet (Stavanger). Bertrand Kolbenstvedt vart 

ein tidleg industrigrunder i hovudstaden (Elektrisk Bureau). 

Kristiania (Oslo) var den naturlege arena for Kolbenstvedt-ane 

gjennom mange generasjonar. Då Hans Jæger ergra seg 

grøn over den høgtidelege Suldalsbonden Njeld Kolbenstvedt 

midt på 1880-talet hadde familien hatt tilknyting til Kristiania i 

nesten 50 år. Sidan var Bertrand Kolbenstvedt sin villa på 

Uranienborg terasse eit samlingspunkt for familien gjennom 

fleire generasjonar. Kolbenstvedt'ane tok sine vidaregåande 

studiar i Kristiania/Oslo. Dei fleste Kolbenstvedt'ane frametter 

1900-talet tok høgare utdanning og vart økonomar, ingeniørar, 

juristar, legar, professorar. 

Greinar av familien har til nyleg vore aktive nynorskfolk og 

dyrka det folkelege. Det går linjer frå Njeld Kolbenstvedt, som 

i 1885 var ein av fleire forlagsstillarar for jamstelling av bok

mål og nynorsk, til barnebarnet hans Njaal Kolbenstvedt, som 

ei tid var nestformann i styret for Det norske teateret i Oslo. 

Eller til bror hans, banksjef og nynorskmann, Olav 

Kolbeinstveit på Sand. Denne linja går og attende til gamle 

Lars Kolbenstvedt som møtte på stortinget i sine vadmelsk

lede, og til nauda brukte dresstøy til for. Det var han som etter 

eige utsagn hata «vindmakeri», og som skreiv i den uferdige 

sjølvbiografien sin : «Folk som gjør sig til av noget har altid 

forekommet mig saa ækle, skjønt de snarere burde være 

gjenstand for medlidenhed end for hat; ti de mangler virkelig 

forstand.» Sonasonen, lensmann Lars Njeldsen Kolbenstvedt 

i Hjelmeland, hadde det same karaktertrekket: «han hata alt 

smigerogstrevervesen ». 

Dei unge og moderne Kolbenstvedt-ar/Kolbeinstveit-ar av i 

dag er som folk flest. Utdanning og yrke har gjort dei aller 

fleste til bymenneske. Dei skriv sine SMS-meldingar og midt 

i eit hektisk daglegliv tenkjer dei nok lite på at dei stammar 

ned frå ei sentral Ryfylkeslekt på 1800-talet. Og for den del 

at dei attpåtil får familien dokumentert og fokusert gjennom 

eit eige bygdetun i kraftkommunen Suldal. Men dei er inter

esserte i røtene sine, og held mellom anna dei gamle nam

netradisjonane i hevd. På internett kan vi sjå både kva 

mange av dei driv med profesjonelt, og kva dei heldt på med 

i fritida si . Dei er dessutan alle framleis i ganske nær slekt 

med kvarandre. 
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u nn heim 
Av Grete Holmboe 

Det eldste biletet me kjenner av Kolbeinstveit er tatt av fotografen K. Knudsen rundt 1887. Det viser bygningane og hagen, med gjerde og 
flaggstong. Ved vatnet ligg naustet med tre stavreis og med bordtak. Foto utlånt av Billedarkivet, Universitetet i Bergen. 
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Gardshusa på Kolbeinstveit kan fortelja oss korleis folk 

har levd på garden til ulike tider og om ei bygningshisto

rie som er typisk for ein mellomstor gard i Ryfylke på 

1800-talet. For å forstå bygningane på Kolbeinstveit, vil 

me i denne artikkelen først gå tilbake og sjå delar av 

utviklinga av den lokale byggeskikken. 

Går vi riktig langt tilbake er spora etter stolpehol ei viktig kjelde 

til å forstå korleis folk har budd i førhistorisk tid. For å forstå 

korleis husa har sett ut over bakken må ein søka til eksiste

rande bygningar og søka forstå handverkstradisjonane utifrå 

dei funna ein har gjort. 

Ved utgravinga av kulturhustamta på Sand fann ein spor etter langhus. 

Det me veit er at fangstfolket hadde telt som dei tok med seg 

etterkvart som dei flytta på seg. Spor etter steinar som har 

halde på teltduken, og eldstad midt i denne steinringen fortel 

oss om det. 

Ved utgravinga av kulturhustomta på Sand i 1999 fann ein dei 

eldste spora etter fast busetnad datert til tidleg romertid , dvs. 

hundreåra rundt Kristi fødsel. Her var spor etter fleire hus frå 

ulik tid som har avløyst einannan . Husa var bygd i ein stav

konstruksjon, truleg ein forgjengar til stavkonstruksjonen me 

kjenner i våre uthusbygningar. Stavreisa sto godt inni husa, og 

bar ein stavlægje som heldt sperra. Sperra var dradd ned på 



sidene og kvilte på ein vegg av sekundære stolpar, slik at 
huset vart 3-skipa. Det var spor etter eldstad i husa, og koke
groper. Husa hadde ein langstrakt form, og folk og dyr budde 
side om side under same tak. Truleg har det vore eit og to hus 
til ein kvar tid. Utgravingane på Sand er dei einaste som er 
gjort i Suldals-området som kan fortelja oss noe om korleis 
bygningane her har sett ut. 

UTVIKLINGA AV TUNET 
Først i mellomalderen finn ein dei første lafta bygningane. Det 
ser ut til at den nye byggeteknikken kom samtidig med at dei 
ulike funksjonane på garden fekk kvart sitt hus. Tuna gjekk 

igjennom ei radikal forandring . Bustadhus og husa for oppbe
varing av mat og dyr vart tømra, medan den gamle stavkon
struksjonen heldt fram som byggeskikk for løer, naust og 
uthusbygningar. Det var stor forskjell på mengde hus og på 
storleiken på husa, men prinsippa for oppdeling og inndeling 
av bygningane var den same om det var 5 hus i tunet eller 35. 
På det freda tunet på Lid ved Hylsfjorden ser ein eksempel på 
ei slik tunskipnad frå mellomalderen , sjølv om desse husa 
ikkje er så gamle. 

l første del av 1800-talet ser det ut som der skjer ei endring att 
av det gamle gardstunet frå mellomalderen, og dei ulike funk-

Eit av langhusa slik arkeologane trur det kan ha sett ut. Det er stavpara i midtskipet som ber takkonstruksjonen. Sperra er trukke ned og kvilar på ein stolpevegg. Stavkonstruksjonen er truleg ei tidleg utgåve av stavkonstruksjonen me kjenner i dag. Modell: Arkeologisk Museum, Stavanger 



sjonane samlast under eit tak att. Den store samfunnsforska

ren Eilert Sundt reiste rundt i landet på denne tida og studerte 

den gamle byggeskikken . l 1860 var han i Suldal. Etter dette 

skriv han: 
« . . . her fik jeg ikke a/ene den forklaring af kjendte mænd, at 

det indtil nu nylig havde været almindeligt at have på går

dene en sådan stue og en lignende bod, men jeg traf endog 

til at se hin forandring foregå så at sige for mine øine: jeg var 

i et hus, h vor boden netop var flyttet hen til stuen, men arbei

det med at indrette under-rummet til et stadseligt sengevæ

re/se og med at indrette en del af forstuen til kjøkken var ikke 

ganske færdigt endnu.» 

Dette er starten på utviklinga av det tredelte stovehuset me kjen

ner i Suldal og i Ryfylke. Der den lafta stova er sett inntil bua, 

eller omvendt, med ein gang og kjøkken i mellom. Både bu og 

stove var tømra, medan kjøkken og gang var i reisverk som var 

kledd med bord på begge sider. Over stova var stovelemen, og 

over bua var bualemen. Bu og stove var svært ofte i forskjellig 

tømmer og lafteteknikk, det gamle kinningslaftet, og det nye 

sinklaftet som vart tatt i bruk frå rundt 1850. Dette tyder på gjen

bruk av det gamle tømmeret. Tradisjonen fortel om at den eine 

stova i huset er flytta ved gifte, skifte, eller av andre grunnar. 

Kjeldene fortel og om løer som har vore splitta opp, og så og 

så mange reis som har vore flytta på og bygd på. Med den nye 

landbruksutdanninga på 1850-talet kom og dei nye driftsbyg

ningane. Det lafta fjaset, sauhuset, geithuset og stallen vart 

samla under same stavløekonstruksjon. 

DEN GAMLE RØYKSTOVA 
Den gamle røykstova besto av ei lafta (tømra) kasse. l eine 

gavlveggen var ein gang i reisverk og eit lafta kammers til 

oppbevaring av mjøl og korn. Det var dør frå stova til begge 

desse romma. Det kunne vera ein skut i eine enden på huset 

til ved, og i andre enden ein skut for reiskap. Stova var bygd 

med sperretak og tro, og tekka med never og torv. Både Eilert 

Sundt og Kristofer Visted/Hilmar Stigum fortel om ein røykomn 

dei fann i området frå Ryfylke til Nordmøre. «l eit hjørne var 

det murt opp ein omn som nærmast likna ein bakaromn. Den 

hadde ikkje pipe, så røyken gjekk ut i rommet og opp i ei ljore 

i taket.» Me har ikkje registrert slik omn gjennom vårt regis

treringsarbeid, men i gamlestova på Røynevarden finn me 
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Oppmålingsteikning av Gamlastova på Røynevarden med ein typisk 

planløysing for ei røykstove. 

open eldstad. Den står i eine hjørnet mot kammerset. 

Eldstaden er mura opp av stein, og det er ljore i taket for 

utslepp av røyk. 

Røynevarden er kan hende den sikraste kjelda me har på kor

leis ei slik røykstove var innreia. Det var ei innreiingsform som 

heldt seg i generasjonar, og som i prinsippet var den same 

anten det var eit stort og staseleg stovehus, eller ei lita stove. 

Eldstaden hadde sin plass i hjørnet mellom døra til kammer

set og bakre langveggen. l hjørnet ved bakre langvegg og 

andre gavlvegg var senga der husfolket sov saman med dei 

minste ungane. Halvard Røynevarden fortel at då dei var 

ungar, sov dei på sauhuslemen. Ved glaset på andre lang

veggen sto bordet, og i det fjerde hjørnet, på kortveggen eller 

langveggen sto mjølkehylla. 

Då pipa vart tatt i bruk, vart det muleg å leda røyken frå eld

staden over tak. Dette gjorde at ein kunne ha lem i stovehu

set, stovelem, kor ungane og tenestefolket sov. 

Etter kor stor garden var, kunne ein i tillegg til stovehuset ha 

ei bu som tente som gjestehus, eit loft for oppbevaring av mat 

og klede og eldhus til baking, slaktearbeid og koking av kles

vask. 



Gamlastova på Røynevarden er det beste eksemplet me kjenner 
som kan fortelja oss korleis ei røykstove så ut. 

Open eldstad i Gamlastova. Røyken gjekk opp i ei ljore i taket. 

DET TRE-DELTE HUSET PÅ KOLBEINSTVEIT 
Huset på Kolbeinstveit vart truleg sett opp av Lars 
Kolbenstvedt og sto ferdig i 1851 . Sjå eiga rammetekst om 
dette. Fire år seinare, i 1855, selde han garden til sonen Njeld 
L. Kolbenstvedt. 

Me veit at det gamle Tveit-tunet låg noe lenger vest for det 
noverande tunet, ved Tveitåno. Me veit ikkje korleis det såg ut 
der, men truleg var det eit mellomstort tun der kvar funksjon 
hadde sitt hus. Lars Kolbenstvedt sat med nye idear som han 
ville realisera , og valde å sette opp moderne stovehus og ny 
driftsbygning på ny tunplass. Det vart også sett opp stall, eldhus 
og smie, og naust nede ved vatnet. l folgebrev frå 1855 vert det 
nemnt at seljar får fri «Benytte/se af Saugen til at skjære til eget 
Brug». Denne saga vart truleg sett opp i samband med hus
bygginga. Vidare veit me at det var kvernhus og tørke. Hilda 
Århus hugsar at dei gjekk til åno og mol havremjøl medan far 
hennar forpakta garden. Dette var i tida mellom 1930 -1945. 

Det låg mykje kapital i ferdig skore tømmer. Det var såleis vanleg 
å flytta med seg delar av bygningar som på ein eller annan måte 
kunne nyttast oppatt. Me finn mykje spor av gjenbruk i bygning
ane på Kolbeinstveit. Saman med eigne betraktningar, intervju av 
tidlegare brukarar og gamle branntakstar fortel det om ei utvikling 
av byggeskikken, om livet på garden og ei stor ressursutnytting. 

Det var eit moderne, flott gardshus som vart sett opp på 
Kolbeinstveit, i klassisistisk stil som var på moten i Noreg frå 
tidlig på 1800-talet. Det var symmetri, enkle, reine liner og 
knappe takutspring. Hovuddøra var midt på fasaden mot vat
net, og var ramma inn med enkelt listverk med klart førebilete 
i søyler frå dei greske templa. Glasa var nok noe gamalmo
dige for den tida, 2-rams glas, med 8 ruter i kvar rame. 

Huset var «bordklædt paa 3 sider, hvidmalet og tækket paa 
den søndre Side med Teglsteen, og paa den nordre Side 
med Papiirtag». (Branntakst frå 1861). 

l branntakst 11 år seinare står det: 
«Bygningen der ved forige Takstforretning befandtes at vere 
tekket med Pap paa nordre Side, er senere tækket med 
Teg/steen, ligesom Bygningen udvendig rundtom er bord
kledt og ma/et.» 



Kven etablerte det nye tunet på Kolbeinstveit, og kven bygde 

dei moderne husa der? 
Halvard M. Hoftun skriv i «Suldal gards- og ættesoge» (s.420) at hei

mehusa på Kolbeinstveit «vart ein gong i 1800-åra flytte til det nove

rande tunet frå «Gamla Tveit», ein flat bø eit stykke nedanfor (i ret

ning mot Veka)» . Eller sagt på ein annan måte: det gamle Tveit-tunet 

låg på ekra rett overfor fossen i Tveitåno, der det i dag står kvern, 

tørke og vasshjul. Hoftun - som må ha hatt si opplysning etter tradi

sjonen - fortel ikkje kven som etablerte det nye tunet på 

Kolbeinstveit. Men av andre har det vore knytta til Njeld 

Kolbenstvedt, og då etter at han kom heim frå landbruksskulen på 

Austrått. Derimot skriv Magnus Vaage i 1948 i ein artikkel i avisa 

Rogaland (12. juni 1948) at Lars Kolbenstvedt i Vågje «bygde nye, 

gilde våningshus, mest like» både i Vågje, på Kolbeinstveit og på 

Steine. Det var i ein artikkel om garden Vågje, og informanten hans 

må ha vore Sigurd Vaage, dåverande oppsitjar der. 

Frå dei åra Lars Kolbenstvedt hadde odelsgarden sin - 1826-1834 

- skriv han sjølv at han «arbeidet av alle kræfter paa at bygge op og 

forbedre gaarden». Mykje tyder på at det var tunet på «Gamla Tveit» 

han sette i stand då kring 1830. Men så flytta han altså til Vågje med 

familien sin 1833/34. Kolbeinstveit vart bygsla vekk til kvilldølen Ola 

Halvorsen frå Stuv og kona Kristi Jonsdtr. frå Steinbru. Dei hadde 

Kolbeinstveit fram til 1847, altså i 15 år. 

Dei eldste borna til Giske og Lars Kolbenstvedt var i ferd med å bli 

vaksne på slutten av 1840-talet. Mykje tyder på at ekteparet i Vågje no 

på nytt såg seg mon i å setja i stand odelsgarden Kolbeinstveit til bustad 

for ein av sine. Det kan jamvel vera at dei hadde planar om å la sonen 

Njeld ta over i Vågje, og sjølv setja seg til på Kolbeinstveit i eldre år. 

Lensmann Albret Vasshus i Suldal, som forvalta Kolbeinstveit frå kring 

1930, var gifta inn i Kolbeinstveit-familien. Han var ein særs godt orien

tert person på alle måtar. Då bokverket «Norges Bebyggelse» var under 

arbeid midt på 1950-talet, gav han opp årstalet 1851 som byggjeår for 

både hovudbygning, hestehus, smidja og kombinert fjos, stall og låve på 

Kolbeinstveit. Han skriv altså 1851 og ikkje til dømes «kring 1850». 

(Hestestallen var likevel truleg yngre). 

Det vi veit er at unge Njeld Kolbenstvedt fekk skøyte på garden den 

25. oktober 1855. Kjøpesummen var 700 spd. l folgebrevet, som vart 
skrive same dagen, gav Njeld faren Lars Kolbenstvedt rett til «frit 

Brug og Benyttelse af et Værelse i mit Huus, kaldet «Arken»». Arken 

er sjølvsagt den same arken som framleis står som eit utbygg på 
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taket på sørsida av våningshuset på Kolbeinstveit, mot 

Suldalsvatnet. Men så er det ei interessant opplysning til i folgebre

vet. Det gjev nemleg Lars Kolbenstvedt rett til «fri Benyttelse af 

Saugen til at skjære til eget Brug». Det var altså sagbruk på garden. 

Det er uvisst kor denne saga sto, men det kan vel ha vore i Tveitåno. 

Og det kan ha vore ei tidleg sirkelsag dei tok i bruk på Kolbeinstveit 

alt då kring 1850. Det var 6g sag på Kolbeinstveit då Lindum vart 

bygd sommaren 1885. 

Det ligg framme i dagen å tolka desse kjeldene slik at det var Giske og 

Lars Kolbenstvedt som bygde opp det moderne tunet på Kolbeinstveit. 

Sagbruket må ha vorte sett opp her av same grunn. Og anleggsperio

den kan ha gått over nokre år etter at siste bygselmannen flytta derfrå 

i 1847. Dette same året finn vi eldste son til Giske og Lars - Njeld 

Larsen (f. 1828) - som fadder for eit husmannsbarn i Sundet under 

Kolbeinstveit under namnet Njeld Vaage. Planen kan godt ha vore at 

Njeld skulle ha Vågje og at dei gamle skulle setja seg til på 

Kolbeinstveit, for sidan å la ein yngre son ta over etter seg der. 

Njeld Larsen Kolbenstvedt gjekk landbruksskulen på Austrått i unge 

år. Det har likevel ikkje vore mogeleg å finna det eksakte årstalet. 

Soga fortel at han trefte kona si, Oleana, på Austrått. Ho var då i 

huset hos syster si , kona til styraren på skulen, fru Budde. Vi finn at 

fru Budde døydde frå to små born i året 1851 . Det kan ha vore i sam

band med dette at Oleana - 18 år gamal - kom til Austrått, og at det 

var dette eller det fylgjande året Njeld Kolbenstvedt var på Austrått. 

Han og Oleana gifta seg i 1853. l april 1855 døydde Giske 

Kolbenstvedt, truleg i Vågje. l oktober same året sat enkjemannen 

Lars i Vågje og skreiv skøyte på Kolbeinstveit til sonen Njeld. 

Vi kan altså sjå føre oss ein noko lang «anleggsperiode» for det nye 

tunet på Kolbeinstveit frå 1847 til 1851 der Giske og Lars 

Kolbenstvedt spelte hovudrolla, kanskje med tanke på å busetja seg 

der fast i eldre år. Men så døydde Giske, og Lars valde likevel å bli 

verande i Vågje. Men han tok unna rett til å bu på arken når han var 

på Kolbeinstveit, og han tok dessutan unna rett til å ha til fri bruk den 

austre stova med sidekammer viss han fann for godt å busetja fast 

på Kolbeinstveit i eldre år. Noko seinare bygde han eit nytt og stort 

stovehus i Vågje (ferdig 1863). 

Ernst Berge Drange 

FOL K I Ryfylke 2004 
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Stovehuset på Kolbeinstveit vart sett opp i 1851. 

·y 
• • • 

Stovehuset på Kolbeinstveit er eit typisk hus for ein mellom
stor gard på den tida. Det vart bygd med ei 3-delt løysing , med 
ei lafta stove og bu på kvar side av gangen og kjøkkenet. Det 
vart bygd lem over heile huset, og ein flat ark mot vatnet. Bak 
stova ligg stovekammerset, og bak bua finn me buakammer
set. Huset er bygd med to bjødnar (åsar) som kvilar på skilje
veggane mot stove og bu . Vidare er det sperr som ligg på 
bjødnane, og tro (undertak) oppå der att. Kolbeinstveit-huset 
har teglpanner. Hus av dette slaget hadde like gjerne torvtak. 

Bua og buakammerset har tydelege merke etter gjenbruk, 
og er truleg flytta frå gamle tunet. Bua måler 5x5 meter. Ho 
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er lafta som ei laftekasse av rundstokk som er skava rett 
inn mot bua . Det er brukt kinningslaft, eller raulandslaft 
som det og vert kalla , etter det eldste eksempelet på denne 
type laft ein først kjente frå Raulandstova frå Uvdal i 
Numedal frå 1250-talet. Ein kan tydeleg sjå dei hogne kin
ningane i hjørna i bua. Ved døra ser me gamle beitskier 
som viser at det har vore ei mykje lågare , og noe breiare 
dør her før. 

På kjøkkensida kan ein sjå at kammersveggen er sett inn
til buaveggen . Tømmeret i denne veggen, som er baksida 
av bua og buakammerset, viser ei blanding av runde slok-
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Kart over husa på Kolbeinstveit. 

1 - Stovehuset 
2- Løa 
3- Stallen 
4- Eldhuset 
5- Smia 
6 - Guggedalsloftet 
7 - Stabburet frå B/eskestad 
8 - Hus for trøskjeverk 
9 - Stølshus frå Nes/ia 

10- Røsselistova 
11 - Badstove frå Guggedal 
12 - Kvern frå Nerheim 
13- Turke frå Helganes 
14 - Hjulhus 
15- Eldhus 
16 - Kjerresvål 
17- Naust 
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U OPPHAVELEGE GARDSHUS SOM ER BORTE 



kar og noe avretta stokkar. Noen av dei har flyttemerke, 
men det ser ikkje ut som ein har følgt dei når huset vart sett 
opp. 

Bualemen er lafta av same type tømmer som bua. Dette kan 
tyde på at den bygningen som vart flytta frå gamle tunet 
hadde lem og pipe. 

Tømmeret i stova, stovekammerset og stovelemen er hogd 
med sinknov. Denne lafteteknikken vart tatt i bruk i Suldal på 
midten av 1800-talet. Det er sinklaftet med tapp, og stokkane 
er kløyvde og høvla jamne på innsida. Veggane i romma er 
heilt jamne, med rette hjørner. Baksida av veggane, dvs. mot 
gang og kammers, er det ytterste av stokken , hudn, skore av. 
Her og der ser me spor etter oppgangssag . Det er ikkje råd å 
sjå novrekkene, då desse er gøymt bak bordkledninga. 

Det var to piper i huset. Den eine ei gråsteinspipe som gjekk 
frå kjøkken og opp gjennom taket. Den andre gjekk frå loftet 
over bualemen og opp over taket. 

«l den i Kjøkkenet værende Skorsten er en Comfur, forsynet 
med Malmrør, der gaar opigjennem Skorsteenen. Ovnen i 
Storestuen (Bua) og det østre brystvere/set ere farsynede 
med Jernrører, der gaar ud i en paa Loftet af Teglsteen m uret 
Lodpibe, dergaaropigjennem Mønet» .( Branntakst 1872). 

Mellom stova og bua ligg gangen og kjøkkenet. Hovuddøra 
fører inn til gangen, og det er dør frå tunet inn i kjøkken , og 
mellom kjøkkenet og gangen. Mellom døra til stovekammerset 
og stova er ei open grue. Me har forstått at her var grue like 
frå starten , og at her var komfyr i 1872. Grua er murt med 
naturstein med kalkmørtel. Truleg har heile grua hatt kalka 
overflate slik som ein ser på pipa på lemen. 

«l Huset findes 4 kakkelovne og en Skorsteenspibe i 
Kjøkkenet som gaar fra neden af op igjennem Taget, og en 
Pibe fra Loftet og igjennem Taget». (Branntakst frå 1861) 

Onmane vert nemnt som kakkelomnar, 4-etasjes i stova, 5-
etasjes i bua og 3-etasjes på bualemen og kvistværelset. l 
1924 vert det nemnt at det er 5 omnar. Truleg er den 5. omnen 
den våre informantar nemnar sto i stovekammerset. Med 

unnatak av stovekammerset står omnane framleis. Det er 
omnar frå Stavanger støberi og dok, og Ulefoss. 

BRUKEN AV HUSET 
På bakgrunn av skriftlege kjelder og intervju med tidlegare 
brukarar har me prøvd å danna oss eit bilete av korleis ein 
har brukt husa på Kolbeinstveit. Me har snakka med Anna 
Tveit, dotter til Anna og Ola T. Brustveit som forpakta garden 
frå 1903 - 1930, med Hilda Aarhus, dotter til Olina og Jo 
lversflaten som var forpaktarar frå 1930 - 1945, Gurid Grov, 
dotter til Ingrid og Odd lversflaten , 1945 - 1959 og med Tora 
og Olav Berge som var dei siste som forpakta garden , 
1959-1965. 

l skøytet frå Lars til sonen Njeld Kolbenstvedt skrive i 1855 
heiter det: 

«Skal han (d. v.s. gamle Lars) have frit Brug og Benyttelse af 
et Være/se i mit Huus ka/det «Arken» samt fornøden 
Brendeveed, som jeg hjembringer fra skoven og leve res ham 
tør og ophuggen. Hvis Fo/getageren tinder for godt at 
opho/de sig paa Kolbenstvedt skal han have fri Brug og 
Benyttelse af Stuen med Sidekammeret i den østre Ende af 
Vaaningshuset samt den dertil fornødne Veed, tør, hjem
bragt og ophugget» etc. 

På Kolbeinstveit vart altså bua halde av til folgetakaren . Anna 
og Ola Brustveit hadde leigeforhold til Lars og Kristine 
Kolbenstvedt som budde på Hjelmeland. Dei sette og av bua 
til eige bruk. Ingen av brukarane rådde noen gong over desse 
romma. Då museet etablerte seg på garden i 1955, disponerte 
dei bua, buakammerset og seinare og bualemen. l tilsvarande 
hus i bygda , var bua rett nok ikkje brukt til dagleg , men var til 
fint, når det var gjestar på garden. Det var i bua og buakam
merset dei vart innlosjerte, og det var i bua det vart dekka opp 
til gjestebod. 

Bua på Kolbeinstveit er i dag innreia på tradisjonelt vis. Her er 
etasjeorrm i hjørnet mot kjøkken og kruneseng i hjørnet mot 
buakammers og ytterveggen . Ingen av våre informantar kan 
hugsa at det var seng i bua, og slett ikkje kruneseng. Men dei 
hugsar godt at det var ein fin benk med trekk midt på ende
veggen som no. Midt på golvet sto eit rundt bord med hjul 
under beina, og stolar med raudt trekk. Gurid hugsar endatil 
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den grøne løparen med frynsar som låg på bordet. Det kan 
høyrast ut som at det er dei same møblane som står i bua i 
dag. Truleg har dei stått her sidan bua vart tatt i bruk av Lars 
Kolbenstvedt. Elles er bua i dag innreidd med skatoll og kister 
av finaste slag. Desse var for oppbevaring av klede. Kista mot 
gangveggen er truleg måla av hallingdølen Lars Aslakson 
Tragethon, som la grunnlaget for Ryfylkemålinga. 

Stovemøblane som står i bua i dag kan ha følgt huset frå Lars 
Kolbenstvedt si tid. 

Anna hugsar godt at det var berre ei seng i buakammerset. 
Dette rommet fekk dei bruka når det kom gjeve gjester på 
besøk, som for eksempel gudmor Kari frå Kvildal. 

Både Hilda og Gurid hugsar det var 2 senger her. 

Stova vart brukt til dagleg. Det var ei stor og god stova, og det 
varmaste rommet i huset, saman med stovelemen. Her var 
der omn mot kjøkken, og ei uttrekkseng i motsatt hjørne. Det 
var senga til husbondfolket. Då Anna var lita , sov ho og søs
tera i trekkbenken som sto midt på veggen mellom senga og 
glaset. Ved glaset sto eit slagbord med oljelampe over, og ved 
døra ei mjølkehylle med rutete forheng. Her sto fløyteholken. 
Agnes og Ola hadde forsete på eine sida av bordet og stolar 
likevel. Golvet var malt, men veggene var kvitskura tømmer. 
Anna hugsar godt at det vart skura med never kvar vår. Mora 
var ute og reiv never, silkenever som var så mjuk og fin . 
Denne neverskuringa var ein fæl jobb. 

l kroken ved glaset hadde Jo og Olina ein kommode som sto 
på skrå. Mellom senga og kommoden fekk dei etterkvart korg
møblar, to stolar og eit rundt bord (Hilda). Seinare vart senga 
i stova skifta ut med divan, og bordet vart sett midt i rommet 
med ei lysekrone over. (Gurid). Ingrid og Odd hadde bord midt 
på golvet, skjenk på kortveggen, to gode stolar og bord med 
radio på ved glasa. No var mjølkehylla erstatta av skrivebord . 

Tora og Olav hadde salongmøblar rundt divanen, og bord med 
stolar rundt ved glasa. 

Innreiinga av stova har sjølvsagt endra seg med tida. l dag er 
stova tilbakeført med ei tradisjonell innreiing tilnærma slik 
stova såg ut i 1903-1930. 

Stovekammerset har vore nytta som soverom så lenge det 
budde folk på garden. Då Anna voks opp, var det besteforel
dra som sov her. Det vart brukt som foreldresoverom av dei 
seinare brukarane. Der var omn i rommet, og elles har her 
vore ulike former for oppbevaringsmøblar. Det var etter at 
museet tok over heile huset at stovekammerset vart kjøkken. 
l dag fungerar det som eit moderne kjøkken for servering av 
museet sine gjestar. 



Stova på Kolbeinstveit er innreia tilnærma slik ho var i familien Brus/veit si tid frå 1903 - 1930. Dette var eit mønster for slike stover i fleire generasjonar. 

Kjøkkenet ligg mellom stova og bua. Det er i enkelt reisverk 
som er kledd på begge sider. Maten vart frå gamalt kokt på 
grua. Men i branntaksten frå 1872 står det at det var komfyr i 
grua . Anna hugsar godt den store vedkomfyren som sto inni 
grua . Her var det plass til at to familiar kunne koka samtidig, 
og der var steikeomn. Det var avdelt eit spiskammers frå ytter
dør og eit godt stykke bortpå buaveggen. l spiskammerset var 

det veggfaste hyller mot bua og i endeveggen , der dei oppbe
varte mat, og ein benk under glaset. Under kjøkkenglaset var 
det kjøkkenbenk, ein enkel benk med ei hylle i starten . Det 
kan høyrast ut som at benken har vorte utbetra seinare og har 
fått skapdør. Ved spiskammersveggen sto eit slagbord der dei 
åt om sommaren og elles brukte dei det til arbeidsbord . 
Vassbøttene sto på ein benk ved gangveggen, og over denne 



benken har det vore ei tallerkenhylle. Det var eit kaldt kjøkken 
der det var is på vassbøtta om vinteren, og maten fraus i spis
kammerset. 

l Ingrid og Odd si tid vart det lagt inn vatn, og då vart det sett 
opp ein utslagsvask ved benken. Då elektrisiteten kom, fekk 
dei magasinomn som vart sett inn i grueopninga. Heile kjøk
kenet, med grue og alt, vart kledd med huntonittplater og måla 
lysegrønt. Dette hjalp nok noe mot kulda. Likevel har både 
Gurid og Tora eit klart minne om det kalde kjøkkenet. 

Også gangen var eit kaldt rom. Her sto det eit grønmåla skåp 
på veggen mot kjøkken. Anna hugsar dei brukte det som lin
tøyskåp, medan Hilda og Gurid hugsar det som eit skåp med 
finare kjørlar. Då Ingrid og Odd fekk telefon, vart den hengt i 
gangen. Der vart han hengande også hjå Tora og Olav. 

l gangen er det luke ned til potetkjellaren som går under heile 
stova. Potetinntaket gjekk føre seg frå utsida gjennom to hol i 
muren i den enden av huset som vender mot vest og dei høge 
bøketrea. 

Frå gangen går trappa opp til lemen. På lemen finn me rulle
boden rett fram. Her står framleis den gamle steinrulla som vart 
brukt i Agnes si tid. Det var tungt arbeid å bruke den. Ein måtte 
vera to om det. Men Agnes var flink, og folk kom til ho for å få 
hjelp til lintøyet sitt. Hilda kan hugsa denne steinrulla , men mor 
hennar rulla klede på valserulle nede i gangen. «Rudlå», som 
rommet vart kalla, vart seinare mest nytta til vekksetting. 

Arken, eller kvisten, som alle våre informantar kallar rommet 
ved sida av trappa, var eit fint, tapetsert rom, med utsikt ned 
til vatnet. l branntaksten frå 1872 står det: 

«lndvendig er ogsaa flere Farbedringer gjorte, dels med 
Afpaneling og Bekledning ovenpaa og deels ved Betrekning 
og Maling omkring i Verelserne. l det hele taget er Bygningen 
vesentlig forbedret.» 

Arken vart tapetsert oppatt med kulturhistorisk tapet i 1984. 
Som tidlegare nemnt var arken sett av til gamle Lars 
Kolbenstvet. Det var omn i rommet, og seng . Anna og søstera 
Sigrid fekk ligge i dette rommet om sommaren når dei var 
store nok til det. Elles vart det brukt til gjesterom. 

Det andre «betrekte vereiset» må ha vore stovelemen. l 2004 
vart det trekt på ny med papp oppå gamalt måla papir, papp, 
tapet, plater og endå meir tapet. Den nye pappen vart måla i 
same farge som dei eldste fargerestane me fann, og skal gi eit 
inntrykk av korleis rommet såg ut på 1870-talet. På stovele
men var det 3 store senger som følgde huset. Også i skrå
kammerset var det faste senger. Anna fortel at ungane sov på 
stovelemen etterkvart som dei voks til, saman med teneste
jentene når dei var der i onnene. Drengane sov i løa. Det var 
ei luke i golvet ned til stova. Den vart opna for å sleppa var
men opp. Over holet hadde dei eit stativ av noe slag, der dei 
hang dei heimevovne kvitlane så dei skulle bli gode og varme 
til dei skulle legga seg . Korleis dei har ordna seg og brukt 
lemen har nok variert noe. Tora og Olav flytta etter kvart 
soveromsmøblane sine opp på stovelemen. Nest etter stova 
var det det varmaste og beste rommet i huset. 

Bualemen, eller salen, som dei kalte det var frå gamalt brukt 
som gjesterom. Her var omn på rommet og det var to senger 
etter kvarandre på veggen mot skråkammerset. Både Anna og 
Hilda hugsar dei som faste senger. Då Ingrid og Odd budde 
her, var det far til Odd som brukte dette rommet, og då Tora 
og Olav var forpaktarar, var salen sett av til museet. 

Skråkammerset mot sør vart brukt som kleskott. Gurid var nok 
heldig. Ho fekk bruka dette rommet til leikestove. 

l skråkammerset på andre sida av salen står framleis den 
store mjølbøra. Ho er oppdelt i 3 rom, og vart brukt til oppbe
varing av korn og mjøl. Jo og Olina hadde også kjøtet heng
ande til tørk her. Vidare var det eit lågt bord med stablar av 
flatbrød. 

LØA PÅ KOLBEINSTVEIT 
Løa på Kolbeinstveit er ei stavløe, eller grindbygd løe, som ho 
og vert kalla . Det er i utgangspunktet stavar som står på ein 
hanstein. Stavane er parvis bunde saman med ei slinder 
(bete) til eit reis (grind). For å stiva av er det sett på kroband 
frå stav til slinder i begge sider. Ein må minst ha to reis for å 
laga eit hus. Reisa blir bunde saman i lengda med stavlægje 
som kvilar på slindra. Vidare er dei bundne saman av ei neg
ling nede, og ei oppe som går frå stav til stav. Desse fungerar 
og som feste for bordkledning som blir nagla, eller spikra til 



Løa på Kolbeinstveit i 1987. 

neglingane. Vidare vert konstruksjonen stiva av i lengda med 
skråband eller krossband som går frå stav til stav. Løa hadde 
sperretak, liggande tro, never og torv. Ein eldre variant av løa 
var at ein i staden for skråband og krossband hadde kvarka
band . Desse gjekk frå stavlægje til stav. 

Denne type løe finn ein frå Agder i sør til Nordmøre i nord, 
men ikkje aust for fjellkjeden . Ein har spor som tyder på at 
prinsippa i denne konstruksjonen er frå om lag 2000 år før 
Kristus, og me har grunn til å tru at me kan følgja den hand
lingsborne kunnskapen om denne teknikken like fram til i dag. 

Framleis er det handverkarar blant oss som er berarar av tadi
sjonen og er i stand til å setta opp ei stavløe. 

Løa på Kolbeinstveit er ei 6-reis løe, pluss eit stolpepar som 
er sett inn ekstra i austre enden av løa. Ho er 8 meter brei og 
25 meter lang. l tillegg er det vedaskut i eine enden, og rei
skapsskut i andre enden . Torvskut kalla Anna denne skuten, 
sjølv om dei aldri hadde torv. Tilsaman målte heile løa 32,5 
meter. Det er store dimensjonar og store spenn. Dette har ført 
til noe svikt i stavlægjer, og ein har seinare funne det nødven
dig å legga inn ein ny stokk ved sida av stavlægja. Taket er 



lagt med sperr og tro. Mellom troborda kan ein skimta never i 
den delen av taket som vender mot vatnet, medan taket mot 
vegen har vore flislagt. l branntaksten frå 1861 står det at sku
ten mot aust er tekt med torv, skuten mot vest er tekt med 
bordtak og sjølve låven er tekt med torv. Dette vert gjentatt i 
branntaksten i 1872, men då står det at vedskuret i vestre 
ende er tekt med teglstein. l 1924 står det at løa er pannetekt. 

Også løa ber preg av gjenbruk. Dei 4 reisa nærmast stovehu
set er bunde saman med stavlægjer , krossband og neglingar. 
5. og 6. reiset er ein separat stavkonstruksjon som er sett inn
til den gamle løekonstruksjonen. 

Løa er i to høgder. Det er tre lafta rom i første etasje. Fjaset 
nærmast stovehuset vart nytta til geithus eller sauhus etter 
kva som var aktuelt. Dette fjaset og hevdaskuten er lafta med 
kinningslaft. Her finn ein merke i tømra etter flytting. Det skulle 
tyde på at desse romma kan vera flytta frå gamle-tunet. Fjaset 
i midten, der ein heldt kyr, er i sinklaft, og truleg sett opp då 

Snitt av løa som viser stavkonstruksjonen, med stavane som står på 
hans/einane, og er bundne saman oppe med slinder og kroband. 
Dette dannar eit reis. Denne løa har 6 reis i tillegg til eit sto/pepar. 
l første etasje er det 3 laftekassar. Teikninga viser fjosveggen. 
Oppmålt i 1973 av Stein Schjelle og Svein Norheim. 
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Plan av 1. etasje i løa. 
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Odd Stråpa har tatt dette biletet medan kjerresvåla ennå sto. Bortanfor svåla ser me jordbakken som gjekk opp mot døra inn på låven. 

Guggedalsloftet og stabburet frå BIeskestad er kome på plass, og stovehuset er framleis kvitmåla. 



løa var ny rundt 1850. Mellom geithuset og fjaset var ein 
mellomgang som dei kalla fjosgong (Hilda) eller fjossvål 
(Olav). Bak geithuset var eit lite rom for grisen, og så var der 
do. 

Fjaset var innreia med båsar der kyr og ungdyr sto med hovu
det inn mot veggen . Mellom båsrekkene var det tregolv. Det 
gjekk trapp opp i enden av fjaset til høyrommet. 

Både Ola Brustveit og Jo lversflaten hadde geiter. Hilda for
tel at geitene sto i geithuset medan sauene sto i eine delen 
av hevdaskuten. Dei hadde 20 vinterfora geiter, og om som
maren leigde dei geiter som dei hadde med til stølen. Anna 
fortel at bestefar hennar laga hakk (strø) til å ha under 
sauene i hevdaskuten. Hakket vart laga av det som var att 
av treet når veden og lauvet vart tatt. Geitene sto bundne i 
fjaset. På veggen mot vedaskuten var det rugekasser og 
vagl for hønsa, brune italienarar. Odd lversflaten og Olav 
Berge hadde ikkje geiter, og nytta då geithuset til sauhus . 
Hønsa hadde dei i fjossvåla i Odd si tid , medan hesten sto i 
fjaset. 

Låvebrua går opp over døra til fjosgongen , og opp på trøskje
golvet. Det har og vore ein inngang til inn på låven, over hev
daskuten, mellom 5. reiset og det ekstra paret med stolpar. 
Her er låvegolvet forsterka med ekstra bjelkar. Anna seier: 
«Det var som ein opparbeidde, steinsette jordbakke». Ein 
kunne ikkje køyra inn på låven, då det var ein høg terskel. Løa 
er bordkledd på ny i seinare tid, og døra inn på låven er tatt 
bort. Anna kan hugse det var eit hol øvst på denne jordbak
ken . Der låg klukkhøna og rugde på kyllingar. 

Mellom låvebruene var der ei svål , kjerresvåla. Her oppbe
varte ein reiskap, vogner og kjerrer. Der var opning i begge 
sider av svåla, under låvebrua, og stor opning mot vegen så 
ein lett kunne køyra inn reiskapen. Gurid fortel dei sto utanfor 
den store opninga med slaktet, og fekk hengt det opp i dørop
ninga. Det var som eit rom oppunder taket i svåla, med opning 
mot låvebrua og jordbakken. Der oppbevarte dei hesjestaur 
og lauvkjerv. l branntaksten frå 1872 står det skrive om denne 
svåla utan at det vert nemnt noe bruksområde, medan skuten 
i austre enden vert nemnt som kjerreskur. Denne kan ha blitt 
for liten til føremålet. 

Over fjosgongen var trøskjegolvet. Her dreiv Ola Brustveit og 
slo kornet med tust. Seinare kom det både trøskje- og drøfte
maskin på låven. Kornet vart lagt inn på golvet over geithuset, 
og høyet innover låvegolvet over fjaset og hevdaskuten. Det 
var dør og trapp frå fjaset og opp til høyrommet. 

ANDRE HUS PÅ GARDEN 
l branntaksten frå 1861 blir det nemnt tørkehus, eldhus og smie. 
l 1924 står det at eldhuset sto på gråsteinsfundament og var av 
reisverk, det vil seia stavkonstruksjon. Det var pannetekt og 
hadde mursteinspipe med bakaromn. Vidare var det då ei smie 
og kvernhus av furutømmer og med teglpanner, og det var ein 
hestestall av furutømmer som var tekt med never og torv. 

Stallen er bygd i rundtømmer med kinningsnov. Den gamle 
laftemetoden som er nytta kan tyde på at også denne byg
ningen er flytta frå gamletunet. Opprinneleg var han tekt med 
never og torv, men har seinare fått teglpanner. Hesten sto i 
stallen , men Odd !versflaten hadde hesten i fjossvåla , medan 
Olav Berge hadde hesten i ein bås i fjoset. 

Eldhuset låg oppunder berget på andre sida av vegen. Når du 
sto kjøkkenglaset såg du rett på det. Anna hugsar det vart 
baka store runde kaker i omnen . Eldhuset vart elles brukt til 
salting av kjøt og det sto store saltestampar i huset. Eldhuset 
brann det siste året Agnes og Ola budde på garden, i 1929. 
Det var bakaromnen som gav etter og var årsaka til brannen . 

Det var dårleg med vatn i gardstunet, og det som kunne vera 
i bekken, var ikkje anna enn til å vaska fjaset med. Dei bar alt 
vatnet opp frå Suldalsvatnet. Anna minnast at dei dreiv med 
klesvasken nede i stranda. Det var kaldt og hardt arbeid. 

Olina og Jo ominnreia smia til eldhus og brukte denne så 
lenge dei dreiv garden. Seinare vart det sett opp nytt eldhus, 
eller brunnhus, av ei tidlegare kvern (noverande toalettbygg). 
Gurid minnast dei vaska klede i eldhuset. Det var ei grue der 
kor dei varma vatn . Vatnet henta dei frå ei oppkome ved 
vegen. Tora Berge hadde vaskemaskin i kjøkken. Dei brukte 
brunnhuset til mellom anna å vaska mjølkespanna. 

Smia er sett opp i sinklaft, og vart truleg sett opp då tunet vart 
bygd opp rundt 1850. Ingen av våre informantar kan hugsa at 
ho har vore i bruk som smie. 



Biletet viser hagen slik han så ut i 1940, medan O/ina og Jo /versflaten dreiv garden. Foto: Vreim. Utlånt frå Riksantikvaren. 

Det var nok kvernhuset og tørka frå gamletunet som vart nytta 

like fram til etter 2. verdskrigen . Hilda hugsar at far hennar mol 

havremjøl på kverna. Anna hugsar kvernhuset som temmeleg 
til nedfall på 1920-30-talet. 

Det har vore naust på Kolbeinstveit, nede ved vatnet. Me 

ser naustet klart og tydeleg på fotografiet tatt av Knud 
Knudsen ein gong mellom 1887 og 1888. Det er i stavkon-

struksjon med 3 reis , og utan bordkledning . Det ser ut til å 

ha vore bordkledd tak. Anna hugsar naustet. «Det var berre 

reisverk med taket høgt oppe». Dei hadde sjølv pråm som 
låg i båtstø nedanom naustet, då naustet låg litt opp i frå 
stranda . 

På K. Knudsen sitt bilete er det eit gjerde som går langs 
stallen og ned like til vatnet. Dette stemmer med det alle 



Dette biletet viser gjerdet og porten. Foto: Julius Bårdsen. 

våre informantar kan fortelja. Vidare fortel dei at det var 
gjerde frå nova på do til nova på stovehuset, og frå nova på 
stova bort til bøketrea ved vegen ned til vatnet. Anna hug
sar så vidt at det kan ha vore restar av eit tregjerde, men 
det blei erstatta av «vanleg» gjerde. Det var port i gjerdet 
mellom løa og stovehuset, og ved bøketrea. Porten ved løa 
var ein dobbelport av trespilar som spissa noe opp mot 
midten. 

Anna hugsar det var epletre, kirsebær og moreller, og der var 
bærbuskar. Rips og solbær sto i radar nedover, og dei hadde 
stikkelsbær. Ein del av forpaktaravtalen var at dei skulle 
senda bær og eple til Lars Kolbenstvedt på Hjelmeland. Eit lite 
stykke nedanfor gongdøra sto eit rosetre. Det hugsar ho godt, 
men kan ikkje minnast at det var noe bed. Det har nok kome 
seinare, for Olina og Jo hadde blomebed under stoveveggen. 
Her var det pyntegras og haustgeorginar. 



Kolbeinstveit er blitt museumsgard og stovehuset er blitt raudmåla. Også detaljar i kjøkkenet leid same skjebne. Kjerresvåla og jordbakken er tatt 

vekk. l kjøkkenet tok dei vekk spiskammerset på same tida. Biletet er tatt 4 år etter at dei siste brukarane flytta frå garden, i 1969. Foto: Odd 

Stråpa. Utlånt av Tore Moe. 

Alle informantane fortel om steinbordet like nedpå brotet og 

om eplehagen . Det må vera det same bordet som står der i 

dag, og i følgje Olav Berge er det restane etter eplehagen me 

finn der no. Men minnet om flaggstonga har me berre på foto

grafiet etter K. Knudsen. 

KOLBEINSTVEIT-HUSA PÅ MUSEUM 
Flyttinga av Guggedalsloftet og stabburet frå BIeskestad til 
Kolbeinstveit skjedde etter at Rogaland folkemuseum overtok 

garden til museumsføremål i 1955. Dette skjedde medan 

Ingrid og Odd lversflaten framleis dreiv garden. Tora og Olav 

Berge brukte stabburet til å tørka kjøt. 



Elles hadde ikkje desse nye bygningane noe med den gamle 
gardsdrifta å gjera. Etter at dei siste brukarane flytta frå gar
den, vart kjerresvåla og jordvollen ved hevdaskuten fjerna, og 
døra inn på låven i denne delen vart kledd inn då løa vart 
bordkledd på ny. Låven fekk eit reinare og flottare uttrykk, men 
vesentlege funksjonar for gardsdrifta vart tatt bort. 

l stovehuset vart spisskammerset i kjøkken fjerna. Alle hunto
nittplatene vart fjerna frå veggar og grue, og det nye golvet 
vart tatt vekk. Truleg er det dei gamle hyllene frå spiskam
merset som vart bygde om til sittebenkar rundt det store lang
bordet som står her no. Stovekammerset vart gjort om til 
moderne kjøkken . l 2003 vart det modernisert att for å tilfred
stilla krav til offentleg servering. 

Stovehuset vart måla raudt etter 1965, men fekk att sin kvit
farge etter at Ryfylkemuseet vart etablert i Suldal. 

Eldhuset som vart sett opp etter 2. verdskrigen vart gjort om til 
toalettbygg i 1966. l 2004 vart toalettbygget reparert og sett i 
stand med moderne toalett og dusj, bøttekott og teknisk rom, og 
det vart sett på ein skut i eine enden som for tida husar høns. 

Det har skjedd noen små og store endringa av bygningane og 
tunet på Kolbeinstveit. Me håper denne framstillinga kan letta 
forståinga av bygningshistoria og av korleis livet på ein gard 
som Kolbeinstveit har vore til ulike tider, og å gi ei forklaring 
på kva Kolbeinstveit står fram som i dag. 

Bak i heftet er det eit samla oversyn over bygningane på 
Kolbeinstveit. 

Kjelder: 
Eilert Sundt: Om bygnings-skikken på landet i Noreg, 
Gyldendal Norsk forlag 1976 
Kristofer Visted/Hilmar Stigum: Vår gamle bondekultur, 
Cappelen 1971 
Ame Berg: Norske tømmerhus frå mellomalderen 
Helge Schjelderup/Ola Storsletten: Grindbygde hus i Vest
Norge, NIKU 
Trond Løken: 4000 år med trehus i Rogaland, Sølvberget 
Magasin, 1995 
Steinar lmsen/Harald Winge: Norsk historisk leksikon 
Helge Sørheim: Kultur på kultur, utstillingstekst 2002 

Intervju 2004: 
Anna Tveit, f. 1922 
Hilda Arhus, f. 1916 
Gurid Grov, f. 1943 
Tora og Olav Berge, f. 1930 og 1925 

Branntakst Kolbeinstveit 1861, 1872 og 1924 

Grete Holmboe (55) er bygningsantikvar ved Ryfylkemuseet 



Loftet frå Guggedal 
nsynt minne frå mellomalderen 

Av Arne Berg 

Guggedals/oftet medan det ennå sto i tunet på Guggedal. Foto: Kielland, Riksantikvaren. 

b6 FOLK Ryfylke 2004 



Loftet frå Guggedal i Suldal er det eine av to tømmerhus 
frå Rogaland som er med i oversynet over bevarte trehus 
frå mellomalderen. Det andre er eit eldhus på Sørestad i 
Suldal. Det er elles langt mellom mellomalderbygningane 
på Vestlandet. Guggedalsloftet er såleis ein unik del av 
bygningsarven og eit kulturminne som fortener stor 
merksemd. Nedanfor følgjer resultata av den granskinga 
som Arne Berg har gjennomført av loftet. 1 

Loftet har truleg høyrt til den store gruppa som har hatt sval
gang på alle fire sidene i andre høgda. l fremste gavl-veggen 
finn ein spor etter opplegg for bjelkeendar til eit tidlegare golv i 
svala. Fleire novendar ser ut til å vera avskorne, og sprang i 
novhovuda i bjelkelangshøgd tyder på at det har stukke ut kon
sollar i alle hjørna, konsollar som har bore svalgangar. Utstikka 
i fremste gavlen er delvis intakte enno, både i første og andre 
høgda; men dei er så svekka at der er sett under nye stolpar. 

l andre høgda er novene gjorde stutte. Det er rimelegvis gjort 
frå først av for at det ikkje skulle bli for trong passasje i svala. 

Som så ofte elles er svalene ved langveggene og bakre gavlen 
borte. Det gamle bjelkelaget mellom første og andre høgda, 
som vel har vore med og bore svalene, er det spor etter. Dei er 
hogne slik at dei låser bjelken i opplegget. Bjelkelaget har lege 
tvers på møneretninga Ufr. perspektivskissa). 

l høgd med stavlægjene er det også spor etter bjelkar. Fire 
bjelkar har lege langs etter, to på kvar side. Anten har det vore 
eit gammalt bjelkelag som i Lydvaloftet på Voss, Tuftoburet i 
Uvdal o.a.; men det kan og vera at det berre har vore ein brei 
hjell på kvar side av rommet. Om her var hjellar eller eit helt 
golv er ikkje godt å seia. Same kva det var, opphavleg er saka 
truleg ikkje, for to av bjelkane har skore seg brutalt inn i den 
fine dekoren over døra, og slik ville dei knapt ha gjort det då 
dei bygde nytt. - Bjelkelaget er elles gjort om eit par gonger. 
Det som no ligg, ser ikkje gammalt ut, og dessutan er her spor 
etter eit som låg før dette. l begge desse siste har bjelkane 
lege tvert på møneretninga (Jfr. snitt av langsida.) 

Over svala i andre høgda kan det også ha vore eit rom . Spor 
i stavlægjene kan tolkast som det har lege ein brei bjelke tvers 
over ved gavlen over dørhøgd. 

Det er elles nokre spor etter eldre innreiing: Ved indre gavlen 
i andre høgda er det eit spor som etter opplegg for ein bjelke. 
No er sporet i tredje stokken over golvet. Då golvet låg i opp
havleg høgd, var det i fjerde stokken. Motsvarande er det eit 
slikt spor i veggen attmed døra. Her må ha lege ein bjelke på 
langs frå vegg til vegg . Han kan ha bore ei hylle, ein benk eller 
ei seng ved langveggen. 

Vidare er det i indre gavlen i same rommet ei rad med hol etter 
nabbar, hola ligg no knapt 30 cm over golvet, og har vel vore 
ca. 60 cm over golvet før. Nabbane kan ha bore ei hylle tvers 
over indre gavlen . Berre så underleg at hylla må ha gått inn 
under den nemnde bjelken . 

Andre spor som kan fortelja om gammal innreiing er her ikkje. 

Vindauga i første høgda er nytt. Her er inkje spor etter eldre 
opning . Lysopningen i andre høgda er eldre. Om han er opp
havleg , er ikkje råd å avgjera. 

Dersom det har vore eit øvre loft, har det heller ikkje hatt sær
leg lysopning. Men i tredje veggstokken frå mønet er det fleire 
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Detalj av novhogg i første og andre høgda. Det er ei form av 
rau/andslaftet som er nytta i begge høgdene. Alle teikningane 
i artikkelen av forfattaren. 



Guggedalsloftet i 1932, berre noen få år før det blei flytta til Mostun i Stavanger. Vi legg merke til at svala er innkledd og at loftet står på høge 

stabbar. Foto: Kloster, Riksantikvaren. 
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små uthogne opningar, likeins i begge gavlane. Det kan 
neppe vera spor etter slinder eller bjørneryggar. Dei ville ha 
sett andre merke etter seg. Truleg er det lufteopningar. 

Døropningane er det som mest har fanga interesse. Dei er rikt 
dekorerte både den i første og den i andre høgda. l andre 
høgda er også veggstokkane inntil døra utskorne. Her er det 
dessutan ei enklare utskjering på innsida. 

l første høgda har beitskiene ei vanleg utbuking, markert med 
dei symmetriske segmenta, rygg mot rygg ; men her er det 
markert annleis enn vanleg. Tauslagmotivet kjenner vi att, 
men tverrlistene oppe og nede i form av tungebordar er eit 
sjeldsynt element i denne samanhengen .2 

l andre høgda er beitskiene heilt annleis. Først er det kon
struksjonen : l første høgda har beitskia tapp som er grøypa 
inn i veggstokkane, i andre høgda er det grøypa ut i beitskia 
der tapp i stokkendane høver inn. Så er det forma: l andre 
høgda er det steinarkitektur som er sett om til tre: Beitskiene 
har halvsøyler med kraftige klokkeforma basar og kapitel 
forma som blomekalkar. Sjølve kalken er opprilla med kraftige 
V-forma djupskurd. Flata verkar dermed som ho er bretta i vif
teform og vidar seg ut oppetter. Øvste kanten har ei rad med 
blad-tunger - ei tunge over kvar rille . 

Hengsler og naglar på dørbladet i andre høgda viser samsvar 
med dei eldste vi kjenner. 3 Dei gamle låsane er bortkomne. 

Veggstokkane er som så ofte elles avkjeka mot beitskiene. 
Avkjekinga er markert med ein forseggjord dekor. Den er 
forma som breie liner samankopla av breie grunne holrenner 
som på kvar side har smale, v-forma strek. Dekoren minner 
om pryd-døra på Huse i Kinsarvik4 og likeins mykje om lofts
døra i Staveloftet frå Ål. - Også over døra går dei same linene 
att, men ikkje samankopla to og to som mot beitskiene. 

Dekoren på innsida av stokkane er mykje enklare og er meir 
primitivt gjort. Han minner m.a. om dekor i loftet på Hvåle i 
Nore, og kanskje mest i loftet på Marstein i Lom. 

Attåt dørdekoren er det lafteforma og stokkeforma som kan 
vera kriterium til å tidfeste loftet etter. Her er det ei form av 
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raulandslaftet som er nytta i begge høgdene, ei form som er 
kjend både i mellomalder og etter-reformatorisk tid . 

Stokkeforma er den høge ovale. Som nemnt er novendane 
mange stader avkorta, men i første høgda er det att lange, 
rette novhovud på sine stader, og det kan dra alderen attover 
til mellomalderen. - l første høgda er det høg syllstokk. Det 
kan det ha vore i andre høgda og, men der kan stokken vera 
hoggen om. Det er elles litt skilnad i storleiken på tømmeret 
oppe og nede; det er grøvst i første høgda. Om det kan ha 
med ein aldersskilnad å gjera, er likevel uvisst. Sjølvsagt kan 
andre høgda vera noko eldre, og første høgda vera gjord sei-

• 

Oppriss av loftsdøra i 2. høgda sett innanfrå. 

nare etter mål av andre. Den ulike konstruksjonsmåten med not 
og fjør i beitskiene kan tyde på ein viss aldersskilnad. Men dei 
som har vore første stokkane i andre høgda, ser ut til å ha vore 
så lange at dei har vore del av konsollane som bar svala. Det vil 
seia at andre høgda støtt har vore ei andre høgd; og dersom her 
er stor aldersskilnad, må første høgda vera skift ut med ei ny. 

Beitskiene i første høgda viser samsvar med kjend mellomal
derform, såleis med ei beitski i stoga på Mårem i Tinn frå før 
1350. Beitskiene i andre høgda, dei med dei gotiske halvsøy
lene, - og dekoren på tømmeret attved viser som nemnt også 
slikt samsvar med kjende mellomalderformer. Så stort er sam-
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svaret at det dreg alderen attende til tida før svartedauden, men 
kor langt attende, må vera uvisst. At det skulle vera så stor 

aldersskilnad på første og andre høgda at første høgda skulle 

vera frå tida etter svartedauden, kan dei nemnde haldepunkta i 
tømringa ikkje stadfesta.5 Alt må vera frå tida før sotta slo til. 

Loftet har vore flytt fleire gonger. Det stod ei tid på Mostun ved 

Stavanger før det vart flytt attende til Suldal, men no til 
Kolbeinstveit. 

Forutan det som alt er nemnt, er det fleire forandringar som er 
gjorde sidan mellomalderen, og det er forandringar som sann

synlegvis var gjorde før flyttingane. 

Alt tyder på at loftet har stått på auren frå først av. No er det 
sett opp på høge stabbar. 

l Første høgda har dei flytt beitskiene frå einannan ein gong dei 
hadde bruk for å utvida døropninga. Før har han vore ca. 15 cm 

smalare. 

l begge gavl-trekantane er det ein ny, høg flathoggen stokk 
nedst. Her ser det ut til å vera skift ut gamle stokkar. Elles er 

det runde stokkar i gavlane. 

Takverket er nytt alt saman. 

DENDROKRONOLOGI GIR NY KUNNSKAP6 

Etter at band V av bokverket om norske tømmerhus frå 

mellomalderen var ferdig i 1995 blei det i 1997 gjennomført 

dendrokronologiske undersøkingar av Guggedalslofet for om 

muleg å komma nærmare ei sikker tidfesting. 

Dendrokronologi, eller årringsdatering, er ein naturvitskapleg 

metode som gir utveg til nøyaktig datering av det året tømme
ret blei felt. Men sikker datering krev også her stor praktisk 

erfaring og tilgang til avansert utstyr. Det er dessutan noen 

teoretiske føresetnadar som må vera til stades for at dateringa 
skal vera sikker. 

Resultatet av prøvene er publisert i sjette og siste bandet av 
bokverket om norske tømmerhus frå mellomalderen, og blir 

presentert slik: 

« 20 prøver frå 12 ulike stokkar er tekne frå begge høgdene. 
5 stokkar let seg datere. Av 6 stokkar frå første høgda er 5 
samtidige, men lar seg førebels ikkje tidfesta. Stokken 
nærast etasjeskiljet i vestre langvegg er felt våren 1281. Den 
har spor etter bjelkelag og kan såleis reknast til andre høgda. 
5 stokkar frå andre høgda vantar borkkant og dateringane 
spriker mykje, frå etter 1180 til etter 1260. Mest truleg daterer 
stokken med spor etter gammalt bjelkelag andre høgda. Dvs 
det sannsynlegaste byggjeåret vert 1281 eller stutt etter.» 

«Ut frå bygningshistoriske kriterium gjev ei tidleg tidfesting 
seg. Særleg utstyret på og ved dørene talar for det, m.a. 

høge segment i beitski-sidene i 1. høgda, motiv frå tidleg 
steinarkitektur i 2. høgda. Ovalt tømmer i begge høgdene, 
raulandshogg med halsen heller djupt i tverrsnittet talar og 
for det same, slik at ei tidfesting til før 1350 verkar sann
syn/eg». 

NOTAR 
1 Artikkelen bygger på eit kapittel i band V av bokverket «Norske 

Tømmerhus frå mellomalderen» av Arne Berg . l tillegg har vi tatt med 
resultata av ei dendrokronologisk undersøking av tømmeret i loftet som 
blei gjennomført i 1997, og publisert i band VI. Bokverket er gitt ut av 
Riksantikvaren i samarbeid med Landbruksforlaget , Oslo. Band V kom i 
1995, band VI i 1998. 

2 Per Gjærder, Norske pryd-dører fra middelalderen, Bergen 1952, s. 84 og 
85 jamfører beitskiforma i første høgda med bursdør i Flåten i Tinn og med 
stovedør på Sugard Mårem i Tinn. 

3 Dei firkanta naglane med meiselslag i finn vi att t.d . i Finnesloftet på Voss 
og fleire andre stader. 

4 Per Gjærder, op. eit. , s. 179 samanlikner dekoren med utskjeringa i tømme
ret ved døra i stova på Huse i Kinsarvik. 

5 Per Gjærder s. 88 daterer loftet til først i 1400-åra på grunnlag av samsvar 
med veggtømmeret på Eide i Nore (men der er det findalslaft). S. 179-80 
daterer han loftet til midten av 1200-åra på grunnlag av dør og dekor i 
andre høgda. - Jens Zetlitz M. Kielland seier loftet er «muligens opført i 
1400-årene, antagelig amtets ældste træbygning ,» By og bygd i Stavanger 
amt, Stvgr. 1915, s. 31 . Johan Meyer har tenkt seg ca. 1500-talet. Og 
Harald Hals li tenkte loftet neppe «er reist fyre år 1600». Artikkel i 
Stavanger Museums årbok 1934/35, Stvgr. 1936, s. 49-52. 

6 Dette kapitlet er lagt til av redaktøren. 

Arne Berg (87) arbeider som forskar ved Norsk Institutt for 
Kulturminneforsking. Han har tidlegare vore tilsett ved Norsk 
Folkemuseum, og har skrive ei lang rekke bøker og artiklar 
om norsk bygningshistorie 



Tidlege brukarar, bygselfolk, paktarar 
og husmenn 
Av Trygve Brandal og Ernst Berge Drange 

l boka «Gamle Suldal. Gards- og ættesoge» skriv Hallvard 
M. Hoftun både om Kolbeinstveit og dei andre 68 matrik
kelnummera i gamle Suldal kommune. 1 På Kolbeinstveit 
(gardsnummer 36 i Suldal) fortel han om eigarar og bru
karar fram til kring 1900. Han har og med folk på dei 3 
husmannsplassa. Men bygselfolk og paktarar, som dreiv 
garden store delar både av 18- og 1900-talet, har han ikkje 
teke med. Dei vil vera med i denne artikkelen. l tillegg er 
det med ein del anna nytt stoff. 

l daglegtalen gjekk garden under namn av Tveit, men fekk 
det administrative namnet Kolbeinstveit midt på 1600-
talet. Det var for å skilja mot Tveit i Hamrabø. l daglegta
len har folk til nyleg sagt Tveit og ikkje Kolbeinstveit. 

BRUKARAR PÅ TVEIT/KOLBEINSTVEIT FRAM TIL 1805 
Den «Marthen pa Twedt» som gav skatt i Suldal mellom Veka 
og Ness2 i 1519 må ha budd på det seinare Kolbeinstveit. Dette 
er altså ein Martin eller ein Morten. Den same «Mortenn» var 
på «Tuett» ifylgje tiendepennigemanntalet 1521. Dette namnet 
er elles så å seia ikkje brukt i Suldal dei fylgjande hundreåra. 
Avdi det var folk på Tveit i 1519 kan dette ha vore ein gard som 
var i bruk gjennom heile seinmellomalderen. 

Kolbein er nemnd som brukar på Tveit i ei skatteliste frå 1563. 
Han skatta og av jordeigedom dette året, nemleg 3 kvintin sølv. 
Det fortel at han sat med jordegods. Det kan vera det same 
jordegodset sønene hans selde i 1626. l 1626 vart det nemleg 
lest opp på tinget eit skøyte frå Josef «Kolbjørnsen» på Tveit, 
Sjur Kolbjørnsen på Slagstad og Gudbrand Klungtveit på 
½ pund smør i Espelands-Bakka i Sauda. Kjøpar var søsken
barnet deira, Ola Bjørnsen Bakka. Kjøpesummen var 9 dalar. 
Dette fortel at Bjørn Espeland i Sauda anten var farbror, mor
bror eller inngifta onkel til Kolbeins-sønene. 

FOLK Ryfylke 2004 

l 1567 vart det gjeve 3 spann korn i tiende av «Tued» i 
«Vennie sognn» (Vinjar sokn). Leidangsmanntalet same året 
nemner to gardar Tveit i Suldal. Begge gav 1 kalvskinn i lei
dang, og begge vert nemnde øyde ( «øtt» ). Det seinare 
Kolbeinstveit var ikkje øyde på denne tida, men Tveit i 
Hamrabø var det gjerne. 
Kjende born: 

a. Josef, sjå nedanfor. 
b. Sjur, b. Slagstad (1 )3. Sjur Slagstad var ifylgje eit vitne

prov i 1616 ein framvoksen dreng, så både han og 
brørne har vore fødd på 1570-80-talet. 

c. Gudbrand, b. Klungtveit (1 ). (Eventuelt var Gudbrand ein 
svigerson av Kolbein). 

Josef Kolbeinson Tveit vert nemnd som brukar på Tveit frå 
skattelistene tek til i 1603 og fram til 1642. Han kan godt ha 
vore brukar også før 1603. Han var lagrettemann på tinget 
mest årvisst frå 1616 til 1632. 
Kjende born : 

a. Kolbein, sjå nedanfor. 
b. Knut?, b. Klungtveit (2) . 

Kolbein Josefson Tveit/Kolbeinstveit d. ca. 1660 var truleg 
gift med NN Olsdtr. Hiim, Sand. Kolbein og faren brukte kvar 
sin del av garden frå 1629 til 1642, men etter den tid var han 
einebrukar fram til han døydde kring 1660. 
Born: 

a. Odd f. ca. 1630, sjå nedanfor. 
b. Josef, b. Midtun under Håra i Røldal , g. m. Anna 

Knutsdtr. Håra. 
c. Johannes f. ca. 1636, Fisketjønn (8). 
d. Eivind f.o. 1640, b. Veka i Suldal (8), seinare Budalen 

under Østerhus i Erfjord fjellbygd . 
e. Jon f. ca . 1650, BIeskestad (6). 

6!:i 



Garden Kolbeins/veit ein gong kring 1950. Biletet er teke før museumsfolka kom til garden. Vi ser det mellom anna på at Guggedalsloftet enno 

ikkje er på plass. Men dei tidlege museumsfolka reiv 6g kjerresvålo, til venstre på løebygningen. l den tidlege museums/ida vart dessutan stove

huset måla raudt. Bak ser vi gardane på Helganes. Foto frå Johan Veka sitt arkiv ved Ryfylkemuseet. 



f. Leiv f. ca. 1656, levde 1666. 
g. Bård, omtala i 1673, truleg d. før 1701 . 
h. Siri, omtala i 1678. 

Johannes Helgeson f . ca . 1635 gifte seg med enkja etter 
Kolbein Josefson, og dei var brukarar på Kolbeinstveit frå 
kring 1661 til 1677. Dei hadde ikkje born. Etter at kona 
døydde, vart Johannes oppattgift med Anna Olsdtr. Nedre 
Tveitane og budde då på Veka (36). 

Odd Kolbeinson Tveit/Kolbeinstveit f. ca. 1630. 
G. 1. g. m. enkja etter Tore Vetrhus (17). 
G. 2. g. m. Ingrid Gabrielsdtr. Havrevoll (1e). 
Born i 2. ekteskap: 

a. Dotter NN, g. m. Jakob Ormson nedanfor. 
b. Gabriel f. ca. 1698, sjå nedanfor. 
c. Kolbein f. ca. 1705, Tjøstheim (5). 

Odd var son til Kolbein Josefson ovanfor. l første ekteskap var 
han gift med enkja etter Tore Vetrhus, og dei budde på 
Vetrhus (18) frå 1661 til 1676. Men kring 1677-1678 overtok 
han Kolbeinstveit etter stefaren Johannes Helgeson. Han 
hadde garden til 1713. Då var han over 80 år, og dei siste åra 
var han «af alder sengeliggende» . Etter at første kona 
døydde, gifte han seg opp att med Ingrid Gabrielsdtr. 

Jakob Ormson Veka f. ca. 1691 gifte seg med NN Oddsdtr. 
Tveit (d . før 1749). Sjølv var Jakob frå Veka, grannegard til 
Kolbeinstveit. Ekteparet overtok som brukarar etter hennar 
foreldre og dreiv Kolbeinstveit frå 1714 til 1733. Då var bror 
hennar, som hadde betre rett enn henne, nygift og ville overta 
garden. 

Gabriel Oddson Tveit/Kolbeinstveit f . ca. 1698, d. 1777. 
G. m. Ingrid Olsdtr. Underbakka (4d) f. ca. 1710 d. 1776. 
Born: 

a. Ingrid f. ca. 1734, Stråpa (26), g. m. Anen Gauteson. 
b. Marta f. ca. 1736, Helganes (20 og 21 ), g. m. Markus 

Sjurson, sidan m. Lars Paulson . 
c. Ingrid f. ca. 1742, Ritland (9) , g. m. Jakob Johannesson. 
d. Odd f. ca. 1745, Roalkvam (17), g. m. Siri Jakobsdtr. 
e. Samuel f. ca . 1747, Lunde (18), g. m. Gunnhild Oddsdtr. 
f . Kari f. ca. 1752, Rossemyrstien, Rossemyr (18), g. m. 

Håvard Jonson. 

Ingrid og Gabriel overtok garden i 1733 etter søstera til Odd 
og hennar mann Jakob Ormson . Aret før løyste Gabriel inn 
broren Kolbein og søstera sine eigarpartar og vart eineeigar 
av den parten som faren hadde ått. l 1739 kjøpte han ein part 
på 18,5 mrk. smør i Kolbeinstveit av meklar Jens Ploug i 
Stavanger. Gabriel og Ingrid var brukarar på Kolbeinstveit i 44 
år, til han døydde i 1777, knapt 80 år gamal. Dei hadde seks 
born - fire jenter og to gutar. 

Eldste sonen Odd hadde odelsrett til garden, og i 1779 løyste 
han ut søskena og vart eigar av odelsparten på ein laup smør 
i garden som faren hadde ått. Han hadde gifta seg 11-12 år før 
med Siri Jakobsdtr. frå Tjøstheim (17c), og dei budde truleg på 
Kolbeinstveit saman med hans gamle foreldre. Alt tyda på at 
han skulle overta Kolbeinstveit etter at faren var død, men slik 
gjekk det ikkje. l 1779 bytte Odd gard med Lars Hadleson på 
Roalkvam. Odd og Siri flytte til Roalkvam, Lars og Anna kom til 
Kolbeinstveit. Dermed var det ei ny ætt som kom til gards. Den 
gamle slekta på Kolbeinstveit hadde vore brukarar på garden i 
fem generasjonar sidan starten av 1600-talet. 

Lars Hadleson Veka (74b) f. ca. 1732 d. 1809. 
G. 1. g. m. Anna Olsdtr. Fisketjønn (37b) f. ca. 1727 d. 1798. 
G. 2. g. 1802 m. enkje Kari Larsdtr. 
Born: 

a. Eldri f. ca. 1760, Sørestad (21 ), g. m. Nils Tormodson. 
b. Inga f. ca. 1762, Stråpa (6), g. m. Tore Oddson . 
c. Ola f. ca . 1765, sjå nedanfor. 
d. Anna f. ca. 1771 , d. ugift 1801. 

Lars og Anna må ha gifta seg kring 1760, og dei budde på 
bruksnummer 2 på Roalkvam fram til 1779. Det bruket vart 
utskilt i 1757, då Lars løyste det inn frå arvingane etter faren 
Hadle Nilsson Veka. Dei flytte til Kolbeinstveit i 1779 då dei 
bytte gard med Gabriel og Ingrid ovanfor, og Lars og Anna vart 
sidan buande her all sin dag. Anna døydde i 1798. Fire år etter 
gifte Lars seg opp att med ei enkje som heitte Kari Larsdtr. Vi 
kjenner til fire born frå det første ekteskapet. Den einaste 
sonen , Ola, overtok som brukar av halve garden kring 1799, 
då han gifte seg . Faren Lars var framleis brukar av den andre 
halvdelen. 

Ola Larsson Tveit/Kolbeinstveit f. ca . 1765, d. 1805. 
G. 1799 m. Magla Oddsdtr. Våge (7d) f. 1778 d. 1804. 



Bygdakaksen «Ådde i Våje» heldt eit drusteleg bryllaup for 
dottera si Magla då ho gifte seg med Ola Larsson frå 
Kolbeinstveit i 1799. Den kjende «Vågsvisa» er skriven om 
bryllaupet til Magla og Ola. Det var 13 års aldersskilnad 
mellom ektefellane. Ola var 34 år då han stod for alteret, 
Magla var 21. Dei busette seg på Kolbeinstveit, der dei vart 
brukarar av halve garden. Men dei fekk ei kort brukartid. Dei 
døydde begge unge etter få års ekteskap. Ho døydde først, i 
mai 1804, berre 26 år gammal. Knapt eitt år seinare, i februar 
1805, døydde også han, 40 år gammal. Dei «for i sotto», hei
ter det etter tradisjonen"." 
Born: 

a. Lars f. 1800, sjå meir i Drange sin artikkel om 
Kolbenstvedt-familien (s.6ff). 

BYGSELFOLK PÅ 1800-TALET 
Kolbeinstveit vart bygsla eller leigd bort i tre periodar på 1800-
talet. Den første perioden strekte seg frå 1806 til 1825. Då var 
arvingen Lars 0. Kolbenstvedt barn og ungdom og for ung til 
å overta garden. Østen Nilsson var bygselmann på garden då. 
Lars gifte seg med Giske Njellsdtr. Sand i 1823, og dei busette 
seg på Kolbeinstveit i 1825. Men etter ein brukarperiode her 
på ni år flytte dei til Våge i 1834. Der var morbror til Lars, 
Johannes Oddson Våge, død året før, og Lars arva Våge etter 
han (pluss Lali og halve Steine). Lars og Giske valde altså å 
bu i Våge framfor på Kolbeinstveit. Då dei flytte, vart 
Kolbeinstveit leigd bort på nytt, no til Ola Hallvardson Stuv. Så 
var det ein kortare tredje paktarperiode åra 1880-85. l 1880 
flytta Njeld L. Kolbenstvedt til Sand med familien . l 1885 flytta 
sonen Lars Njeldsen Kolbenstvedt opp att i Suldal til slekts

garden. 

Østen Nilsson Roalkvam (8g) f. ca. 1756. 
G. m. Marta Larsdtr. f. ca. 1767 d. 1833. 
Born: 
a. Ragnhild f. 1787, Brattland (8), g. m. Leiv Erikson. 
b. Nils f. 1789, Brattland (9), g. m. Valborg Olsdtr. 
c. Lars f. 1792, levde 1801 . 
d. Leiv f. 1794, Veka (42), g. m. Kari Olsdtr. (Dette var 

mangeårig lensmann i Suldal Leiv Ø. Colbenstvedt på 
Veka). 

e. Marta f. 1797, g. m. Osmund Reiarson Sandvik (7c). 

f. Randi f. 1799, Tveit i Hamrabø (18), g. m. Østen 
Oddson. 

g. Østen f. 1802, Helganes (23), g. m. Madli Samuelsdtr. 
h. Jon f. 1805, d. same året. 

Østen og Marta var gardbrukarar på bruksnummer 1 på 
Brattland i 20 år, frå 1785 til 1805. Så overlet dei garden til 
dottera og svigersonen og flytte sjølve til Kolbeinstveit, der dei 
vart bygselfolk. Dei fekk i alt 8 born, som alle var fødde før dei 
flytte til Kolbeinstveit. Seks levde opp og flytte saman med for
eldra til Kolbeinstveit. Dei vart seinare gifte og etablerte rundt 
om på ulike gardar i Suldal. 

Ola Hallvardson Stuv f. 1799 på bnr. 2 Stuv på Sukka (16c), 
d. 1869. 
G. 1834 m. Kristi Jonsdtr. f. 1805 på Steinbru (24a), d. 1892. 
Born: 

a. Herborg f. 1835. 
b. Hallvard f. 1838. 
c. Jon f. 1841. 
d. Sigrid f. 1843. 
e. Brita f. 1847. 

Kvilldølingane Ola og Kristi overtok drifta av Kolbeinstveit som 
nygift ektepar då Lars og Giske Kolbeinstveit flytte til Våge i 
1834. Ola bygsla garden av Lars 0. Kolbenstvedt. l kyrkjebø
kene er han kalla gardmann på Kolbeinstveit. Dei hadde fem 
born. Kristi og Ola hadde Kolbeinstveit fram til 1847. Då flytte 
dei først ned i Sandsbygdå til eit gardsbruk på Hanakam, og 
yngste dottera Brita vart fødd der i 184 7. Men kring 1852 flytte 
dei tilbake til Suldal. l 1863, då dei var rundt 60 år gamle, 
braut dei opp og emigrerte til Amerika. Der busette dei seg i 
Lindina Township, Juneau County, Wisconsin, der det budde 
mange suldølingar frå før.4 

Neste brukar på Kolbeinstveit var Njeld L. Kolbenstvedt, 

som gifte seg i 1853 og truleg overtok garden om lag sam
stundes. Skøyte på garden fekk han i 1855. Familien flytta til 
Sand i 1880. 

Ola Torbjørnsen Stråpa, Suldal (50) f. 1825. 
G. li. 1853 m. Valborg Albretsdtr. Slagstad, Suldal (8b) f. 1834. 
Dette ekteparet hadde flytta mykje på seg då dei kom til 
Kolbeinstveit som paktarar i 1880. Først budde dei på fars
garden hans i Suldal. Så flytte dei til garden Vatland i Tysvær 



Tor (1842-1932) og Sigrid (1847-1926) Brustveit flytte til 
Kolbeinstveit saman med sonen Ola Brustveit då han vart forpaktar 
av garden i 1903. Før det hadde dei budd på Brustveit, som er 
bruksnummer 8 på Veka og ligg like i nærleiken av Kolbeinstveit. 
Sigrid var fødd på Brustveit, Tor var frå husmannsplassen Sundet 
under Kolbeinstveit. Foto utlånt av Anna Tveit, Røldal. 

( 1859). Derfrå flytte dei til Rørtveit i Erfjord fjellbygd kring 
1861/62. Så bar det ut att i Ryfylke til garden Søre Saltveit i 
Skåre ved Haugesund i 1865. Der var dei ein 5-års-periode. l 
1871 budde familien i Haugesund, men så vende dei heim att 
til Suldal , der familien budde som husmannsfolk på Slagstad. 
Så var det altså dei fekk pakta Kolbeinstveit åra 1880-85. 
Sonen Osmund Olai (f. 1868) vart konfirmert då familien var 
på Kolbeinstveit. Han fekk karakteren «meget ringe kundskab, 
liden flid og interesse». Seinare på 1880-talet budde familien 
på Fisketjønn, Hoftun og Berge. l 1893 utvandra dei til 
Amerika . Då hadde dei namn av Slagstad. l alt hadde Valborg 
og Ola 9 born fødde åra 1854-79. Av desse var det nok berre 
dei 5 yngste som var med dei på Kolbeinstveit. Den eldste 
sonen , Torbjørn Olsen Stråpa, f. 1854, busette seg i Lindina 
Township, Juneau County, Wisconsin . Han kalla seg forresten 
Thomas Slagstad. Men det er ukjent kvar foreldra busette 
seg.5 

FORPAKTARAR ETTER 1900 
Lars N. Kolbenstvedt (f. 1857) overtok Kolbeinstveit kring 
1885 etter å ha budd på Sand nokre år. Tinglyst skøyte på gar
den fekk han ikkje før i 1893. Lars N. budde på Kolbeinstveit 

saman med familien til 1903. Attåt gardsdrifta var han kap
tein på D/S «Suldal», dampbåten på Suldalsvatnet, og han 
hadde mange offentlege verv. Hjelmelands-lensmannen Tor 
Siqveland døydde i 1900. Lars søkte på stillinga og fekk 
henne. l 1903 flytte han til Hjelmelandsvågen med familien. 
Borna var då mellom 2 og 14 år gamle . Han sat truleg som 
eigar av garden til han døydde i 1920. Sidan var det eldste 
sonen Njaal Kolbenstvedt , som var elektroingeniør på 
Borregård og budde i Sarpsborg, som overtok som eigar, 
utan at det vart tinglyst noko skøyte til han . Formell hei
melsoverføring skjedde i 1937, då dei fem borna til Lars N. 
Kolbenstvedt - Njaal Kolbenstvedt, Elisabeth Bjelland, 
Olaug Juel , Olaus Kolbenstvedt og Giske Vasshus - skøytte 
Kolbeinstveit over til dei tre mindreårige borna til Albret og 
Giske Vasshus - Rasmus, Ingrid Kristine og Lars 
Vasshus på sju, fire og to år. Skøytet var på Kolbeinstveit 
br.1 og 2. og Veka br.8 (Brustveit) . Lars A. Vasshus f. 1935 
fekk skøyte av syskena sine i 1961 og åtte frå då av garden 
åleine. 

Etter at Lars Njeldsen og familien flytte til Hjelmeland i 1903, 
vart Kolbeinstveit driven av forpaktarar fram til 1965. 

Ola Torson Brustveit, Veka (63b) f. 1882 på bnr. 8 Brustveit 
på Veka , d. 1955. 
G. m. Agnes Gunnhilde Danielsdtr. f. 1899 på Helganes av 
ugifte foreldre Anna Gunnarsdtr. Helganes (42a) og Daniel 
Nilsson Sirevåg , Ogna. 
Born : 

a. Sigrid f. 1921 , Nesflaten, g. m. Oskar Norheim. 
b. Anna f. 1922, Røldal, g. m. Olav Tveit. 
c. Thor f. 1924, d. ca. 1952. 
d. Marta f . 1926, Sokndal , g. m. Arvid Bendiksen . 
e. Astri f. 1928, d. ca. 1943. 
f. Gudrun f. 1930, Oslo, g. m. Trygve Espeland . 
g. Olav Arne f. 1932, Oslo, g. m. Ase Sørvåg. 
h. Gullaug f. 1935, Sauda, ugift. 
i. Berit Åshild f . 1938, Sokndal, g. m. Ole Vatland . 
j . Arnvid f. 1940, Sandnes, g. m. Solveig Endresen. 

Ola var frå Brustveit , som opprinneleg var husmannsplass og 
seinare vart sjølveigande bruk på Veka. Brustveit ligg like ved 
Kolbeinstveit. Han begynte i arbeid på Kolbeinstveit som gje
targut alt i åtteårsalderen.6 Då budde han nok heime på 



Ola (1882-1955) og Agnes Brustveit (1899-1984) fotograferte på 

Kolbeinstveit i 1922 med eldstejenta Sigrid på eitt år. Agnes er gra

vid med Anna, som vart fødd seinare på året. Ola Brustveit var for

paktar på Kolbeinstveit i nesten 30 år, frå 1903 til 1930, og gjetargut 

og dreng på garden før det. Vi må heilt tilbake til 1700-talet for å 
finna ein med lenge brukartid på Kolbeinstveit enn han. Foto utlånt 

av Anna Tveit, Røldal. 

Brustveit. Seinare vart han dreng på Kolbeinstveit, og då 
budde han der. Slik var det i 1900, då folketeljinga var halden. 
Då er han oppført som gardsdreng på Kolbeinstveit. 

Då Lars N. Kolbenstvedt flytte til Hjelmeland i 1903, var det 
Ola Brustveit som vart paktar på garden . Han var då berre 
21 år og ungkar. Men foreldra Tor og Sigrid Brustveit flytte 
til gards saman med han . Dei var ikkje så gamle, kring 60 
og 55 år, og var aktivt med i gardsarbeidet. Deira dotter 
Marta gifta seg frå Kolbeinstveit i 1913 med Nils Oddsen 
Bakka. 

Kring 1920 gifte Ola seg med Agnes frå nabogarden 
Helganes. Det var 18 års aldersskilnad mellom dei. Ho var 
berre vel 20 då ho gifte seg, han nærma seg 40. Foreldra 
hans heldt fram med å bu på garden. Dei sov i stovekammer
set og budde elles saman med den unge familien . Sigrid 
døydde i 1926 og Tor i 1932. 

Familien Brustveit dreiv Kolbeinstveit saman fram til kring 
1930. Midt i mellomkrigstida var det trange tider i jordbruket 
og vanskeleg å greia seg på ein gard som Kolbeinstveit for ein 
barnerik familie. Det vart då til at dei flytte bort. Ola fekk seg 
arbeid på fabrikken i Sauda og var vekependlar mellom Suldal 
og Sauda. Mora og dei seks borna, som var frå ni år og ned
over, flytte til Veka og budde der i fleire år. Dei leigde halve 
huset hos Leif Veka. Gamle Tor Brustveit flytte saman med dei 
til Veka og døydde der i 1932, 90 år gammal. l 1937 flytte Agnes 
og borna også til Sauda, og familien vart samla. Dei budde i ein 
arbeidarbustad i Åbøbyen (Håkonsgata 71) i Sauda kring 1950. 
Agnes og Ola fekk i alt ti born. Dei seks eldste vart fødde på 
Kolbeinstveit, dei to neste på Veka og dei to yngste i Sauda. 

Ola Brustveit var paktar på Kolbeinstveit i 27 år, frå 1903 til 
1930. Med så lang brukartid er han den som har hatt garden 
lengst i nyare tid. Korkje Lars 0 ., Njeld L. eller Lars N. 
Kolbenstvedt dreiv garden så lenge. Vi må heilt tilbake til 
1700-talet, til Gabriel Oddson, for å finna ein mann med 
lengre brukartid på Kolbeinstveit enn Ola Brustveit. 

Jon 0. lversflaten f. 1872 på lvarflota under Steinbru (36b ). 
G. 1915 m. Olina Gautun f. 1890 på Stranda under Gautun 

(112h). 
Born: 

a. Hilda f. 1916, Fisketjønn (71), g. m. Albert L. Århus. 
b. Klara f. 1918, Stavanger, g. m. Knut T. Bergjord. 
c. Olaug f. 1921 , Sand, g. m. Severin Halvorsen. 
d. Ågotf. 1926, d. 1928. 

Jon vart kalla Jo i daglegtalen. Han var i Amerika nokre år i ung
dommen. Etter at han kom heim og gifte seg med Olina, var dei 
forpaktarar på fleire gardar i Sand og i Suldal. På Kolbeinstveit var 
dei kring 15 år, frå 1930 til 1945. Dei tre borna var mellom 9 og 14 
år då dei flytte hit og vart ungdommar og vaksne her. På sine eldre 
dagar busette Jo og Olina seg i eit hus på dottera Hilda og svi
gersonen Albert Århus sin grunn på Fisketjønn i Suldalsosen. 

Odd lversflaten f. 1913 på bnr. 3 lvarflota på Steinbru (29a), d. 
1985. 
G. 1939 m. Ingerid Bakka f. 1916 på Bakka (24d), d. 1961. 
Born : 

a. Haldor f. 1940, Sand, g. m. Marit Svendsen. 
b. Gurid f. 1943, Grov, g. m. Daniel Grov. 



Odd /versflaten (1913-1985) var forpaktar på Kolbeinstveit frå 1945 
til 1959. Bildet er teke i tunet på Kolbeinstveit i 1983. 
Foto: Ryfylkemuseet. 

c. Synnøve f. 1953, Flekkefjord, g. m. Anders Golin 
Glendrange. 

Odd overtok som forpaktar på Kolbeinstveit etter farbroren 
Jon !versflaten. Ingerid og han dreiv Kolbeinstveit i 14 år, fram 

til 1959. Seinare busette familien seg på Sand. Der pakta dei 
først bruket Hauen på Eide, og Ingerid døydde der i 1961 . 
Som enkjemann vart Odd paktar på bnr. 11 på Lagarhus. 

Olav Berge f. 1925 på Berge (28f). 
G. m. Tora Rossemyr f. 1930 på Selland i Røldal. 
Born: 

a. Svein Øystein f. 1956, Suldalsosen, g. m. Sissel Tveit. 
b. Inger Oline f. 1959, Suldalsosen, g. m. Leif Bakka. 

Dei kom til Kolbeinstveit som forpaktarar på den gamle flytte
dagen 14. april 1959 og vart her i seks år. Etter seks år som 
brukarar på Kolbeinstveit flytte dei våren 1965 over til 
Helganes, der dei forpakta eit bruk i tre år. Sidan bygde dei 
seg hus på Veka og busette seg der. 

HUSMENN PÅ KOLBEINSTVEIT 
Vi kjenner til tre husmannsplass på Kolbeinstveit. Det er Sundet, 
Kaihagen og Ørevikja eller Ørevikneset. Sundet låg nærast tunet 
på Kolbeinstveit, på øvre sida av riksvegen som går der i dag. 
Kaihagen låg innmed Helganesbrua, og Ørevikja låg eit stykke 
ovanfor Suldalsporten og ned mot vatnet. Alle desse plassane 
vart fråflytte i 1860-åra. På Sundet veit vi om busetjing frå 1760-
åra, på Kaihagen og Ørevikneset frå kring 1830. Ørevikja skal ha 
vore det ringaste av desse tre husmannsplassa. 

Sundet 
Bård Jensson f. ca. 1720/1733, var fødd på eit husmanns
plass under Veka, d. 1804. 
G. ca. 1767 m. Marta Levarsdtr. f. ca. 1730 på Foss (7a). 
Barn : 

Brita f. ca . 1767, Veka (48), g. m. Tore Nilsson. 
Bård hadde tent 15 år på Kolbeinstveit i unge år. Så fekk han 
busetja seg på plasset Sundet, som kan ha vore nytt då. Han 
døydde som husmann i Sundet 1804. (Folketeljinga for 1801 
vantar for Tveit/Kolbeinstveit) . 

Ola 
G.m.Marta 
Born: 
a. Jorunn f. ca. 1771 , hadde dottera Marta, sjå nedanfor, 

med ein Ola Nummedal som i beste fall var ein Ola ifrå 
Nummedalen, og då truleg ein reisande person. 



Paktarfamilien /versflaten framfor gardshuset på Kolbeinstveit på minstejenta Synnøve sin dåpsdag i 1953. Dei to eldste borna Haldor og Gurid til 

venstre, foreldra Ingerid og Odd /versflaten til høgre. Foto utlånt av Gurid Grov. 



b. Anna f. ca. 1776, Røsselio under Våge (13), g. m. Sven 
Vigleikson . 

Det er ukjent kvifor Hoftun fører dette paret opp her. Han kan 
ha ei seinare opplysning om at Jorunn og Anna var fødd i 
Sundet under Kolbeinstveit på 1770-talet. 

Ola Tjerandson og Kristi Oddsdtr. , sjå nedanfor under 
Kaihagen, budde truleg i Sundet frå kring 1823 til 1833. Då 
fekk dei festesetel på husmannsplasset Kaihagen . 

Ola Torson f. ca . 1796 i Røldal , d. 1887. 
G. 1831 m. Marta Olsdtr. f. 1809, dotter til Jorunn Olsdtr. 
Sundet (ovanfor) og Ola Nummedal. 
Born: 

a. Siri f. 1832, Lunde (22), g. m. Ola Olson. 
b. Jorunn f. 1834, Nedstrand, g. m. Ola Askildson 

Underbakka (50a). 
c. Anna f. 1836, til Hjelmeland 1862, men var flytta derfrå 

att før 1865. 
d. Helga f. 1838, utvandra til Amerika i 1864. 
e. Tor f. 1842, Brustveit, Veka (63). 
f. Marta f. 1844, Årdal , g. m. Kristian Solheim. 
g. Anna f. 1847. 
h. Oline f. 1850, Tjordal (7) , g. m. Josef Erikson . 
i. Gunnar f. 1854, g. m. Oline Holgersdtr. Tufta , Litlehamar 

(25d). 
Ola og Marta budde i Sundet frå dei var nygifte i 1831. Ola 
vert kalla Kolbenstvedt då han gifta seg , og kan ha tent her. 
Alle ni borna vart fødde der. Seinare flytte familien til 
Brustveit, som var bruksnummer 8 på Veka, men som var 
ått av Njeld Kolbenstvedt. Sonen Tor overtok som brukar 
på Brustveit etter foreldra , og son hans igjen var Ola 
Brustveit , som var forpaktar på Kolbeinstveit frå 1903 til 
1930. 

Ola Torson var fødd i Røldal ifylgje folketeljinga 1865, men 
kan ha vore son av Tore Torson og Siri Johannesdtr. på plass 
Dalarteigen under Havrevoll i Suldal. 

Hallvard Albertson Vetrhus f. 1814 på Haugane, Vetrhus 
(34b). 
G. 1843 m. Kari Olsdtr. Kolbeinstveit f. 1822 på Kaihagen , 
Kolbeinstveit (16b). 

Born: 
a. Albert f. 1843, d. 1844. 
b. Ola f. 1845 
c. Anna f. 1848. 
d. Albert f . 1851 . 
e. Ingrid f. 1854. 
f. Halvor f. 1858. 
g. Odd f. 1859. 

Denne huslyden budde truleg også i Sundet frå kring 1844 til 
1861 . Då flytte dei til Selland i Hylsfjorden i Sand (Indre 
Selland)7. Etter tre år der reiste dei til Amerika i 1864. Dei 
busette seg som farmarar i Juneau Co. , Wisc.8 

Ka/hagen 
Ola Tjerandson Steinbru f. 1797 på Vika , Steinbru (41 a). 
G. 1819 m. Kristi Oddsdtr. Steinbru f . 1789 på lvarflota, 
Steinbru (34a). 
Born : 

a. Tjerand f. 1819, Askvik, Hjelmeland (104), g. m. 
Margrete Jakobsdtr. 

b. Kari f . 1822, Sundet, Kolbeinstveit, g. m. Hallvard 
Albertson , sjå ovanfor. 

c. Odd f. 1824, d. same år. 
d. Inga f. 1829, utvandra til Amerika i 1856. 

Ola fekk festesetel på husmannsplasset Kaihagen av Lars 0 . 
Kolbenstvedt i 1833. l 1864 hadde han blitt enkjemann, og 
emigrerte då til Amerika.9 

Ørevikjo 
Paul Håvardson Veka f. 1794 på Vekamoen, Veka (89i), d. 1851 . 
G. 1821 m. Guri Tjerandsdtr. Steinbru f. 1801 i Vika, 
Steinbru (41 c), d. 1870. 
Born : 
a. Kristi f. 1821, Steinbru (21 ), g. m. Ola Olson . 
b. Tjerand f. 1824, sjå nedanfor. 
c. Håvard f. 1827. 
d. Inga f. 1830, Sandvik (8), g. m. Ola Bjørnson. 
e. Albert f . 1832, d. same år. 
f . Kristi f. 1834, utvandra til Amerika i 1872. 
g. Guri f . 1838. 
h. Paul f . 1841, g. 1867 m. Marta Nilsdtr. Soveflota, 

Helganes (40d). 
i. Håvard f. 1844. 



Paul og Guri kom til Ørevikjo kring 1830, etter først å ha budd 
på Vekamoen. Dei fekk festesetel på plasset her av Lars 0 . 

Kolbenstvedt i 1833. Som enkje gifte Guri seg opp att med 
Johannes Johannesson Kvestad (46) i 1864_10 

Tjerand Paulson Kolbeinstveit f. 1824 (sjå ovanfor) . 
G. m. Serina Nilsdtr., Strand, f . ca. 1831 . 
Born: 

a. Nils f. 1853. 
b. Paul f. 1855. 
c. Tjerand f. 1857. 
d. Bertrand f. 1859. 
e. Albert f. 1862. 
f. Anders f. 1864. 

Familien budde i Ørevikjo, men alle 8 reiste til Amerika i 1867. 
Dei busette seg i Juneau Co., Wisconsin .11 

FRÅDELTE BRUK 
Bygselstykke 
Aslak Brustveit, Suldal f. 1884 av foreldre Oline Olsdtr. 
Sundet, Kolbeinstveit, sjå ovanfor, og Aslak Aslakson 
Fisketjønn (21a), vart g. 1930 m. Brita Bratland, Suldal f. 
1892 på Brattland (12c). 
Born: 
a. Ola f. 1931, sjå br.3, nedanfor. 
b. Hallvard f. 1933, Suldalsosen, Vinje (18), g. m. Astrid Foss. 

Brita og Aslak fekk bygsla eit stykke på øvre sida av vegen 

noko ovanom Kolbeinstveit tidleg på 1930-talet (oppe ved 

Helganesbruno ). Dei bygde bustadhus der i 1931, og dessu
tan eit lite uthus. Aslak var vegarbeidar i alle år. Han var søs
kenbarn til forpaktaren Ola Brustveit på Kolbeinstveit. 

Først i 1984 vart bruket matrikulert, sjå br.3, nedanfor. 

Festetomt nr.1 
Dette er festetomta for museumstunet Kolbeinstveit, oppretta 
i 1955, målt opp i 1975 (ca.1250 kvm). Festar er Rogaland 
Folkemuseum, sidan Ryfylkemuseet, Sand. Rogaland 
Folkemuseum fekk tinglyst kontrakt 1955 om leige av del av 
Kolbeinstveit «for alle tider», som det heitte, blant anna med 
rett til å overta gardshusa. 

Br.2 Øreviken 
Bruket - det gamle plasset Ørevikjo - vart delt frå hovudbru
ket i 1905 med 10 øre skyld. Det hadde då ikkje vore hus her 
på mange år. Dei tre syskena Rasmus, Ingrid og Lars 
Vasshus sit med heimelen ved skøyte av 1937. 

Br.3 
Bruket - på 3,5 mål - vart delt frå br.1 i 1984. Dette er Aslak 
Brustveit sitt bygselstykke frå mellomkrigsåra, sjå ovanfor. 
Ola Brustveit f . 1931 fekk skøyte i 1985. 
Hallvard Brustveit og sonen Bjarne Brustveit, Hafrsfjord f . 
1962 fekk registrert arveheimel i 1988. 
Kunstnaren Ellen Marie Kaivik kjøpte eigedommen i 1998. 

NOTAR 
1 Hallvard M. Hoftun. Gamle Suldal. Gards- og ættesoge. Suldal kommune 

1972. 
2 Dette er garden Gautun på Nes. Samtlege gardar på nordsida av 

Suldalsvatnet mellom Tveit og Gautun må ha lege øyde endå på 1520-
talet. Men der var folk i Bråtveit og i Kvilldal. 

3 Nummera i parantes viser til Hoftun si bok. Slagstad (1) er familie nummer 
1 på garden Slagstad . 

4 Lawrence W. Onsager: «Bygdebok for Juneau County, Wisconsin», 
http://home.no.net/sulsog/onsager/njc3a.doc. Om borna: Sjå denne 
adressa under Halvorson , Ole Kolbeinstveit 

5 Same. sjå http://home.no.net/sulsog/onsager/njc7bny.doc. 
6 Opplyst av Anna Tveit, Røldal. 
7 Ernst Berge Drange: «Sand. Gardar og folk» b.l, 1997, s. 654. 
8 Sjå note 4, http://home.no.net/sulsog/onsager/njc1aord.doc, også om 

borna deira. 
9 Sjå note 4, http://home.no.net/sulsog/onsager/njc4a.doc. 

10 Sjå 69 note 4, http://home.no.net/sulsog/onsager/njc4b.doc, også om 
borna. 

11 Sjå note 4, http://home.no.net/sulsog/onsager/njc6b.doc, også om borna. 

Ernst Berge Drange (50) er tilsett som førstekonservator og 
bygdebokforfattar på Ryfylkemuseet 

Trygve Brandal (51) er tilsett i vikarstil/ing som konservator 
med ansvar for samlingane på Ryfylkemuseet 



Produksjonen på garden og heia 
Av Trygve Brandal 

l denne artikkelen skal vi sjå nærare på gardsdrifta på 
Kolbeinstveit. Vi skal samanlikna gardsbruket på 
Kolbeinstveit med andre gardsbruk i Suldal og sjå at det 
jamt over plasserer seg ein stad mellom 10. og 15. plass 
mellom dei beste bruka i kommunen. Vi skal sjå på drifts
grunnlaget som garden hadde og korleis det vart utnytta. 
Kolbeinstveit'ane var framståande medlemmer av 
Suldals-samfunnet også når det galdt gardsdrift. Dei 
følgde godt med i tida og innretta drifta etter nye signal, 
særleg i andre halvdel av 1800-talet, då dei var leiande i 
overgangen til meir vekt på dyrka eng. 

KOR GOD EIN GARD? 
l all omtale av Kolbeinstveit har det vorte framheva at garden 
var ein god gard i Suldal, og at dei som budde der var velstå
ande folk. l det følgjande skal vi sjå nærare på kor god gard 
Kolbeinstveit vart rekna for å vera i eldre tid . 

l skattelister på 1600-talet vart gardane inndelt i tre-fire skat
teklassar, etter skylda på garden. Skyldsettinga på ein gard 
var uttrykk for kor god garden var med omsyn til ressursar og 
«herligheter», så som åker og eng, beitemark, skog, geogra
fisk plassering m.m. Gode gardar fekk høg skyldsetting , ringe 
gardar fekk låg skyldsetting . Dei beste gardane i kvar skip
reide vart plasserte i skatteklassen «fulle gardar». Vidare var 
det ein klasse for halve gardar, øydegardar og etter kvart også 
halve øydegardar. 

Ved skatte matrikkelen i 164 7 vart Kolbeinstveit plassert 
mellom øydegardane.1 Det tyder ikkje på spesielt høg range
ring . Men ved manntalet 1664- 1666 var garden flytta opp ein 
klasse, til halve gardar. 2 

Dei største matrikkelgardane i Suldal var Lunde, Gautun og 
Veka. På kvar av desse gardane var det tre-fire brukarar på 
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denne tida. Smørskyld var det mest vanlege i Suldal. Denne vart 
rekna i laupar smør. Den årlege jordleiga for desse gardane 
hadde vore på 4-5 laupar smør. Ein laup var på kring 18 kilo. 
Skyldsettinga var som eit slags poengsystem, som vart brukt på 
gardane for å rangera dei. Det vart nytta på alle gardar, både der 
bøndene sat som sjølveigarar og der det var leiglendingar. Dei 
ni matrikkelgardane som var plasserte i klassen for fulle gardar i 
1647, hadde skyld 3 og vel 5 laupar smør. l klassen for halve 
gardar var plassert gardar med skyld frå 1 1/, til opp mot 3 laupar 
smør. Skylda på Kolbeinstveit var på 1 laup 1 pund smør samt 1 
bolle tjøre. 1 bolle tjøre tilsvara 9 merker smør i skyld, og uttrykt 
i smørskyld vart då skylda på Kolbeinstveit 1 laup 1 pund 9 mer
ker smør. Med denne skylda var Kolbeinstveit mellom dei beste 
gardane i klassen for øydegardar. Garden Galland i nedre del av 
Suldal hadde den same skyldsettinga som Kolbeinstveit - fire 
pund smør og ein bolle tjøre. Men skilnaden mellom desse to 
matrikkelgardane vart at på Galland var det to bruk, medan 
Kolbeinstveit alltid har vore drive som eitt bruk. 

Går vi over frå å samanlikna matrikkelgardar til å samanlikna 
gardsbruk, kjem Kolbeinstveit noko høgare opp på lista. Då 
plasserer Kolbeinstveit seg mellom dei 10-12 beste gards
bruka i Suldal. Det største gardsbruket i Suldal i 164 7 var 
Underbakka. Heile den garden med 3 laupar smør i skyld vart 
driven som eitt bruk. Foss, Hovtun, Sukka, Ritland , Nerheim, 
Roaldkvam, Berge og Steinbru var også udelte gardar med 
skyld høgare enn det Kolbeinstveit hadde. Det største bruket 
på Førland , som omfatta 5/6 av garden, var også mykje større 
enn Kolbeinstveit. Dermed ser vi at Kolbeinstveit plasserer 
seg som det tiande beste bruket i Suldal midt på 1600-talet, 
målt etter skylda . 

Dette inntrykket held seg om vi brukar seinare kjelder til å 
samanlikna gardsbruka i Suldal. Flyttar vi oss fram til slutten 
av 1800-talet og brukar den nye skyldsettinga i matrikkelen av 
1889 som grunnlag, finn vi at gardsbruket på Kolbeinstveit 
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kjem på 13. plass mellom gardsbruka i Suldal. 3 Det største 
bruket då var bruket til Odd Larsson Øystad på Øystad i 
Kvilldal. Det fekk ei skyldsetting på 9,85 skyldmark. Vidare 
nedover følgde dei udelte gardane Vasshus, Valskår, 
Prestegarden og Nedre Tveitane etterfølgde av dei to bruka 
på Ritland og dei to på Tjøstheim, av den udelte garden Mork, 
det største bruket på Vidvei og det største på Underbakka. 
Kolbeinstveit, med si skyld på 4,77 skyldmark, vart vurdert 
som det 13. største gardsbruket i Suldal. 

DRIFTSGRUNNLAGET 
Kva driftsgrunnlag var det på Kolbeinstveit, som plasserte 
gardsbruket mellom dei 10-15 beste gardsbruka i Suldal? 

Den første kjelda som gir eit innblikk i driftsgrunnlaget på gar
dane, er matrikkelen frå 1668. Der står m.a. dette om 
Kolbeinstveit: «saaes 3 tdr., fødes 16 Nøed 1 øeg, quernsted 
och brendeschouff, sambt sag och huustømmerschouff till for
nødenhed».4 På kornåkrane på garden sådde dei tre tønner. 
Av buskap hadde dei hest og 16 naut eller storfe. Noko småfe 
er ikkje nemnt her, men var truleg rekna inn i talet på storfe. 
Av plussfaktorar hadde garden kvernhus og skog både til ved 
og til hustømmer samt ei sag . 

Ved revisjonen av matrikkelen i 1723 vart dette notert om 
Kolbeinstveit: «En Støel og rigelig omvøllingsschoug sampt 1 
becheqvern, tungwunden, Jacob br. alt. Saar 4 Tdr. , Aufl. 17 
Tdr., føder 1 hest, 11 Nøed, 24 Sauer.»5 Buskapen er her dif
ferensiert til hest, 11 naut og 24 sauer. På åkrane sådde dei 4 
tønner og avla 17 tønner. Vidare er det nemnt støl til garden, 
og «rigelig omvøllingsschoug». Det må bety at dei hadde rike
leg med tømmer til eige bruk på garden, både til reparasjon av 
bygningar og når dei skulle byggja noko nytt. Garden er kalla 
«tungwunden» eller tungdriven i 1723. 

Desse kjeldeopplysningane gir oss eit visst inntrykk av kva 
pluss-og minusfaktorar Kolbeinstveit hadde som gard. Men vi 
må nesten 150 år fram i tid før vi kan få eit djupare inntrykk. 
Den grundigaste skildringa av garden har vi i protokollen til 
den såkalla «forberedende komite», som i 1867 vurderte alle 
gardsbruk i Suldal med tanke på ny matrikulering.6 Der heiter 
det at det var 25,5 mål av det vi i dag vil kalla innmark på gar
den - 12 mål åker og 13,5 mål dyrka eng. l tillegg var der 15,5 

Kolbeinstveit har alltid vore ein gard med begrensa innmarksareal. 
Frå gammalt av vart den beste innmarka brukt til åker. Ei omlegging 
frå åkerbruk til intensiv grasdyrking i norsk jordbruk starta i åra etter 
1860, og på Kolbeins/veit var dei leiande i den omlegginga. 
Foto: Ryfylkemuseet. 

mål natureng. Vurderingsmennene såg for seg at ytterlegare 
tre mål var «skikket til Opdyrkning». På åkrane vart det årleg 
sått 4 tønner havre og hausta 28 tønner. Dei sette 6 tønner 
poteter og kunne rekna med ei avling på 36 tønner i eit nor
malår. 30 lass høy kunne køyrast inn i løa frå innmarka, men 
frå utslåttar i heia kom det heile 50 lass. 



Vurderingsmennene meinte at garden hadde for- og beite
grunnlag til 1 hest, 14 storfe og 40 småfe. Beitemarka til gar
den var av bra kvalitet, og sommarbeitet låg 1,5 mil frå gar
den. Kolbeinstveit hadde skog til husbruk og også noko for 
sal. Det vart vurdert til at det årleg kunne seljast for 17 spesi
dalar av «Skovprodukter» som tømmer, trelast og ved. Av 
«Fodersurrogater» som lauv og skav kunne det skaffast så 
mykje at det tilsvara eitt kufoster årleg. Garden vart vurdert 
som tungbrukt, men det vart sagt om mange gardar i Suldal. 
På plussida vart det notert at garden hadde «Vandtald», og av 
«særegne Mangler» vart det notert at garden var utsett for 
avsviing i tørkesomrar. Kolbeinstveit var ein «mer end almin
delig godt» driven gard, meinte kommisjonen, der 17 av byg
das beste menn var med, mellom dei både Lars og Njeld 
Kolbenstvedt. 

DYRKA ENG SOM MODERNISERINGSFAKTOR 
Vi såg at det var 25,5 mål dyrka mark på garden i 1860-åra. 
12 mål var åker og 13,5 mål dyrka eng. 12 mål åker var ikkje 
så uvanleg. Det var ikkje så få gardsbruk i Suldal som hadde 
meir åkerjord enn det, når dei la saman arealet av alle åker
lappane sine. Men over 13 mål dyrka eng var mykje. Berre tre 
gardsbruk i kommunen hadde meir dyrka eng enn 
Kolbeinstveit. Gardsbruket til Erik Oddson på Fisketjøn hadde 
14 mål dyrka eng, og bruket til Tore Oddson på Stråpa hadde 
14,5 mål. (Han var ordførar i Suldal 1846-1849 og 
1864-1865.7) Begge desse låg på om lag same nivå som 
Kolbeinstveit når det galdt dyrka eng. Det bruket som verke
leg hadde mykje dyrka eng, var prestegarden. Der var det 
heile 43 mål oppdyrka slåtteeng. Alle andre gardsbruk hadde 
mindre areal av dyrka eng enn det dei hadde på Kolbeinstveit. 
Nokre hadde berre nokre få mål, andre er ikkje oppført med 
dyrka eng i det heile. Ein slik gard var Valskår. Der var det 
22,5 mål åker, men ikkje noko dyrka eng . På Helganes hadde 
dei tre bruka berre 9,5 mål dyrka eng til saman. På Øystad var 
det berre 5,5 mål dyrka eng , på Slagstad 6,5 mål. Men begge 
dei to sistnemnde gardane hadde større åkervidd enn det 
Kolbeinstveit hadde. 

Det å ta til med å bruka god innmark til dyrking av gras var eit 
nytt innslag i jordbruksdrifta i 1860-åra. Det gamle mønsteret 
på vestlandsgardar flest var at den beste innmarka vart brukt 
til åker. Frå gammalt av berre kornåker, men frå byrjinga av 

1800-talet også potetåker. Gras til vinterfor for buskapen slo 
dei då helst i utmarka, både i det nære terrenget rundt garden 
og på fjernareliggjande utslåttar, til dels høgt til heis. Det 
gamle åkerbruket med korndyrking på gardane var under 
press og i reduksjon på denne tida . Det hadde samanheng 
med stor import av billeg korn frå utlandet, først frå svarte
havslanda og sidan frå USA. Gardbrukarar som tok signalet 
og reduserte på korndyrkinga, la oftast om til grasproduksjon 
på det gamle åkerarealet. Det kom ein overgang frå korn til 
høy, frå korndyrking til meieriprodukt og kjøtproduksjon.8 Slik 
vart tidlegare åker til dyrka eng. Nydyrking førte også til auke 
i arealet av dyrka eng. På Kolbeinstveit følgde dei med i tida 
og starta tidleg på denne omlegginga. 

Eit meir kuriøst utslag av den viljen vi meiner å sjå hos gard
brukarane på Kolbeinstveit til å prøva nye ting, var at det vart 
etablert ein alsstasjon for angorageit der i 1860-åra. Ein 
grosserar Sørensen i Stockholm gav i 1867 ein bukk og to 
geiter av angorarasen til Stavanger amt ved amtmannen. 
Geitene vart plasserte hos stortingsmann Kolbenstvedt i 
Suldal, det vil seia Njeld Kolbenstvedt. Det gjekk godt med 
angorageitene i starten . Dei tolte klimaet godt og kunne stel
last omtrent som norske geiter, heitte det. l 1870 hadde dei 
tre innførte geitene auka til ni, og dessutan hadde nokre dyr 
blitt selde frå Kolbeinstveit. Det var ulla av angorageitene dei 
var interesserte i. For at dei skulle bli gode avlsdyr, vart ikkje 
geitene mjølka . Men dei optimistiske tonane frå dei første 
åra fortapte seg etter kvart. Dei neste åra gjekk det nesten 
heilt ut med angorageitene. Dei var vanskelege å fora rett, 
og dei gav mindre, om enn betre, mjølk enn norske geiter. 
Forsøket med angorageiter på Kolbeinstveit vart ein epi
sode.9 Men vanlege norske geiter hadde det vore på garden 
lenge før dette. 

HUSDYRA 
Kor stor buskap kunne dei ha på ein gard som Kolbeinstveit? 
Vi såg ovanfor at «den forberedende komite» i 1867 meinte at 
garden kunne fø ein hest, 14 storfe og 40 «Smaakreature». 
Ved folketeljinga to år før, då også husdyra vart talde, vart det 
notert hest, 16 storfe og 29 sauer. Nærast realiteten kjem vi 
truleg i 1875, då dyretalet vart differensiert og oppgitt til å vera 
hest, 9 kyr, 1 okse, 5 ungdyr og kalvar, 30 sauer og lam, 5 gei
ter og kje og ein gris. Tala er pr. 31 .12.1875. Det inneber at 



lam og andre dyr som vart slakta om hausten ikkje er med i 
tala. Likeeins ser vi at dei hadde att ein gris etter at julegrisen 
var slakta. 

Ni kyr, fleire ungdyr og vel 30 sauer og geiter var ikkje nokon 
liten buskap i 1870-åra. Truleg var dyretalet på sitt høgaste 
nettopp på den tida. Tala frå 1600- og 1700-talet syner noko 
lågare tal. Ved krøterteljinga i 1657 vart det ført 10 kyr, 2 
oksar, 2 kviger og 32 sauer på Kolbeinstveit. l 1668 heitte det 
at Kolbeinstveit kunne fø ein hest og 16 «Nøed». Men i prak
sis hadde dei nok både kyr, ungdyr, sauer og kanskje geiter. 
Matrikkelen frå 1723 oppgir at garden kunne ha ein buskap på 
1 hest, 11 naut og 24 smalar. Matrikkeltala frå 1600- og 1700-

talet må nok sjåast på som normative. Dei var uttrykk for kor 
stor buskap ein gard normalt kunne ha, og ikkje for kva dei 
faktisk hadde av husdyr. Dessutan låg nok frykta for auka 
skattar bak ved ny matrikulering . Det inneber at alle tal må sjå
ast på som minimumstal. 

Ved skiftet etter Ola Larsen Kolbenstvedt i 1805 får vi greie på 
kor buskap det då var på garden. På auksjonen i slutten av 
mai vart det selt 8 kyr, 5 ungdyr, 2 stutar og 4 kalvar. 22 gei
ter, 5 bukkar og 7 hannkje fekk nye eigarar, likeeins 24 sauer 
(dei fleste med lam), 2 graverar, 2 gjeldverar og 15 gimrar 
(unge sauer, eitt år gamle) samt ei borket hoppe.10 Dette var 
ein større buskap enn det som vart registrert i 1875, særleg 

Frå gammalt av var det mange uthus på gardane. Eigne hus for kyr, sauer og geiter var vanleg, og låve og løe som separate bygningar. Då dei 
bygde det nye tunet på Kolbeinstveit kring 1850, reiste dei denne store driftsbygningen. Der var det under same tak plass til alle husdyra og lager
plass for vinterforet. Foto: Ryfylkemuseet. 



Alle gardshus hadde ei mjø/kehylle med plass for fløytekod/er og 

andre trekar til oppbevaring av mjølk. Hylla stod i stova, og opp

bevaringsforholda låg langt frå moderne krav til hygiene. 

Foto frå Julius Bårdsen sitt arkiv ved Ryfylkemuseet. 

når det galdt ungdyr og kalvar og geiter. Ein stor del av buk

kane, kjea, verane og gimrane var nok dyr som vart fødde 

over og slakta når dei var to-tre år gamle. 

Dei høge husdyrtala frå eldre tid kan ikkje utan vidare saman

liknast med dagens forhold. Kyrne var små og lette, og dei 

vart fora mykje svakare enn no. Frå gammalt av var sveltefo

ring vanleg . Det galdt å ha eit så høgt husdyrtal som muleg, 

og då laut det sparast på foret. Etter midten av 1800-talet 

vann nye tankar innpass innanfor husdyrhaldet. Dei gjekk 

m.a. ut på at dyra måtte forast og stellast betre for å yta meir, 
og då måtte talet på husdyr reduserast. Svelteforinga var nok 

på retur i 1860- og 1870-åra, og spesielt på eit gardsbruk som 

Kolbeinstveit, der dei hadde både kjennskap til nye tankar i 

tida og vilje til å ta dei i bruk. 

Husdyrtalet var nok i tilbakegang i tida framover, etter som 

stellet av dyret vart betre. Likevel heiter det at Jo og Olina 

lversflaten, forpaktarar på Kolbeinstveit frå kring 1930 til 1945, 

fødde opp til 12 kyr, 20 sauer og 40 geiter. 11 Dei var dei siste 

som nytta utmarksressursane til garden fullt ut og dreiv med 

støling . Bokverket Norges Bebyggelse frå 1950-talet, popu

lært kalla «Sladrå», opplyser at forpaktar Odd lversflaten då 

hadde redusert dyretalet til hest, fire kyr, ein kalv og 28 

sauer.12 Noko liknande var det rundt 1970, då Olav Berge var 

forpaktar. Hest, fire kyr, nokre ungdyr og vel 30 vinterfora 

sauer minnest han at dei hadde. 13 

STØLING, HEIABEITE OG HEIASLÅTT 
Det høyrer fire stølar til Kolbeinstveit. Nedstastøl ligg nærast 

garden. Her var det såkalla vårstøl. Her vart det støla dei før

ste vekene av stølssesongen . Seinare flytta dei innover til 

Midstøl og lnstestøl eller Vasstøl. På grensa mot Hylen låg 

Livhidler, der det også vart drive støling . Det er brukt noko 

ulike namn på dei fire stølane. l lista over stølar i Suldal, som 

Johan Veka utarbeidde i 1934 for Institutt for sammenlignende 

kulturforskning 14, er dei fire stølane kalla Listøl (vårstøl), 

Nystøl, Vasstøl og Livhidler. 

Nedstastøl var Ko/beinstveit sin vårstøl. Her var dei med buskapen 

eit par veker om våren før dei drog vidare til dei høgareliggjande 

stølane, og også eit par veker på slutten av stølssesongen om hausten. 

Foto: Ryfylkemuseet. 



Stølsbruket var ein berebjelke i det gamle husdyrhaldet. Så 
godt som alle gardar i Suldal hadde ein eller fleire stølar, og 
mykje av grunnlaget for det høge husdyrtalet i bygda låg net
topp i stølinga og heiabeita. Dyra var vårbære, dvs. at kyr, gei
ter og sauer kalva, lamma og kjea om våren og hadde si mest 
produktive mjølkeperiode i sommarmånadene, då dei var i 
heia. Stølssesongen strekte seg vanlegvis over tre sommar
månader frå jonsok (24. juni) til mikkjelsmess (29. september). 
Til vårstølar tok dei gjerne ut i vekene før jonsok. 

På Midtstøl var det både stølshus og løe. Foto frå 1963 av Odd Stråpa. 

Midt på 1800-talet var stølinga på topp med alle aktuelle stø
lar i drift. Dei fleste hadde både kyr, geiter og sauer på stølen . 
På den tid vart også sauene mjølka, til liks med geitene og 
kyrne. Men på slutten av 1800-talet, og særleg frå 1900 til 
1920, gjekk det tilbake med stølinga. Fleire og fleire stølar vart 
nedlagde. Særleg gardane i nedre Suldal slutta å bruka stø
lane sine. Men frå 1915-1920 svinga det oppover att, og no 
var det geitestøling det først og fremst vart satsa på. Perioden 
frå 1920 til 1945 var gullalderen for geitestølinga. Særleg 



galdt dette gardane i øvre Suldal. l stor grad vart det teke inn 

leigegeiter frå ytre bygder i Ryfylke og på Haugalandet. 

Denne utviklinga kan sjåast på som ei siste krampetrekning i 
ei tradisjonell driftsform. Gamle stølshus vart sette i stand og 

nye vart bygde. No hadde stølshusa også fått ein ny funksjon : 
Utleige til påsketuristar frå byen . 

Etter krigen gjekk det kraftig tilbake med stølinga . Det svarte 

seg ikkje økonomisk å leiga stølsjenter, og dei fleste yngre 
kvinner ville heller ha seg anna arbeid med fast arbeidstid, fri

kveldar og større løningspose.15 

Vasstøl etter lnstestøl var den av Kolbeinstveit sine tre stølar som 

lengst borte frå garden. Foto: Ryfylkemuseet. 

Forpaktarane Jo og Olina lversflaten, som dreiv Kolbeinstveit 

frå kring 1930 til 1945, var dei siste som dreiv stølane som låg 

til garden. Peder Heskestad har skildra stølinga deira i artik

kelen «Møte med gamletida» i Frå bygd og by i Rogaland, 
årboka til Rogaland Folkemuseum, i 1962. 

«Her støla Jo og O/ina i 12-13 somrar. Kvar veke laut Jo gjere 

fleire vendingar med kløvhest. Heimover var kløvmeisane 
lasta med ost og smør, og kanskje sur-mjølk i tre/aupar. (---) 

Jo og O/ina støla her heilt fram til 1945. Det var dei som då 

pakta Ko/beinstveitgarden. Den gongen fødde dei opp til 12 
kyr, 20 sauer og 40 geiter. På stølane heldt dei seg frå 14 til 16 

veker. Ei tid før jonsok tok dei i veg og låg første tida på 

Nedstastøl. Der var graset først beitande. Rundt denne stølen 

er det fureskog på alle leier. Men bjørka er åt å vise seg. Det er 
som ein vårstø/. Seinare flytte dei åt Midtstøl med kyr, geiter og 

sauer. Deretter flytte dei heilt til lnstestøl (Vasstøl) . Med så 

mange dyr var det nok mykje til liv og læte rundt om stø/svol
len. Men ei travel tid var det, for alle løene laut dei fylle med 

høy Det skulle dei køyre heim på vinterføret. Utan dette utslått

høyet var det uråd å fø buskapen fram den lange vinteren. 

Når så høgsommaren var over, var det å flytte attende frå 

støl til støl, og så bar det om hausten med mykje bjølle/åt til 

gards att.» 16 

Utslåttar i heia betydde mykje i den gamle gardsdrifta. Ein stor 

del av vinterforet vart henta frå utslåttar langt borte frå garden. 
Heiaslåtten vart teken seint på sommaren, etter at heimeslåt

ten var unnagjord. Graset vart tørka i heia og sett i høystakk 

eller lagt inn i høyløe. Husmannen Ola Tjerandson i Kaihagen , 

som fekk festekontrakt på husmannsplassen i 1833, hadde 
rett til fri bruk av nokre utslåttar i Kolbeinstveit si hei . Dei låg 

på Bergenuten, Lokliskaret og Mathaugholane. 

Det gamle var å køyra heiahøyet heim med hest og slede på 
vinterføre. Men på Kolbeinstveit vart det, truleg i 1890-åra, 

sett opp løypestreng frå Leitet ved Nedstestølen og heim til 

garden. Denne vart brukt til frakting av både høy og ved. 
Høyet vart pakka i rodder eller omloger og hengt på løype

strengen med ein trekrok. Rodder var eit slags stormaska 

nett, som høyet vart pakka i. Omloger var tynne bjørkestam
mer som vart knept rundt eit høylass for å halda det saman. 



Tørka gras frå utslåttar kunne bli sett i høystakk, lagt inn i ei høyløe 
eller i ein høyhidler som her. Høyet vart henta med hest og slede på 
vinterføre. Foto: Odd Stråpa. 

Mange andre gardar i Suldal fekk seg også løypestreng til 
heimfrakting av heiahøy og ved på denne tida. 

l 1904 var det sak mellom Kolbeinstveit og Hylen om eige
domsretten til fjellslåtten ved Livhidler. Då var det Lars N. 
Kolbenstvedt som åtte garden. Han var lensmann i Hjelmeland 
og hadde budd i Hjelmelandsvågen sidan 1903. Kolbeinstveit 
var då pakta bort, men lensmannen var ikkje ein fjern og pas
siv eigar. l 1904 gjekk han til forlikskommisjonen i Suldal for å 
forsvara eigedomsretten til denne fjellslåtten. Saka kom opp i 
august, og Lars Kolbenstvedt hadde fått overrettssakførar 
Erling Årstad, ein framståande Stavanger-advokat, til å føra 
saka for seg.17 Aret før hadde gardbrukaren i Hylen, Lars H. 
Hylen, late Odd Jonson lversflaten driva slått der, ut frå ei for
ståing av at denne fjellslåtten høyrde Hylen til. Men dette fekk 
han ikkje forlikskommisjonens medhald i. Kommisjonen slo 
fast at fjellslåtten høyrde Kolbeinstveit til , og at Hylen ikkje 
hadde nokon rett til slått der. Lars H. Hylen vart dømd til å 
betala ei symbolsk erstatning på 80 øre til Lars Kolbenstvedt 
for det bortførte høyet, og i tillegg 35 kroner i sakskostnader. 

ÅKERBRUKET 
l den gamle jordbruksdrifta spelte åkerbruket ei stor rolle . 
Alle gardsbruk, små og store, dyrka korn. Det var den beste 

jorda på bruket som vart brukt til åker. Det var ikkje snakk 
om ein stor, samanhengande åker, men mange åkrar av ulik 
storleik. Det galdt å dyrka så mykje som muleg av det kor
net dei hadde bruk for i hushaldet og helst vera sjølvfor
synte . På Kolbeinstveit makta dei truleg det, men mange 
andre i Suldal måte kjøpa ein god del korn i tillegg til det dei 
avla sjølve. 

Matrikkelen frå 1668 oppgir at dei sådde tre tønner korn på 
Kolbeinstveit. l 1723 er dette auka til fire tønner, og kornav
linga er oppgitt til 17 tønner. Det gir berre vel fire foll. Falltalet 
er dobla vel 50 år seinare, i ei liste over korndyrkinga på gar
dane i Suldal , som lensmannen utarbeidde i 1775 for amt
mannen.18 Der heiter det at Odd Kolbeinstveit sådde fire tøn
ner havre og hausta 33 tønner. Det gir eit solid falltal på vel 8. 
l tillegg til havren, som var det dominerande kornslaget i 
Ryfylke, vart det også sådd ei skjeppe (1/8 tønne) bygg og 
hausta ei tønne. Bygg vart brukt til brygging av øl. Det var i alt 
ti bruk i Suldal som avla like mykje som eller meir korn enn 
Kolbeinstveit i 1775. Østen Førland, som hadde det største 
bruket på Førland, hadde den største kornavlinga med 40 tøn
ner. Mange små bruk avla berre 12-14 tønner korn, og hus
mannsplassane låg gjerne på 2-5 tønner. 

Teljingane i 1865 og 1875 oppgir begge at dei sådde 6 tønner 
havre og sette 6 tønner poteter på Kolbeinstveit. 19 Med eit foll
tal på åtte, som i 1775, låg då kornavlinga på opp i mot 50 tøn
ner. Ei tønne havre vart rekna til 62 kilo, og dermed låg avlinga 
på rundt 3000 kilo korn . Dette må ha vore rikeleg for husstan
den på Kolbeinstveit. Kanskje kunne dei ha noko korn å selja 
i enkelte år. 

l 1865 vart det opplyst at dei i tillegg dyrka eit par tønner rug . 
Det er ikkje nemnt i 1875, men derimot 20 skålpund grasfrø . 
Dette står i samanheng med den satsinga på dyrka eng som 
vi har registrert på Kolbeinstveit på denne tida (sjå ovanfor) . 

Det vart også drive ein del frukt- og bærdyrking på 
Kolbeinstveit. Iallfall i åra etter 1900 var det etter måten mykje 
bær og frukt på garden. Der var rips- og solbærbuskar, kirse
bærtre, morelltre og epletre. Forpaktar Ola Brustveit brukte å 
senda bær og frukt til gardeigaren Lars N. Kolbenstvedt på 
Hjelmeland.20 



Korndyrking var ei sjølvsagd side av gardsdrifta på alle gardar i eldre tid. Når komet var innhausta, trøska og tørka, skulle det malast på kverna. Om 

haustane var det gjeme god vassføring i elvane og god fart på kvernkallen. På Kolbeinstveit hadde dei kvernhus i Tveiteåno. Foto frå Julius Bårdsen 

sitt arkiv ved Ryfylkemuseet. 
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SKOG OG UTMARK 
Kolbeinstveit vart rekna som ein bra skogagard i eldre tid med 
både lauvskog og furuskog. Likevel var det mange gardsbruk 
i Suldal som hadde betre skogressursar enn Kolbeinstveit. 
Heradskommisjonen frå 1867 har tal for kor mykje salet av 
tømmer og ved frå garden kunne innbringa i pengar. For 
Kolbeinstveit sitt vedkomande vart det oppgitt eit sal for 17 
spesiedalar (spd.). To av bruka på Tjøstheim og eitt av bruka 
på Steine og Førland låg på same nivå. Men den beste sko
gagarden i Suldal var Øystad i Kvilldal. Dei kunne selja skogs
produkt for 80 spd. årleg , nesten fem gongar meir enn 
Kolbeinstveit. På dei neste plassane følgde Vasshus med 49 
spd. og det største bruket på Roaldkvam med 44 spd. l alt 14 
bruk i Suldal kunne selja meir or skogen enn det Kolbeinstveit 
kunne. Inntrykket vi har av Kolbeinstveit som eit gardsbruk 
med plassering ein stad mellom 10. og 15. plass i Suldal held 
seg altså når vi ser på skogressursane. 

På 1900-talet, då gardeigarane først budde i Hjelmelands
vågen og sidan på Vasshus, vart det sett bort skogateigar til 
folk som tok på arbeidet med å ta fram skogen . Då betalte dei 
ein viss sum for teigen, og så stod dei sjølve for arbeidet med 
tømmeret eller veden og for salet av produkta. Rett etter kri
gen vart det t.d. sett bort nokre skogateigar til nokre kvilldølar, 
som låg på stølane til Kolbeinstveit og dreiv med veding i lauv
skogteigar. Andre tok på teigar med furuskog og tok ut furu
tømmer. Albret Vasshus sette også i gang med planting av 
gran etter krigen . To militærnektarar heldt på med det arbeidet 
i lang tid .21 

Det høyrer mykje utmark til Kolbeinstveit. Bruket er med sine 
10 600 dekar i utmarksareal mellom dei største utmarksgar
dane i Suldal. Berre Øystad i Kvilldal med vel 30 000 dekar 
har mykje større utmarksareal. Hylen har om lag like mykje 
utmark som Kolbeinstveit. Valskår har 9800 dekar, Våge har 
6900, dei to bruka på Helganes har 6600. På Kjetilstad i 
Kvilldal er utmarka enno i sameige mellom fleire bruk. Dei har 
til saman 41 400 dekar.22 Utmarksområdet til Kolbeinstveit er 
stort, men mykje av det er kupert og bratt. 

ARBEIDSINTENSIV DRIFT 
Det var arbeidskrevjande å driva eit gardsbruk som 
Kolbeinstveit med driftsmåtane i det gamle jordbruket. Det var 

bruk for arbeidskrafta til både familiemedlemmene og til leigde 
tenestefolk. Sidan brukarane på 1800-talet var mykje ute i 
offentlege gjeremål som ordførar, stortingsmann, utskiftings
formann m.m., var det nok ekstra trong for leigd arbeidskraft. 
Folketeljingane mot slutten av 1800-talet fortel om kor mange 
tenestefolk dei hadde på garden. 

l 1865 var to tauser og to drengar på garden. Brukarparet 
Njeld og Oliane Kolbenstvedt hadde då to søner, og dei var 9 
og 11 år gamle. l tilegg hadde dei ei fosterdotter på 13 år. 
Drengane var 14 og 25 år gamle, tenestetausene 22 og 28. 
Ved neste folketelj ing i 1875 hadde dei heile fire tenestetauser. To 
er kalla «Tjenestepige», ei var «Budeie» og ei var «Barnepige». 
l tillegg til dei fire jentene hadde dei to mannlege tenarar. Det var 
ein «Tjenestekarl» på 22 år og ein «Gjetergut» på 13. Njeld og 
Oliane hadde vinteren 1875-1876 dei tre sønene Lars, Hans og 
Gisle heime - på 1, 8 og 18 år. Eldstesonen Bertrand på 21 år 
var i hovudstaden og gjekk på skule. 

l 1891 var det det nye brukarparet Lars og Kristine 
Kolbenstvedt som budde på garden. Dei var ganske nygifte 
og hadde berre eit lite barn . Lars arbeidde som skipper på 
Suldalsdampen i tillegg til at han dreiv garden. Dei hadde fem 
tenestefolk vinteren 1890-1891 - to drengar og tre tauser. l 
1900 greidde dei seg med tre tenestefolk. Det var ein 
«Gardsdreng» på 18 år, ei «Tjenestepige sysselsat ved hus
stel» på 19 og ei «Tjenestepige sysselsat ved fjøsstel» på 30. 
Men borna i huset hadde byrja å veksa til. Dei to eldste var 9 
og 11 år gamle. 

HUSMANNSPLASSAR 
Det har vore tre husmannsplassar på Kolbeinstveit. Det var 
Sundet, Kaihagen og Ørevikjo eller Ørevikneset. 23 Alle desse 
plassane vart fråflytte i 1860-åra. Lengst busetjing var det i 
Sundet. Det første husmannsparet der var Bård Jenssen og 
Marta Levarsdotter. Ho var frå Foss, han frå ein plass under 
Veka. Dei budde der frå 1760-åra til like etter 1800. Den siste 
familien som budde der, som var den fjerde i rekka , var Halvor 
Albertson og Kari Olsdotter, budde i Sundet frå kring 1844 til 
1861. Halvor kom frå Haugane under Vetrhus, Kari var fødd 
på naboplassen Kaihagen under Kolbeinstveit. Dei flytte til 
Selland i Sand. 



l Kaihagen har det budd berre ein familie. Det var Ola 
Tjerandson og Kristi Oddsdotter. Begge var fødde på hus
mannsplassar under Steinbru i Kvilldal. Etter å ha budd i 
Sundet rundt ti år, etablerte dei seg i Kaihagen og fekk feste
setel på plassen i 1833. Dei budde her i sin generasjon, men 
etter dei vart det folketomt i Kaihagen. Ola Tjerandson reiste 
til Amerika i 1864 som 67-åring, etter at han hadde blitt enkje
mann. Yngste dottera hadde reist dit åtte år før. 

På Ørevikneset var det først Paul Håvardson frå Vekamoen 
og Guri Tjerandsdotter frå Vikjo under Steinbru som budde. 

Guri var søster til Ola Tjerandson i Kaihagen . Ho fødde ni 
born til verda i stova på Ørevikneset. Paul døydde i 1851, og 
eldste sonen Tjerand overtok plassen etter foreldra. Han var 
gift med Serina Nilsdotter frå Strand . Dei fekk seks born og 
sleit med å få endane til å møtast. Det gjekk ikkje utan hjelp 
frå fattigkassa . Og då dei braut opp og reiste til Amerika 
1867, var det med god pengestønand frå Suldal kommune. 

Husmennene på plassane Kaihagen og Ørevikneset fekk 
begge festekontrakter i 1833.24 Ola og Kari i Kaihagen skulle 
betala grunnleige for plassen ved at Ola deltok i slåtten ei 

Trøsking av korn ved løa på Kolbeins/veit. Personane ved trøskjeverket er Peder (Per) H. Førland, Ola Førland, Olav T. Førland og Johannes 

J. Herabakka. 



veke kvar sommar og skar to mål kornåker kvar haust. 
Dessutan skulle Ola , som var skreddarkyndig, utføra «det 
skredderarbeide Eieren behøver til sit eget Huus.» Og det vart 
nok ikkje så lite, for i huslyden på Kolbeinstveit var det fem 
born i 1833, då kontrakten vart skriven , og sidan kom det sju 
born til. Men husmannen hadde ikkje berre plikter. Han hadde 
også rettar. Han hadde fri bruk av utslåttane på Bergenuten, 
Lokliskaret og Mathaugholane. Han kunne henta den veden 
han trong i gardens skog, men berre av tørre tre. l utmarka 
hadde han fritt beite for ei ku og 8 sauer saman med gardens 
buskap. 

På Ørevikneset var Paul Håvardson si arbeidsplikt ei vekes 
slått i heia og tre dagar heime samt skjering av eit mål åker 
om hausten. Han hadde rett til å driva slått berre der kor gard
eigaren gav han løyve. Dersom gardeigaren ikkje brukte alle 
utslåttane sine, hadde husmannen førsteretten til å få bruka 
dei, utan å betala noko for bruken . 

Husmennene på Kolbeinstveit betalte leige for husmanns
plassen ved å arbeida på garden. Truleg arbeidde dei på gar
den også utanom dette pliktarbeidet. Dersom husbonden 
hadde bruk for dei, leigde han dei inn til å arbeida for dagløn. 
Slik var dei ein arbeidskraftreserve som kunne kallast på når 
det var bruk for dei og sendast heim når arbeidet var slutt. 
Men husmennene var nok interesserte i å arbeida mest muleg 
på garden. Dei hadde ikkje nok å leva av heime på plassen og 
var avhengige av å kunne skaffa seg lønsarbeid rundt om på 
gardane. 

BRA GARD Å LEVA AV PÅ 1960-TALET 
Olav og Tora Berge dreiv Kolbeinstveit som forpaktarar frå 
1959 til 1965. Då var dei dei siste i ei lang rekke av forpakta
rar som dreiv garden. Etter den tid er det eigaren på Vasshus 
som har brukt Kolbeinstveit til slått og beite. 

Olav fortel at Kolbeinstveit ikkje var så god gard då dei kom 
dit som han hadde vore før.25 Han hadde blitt driven lenge av 
forpaktarar, og var ikkje i så god stand som han kunne ha 
vore. M.a. var garden lite oppgjødsla då dei overtok. Den 
dyrka marka var på bortimot 30 mål jord, og det var ikkje 
lenger så mykje, samanlikna med andre gardsbruk i Suldal. 
Utvegane til å auka arealet ved nydyrking var også avgrensa. 

Eit minus ved garden var at der var lite kulturbeite. l Olav si tid 
som forpaktar fekk han rydda og gjødsla opp noko meir, slik at 
kulturbeitet vart utvida. 

Eit anna minus var at løa frå midt på 1800-talet, som hadde 
vore ny og moderne i si tid , no kjentest tungvint å driva i. På 
låven var det t.d . ikkje noko høyrom å kasta høyet ned i. Det 
måtte leggjast på golvet på same nivå som der du køyrde inn 
med høyvogna, og då vart det tungt å kasta høyet høgt opp 
når det fyltest i løa. Der var heller ikkje landkum i løa. Alt fast 
og flytande frå dyra måtte mokast ned i ein skut. 

Buskapen på garden i deira tid som forpaktarar var hest, fire 
kyr, nokre ungdyr og vel 30 vintertora sauer. Vinterforet til dyra 
var gras som var hausta på innmarka heime. Slått i heia var 
det då slutt med, likeeins stølsdrift. Men dei brukte stølsbeita 
på Midtstøl og Vasstøl til beitemark for både sauer og ungdyr. 
Dei siste som stølte på stølane på Kolbeinstveit, var pakta
rane Jo og Olina lversflaten, som dreiv garden frå ca. 1930 til 
1945. Dei stølte med geiter på Midtstøl og Vasstøl. 

Det var framleis åkerbruk på Kolbeinstveit i Olav og Tora Berge si 
tid . Dei hadde to-tre mål med kornåker og tre-fire mål potetåker, 
og dei dyrka også kålrabi. Havrekornet vart brukt til dyrefor på 
garden. Noko korndyrking var enno vanleg på dei fleste gardar i 
Suldal først på 1960-talet. Seinare har korndyrkinga gått heilt ut. 
Av poteter hadde dei ein god del meir enn til eige bruk, og dei 
selde til private. Det var god potetjord på Kolbeinstveit, meiner 
Olav Berge. Jordkvaliteten var i det heile god på den store flaten 
på Kolbeinstveit, men mindre god på Bjørkanes lenger inne. 

Etter at Olav hadde starta opp som forpaktar, sette Rasmus 
og Lars Vasshus saman med fleire av Marvik'ane på Sand 
opp minkhus på Kolbeinstveit, nede på flaten . Olav røkta min
ken for dei nokre år til minkhuset vart flytt til Vasshus. Då 
starta Olav opp med mink sjølv. Han sette opp eit minkhus 
nedanfor våningshuset og hadde 30-40 tisper. Dette syns 
Olav var interessant å stella med. Men då dei flytte får 
Kolbeinstveit, selde han minkane og minkhuset. 

Hesten var framleis trekkrafta på garden i deira paktartid. Men 
det hadde kome nokre få traktorar til bygda, og Olav leigde Odd 
Stråpa med sin Ferguson ein del til pløying, horving og slått. 



Om vinteren dreiv Olav Berge ein del i skogen. M.a. tok han ut 
ein lauvskogteig og leverte kubb til tremassefabrikken på 
Vadheim i Sogn. Elles gjekk han på ymse arbeid utanfor gar
den. Det mest omfattande var arbeidet med ny bru til Helganes, 
som han var med på heile tida medan bygginga stod på. 

EIGEDOMSFORHOLD 
Brukarane på Kolbeinstveit har ikkje alltid vore sjølveigarar av 
heile garden. Både Suldal kyrkje og Suldal sokneprestembete 
åtte idelle partar i garden, og deler av det som var i bondeeige 
var til tider åtte av andre enn brukarane på garden. 

Den første opplysninga vi har om eigedomsforholda til garden 
Kolbeinstveit, er frå 1617. Odelsjordeboka frå det året har 
denne innførsla: 
Thuedtt 
Joseph ibm 
Gutormb Arroth 
HerRassmus 

½ Løb Smør 
½ Løb S. 
1 Pund S.26 

«Joseph ibm.» står for Josef Tveit eller Kolbeinstveit. Han var 
eigar av part av garden som utgjorde ein halv laup smør av den 
samla landskylda på fire pund smør, dvs. 3/8. Ein «Gutormb 
Arroth» åtte like mykje. Vi veit ikkje kven det var. Men det kan 
vera rimeleg å tenkja på gardsnamnet Åros i Sokndal kommune 
i sørfylket. «Her Rassmus» står for sokneprest Rasmus 
Michelsen, som var prest i Suldal frå 1618 til 1652. Det var ikkje 
presten privat som åtte gardparten, men Suldal prestebord eller 
Suldal sokneprestembete. Eitt pund smør (6 kilo), eller tilsva
rande i pengar, vart levert til soknepresten årleg av gardbruka
ren på Kolbeinstveit som leige for gardparten. For eigarparten 
sin skulle Guttorm Arroth ha ein halv laup smør, eller 9 kilo. 

l 1617 var det altså tre eigarpartar til Kolbeinstveit. Brukaren 
Josef Kolbeinson åtte 3/8, den ukjende Guttorm Arroth åtte 
like mykje, og så åtte Suldal sokneprestembete 2/8. Garden 
vart driven som eitt bruk og ikkje delt opp i desse partane. Det 
var ideelle eigarpartar. 

Sju år seinare, i odelsjordeboka i 1624, er Josef ført opp med ein 
eigarpart på berre 6 merker (mrk.) i Kolbeinstveit.27 Dette var 
berre sjetteparten av det han hadde i 1617. Men han åtte partar 
i to andre gardar: 18 mrk. i Slagstad og 6 mrk. i Klungtveit. 

Neste kjelde som fortel om samla eigedomsforhold på 
Kolbeinstveit, er skattematrikkelen frå 1647. Der står slik om 
Kolbeinstveit: 
Co/bentued smør 4 pd. , tiere 1 bolle. 
Colben. 
Giestliggoeds 1 pd. 
Kirchensgoeds 1 bolle 
Ode/sgoeds 1 løb. 
Huer bøxsler sit. 28 

Kolbein Josefson hadde no overteke som brukar etter faren 
Josef Kolbeinson. Det som er kalla geistleg gods, er parten på 
eitt pund som låg til Suldal prestebord . Odelsgodset er fram
leis på ein laup smør. Det var det også i 1617, då brukaren 
Josef Kolbeinson og Guttorm Arroth åtte kvar sin halve laup. 
Odelsgods tyder her at gardparten var i privat eige, eigd av 
bønder. Den nye opplysninga i 1647 er at Suldal kykje åtte ein 
part i garden . Som leige for den parten skulle brukaren kvart 
år levera ein bolle tjøre, eller tilsvarande i pengar, til kyrkja. 
Ein bolle tjøre var ca. 2,7 liter. Tjøra vart brukt til å tjørebreida 
tømmerveggane på kyrkja utvendig . Kyrkja fekk tjøre frå tre 
andre gardar i Suldal. Tre bollar frå Mokleiv, to frå Guggedal, 
ein frå Galland og ein frå Kolbeinstveit vart sju bollar tjøre i alt, 
eller rundt 19 liter. 

Om det var ein eller fleire eigarar til odelsparten på ein laup 
smør i 1647, opplyser skattematrikkelen ikkje noko om. Men 
truleg var det fleire. For i 1654 kjøpte Kolbein Josefson 
(Colbenn Thueed) 18,5 merker (mrk.) smør i garden av 
Hallvard Ormson for 37 riksdalar. Dette var truleg Hallvard 
Ormson på Skeie i Sand, son av Orm Dravik, som åtte ein del 
jordegods. Truleg åtte brukaren Kolbein noko i garden frå før 
og fekk no denne parten i tillegg . 

14 år seinare, ved matrikkelen i 1668, var det kongen, eller 
staten, som var eigar av denne parten på 18,5 mrk. Vi kan 
tenkja oss to mulege grunnar til at Kolbein hadde måtta over
lata parten til staten . Han, eller enkja og den nye mannen hen
nar, Johannes Helgeson, kan ha hatt vanskar med å betala 
skattane i dei vanskelege åra rundt 1660. Eller det kan ha 
føregått eit brotsverk, t.d . gjentatte leiermål, som kunne straf
fast med inndraging av eigedom. 



l matrikkelen 1668 står dette om eigedomsforholda på Kol
beinstveit: 
Colbeentued tyrre pund smør och ehn bolle tierre, der aff till 
Suulda/s Presteboell ltt Pund, till Kongen 18 ½ merker Smør, 
Oddeis toe pund halffsiette merker, till Suu/da/s Kierche Een 
bolle thierre, huer sitt med bøxsell. 

Det var minst fire eigarar til Kolbeinstveit i 1668. Sokne
prestembetet i Suldal åtte 1 pund smør, Suldal kyrkje 1 bolle 
tjøre, kongen 18,5 mrk. smør og resten , 2 pund 5,5 mrk. smør, 
var odelsgods (halvsjette tyder 5,5). Kven som var eigar(ar) 
av dette odelsgodset i 1668, veit vi ikkje. Det kan ha vore ein 
eller fleire personar. Men Odd Kolbeinson, brukar på 

Oversynsbi/de over tunet på Kolbeinstveit i 1960-åra med utsyn over Suldalsvatnet til Helganes. Foto frå Julius Bårdsen sitt arkiv ved Ryfylkemuseet. 



Kolbeinstveit frå 1678 til 1713, åtte odelsparten iallfall i slutten 
av si brukartid. 

Dei tre borna hans arva denne parten etter han då han 
døydde kring 1713. Dei to sønene Gabriel og Kolbein vart 
eigarar av 20,5 mrk. smør kvar, og dottera arva 10 mrk. 
(Brorpartar var dobbelt så store som søsterpartar.)29 Odd si 
dotter, som vi ikkje veit namnet på, gifte seg med Jakob 
Ormson frå Veka . Dei budde på og dreiv Kolbeinstveit i nes
ten 20 år, frå 1714 til 1733. Men då skulle eldste bror hennar, 
Gabriel Oddson, gifta seg og etablera seg, og han overtok 
som brukar på garden saman med kona Ingrid Olsdotter i 
1734. Aret før løyste han inn broren og søstra sine eigarpar
tar og vart eineeigar av den parten som faren hadde ått.30 
Fem år seinare kjøpte han parten på 18,5 mrk. smør.31 Seljar 
var meklar Jens Ploug i Stavanger, som nettopp hadde arva 
parten ved skifte etter svigerfaren Ole Jacobsen Smith. Denne 
parten på 18,5 mrk. hadde vore i kongens eige tidlegare, og 
hadde nok så blitt selt til Smith . 

Dermed åtte Gabriel Oddson Kolbeinstveit alt odelsgodset i 
Kolbeinstveit, eller den parten av garden på ein laup smør 
som var i privat eige. Dette utgjorde ein ideell del av garden 
på 72/105, eller vel 2/3. Suldal sokneprestembete åtte fram
leis eitt pund smør og Suldal kyrkje ein bolle tjøre i garden. 
Desse eigarpartane bygsla Gabriel og betalte årleg leige av 
dei. 

Gabriel Oddson døydde i 1777, og borna arva han. To år sei
nare løyste eldste sonen Odd Gabrielson ut søskena og vart 
eigar av det som faren hadde ått.32 Men han skulle ikkje koma 
til å bu på garden. Same året bytte han gard med Lars 
Hadleson Roaldkvam og flytte dit. Lars Hadleson hadde budd 
på bruksnummer 2 på Roaldkvam frå kring 1760. Vi kjenner 
ikkje grunnen til at han og Odd Gabrielson Kolbeinstveit bytte 
gardar. Eigarpartane deira i gardane var ikkje likeverdige. Odd 
åtte ein laup smør i Kolbeinstveit, medan Lars åtte 1 pd. 14 2/5 
mrk. i Roaldkvam. Lars måtte difor gje 98 dalar i mellomlegg. 

Det var sonesonen til Lars Hadleson, Lars Olson 
Kolbeinstveit, som skulle bli den første sjølveigaren på 
Kolbeinstveit. Han kjøpte kongegodset på 1 pund smør i 1839 
for 150 spesidalar (spd .) og kyrkjegodset i 1851 for 10 spd .33 

Sonen Njeld overtok Kolbeinstveit i 185534, og son hans igjen, 
Lars, i 1894.35 Han vart utnemnd til lensmann i Hjelmeland i 
1900, og huslyden flytte til Hjelmelandsvågen tre år seinare. 
Han døydde i 1920, og eldste sonen Njaal Kolbenstvedt, som 
var elektroingeniør på Borregaard og budde i Sarpsborg, 
overtok eigedomsretten . Men han hadde ikkje tinglyst skjøte 
på Kolbeinstveit. Først i 1937 vart eigedomsretten formelt ført 
over til nye eigarar. Dei fem borna til Lars N. Kolbenstvedt 
- Njaal Kolbenstvedt, Elisabeth Bjelland, Olaug Juel, Olaus 
Kolbenstvedt og Giske Vasshus - skøytte då Kolbeinstveit 
over til dei tre mindreårige borna til Albret og Giske Vasshus 
- Rasmus, Ingrid Kristine og Lars Vasshus på sju, fire og to år. 
l dag er det Lars Vasshus, neste brukar på Vasshus, som er 
eigar av Kolbeinstveit utanom nærområdet rundt husa, som 
Ryfylkemuseet har hand om. 
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el og dans stovene 
Av Ruth Anne Moen 

Gardstunet på Kolbeinstveit er gamalt. Kva musikk bur i 

desse veggane? Kva song dei som budde her? Kva spelte 

dei og kva dansa dei? Kva rolle spelte musikken og dan
sen i livet deira? Det har vore drive periodevis feltarbeid i 

Suldal i over 100 år. l Folkemusikkarkivet for Rogaland 

kan du finne notenedteikningar, kopi av gamle visebøker, 

lydopptak, film og video, dessutan mykje intervjustoff. 
Kva kan vi finne ut frå dette? 

Song, spel og dans har i uminnelege tider vore ein del av fest

og kvardagslivet til folk, slik og i Suldal. Ein har sunge for 

borna, ein har sunge til arbeidet, ein har sunge salmetonar i 

kyrkja og heime. Viktige hendingar har vore hugsa gjennom 

høvelege visetekster, stevtekstar har vore dikta om både det 

eine og det andre. Hadde ungdomen ei fristund, var det gjerne 

dans. Eller ein lærte kvarandre siste nytt i viser. l bryllaup var 

det både spelemann og tambur. Tok spelemannen pause, var 

det tid for stevjing. l gravferdene var det liksongarane som 

kunne høyrast over store avstander. 

Hovudbygningen på Kolbeinstveit er frå 1851 . Så la oss gå 

omlag 150 år tilbake i tida. Kva for song , musikk og dans kan 

dei ha kjent til , folket på Kolbeinstveit? 

Dei dansa nok helst dei gamle pardansane springar og hal

ling og det var fela - helst hardingfela , men det kunne og 

vere vanleg fele - som let. Ein og annan spreking kunne 

danse «laus» - altså halling utan at dei «hadde kvinnfolk 

med seg», som dei sa. Hadde dei ikkje fele, var det gjerne 

ein gut eller ei jente som var gode til å tralle slåtter. Vi veit 

og at det var dei som spelte munnharpe - i små stover 

kunne det sikkert og gå bra. Og sjølvsagt trampa ein takta til 

- føtene er godt slagverk. Det finst fleire springar- og hal

lingslåttar frå Suldal i Folkemusikkarkivet, dei fleste spelt inn 

på hardingfele. Nedanføre springaren «Tveitaslåtten» slik 

Marta Tveit tralla han. Ho tralla gjerne til dans. Det var elles 

Lars Tveit (f.1822) frå Hamrabø som spelte denne slåtten så 

mykje: 
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Odd lversflaten dansa Suldalsspringaren. Han synte det han 

hugsa av springaren på eit filmopptak frå 1973, gjort av Egil 

Bakka ved Rff-sentret i Trondheim. Kopi finst på Folke

musikkarkivet. Farbroren Jo skal ha vore ein av stordansa

rane i bygda . l eit intervju frå 1973 seier kona Olina følgande: 

«Mannen min var svær til å dansa springar. Han spende i bjel

kane.» 

Svein Tveit nemner og Jo lversflaten i eit intervju frå same 

tida. No er det hallingen: «Eg såg Jo lversflåto dansa halling . 

Han hadde eit kvinnfolk med seg ... » 

Dans og spel høyrde fritida til. l kvardagen var det vel helst 

songen som høyrdest. Om Olav Berge seier dei at han alltid 

song på stølen. Og syster til Olav, Johanna Steinbru er ei av 

dei mange som har sunge viser og småstubbar inn for 

Folkemusikkarkivet, mykje av dette er slikt dei og song på 

1800-talet. Frå stølen var det og lokking på buskapen og rundt 

FOLK Ryfylke 2004 



omkring i heia kunne ein nok treffast til å høyre spel både på 
fløyte og bukkehorn . Ja det var jamvel dei som kunne høyre 
«hullafolkje» spele. Song blei og nytta når ein skulle sende 
meldingar til kvarandre over lange avstandar. Her er ein liten 
stubb knytt til ei vandresegn om to tenestefolk. Dei hadde ein 
unge i lag som dei gøymde unna i heia . No var det tid for mat 
og stell. Det er Olav Sande som skreiv ned denne stubben i 
Suldal ein gong tidleg på 1900-talet: 

Ho lito moro. lito moro. 
ho ligge onde lindarroto, 
ja lindarroto og ventar! 

li 

Heime song dei til arbeidet, og det kunne vere både småstub
bar, lengre viser og salmetonar. Når dei små borna skulle 
svævast, trong ein litt meir søvndyssande stoff, og det finst 
mange «badnasullar» i arkivet. Her var det og godt med rom 
for improvisasjon. Nedanføre ein liten sull nedteikna etter 
Johanna Steinbru. Ho hadde lært sullen av mor si, Inger 
Dorthea Berge: 
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So ro rudde, 
sauen han ber udde, 
bukkjen han ber breie hodn, 
så sulla lulla me våre små bodn te sova 

Folket på Kolbeinstveit har nok og mora seg med stev, slik 
mange i Suldal gjorde på denne tida. Mange av stev
tekstane som er nedskrivne er nettopp laga på midten av 

1800-talet. Suldal hadde god kontakt med både Telemark 
og Setesdal, kjerneområda for stevdikting, og ein del av 
tekstene har vandra og blitt endra på slik at dei passa 
lokalt. Andre stev blei dikta på staden . Her er eit stev 
om Vekajentene. Melodien er etter Asmund Tveitane frå 
Suldalseid . 
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A jamen tykkje me nå så gaman 
i Vekagjentedne alle saman. 
A jamen tykkje me nå så gildt, 
dei Vekagjentedn fer så snildt 

bryllaup var song, spel og dans ein viktig del av feiringa. 
Kjøgemeistaren sto for det meste av songen . Gabriel Bakka 
skriv om gamle brudlaupsskikkar i Suldal i ein artikkel i 
Stavanger Turistforenings årbok for 1928: «Då dei hadde ete 
brudgomsgrauten, skipa dei seg på kyrkjeveg. Tamburen 
gjekk føre og dundra på tromma, etter han gjekk speleman
nen, so kom brurfolk og embetsfolk ( ... ).» Om dansen skriv 
han m.a. følgande: «Brura var frampå helst kvar dansen. Og 
når dansarane vart litt varme og ville, trødde hardt i golvet, slo 
i skosolane med flathanda so det small, svinga seg på hælen 
og slengde halllingkast so dei skitna biten eller bjelkane med 
skotåa, og svinga brura so ho sveiv som ein snurretopp, då 
var det kje alltid so greit å vera krunebrur og gå med ei tung 
sylvkruna sydd fast i håret-.» 

BRYLLAUPET l VÅGE 
Det var nok mykje visesong å høyre og mange viser kom med 
austmennene. Desse tok og med seg Suldalsviser attende til 
sine heimtrakter. Andre viser blei dikta lokalt. 

Av desse er det særleg ei vise som heilt sikkert har vore 
sunge mykje på Kolbeinstveit, nemleg visa som går under 
namnet «Vågsvisa» eller «Visa om bryllaupet i Våge» . Den 
fyrste kjende nedteikninga av denne visa er gjort av Rikard 
Berge som var lærar i Suldal frå 1901 til 1902. Rikard Berge 



fortel følgande om møtet med kjelda si, Lars Sveinungsson 

Lofthus, f. 1812: 

«Eldste mannen i Kvildalkrinsen ( .. . ) var dengong Lars Lofthus. 

Hjaa honom hadde Løland vore og fenge stev, og no gjekk eg 

vilde høyra etter visur. Lars var liten og samankropen då, innturka 

andlit, tom i klædi; han var då au mest 90 år.( .. . ) Me kom no til 

tals um dei gamle folki i Vaage: «Kjenner du naake te den døg

tige mann, gamle Aadde i Vaagje .. . » mimra Lars for seg sjølv og 

skaut spythuva lenger att. Jau sant, kunde han den gamle gode 

«Vaagsvisa», ei egte heimegjord og vællaga bygdemaalsvise. 

Kven hev gjort den daa Lars? Det skulde vera ein klokkar i Suldal 

lenge sidan, het Jakob Steine, sa Lars.» 

Kjenne du naake te den dygtige mann 
gamle Odde i Vaagje? 
Ka tru du kom uti kunnskap mæ han? 
Dæ va kakse so ' dogde. 

Æg kom der ein reisande kar 
inkje hadde te faræra. 
lnnbøen blei æg aav bruro sin far 
der i lagje aa vara. 

Brura blei pønta mæ søme/e' pønt 
alt paa gamledags lære. 
Valborg paa Vetthus ho pønta so skjønt 
snaudt naaken gjore dæ bære. 

Fiskjen aa sodde va utepaa godt 
- rare va deiras kokkar. 
Slike kokkar har no kje me 
her uti bygdane okkas. 

Bruragrauten va aav rarast slag, 
ja, so vidt me kann veta. 
Tenk han va so han flaut uti smør ! 
Der va kans aa faa eta. 

Pengedn i skaalo va temme/e' nett 
- sju aa tredive daler. 
Sannt ska eg seia kvart einaste or' 
inkje lyga aa prala. 

Spelemann va aav de grommaste slag; 
flinke va dei te aa dansa. 
Gutar aa gjentor so' va i dæ Jag 
neitta ei fed/o aa stansa. 

Om naaken fekk sjaasvæv, dæ sa dei kje mæg; 
altso kanne dæ gleppa. 
«Lokka paa reisa!» Inkje fekk æg 
- derfor kann æg kje skreppa. 

Æg ska fortelja dæg alt dæ eg veit, 
snakka dæ ut itte veien. 
Brur'folkje dei kom te bunads paa Tveit; 
du maa tru eg blei fæien. 

«Sjaasvæv» ser R.B. seg nøydd til å forklare i ein merknad: 

«Kvilenøyte (hjaa ei gjenta)» . 

Elles reflekterer han litt over innhaldet: «Der er baade nemnt 

um brurpynt, matstell og drykk, spel og dans, og de som fyl

gjer, gjenteflikring.» Han fortel om bryllaupet og kven brur

paret var. Bryllaupet sto 16.juni i 1799 og brurparet var Magla 

Oddsdotter Vaage og Olav Larsson Kolbeinstveit. Og bryllau

pet sto altså på Våge, hos «gamle Odde» . R.B. meiner det må 

ha vore eit «skaalebrudlaup». l skålebryllaup var skikken den 

at de «la i skåla» ei mark eller ein dalar, eller «etter som dei 

var føre til» . 37 daler i skåla var mykje. 

«Valborg paa Vetthus» (Vetrhus) i Bråtveit «pønta so skjønt». 

R.B. spekulerer på om ho var «brurkone» - altså den som 

pynta brura til bryllaupet, eller om det var «utsauminga» hen

nar det visast til. Han kjenner tydelegvis til ho for han fortel at 

«Valborg var ei av dei beste i rosesaum, serleg paa brure

selar og livbelte eller huvepynt.» 

Han viser og til at ein kan seie temmeleg på året når visa blei 

dikta, anten i 1799 eller 1800. Magla og Olav fekk sitt einaste 

born, ein son året etter at dei gifta seg, Lars. Han vart seinare 

tingmann frå Stavanger amt, kan R.B. fortelje . Det er ikkje med 

i visa at dei fekk ein son. Magla og Olav var dessutan «daane 

baae tvo» alt i 1803, etter det R.B. hadde fått vite og Lars blei 

oppfostra hos ei moster, Sissela og mannen Paal paa Bakka. 

Dette seier visa ingenting om. Etter 1803 kan visa iallefall ikkje 



ha vore dikta, seier RB, for «daa var det lite aa fegnast til , at 
brurfolki kom til Kolbeinstveit, naar dei inkje var meir.» 

Så er det kven som har dikta visa. Lars Lofthus meinte det var 
Jakob Steine, klokkar i Suldal. Etter å ha reflektert litt rundt dette, 
kjem R.B. fram til at dette ikkje er urimeleg, då «han truleg hadde 
meir kunnskap enn storparten. Og av dei kunstdikt me kjenner 
paa bygdemaal, er mengdi rima av skulemeistarar og klokka
rar ... ». Han seier elles at vi utifrå visa kan få ei meining om dik
taren: «Han maa ha vori bygdamenneske; de ser me av de at 
paa Vaage var de paa stormannsvis; dei hadde fengi seg nokre 
framande, «rare» kokkar, som gjorde de «utepaa» godt, og 

« Slike kokkar har no kje me 
uti bygdane okkas» 

Sjølsagt kunne det vere at han sikta til heimbygda, dersom 
han kom utanbygds frå. Men som R.B. seier, «de kunde og 
tenkjast at han hadde vori paa reise or bygdi, og kom att so 
styms i lage». Det andre han merkar seg er at diktaren «blei 
feien» avdi brurfolki kom til bunads (busette seg) på 
Kolbeinstveit: «Er Jakob Steine diktaren, so var dette til aa 
fegnast yvi for honom: for daa fekk han deim nærare i gran
nelage og meir midt i vegen til gjestings, um han var paa klok
kar-reise til Røldal eller hadde andre ærend upp i bygdi .» 

R.B. fortel elles at Odd Vaage verkeleg var «kakse so dogde». 
Han hadde 4 born, 2 gutar, Jo og Jehans og 2 gjenter, Magla 
og Sissela. Om Jo blei det fortalt at han blei bergteken av 
«hulla» (huldra) ein gong. Han var borte i 8 dagar og då han 
kom heim att var han «fjomin av seg all sin dag etterpaa .» 

Gyrid Steinbru som og kjende visa, meinte det var ein blind 
«austmann» som hadde dikta visa. Han blei kalla «Blinde
Pær» og «for i Suldal av og til og fødde seg.» Han skulle vere 
noko av ein diktar og kunne «rime gode vers i same renni». 
Han skulle ha dikta visa i sjølve laget. 

Arne Aasland skriv i heftet «Lars Olsen Colbenstvedt og barna 
hans» (1955): «Ein rekande fant, Tala-Per, gjettes det på, for
teller om denne minneverdige tildragelsen ... ». Kan «Tala-Per» 
vere samen karen som «Blinde-Per»? Arne Aasland skriv elles 
at det var eit skikkeleg storbryllaup, eit «skålabryllup» med 

«massevis av god og kraftig mat og øli og brennevin i tilstrek
kelige mengder til at gjestene fikk drikke sig utørste.» 

«Eit vanlegt brudlaup varde på jamnen i tri dagar, men skåla
brudlaupa varde ei heil vika» fortel Gabriel Bakka i artikkelen 
frå 1928. 

Lars Vaage er oldebarn til Lars Olsen Kolbenstvedt, son til dei 
to visa handlar om. Han har visa i levande tradisjon frå slekta 
si og ei av døtrene, Kari Vaage Gjuvsland fortel at ho nærast 
har «vakse opp med» denne visa. Dei fortel at Nils Bakka, ein 
mykje brukt kjøgemeister ofte song Vågsvisa i bryllup . 
Nedanføre eit vers av Vågsvisa slik dei syng han i Våge: 
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Dette har tydeleg vore ei populær vise. l Folkemusikkarkivet 
finn vi mange opptak av visa, og fleire melodivariantar, eit 
teikn på at visa har vandra vide i den munnlege tradisjonen. 
Johan Veka brukar mest same melodien som dei i Våge, men 
med høgt 4. trinn, noko som gir melodien eit litt anna preg . 
Johan Veka song visa inn på band for Arne Bjørndal i 1954: 
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Rikard Berge si kjelde, Lars Lofthus hadde lært visa som born, 
altså omlag 20 år etter bryllaupet. R.B. lærte seg og melodien slik 
L.L. song han. Dette er ei enklare form enn den dei kunne i Våge: 
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l Hamrabø hadde dei ein eigen melodi. l Våge meiner dei 

dette ikkje er «den rette» tonen, noko som tyder på at den 

har vore lite brukt andre stader. Nils Birkenes song visa inn 

for Rolf Myklebust i NRK i 1963. Nils Birkenes er fødd i 1897 

og har truleg visa etter faren , storkvedaren Eirik Børkjenes. 

Han varierer melodien ein del frå vers til vers , slik dei gamle 

kvedarane ofte gjorde. Kvifor dei i Hamrabø har ein eigen 

melodi er ikkje godt å si. Dei må ha kjendt til den andre 

melodien , for den har vore, og er framleis kjent av mange i 

Suldal. 
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Det er ikkje berre melodien som endrar seg i ein munnleg tra

disjon, det gjer og teksten . Lars Lofthus kunne 9 vers på visa 

og var i følgje R.B. den einaste som kunne visa «heilsleg». 

Det kan nok ikkje vere rett, då visa framleis er i levande tra

disjon i Suldal, også med fleire vers enn dei L.L. hadde. 

Nokre av desse kan sjølvsagt ha kome til seinare. Følgjande 

vers fann eg i viseboka til Albert Lofthus, f. 1858, først som 

vers nr.2: 

Han var og ein dyktige mann, 
han var siet ingjen prakkar, 
smokke og venlige treffer du han 

baade for bra folk og stakkar. 

og som vers nr.5: 
Brurto/kje var baade gos/igt og net, 

ikkje sur eller knarne, 
væl var det laga for kvar einaste ret 

som paa bordet var borne. 

og som siste og 12. vers: 
Feien er eg for ho skal bu der, 
garden hev eg i minne ! 
Tak kjære venner for eg var her, 
dokken skal eg nok finna. 

Alle desse 12 versa er kjende i Suldal i dag. Men i nokre ver

sjonar er «fiskjen å sodde» bytta ut med «kjøte å supa». Det 

er m.a. tilfelle i Nils Birkenes sin tekst: 

Kjøte og supa va ovelig godt, 
flinke va deirans kokkar. 
Såvorne kokkar har di 'tkje fått 
borti bygdane okkar. 

Vers nr.5 i Albert Lofthus si visebok har ikkje vore fullt så 

mykje brukt. Men vi finn det både i viseboka til Helga Vårvik, 

f. 1912, i teksten Johan Veka har tatt med i «Liv og lagnad i 

Suldal», i Holger Barkved si bok «Sanger og viser fra 

Rogaland» og i ei litt anna form hos Nils Birkenes. Holger 

Barkved sin kjelde er Kristoffer Sydnes som igjen har visa 

etter Heimert Hylen. Nils Birkenes har heile 13 vers. Han har 

med eit vers nr. 4 som vi og finn i forma etter Lars Lofthus, 

med litt tekstvariasjon, dessutan alle dei 12 versa vi finn m.a. 

i visebøkene til Albert Lofthus og Helga Vårvik: 

Eg kom der som ein reisande kar, 

inkje hadd' å faræra, 
innbøen blei eg av brurå sin far 

der i la'ie å vera. 

Dette er og eit vers som framleis er godt kjent. 

Rikard Berge må ha vore svært interessert i Vågsvisa for 

han skriv og om visa i artikkelen «Folk og bygdedikting i 

Suldal» , Stavanger Turistforenings årbok 1928. Her funde

rer han meir over opphavet til visa. Han har no kome fram 

til at «Blinde-Per» er den mest sannsynlege diktaren . Han 

held fram Vågsvisa som den beste Suldalsvisa og viser til at 

ho er «paa reint suldølmaal» og at «alle tilhøve og person

namn viser til Suldal». Han seier og at dette er den einaste 

«bygdemaalsvise» frå Suldal som han har funne utanbygds. 

Frå Mo i Telemark har han skrive opp følgande vers. Her er 

stadnamna gjort om, slik det var vanleg når ein lånte viser. 

Her har vi altså eit døme på at austmennene lånte frå Suldal 

og : 

Kjenner du noko ti 'n gamal'e mann, 

'n gamle Odd'e paa Kveste? 



Aa kjem'e du regtigt i kjennskap mæ han, 
de æ fulla kaksi som dugjer. 

På vestlandet har han funne visa i fleire bygder, m.a. ei ned
teikning av Elias Mjaatveit frå Nordhordaland. Denne visetek
sten meiner han er «noko skjemd av væl lausmynt skjemt» og 
viser til ei anna bryllaupsvise, «l rjukande uver» som er av det 
meir skjemtande slaget. Suldalsnavna er likevel lette å kjenne 
att. Her er ei anna nedteikning etter Nikka Vonen frå Sundfjord. 
Legg merke til at Vetrhus er blitt til Volden: 

Og Brura var pynta med sømmelig Pynt 
alt etter gamme/dags Lære 
Ho Valborg paa Volden ho pynta sa pent, 
saa ingen kan gjere det beire. 

Kjøte og Sodde var opse/eg godt, 
og rare saa var vore Kokker, 
og saadanne Kokker dei fins ikke her, 
ha knapt uti Bygdane dokkar. 

Spelemand ha med taa argaste Slag, 
flinke var dei te danse. 
Tausene hadde no alje eit Lag, 
Fio/a fek ikke standse. 
(. . .) 

Rikard Berge viser og til einskildvers som er funne andre sta
der. Visa kom aldri ut som «lausprent» etter det han veit og 
han meiner visa må ha vore spreidd med fiskarar, kremmarar, 
handverkarar og andre farande folk. Og dersom Blinde-Pær 
har vore diktaren , har nok han kunne spreidd visa sjølv og. 

Rikard Berge trekker fram ei bryllaupsvise som kan ha vore 
førebilete for Vågsvisa . Det er visa «Godatten vaares brude
par», ei gammal vise han meiner opphaveleg er svensk. Ei 
svensk segn seier jamvel at kong Karl XII kvad fram visa i eit 
vestgøtsk brudlaup og visa blir og kalla «Konung Karl Xll's 
brøllopsvisa» . Ei svensk-finsk form av visa har namnet 
«Snakarevisa» . Opplegget i den svenske visa er det same 
som i Vågsvisa så det er ikkje urimeleg at Blinde-Pær, om han 
er diktaren, kan ha lånt litt frå denne visa om han har kjent til 
ho. Slike lån skjer utan blygsel i den munnlege tradisjonen. 

Magnus Våge skriv og om folkemusikken i Ryfylke i ein artik
kel i DNT si årbok for 1932. Her skriv han m.a. om stev og 
andre småstubbar. Så tek han fram ein eldre stevtone: «Ein 
gamal stevtone som er reint serlaga for Rogaland, fekk eg tak 
i for fleire år sidan i indre Ryfylke. Den er slik: 
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Ingen fugl kan f/juga so høgt 
som grågåsi med sine ungar. 
Og ingen orm kan stinga so sårt 
som falske mannetunga. 

Denne tonen vart elles nytta mykje til den vidkjende «Vågsvisa», 
som tek til slik: «Kjenner du noko til den dyktuge mann( .. . )» . 

Vi finn same stevet skrive ned i samlingane til Helger Barkved. Der 
står det og oppført kjelde: Borghild Våge frå Hylsfjord. Stevet høy
rer til kategorien «gamlestev», altså ein gamlestevtone som truleg 
har vore godt kjendt i Suldal. Men er dette verkeleg same tonen? 

Nedaføre har eg gjort ei samanlikning av tre av melodiane. 
Melodi nr.1 er etter Kari Vaage Gjuvsland, nr.2 er etter Lars 
Lofthus og nr.3 er gamlestevtonen: 
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Utifrå denne samanlikninga kan vi sjå at utgangspunktet har 
vore det same. Dei siste fire taktene er nesten identiske på dei 
tre variantane. Om Vågsvisa har vore sunge på stevtonen slik 
Borghild Våge song han, er ikkje godt å vite men slett ikkje 
umuleg. Som vi ser er nedteikninga etter Lars Lofthus enklare 
enn dei seinare nedteikningane. Dette kan tyde på at den 
eldre gamlestevtonen framleis har vore levande. 

Dømet «Vågsvisa» syner korleis ei vise kan endre seg både 
tekstleg og melodisk i munnleg tradisjon. Og visa har altså blitt 
forma i den munnlege tradisjonen i Suldal i over 200 år. Det 
må vel kunne kallast ekte Suldalstradisjon. Så spelar det vel 
mindre rolle kven som opprinneleg laga ho og kva han (eller 
ho?) hadde for førebilete? 

Litteratur/iste: 
Rikard Berge: «Vaagsvisa». Syn og segn, 1902. 
Rikard Berge: Norsk visefugg, 1904 
Rikard Berge, Folke- og bygdedikting i Suldal. STFS årbok 1928 
Gabriel Bakka: Gamle brudlaups- og sælabadskikkar i Suldal. STF 
årbok 1928 
Magnus Våge: Folkemusikken i Rogaland, DNT årbok 1932 

l arkivet: 
Holger Barkved sine notenedteikninger 
Olav Sande sine notenedteikinger 
Diverse lydopptak 

Ruth Anne Moen (54) er konservator med ansvar for 
folkemusikkarkivet 



l t 
Av Eva Songe Paulsen 

Korleis var det å vekse opp på Kolbeinstveit? Gjennom 
intervju med personar som har hatt tidlege eller seine 
barndomsår på Kolbeinstveit, har eg prøvd å skildre kor
leis dei opplevde desse barndomsåra, i tidsrommet frå ca. 
1925 til 1965. 

Ungane sin kvardag heng sjølvsagt saman med korleis kåra 
var på den tida det er snakk om, og kva dei vaksne gjorde og 
arbeidde med. Skildringa av livet for ungane handlar difor 
også ofte om korleis livet var for dei vaksne. Kva som var van
leg og akseptert skikk og bruk, har endra seg drastisk i løpet 
av det siste hundreåret. Dette har ført til at livet for ungane 
som før dreidde seg mykje om å yte sin skjerv til hushaldet, no 
dreier seg om kva dei skal fylle fritida med. Eg har ikkje gått 
inn i nokon djuptpløyande analyse av dette i høve til historia 
elles, men me kan jo alle gjere oss våre tankar om barndom i 
dag samanlikna med det som er skildra i denne artikkelen. 

LAG MED ANDRE 
Kolbeinstveit er ein gard som ligg litt for seg sjølv. Ungane 
som budde der, hadde kvarandre sitt selskap, men bortsett frå 
familien Brustveit som hadde seks små barn på Kolbeinstveit, 
var det bare to eller tre i søskenflokken . Det er difor ikkje til å 
undrast over at dei lengta etter å ha lag med andre. Sjølv om 
avstandane på kartet ikkje ser så lange ut, så var det likevel 
tungvint å ta i veg. Skulle ein nokon stad, måtte ein gå eller i 
båt over vatnet. Sykkel fekk dei ikkje før på 1930-talet, og bil 
var ikkje vanleg. 

Anna Tveit blei født på Kolbeinstveit i 1922, som nummer to i 
søskenflokken . Dei var seks søsken på Kolbeinstveit, og fleire 
kom til etter kvart. Ho fortel at dei hadde ikkje lag med andre 
barn . Det var langt, i alle fall to kilometer til nærmaste barn, 
som budde i Veka . Til Helganes var det ikkje så langt til søs
kenbarna, men då måtte dei over Helganesstraumen. Det 
kom ikkje born til Tveit heller. Ho kan hugse ein einaste gong 
at dei på Veka kom oppover. Men då var ungane som frem
mande for kvarandre og fekk ikkje så god kontakt. 

FOLK Ryfylke 2004 

Dei to yngste borna til Kristina og Lars Kolbeinstveit. Gidske (t.h) vart 
gift med Lensmann Albret Vasshus. Olaus (t. v.) vart lensmann 
i Nedstrand. Foto: Ukjend. Utlånt av Anna Tveit, Røldal. 
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l hagen på Kolbeins/veit våren 1929- Helganes i bakgrunnen. Agnes 
Brustveit med Astrid i fanget og fremst Tor og Marta, bak Anna og 
Sigrid. Foto: Einar Gahnstrøm. Utlånt av Anna Tveit, Røldal. 

Hilda Århus var 14 år då ho som eldst av tre systrer kom til 
Kolbeinstveit i 1930 saman med foreldra . Det var ikkje bare 
kjekt for ei jente på 14 år å flytte til Kolbeinstveit nett når ho 
skulle til å bli ungdom. «Me var lite ute i lag og slikt noko, for 
det var så langt vekke» , fortel ho. Dei hadde ikkje sykkel til å 
begynna med, men fekk etter kvart ein som dei hadde saman. 

Gurid Grov, som kom til Kolbeinstveit i 1945, to år gammal, 
fortel at ho hadde lag med den tre år eldre broren Haldor, men 
at dei som andre søsken ikkje alltid var einige. Skulle ho på 
Yngres på bedehuset på Osen då ho var blitt litt eldre, kunne 
ho sykle, men det var lite kjekt når det var mørkt. Ho fortel at 
ho ofte var på besøk hos Aslak og Brita Brustveit som budde 
ved Kaihagen . Når det ikkje var anna å finne på, så gjekk ho 
dit. Der sat ho ei stund, litle jenta, og sa ikkje så mykje, såg på 
mannen med store barter og stor mage, og fekk havregryns
graut som blei kokt i ei stor gryte. 

Syskenparet Inger Oline og Svein Øystein Berge kom til 
Kolbeinstveit i 1959. Inger Oline var då akkurat født, og Svein 
Øystein var tre år. Dei fortel at dei hadde mykje lag i kvaran
dre, men og at dei sakna det å vere i lag med jamnaldringar 

og venner. Ein gong tok dei saka i eigne hender, då dei for ned 
til Bjørkenes rett aust for Kolbeinstveit og begynte på eit «bru
prosjekt», nemleg å byggje bru over til Helganes ved å hive 
stein uti vatnet. Oppgåva blei nok litt for stor sjølv om dei 
hadde vald plassen der det var kortast avstand over, men det 
fortel vel litt om korleis dei lengta etter å finne lag. 

Inger Oline kan minnast at ho lærte å sykle på Kolbeinstveit. 
«Eg draska ein svær damesykkel med meg opp på låvebrua, 
kava på med å snu han før eg rann ned att», fortel ho. Skulle 
ein på handletur, tok ein buss. Det var ikkje så ofte, men Svein 
Øystein kan minnast kor kjekt det var. Bussen var ei kornbi
rute , mjølkerute, med lasteplan med mjølkespann bak og sit
jeplassar framme. Den var innom alle stader. «Det var slik me 
lærte bygda å kjenne, for bussen var innom alle krinkelkrokar 
og henta mjølkespann», fortel han. 

Det var særleg stas når det kom turistar og byfolk. Anna fortel 
om ferdafolket som kom frå Røldal. Ho kan ikkje minnest om 
dei overnatta på Kolbeinstveit, men trur at det gjorde dei sik
kert. Ho reflekterer over at mora hadde overskot til å ta i mot 
så mykje besøk, attåt mange ungar og stort fjos. Ho fortel og 
om at mora hadde «ettersete», det vil seia foreining om kvel
den etter at det var blitt ro i huset. Då kom det tenestejenter 
frå gardane omkring, dei sat med handarbeid rundt parafin
lampa. Anna og søstera Sigrid låg ved trekkbenken attmed 
bordet, og fekk følgje med til dei sovna. Det var gjevt med dei 
unge jentene som kom. 

Gurid fortel at byfolka, familien Rasmus Larsen frå Våland i 
Stavanger, kom att kvar sommar. Dei budde i stova og stove
kammerset, og hadde kjøkkenet til faste tider. l den tida byfol
ket budde der, måtte dei fastbuande ut av stova. Dei blei 
endatil bedne inn som gjester i si eiga stove av og til. Byfolka 
fekk låne hesten på garden. Dei bestemte seg gjerne for å dra 
på tur til Solheimsvik, og då måtte høyet vente. Byfolka hadde 
av og til brus med seg når dei drog på tur, det var ikkje vanleg 
på landet. 

Gurid kan og minnast kreosotlukta når museet kom. Det at 
huset blei museum, førte til at det kom mykje folk, slik som til 
dømes ved det første olsokstemnet. Alle folka ville inn å sjå 
korleis det såg ut inne, og ungane fekk ikkje komme ned i 



stova, men måtte sitte i trappa og sjå på alle som gjekk inn og 
ut i heimen deira. 

UNGANE VAR MED PÅ DET MESTE 
Det var mindre skilnad på fritid og arbeid før, og nokon måtte 
tidleg ut å tene til opphald i livet. Ungane var med på det 
meste frå dei var små, sjølv om ikkje alt var like produktivt 
arbeid . På denne måten lærte ungane om arbeidsmåtar og 
prosessar, og dei blei vant til meir ansvar etter kvart som dei 
vaks opp. Ungane gjekk gjerne til hånde eller sprang ærend. 
Hilda som var ungdom, fortel at dei var «fulle arbeidsfolk» . 
Når eg spør kva dei gjorde på fritida, kjem det kontant svar: 
«me var slitne» . Det var nok ikkje alt som var like kjekt. Hilda 
og søstera skifta på å vere heime, medan foreldra var på stø
len . Dei hadde ei jente til å hjelpe seg , men likevel blei det 
mykje arbeid på dei som var att heime, med hus- og gardsar
beid. 

Gurid fortel at dei var med på det meste. Sidan garden låg litt 
for seg sjølv, blei det ofte til at ungane følgde med dei vaksne. 
Slå høy og hesje var kanskje ikkje så verst. Då var det verre 
å liggje i kålrabiåkeren og luke, eller å pitla stein slik at ikkje 
steinen skulle komme i slåmaskina . 

Inger Oline og Svein Øystein fortel og at dei var med på alt, så 
nær som når dyra som skulle slaktast blei tatt av dage, då 
måtte dei stå bakom hjørnet i tunet. Men så snart dyret var 
dødt, kunne dei komme fram. Det var veldig spennande, og 
dei stod og lurte bak hushjørnet, fortel dei. A vere med på 
hesjing var ikkje alltid like kjekt. Svein Øystein var glad når 
han fekk i oppdrag å sykle til Osen for å handle, då kunne han 
gå frå hesjinga litt før for å rekke heim att til mat. Om somma
ren hesja dei på Gamlatveit. For å gjere det litt annleis, så tok 
dei av og til med kaffikjel og laga grue bortmed kvernhusa . Dei 
var då gjerne «på tur» heile dagen, og var det skikkeleg fint 
ver, så fekk dei bade i åno der. 

LEIK OG AKTIVITET, UTE OG INNE 
Anna fortel at dei ikkje hadde leiker i vanleg forstand. Dei 
hadde furukonglar og fine små tilhogde vedskier, som dei 
leika med inne i stova, der dei laga til fjos, saue- og geita
gardar. Men dokker kan ho ikkje minnest dei hadde. Ein 
annan ting dei likte å gjere, var å skli på trappegelenderet. 

F.v. Anna, Tor, Sigrid, 1927. Jentene har «kristina-kjoler» på seg, 
kjolar dei hadde fått av Kristina Kolbeinstveit i Hjelmeland. 
Foto: Helga Lode. Utlånt av Anna Tveit, Røldal. 

«Me gjekk aldri ned trappa» , fortel ho. Og når rennebommen 
stod oppe, så sat ungane mykje inne i den. Gøymeleik leika 
dei ofte. Ein ball fekk dei i slutten av den perioden dei budde 
på Kolbeinstveit. Den blei brukt til å trille med inne og til å leike 
med ute. 

Anna kan og hugse at ungane var veldig engasjerte i å leike 
at dei levde som vaksne. Når Sigrid, eldste søster til Anna 
begynte på skulen i Veka, så leika dei skule heime. Då var 
Sigrid streng skulemeister og Anna måtte lære alt som Sigrid 



hadde lært, det var ikkje lov å sluntre unna. Det var denne 
måten Anna lærte å lese på. Elles var dei mykje ute. Dei 
sprang oppi knausar og knattar, og heldt seg mykje med gei
tene. Anna fortel at dei hadde si eiga fantasiverd oppe i berga: 
«Det var nokre svære steinar, som me leika var personar. Me 
hadde kvar vår person». Det blei vel som eit slags fantasi-rol
lespel, bare med steinar som aktørar. 

Hilda nemner ikkje så mange fritidsaktivitetar. Ovanom kvern
huset var ein dam som det gjekk an å bade i når det var varmt, 
og når bekken var stor kunne ein fiske. Hilda fortel og at dei 
fletta kransar av løvetann til å gå med på hovudet. Når ung
dommane ein sjeldan gong var i lag, laga dei mykje av moroa 
sjølv. «Me song på gamle viser», fortel Hilda. Dei kunne også 
ha mykje moro av å kle seg ut i gamle klede. Elles samla dei 
seg i stovene, dansa, spelte grammofon, eller nokon hadde ei 
fele som ein spelte på. Far til Hilda hadde vore i Amerika, og 
han hadde ein sveivegrammofon med tut med seg heim, og 
plater med amerikansk musikk. 

Gurid og Haldor laga seljefløyter, det lærte dei av bestefaren . 
Svein Øystein og Inger Oline lika godt å leike nede ved bek-

På Hesthusbakken. F.v. Anna S. Helganes (ein slekning til Agnes 
Brustveit), Anna sit med barnevogna med Gudrun oppi, Astrid, 
Marta, Sigrid, hunden Teli, og Agnes i bakgrunnen. Sommaren 1930. 
Foto: Ukjend. Utlånt av Anna Tveit, Røldal. 

ken som rann der eldhuset står no. Konglar og steinar blei 
brukt til å leike dyr med. Skaret mellom Tveit og Gamlatveit var 
og ein ynda leikeplass. Der var det våte fjell , og Svein Øystein 
fortel at han «hogg» seg inn i fjellet. Det var rett ved vegen, så 
dei minnast at det var ein farleg leikeplass. Svein Øystein hug
sar lufttrykket frå bilane som for forbi! Dei hadde og plastbilar 
og leikedyr, og Inger Oline hadde dokke og dokkevogn. 

Ein leik fleire nemner som dei heldt på med ute, er «jepping», 
ein leik som også er kjend frå andre stader. Det gjekk føre seg 
slik at dei var to lag mot einannan. Det blei lagt ein pinne på 
tvers oppå to klossar eller steinar. Med ein annan pinne i 
handa skulle dei så vippe tverrpinnen opp i lufta, ut av 
«banen». Om det andre laget tok pinnen i lufta, så måtte dei 
ut. Ein kunne også slå pinnen to eller tre gonger og så ut. 
Utanom jepping var det slåball eller brentball, som me også 
kjenner i dag, med då måtte dei vere fleire enn to som var 
med. Veggball var populært på skulen . Det var å slå ein litt 
stor ball mot ein vegg på ulike vis. 

lnneaktivitetar var meir vanleg om vinteren. Då kunne ein til 
dømes teikne, leike med bilar og dyr, spele ludo, gnav, dam, 
kinasjakk eller svarteper, eller lese, til dømes i barnebladet 
«Kom og se» eller «Blåveisen», som moster til Inger Oline og 
Svein Øystein abonnerte på. Anna lika og å lese. Utanom 
ABC-boka frå skulen hadde dei ikkje noko barnelitteratur å 
lese i. Men dei vaksne heldt avisa Rogaland, ei avis som ung
ane tykte var umåteleg kjedeleg . Det var mykje meir spen
nande med Stavanger Aftenblad, men den hadde dei ikkje så 
ofte. Anna fortel at ho hadde «sin» form for litteratur. Det var 
årbøkene frå bondelaget som faren hadde i ei kasse under 
sofaen i bua. For at faren skulle få ha bøkene i fred, så hadde 
han dei der inne, men det forhindra ikkje Anna frå å lure seg 
inn i den kalde bua og bla i desse tjukke bøkene utan bilete. 
Ho hadde vel knapt nok lært å lese, men dette var spennande, 
sjølv om det for oss i ettertid kan virke uforståeleg at ein barn 
kan finne slikt interessant. Lesing var i alle fall ein aktivitet 
som blei sett stor pris på. Når dei blei litt større, skaffa læra
ren dei bibliotekbøker som dei kunne få låne med seg heim. 

Dei song og mykje, til dømes kveldsbøn og «Når soli bakom 
blåe fjell» frå Alvestad si songbok. Mora lærte dei barneviser 
og barnesongar, ho var flink å synge, og hadde lært mange 



Kolbeinstveit 1922: Ola Brustveit (1882- 1955) gift med Agnes 
Helganes (1899-1984) i 1921. Ola kom til Kolbeinstveit som B åring 
og gjetargut, og vart forpaktar i 1902. Dei flytte frå Kolbeinstveit i 
1930. Sigrid er eitt år og Anna er i magen til Agnes. Foto: Ukjent. 
Utlånt av Anna Tveit, Røldal. 

songar på amtsskulen. Faren og var interessert i å synge. Han 
hadde ikkje så god sangstemme, men han hadde ei handskri
ven visebok som dei brukte. 

Gurid hadde ei heimesydd dokke med namn Astrid, som ho 
leika mykje med. Den hadde stålhovud med ansikt og hår, som 
faren hadde kjøpt i byen. Dokka hadde blårutete foldeskjørt , 
blå jakke og hekla lubbar. Haldor hadde ei lauvsag som han 
bruka til å skjere ut forskjellige ting av tynne treplater. Faren 
deira hadde mandolin som han av og til spela på om kveldane. 
Det var enkle golv, så musikken bar godt opp på lemmen. 
Gurid fortel at han var sjølvlært. Han var med i ungdomslaget 
i Kvilldal, eit aktivt ungdomslag der dei mellom anna hadde 
trekkspel. Kanskje han hadde lært å spele mandolin der? 

Ungane hadde som regel stor respekt for dei vaksne. «Hjelpe 
meg om me gav kjeft heime», seier Gurid. På skulen stod dei 

Haldor /versflaten, systera Gurid til høgre med dokka Astri, og sys
kenbarnet Kari Slagstad med dokka Siri. Gurid var ei veke på ferie 
hos Kari i Kvil/dal om sommaren, og så bytte dei på så Kari var ei 
veke hos Gurid. Foto: Odd /versflaten. Utlånt av Gurid Grov, Sand. 



på rekkje og neia og bukka til læraren. Likevel kunne det vere 

spennande å prøve noko som ikkje var lov, røyking til dømes. 

Dei fekk tak i sigarettpapir frå besten, men tobakk var det 

verre med. Då fekk ein ta til takke med mose, sjølv om det nok 

ikkje blei same effekten. Gurid truga seg til å vere med broren, 
for viss ikkje skulle ho seia det heime. Men det kom nok for ein 

dag likevel, når Haldor kom heim med svidde augnebryn. 

DEN KALDE VINTEREN 
Det var kaldt i gangen og kjøkkenet om vinteren . Vatnet fraus 

av og til i bøtta på kjøkkenet, og matvarer dei ikkje ville skulle 

fryse , måtte dei bere inn i hylla i stova. Det var så kaldt om vin

teren at det var vanskeleg å få vaska golvet, då vatnet på gol

vet fraus ti l is. Inger Oline fortel at det blei sett inn ei ekstra 

ytterdør i kjøkkenet om vinteren . Det var akkurat så stor plass 

mellom dørene at ho kunne klemme seg innimellom. Det var i 

stova og stovekammerset det var varmast, men det var heller 

ikkje så verst på stovelemmen, fordi det var ei luke i golvet 

borte med pipa, slik at det skulle komme varm luft opp frå 

stova . Men i bua, bukammerset og bualemmen var det iskaldt, 

då den delen av huset var disponert av andre og sjeldan blei 

oppvarma. 

Det gjaldt å kle seg godt om vinteren. Ull var tingen, også til 

undertøy. Margit Vik på Osen laga «halvfabrikata» av ullun

derklede som mødrene kjøpte og sydde saman og sjølv sette 

på linning. Det var ullklede som varma, men dei var gru

somme til å klø. Gurid fortel at det kom seg etter kvart, og når 

dei hadde gått med ullkleda ei stund , ville dei helst ikkje ta dei 

av igjen. 

Dei hadde brune, heimespøtte sokkar, som dei festa med sok

kaband til snørelivet. På skulen hadde jentene forkle med 

smekke foran og kryss bak, og rynkekappe på armane. Då var 

det ikkje så farleg korleis det såg ut det som var under, noko 

somme var glade for. Anna fortel at dei hadde ikkje slike gode 

ytterklede som ein har no, det var nok vadmel. Jentene hadde 

ikkje bukser slik som gutane, men gjekk i kjolar. «Det vart nå 

noko kaldt når det føyste på» , seier ho. 

Av og til på vinteren la isen seg slik at båten ikkje kunne gå 

lenger enn til Kaihagen. For å få varene ned til Tveit, måtte dei 

ha hestetransport på meiaslede frå Osen og opp. Det var faste 

gutar som køyrde varene med hest, dei var ganske unge og 

hadde kvar sin hest frå kvar sin gard. Det var Albert Århus frå 

Fisketjøn, og Nils Fisketjøn frå Haugane. Desse to følgdes kvar 

einaste dag, og Anna og syskena tykte det var veldig spen

nande. Dei passa alltid på å vere der for å sjå. «Det med trans

porten over Kaihagen var ei stor oppleving for oss», seier ho. 

Gurid /versflaten, 10 år gammal, på skøyteis på Suldalsvatnet. 

Helganes i bakgrunnen. Foto: Odd /versflaten . Utlånt av Gurid Grov; 

Sand. 



«Klevasken gjekk føre seg nede ved vatnet», fortel Anna: 
«Der var det eit naust, eit reis med høgt tak over, der mor 
stod og vaska klede i all slags ver. Eg hugsar ein gong me 
var nede for å sjå om ho var ferdig. Det var ho, og ho smette 
av seg ein blå vadmelsstakk som var gjennomvåt og så kla
ken at han stod av seg sjølv i kulda». 

Skule var det på Veka og på Klokkarmoen , eller Vinjar som 
det blir kalla i dag. Det var ein lang skuleveg , og Anna fortel 
om ein gong det heldt på å gå gale. Det var søstera Sigrid 
som nett var begynt på skulen. Dei gjekk på isen når det var 
høve til det, men denne dagen hadde det blitt storm og mild
ver, og isen braut. Mora blei livande redd, og tok ut for å finne 
jenta. Når Sigrid hadde kome til Vikadn, hadde ho blitt ropt inn 
til Marta og Knut, og der fann mora ho. Så gjekk dei vegen 
heim. Det var på nære nippet at det hadde gått gale. 

NIFST MØRKE OG FARANDE FANTAR 
Mørket var ikkje så kjekt. Gurid kikka under senga kvar kveld , 
og ho lika ikkje når kattugla byrja å skrike. Elles var det ikkje 
så mykje dei var redde for. Hilda fortel at ho hugsar når dei var 
heime aleine, når foreldra var på stølen , og det kom folk 
innom som ikkje var så lette å hanskast med. Etter at ferja 
begynte å gå , så var det gjerne nokon som kom nedover frå 
Solheimsvik. Ein gong kom ein mann og spurte etter vatn . 
Han var ikkje god, skalv og rista , og såg helst sjuk ut. Men han 
fekk då vatn og var nøgd med det. Ein laurdagskveld kom ein 
kar inn på kjøkkenet. Han prata og prata og ville ikkje gå. Dei 
var to jentungar heime aleine, og dei hadde svare strev med 
å få han ut dørene att. Dei sa at rutebilen kom snart, han 
kunne følgje den, og dei sa dei venta mannfolk og drengen 
heim, og sanneleg kom ikkje drengen, sjølv om det aldeles 
ikkje var meininga at han skulle komme denne kvelden . Då 
for gjesten til slutt. Anna fortel og at dei var litt redde for folk 
som kunne komme luskande langs vegen . Ho nemner på ein 
mann som for frå gard til gard, som låg hos dei fleire netter 
på rad. Det likte ungane veldig dårleg , for dei var redd han . 

Svein Øystein og Inger Oline fortel at dei sprang ut, hadde det 
fritt og godt. Det var ingen som nemnde på at noko var farleg . 
Men Svein Øystein tenkjer etter at det fort kunne blitt slik at ein 
var litt redd , med tanke på dei gamle husa, og det at det var 
museumshus og rom som ein ikkje hadde tilgang til. Inger 

Oline legg til at ho hugsar dei var inne på løa, inne på ein liten 
skrålem der ein kunne stå ute og putte hesjestaur inn ei lita 
luke. Der inne var det bekmørkt, men dei var ikkje redde. Dei 
hoppa i høyet og . Men mest redd var ho for gravemaskinar, 
dei var så digre. Ho kan ikkje minnast at dei var nede ved vat
net og leika, dei hadde nok fått klar beskjed om kor dei ikkje 
skulle vere. Svein Øystein likte å fiske , særleg etter at dei 
flytta til Helganes dreiv han med det. Men då hadde han klar 
beskjed om å komme fram og vise seg med jamne mellom
rom. Elles var det mest fiske i bekken ved kvernhusa på 
Gamlatveit. 

BARNETIMEN PÅ BATTERIRADIO 
Straumen kom på Osen i 1950, men det gjekk enno eit par år 
før dei fekk straum på Kolbeinstveit. På Hilda si tid var der 
ikkje straum, men Gurid fortel at dei sykla nedover eit stykke 
for å sjå på lysa, så det var nok spennande. Straumen blei 
brukt til lys og koking på magasinkornfyr, men oppvarminga 
var som før med ved . 

Radio hadde dei, fortel Gurid, det var først radio som gjekk på 
batteri . Barnetimen på radioen var viktig, det var det viktigaste 
heile veka, og då sat dei tett inntil og høyrde på. 

Telefon var det i familien Berge si tid, ein svart sveivetelefon . 
Når nokon skulle gifte seg eller nokon var døde, så sende dei 
telegram. Inger Oline fortel at ho hugsar mora skreiv ned på 
ein lapp det ho skulle seia. «Eg går bare og sender eit tele
gram», sa ho, og for i telefonen. Inger Oline funderte mykje på 
korleis ein kunne få sendt den lappen av garde gjennom led
ningane. 

KATTEVASK OG BRANN l ELDHUSET 
Utedo var det på enden av løa. Der inne var det to store og to 
små hol. Inger Oline var heilt sikker på at det var laga til for 
dei, dei var jo to vaksne og to ungar! Avispapir dugde som 
dopapir, fortel Gurid . Ho minnast og at det ikkje var så kjekt å 
springe ut til utedoen aleine i mørket. For å sleppe å gå ut i 
kulde og mørke, bruka dei potte om nettene. 

Morgonstellet var ikkje så omstendeleg som det er i våre 
dagar. Det var å vaske seg litt i auga og hoppe i kleda før 
ein sprang ut. «Men byfolka, dei sto ute i tunet og vaska 



seg , dei måtte jo det før dei skulle reise til byen», fortel 

Gurid. Det var tydelegvis skilnad på vanene hjå byfolk og 

folk på landet. 

Vatn vart i byrjinga henta inn i bøtter som stod på kjøkkenet, 

etter kvart kom det utslagsvask, noko som må ha vore eit stort 

framskritt . Vassbering var tungt, særleg om vinteren, og det 

var ikkje bare folk som skulle ha vatn til ymse formål, men 

dyra måtte og ha sitt. Anna fortel: 
«Det var vondt med vatn på Tveit. Det var ikkje innlagt vatn, 

og det var masse vassbering. Eg ser for meg mor med vass

selen. Dyra måtte og ha vatn. Eg kan ikkje skjønne at mor 

kunne klare det». 

Om sommaren bada dei i vasskulpene ved elva ute med kvern

huset. Det var nok gildt når det var varmt og fint i veret. A lære 

å symje var ikkje vanleg. Om vinteren bada dei i ein stor stamp 

i stova. Det var ikkje så ofte, for dei bruka helst vaskevannsfat 

til heil kroppsvask. Men det var i alle fall på julaftan, det kan ho 

hugse. 

Anna fortel og om når eldhuset brann på slutten av 1920-talet. 

Eldhuset står det meir om i Grete Holmboe sin artikkel. 

Tor Brustveit (1842-1932) og vesle Tor Brustveit (1924-1952) og hun

den Tel/. Sommaren 1926. Eldhuset i bakgrunnen brann ned, sjå Grete 

Holmboe sin artikkel. Foto: Ukjend. Utlånt av Anna Tveit, Røldal. 

«Der baka mor brød, opptil 20 store kaker, det var reine 

bakeriet, og det var ikkje lite som skulle til til familien og 

ein stor flokk med arbeidsfolk. Det var ein stor, innemurt 

bakarovn. Ein gong hadde mor fyrt opp i bakarovnen, og 

sende vesle Sigrid over for å sjå etter om det brann godt. 
Sigrid sette i eit skrik då ho opna døra, for bakaromnen 

hadde ramla i hop og det stod i full fyr. Folk såg røyken på 

lang avstand, og snart var det fullt av folk i tunet. Endatil 

lærar Karl Fløtre kom, han var ganske ny i Suldal, og 

svært ung. Det som var verst, var at den litle treriva mi 

brann opp. Den var eg så glad i, og den brukte eg. Det 

brann og opp ei korg med skittentøy, men bygdafo/ket var 

snille og kom med klede som passa til oss. Etter brannen 

var det ikkje så godt når ein skulle yste . Men far sette opp 

eit reis med tak som ein hadde kje/er inne i, så det gjekk 

på eit vis». 

Gurid fortel om sjauen med å gjere reint. Ein gong i året blei 

stova vaska. Då måtte dei ut med alt. Veggene blei skura med 

kost og såpe, og det var vått i vått både på vegger og på golv. 

Det blei reint og lukta godt, men var ein stor jobb. 

Om våren fekk dei vere med å tappe sevje av trea, men dei 

fekk ikkje lov å drikke det, då kunne ein bli forkjøla heitte det, 

noko som kanskje var ei kvit løgn for at ikkje ungane skulle 

drikke det opp? Hasselnøtter blei samla inn, somme år henta 

dei mykje. Nøttene la dei til tørk på golvet i bukammerset, for 

å ha til jul. Nyper blei og henta inn . Det laga dei godt syltetøy 

av, men det var mykje arbeid å renske dei . 

DEI GLEDDE SEG TIL JULA 
Anna fortel om jula i 1920-åra: 

«Far hogg ei stor tåra, det var jo plass til eit stort tre i den 

store stova. Det var mor som pynta. Me lærte julasongar, 

men det var på riksmål, for dei som kunne julasongane 

hadde enno ikkje lært dei på landsmål. Det var mykje song 

og gang rundt ju/atreet. Gåver var det ikkje, men me fekk nye 

klede til jul. Me fekk nye heimestrikka sokkar, kjole, og Tor 

fekk buksa. Og så fekk me eit bomullsfark/e til å ha utanpå 

kjolen for at me skulle spare på den. Det var graut, men far 

han skulle ha «/utede nakken>. Det var lutafisk, men det 

måtte vere nakkestykke. Far skulle ha det som var best, og 

det var nakker. Me hadde dravle, det var og gjevt, men det 



var når me var noko større. Det var og snakk om nissen, at 
no var han komen til Nedstestølen, så no kom han vel snart 
til oss og. Men me såg han aldri, det var ikkje nissar som var 
utkledde som kom til oss, ikkje før me var flytta til Veka då søs
kenbarna våre var så store at dei kom til oss og var utkledde. 

Den siste jula me var på Kolbeinstveit drog me på julatrefest. 
Me rodde til Veka og gjekk derfrå. Læraren på Veka og læraren 
på Moen hadde julatrefestane sine i lag. Det var spennande å 
få vere samen med dei me ikkje kjende frå før Me gjekk rundt 
julatreet og song mange julasangar Det var voldsom stas, og 
eg hugsar eg gledde meg til julatrefestane meir enn til noko 
anna. Me fekk bol/er og wienerbrød, og sukkeressar, ein av kvar 
sort til kvar unge. Det var ei så stor oppleving at det nesten ikkje 
er til å fatte. For oss som budde oppe i einsemda.» 

På julaftan åt ein risengrynsgraut. Gurid fortel at dei også hadde 
fiska aure, og hadde kald aure etter grauten, men ho er ikkje sik
ker på om det er noko bare dei hadde funne på eller om det var 
ein skikk som fleire hadde. Ein skikk som fleire har nemnt, er at 
dei bar inn jula. Det gjekk føre seg slik at kvinner og jenter i fami
lien gjekk ut, kom inn att og ønskte mannfolka god jul. Så gjekk 
mennene og gutane ut, kom inn og ønskte kvinnfolka god jul. 
Nokre plassar skaut dei jula inn og, Gurid kan minnast at faren 
deira gjorde det i alle fall eit par gonger. 

Ein av juledagane var det ofte juleselskap. Då kom familie og 
slekt som budde i nærleiken på besøk. Tredje juledag fortel 
Gurid at det var tradisjon at ungane rodde ut og borda 
Dampen, og reiste til Kvilldal på juletrefest. Det var ein heil 
gjeng som drog oppover. Juletrefestane i Kvilldal hugsar ho 
som heilt spesielle. Kvar og ein av ungane som var skuleele
var i Kvilldal , måtte fram og opptre ved å lese eit stykke. Det 
var fire ringar rundt juletreet, mannfolka gjekk tett i tett i den 
ytste ringen, og det gjorde eit uutsletteleg inntrykk når dei sang 
«Kling no klokka» til taktfaste skritt. Alle skuleungane fekk pre
sangar av lærerinna. Julenissar var det og, ein eller to som 
hadde kledd seg ut. Familiane hadde med seg førningskorger 
med godsaker, det var nesten som eit familie-juleselskap. 

Inger Oline og Svein Øystein var av og til i juleselskap i 
Karvadalen, ikkje langt frå kyrkja på Osen. Då køyrde dei med 
hest og slede, ein kald fornøyelse når dei skulle heim att. 

Julaftan hadde dei middag midt på dagen, og så graut om 
kvelden. Middagen bestod som regel av reinsdyrsteik frå jakta 
som faren hadde vore på, ein skikkeleg festmiddag. Besøk 
var det så og seia alltid . Det var den gongen som no lenge å 
vente på presangane for borna, og det hende vel også at dei 
fekk masa seg til å opne ein pakke litle julaftan eller julaftan 
føremiddag, slik som mange ungar gjer i dag. 

Påska blei ikkje feira på same måten, det var meir som ein 
vanleg søndag. Det som var annleis, var påsketuristane som 

Syskenparet Gurid og Haldor /versflaten feirar 17. mai på 
Kolbeins/veit, ca 1946. Foto: Odd /versflaten. Utlånt av Gurid Grov, 
Sand. 



kom oppover dalen. Då sat gjerne ungane borte med vegen 

og venta . Dei visste kva tid ferga og bussane kom forbi, bus

sane fullpakka med ski som var bunde fast utanpå. 

NÆRT FORHOLD TIL DYR 
Barn har ofte eit nært forhold til dyr. Dei fartar mykje rundt, og 

legg gjerne merke til smått og stort liv ute i naturen. Marihøna 

til dømes. Den samla dei på for å sjå om dei kunne få ei til å 

sitje på kvar finger. Den blei og brukt for å sjå om ein «fekk 

gull », når marihøna la frå seg ein liten gul flekk . 

Augnestikkaren var eit frykta dyr, dette store dyret der namnet 

har tillagt dyret eigenskapar det ikkje har. Lopper var det 

mykje av i fjoset, fortel Hilda. Dei kunne vere ei skikkeleg 

plage. 

Gurid /versflaten 6 år, med hunden som sprang etter alle syklistane. 1949. Foto: Odd /versflaten. Utlånt av Gurid Grov, Sand. 



Av større dyr, var det gjerne ein hare i ny og ne . Inger Oline 
fortel at det var veldig mykje «slever» i tunet, det vil seia 
stålormar. Piggsvin var av og til innom, det kunne dei høyre 
på hunden som blei heilt rebelsk når piggsvinet var ute i 
tunet i skumringa. Hund ja, det hadde dei. Inger Oline fortel 
at ho hadde to valpar i dokkevogna og gjekk tur med dei , 
med hundemora trippande på sida. Gurid sin familie hadde 
og ein hund som låg bakom omnen . Den ulte når faren 
spelte på mandolinen. Men denne hunden kunne vere arg 
på alle syklistane som for forbi , og til slutt måtte han bøte 
med livet. 

Sauer hadde dei , og av og til hende det at dei fekk lam ute i 
terrenget rundt garden. Gurid fortel at då måtte dei ut og leite, 
og den første som fekk sjå lammet, fekk eit «ljosbadn». Det var 
alltid gildt å vere den som fekk eit «ljosbadn» . Anna fortel om 
geitene. Det var ein gong ei geit som hadde fått eit kje ute i 
marka, det var kvitt og lyste lang veg . Ei ørn fekk tak i kjeet, og 
drog til himmels med det, høgt opp. Men etter ei stund greidde 
ikkje ørna å halde på kjeet lenger, og sleppte eller mista det slik 
at det datt til marka. Men kjeet hadde livsvilje sjølv om det var 
skada, og det vaks opp til ein flott geitebukk som levde lenge. 
Dette kjeet hadde nok ein spesiell plass i hjarta deira. 

KONKLUSJON 
Korleis var det å vekse opp på Kolbeinstveit? Etter å ha snakka 
med dei fem informantane, sit eg att med eit inntrykk av at sjølv 
om garden låg litt for seg sjølv, så var ungane flinke til å finne 
på ting å gjere når dei hadde fristunder. Dei farta mykje rundt i 
området og fekk eit nært forhold til naturen og elementa. Dei 
bruka omgjevnadene, og gjorde det beste ut av det dei hadde 
og det dei fann . Eg har og inntrykk av at ein del sosiale hen
dingar har festa seg som sterke opplevingar i minnet. 

Desse åra frå 1925 til 1965, var år som innebar store endringar 
i høve til hjelpemiddel i dagleglivet, slik som lys, koking på kom
fyr, innlagt vatn og enklare transport. Dette har og virka inn på 
ungane sitt daglegliv. Dei som var barn fram til 1950-talet 
hadde nok større krav på seg til å yte sin skjerv i arbeidet frå 

dei var ganske unge, mens dei som var barn på 60 talet og 
utover, som oftast hadde meir fritid og mindre tyngande 
ansvar. Etter 1960 har samfunnet endra seg drastisk på 
mange vis , og no kan me kvar og ein reflektere over barna 
sine oppvekstvilkår og kva som har gått tapt i høve til vår eiga 
tid , sjølv om mangt og mykje har endra seg til det betre. 

KJELDER 
Intervju med: 
Anna Tveit, f.Brustveit i 1922. Budde på Kolbeinstveit 
1922-1930, 0-8 år gammal. 
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1930-1945, 14-23 år gammal. 
Gurid Grov, f. /versflaten i 1943. Budde på Ko/beinstveit 
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Svein Øystein Berge, f. 1956. Budde på Ko/beinstveit 
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Historia før historia 
L<"n 1 ·ristveit forhistoria 

Av Roy Høibo (red .) 

Etter gjeldande nemningsbruk er det ei historie før den eigent
lege historia tar til. Det er førhistorisk tid . Nemninga blir brukt 
om tida som ligg før den historia ein har skriftlege kjelder til. 
Hos oss reknar vi førhistorisk tid fram til innføringa av kristen
dommen, det vil seia til omkring år 1000 e.Kr. Frå denne tida 
veit vi ikkje så mye om Kolbeinstveit. Men vi veit litt 1. 

Arnvid Lillehammer 2 fortel at eldste funnet som vitnar om 
menneskeleg aktivitet i Suldals-dalføret er ei steinøks frå 
Ritland som han reknar med kan vera kring 5.000 år gammal. 
Dette funnet fortel oss at det var folk som ferdast i Suldal i 
steinalderen og som levde av fangst, fiske og sanking, men 
som ennå ikkje var blitt bønder. 

Det er også andre funn, dei fleste frå yngre steinalder, altså 
fram mot 1.500-1 .800 f.Kr. Alle funna frå denne tida, bortsett frå 
eitt, er frå dei nedre delane av dalføret, frå Suldalsosen og ned 
til fjorden ved Sand. Her var vide grusmoar etter at isen hadde 
trekt seg tilbake, og Lillehammer meiner funna frå denne tida 
vitnar om at folk, ved sida av jakt, fiske og sanking, også dreiv 
eit primitivt jordbruk med husdyrhald og korndyrking. Ein kan 
altså tale om «bønder» alt for 3.500-4.000 år sidan. 

Dei fleste funna ein kjenner frå Suldal er frå jernalderen, og 
først og fremst frå tida etter at vår tidsrekning startar. 
«Kanskje var det nettopp i denne eldste delen av jernalderen 
- hundreåra får ikring 600 e.Kr. - at gardane, gardssamfunnet 
og bygdesamfunnet vaks fram som institusjon slik me seinare 
kjenner det» , skriv Lillehammer. Men også frå denne tida er 
dei fleste funna frå dei nedre delane av dalføre, det vil seia 
nedanfor Suldalsosen. Likevel er det gjort funn også på gar
dar innmed vatnet. 

l 1976 blei tre gravrøyser like aust for Kolbeinstveit grave ut 3
• 

Røysene hadde eit tverrmål på mellom 8 og 6 m, og låg kloss 

1 "0 

i kvarandre på eit steinfundament som var forma som ein 
halvboge. l den største røysa såg det ut til å vera to graver, og 
i det som truleg var primærgrava blei det m.a. funne ein pin
sett i bronse, skår av keramikk, brente trefragment og ein god 
del brente bein. Sekundærgrava låg lengre oppe i røysa, og 
her blei det funne skår av spannforma keramikk. Det var få 
gjenstandsfunn i dei to andre røysene, men det var små 
mengder med brente bein i begge, og i røys nr. 2 blei det også 
funne skår av spannforma keramikk. 

Ut frå den spannforma keramikken er det grunn til å tru at gra
vene på Kolbeinstveit er frå folkevandringstida (400-550 
e.Kr.), og ei analyse av dei brente beina syner at det er tre 
vaksne individ som er gravlagte i røysene. Det var ikkje muleg 
å kjønnsbestemme beina, og det sparsame gravgodset gir 
heller ingen haldepunkt for å seia om det er menn eller kvinner 
som er lagt ned i røysene. 

Frå om lag same tid , mellom ikring 300 og 600 e.Kr. har det 
kome inn funn frå Steinbru i Kvilldal, frå Gautun på Nes og frå 
Århus i Bråtveit. Tyngdepunktet av busettinga låg nedover 
dalen, og særleg på tre område: Dei store moane rett nedom 
Suldalsosen, på begge sider av Lågen ved Ritland og i 
Sandsbygda. Her reknar Lillehammer med at det kan ha vore 
kring 20 gardar. l tillegg reknar han med kring 5 gardar innover 
langs vatnet, den eine av desse var Kolbeinstveit. 

Etter dette skjer det som Lillehammer kallar eit «indre land
nåm». Det skjer eit utvikling i busettinga der ein kjenner til at 
det var busetting frå før, men i tillegg til dette kjem det i yngre 
jernalder (600-1 .000 e.Kr.) ei utvikling av busettinga på stader 
der det ikkje er spor etter busetting tidlegare. Dette gjeld gar
dar som Våge, Klungtveit og Børkjenes, og ikkje minst 
Roaldkvam, der det er funne heile fire våpengraver. Dette 
landnåmet stoppa ikkje opp fordi om vikingferdene tok slutt og 
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kristendommen kom til landet. Nei, det heldt fram endå i nokre 
hundreår, fortel Lillehammer, og stansa ikkje før i byrjinga av 
det 14. århundret. Like inne på Håvestølen opp frå Bråtveit, 
ikring 620 m.o.h. slo det seg til fastbuande som dyrka korn i 
høgmellomalderen. Dei kring 25 gardane som vi kan rekne 
med i folkevandringstida var i høgmellomalderen blir til nær
mare 80 gardar. 

Busettinga på Kolbeinstveit blei gjort til gjenstand for ny gran
sking i 2002. l samband med bygging av tunnel på 
Suldalsvegen ved lversflaten og utbetring av Rv 13 forbi 
Kolbeinstveit blei det gjennomført arkeologiske utgravingar på 
Gamla Tveit , ekra rett vest for det nåverande tunet. 
Utgravingane omfatta berre eit område nær vegen , og altså i 

utkanten av den sentrale delen av terrassen. Det var såleis 
ikkje grunn til å vente at ein skulle finne spor etter dei sentrale 
bygningane på garden, men det blei likevel påvist ei rekke 
busetnadsspor i form av stolpehol , eldstader og kokegroper. 

Trond Meling , som leia utgravingane, skildrar området og 
resultata av utgravingane slik: 
Terasseflaten Gamlatveit består stort sett av dyrka mark, og er 
rundt 125 dekar stor. Mot sør skrår flaten bratt ned mot 
Suldalsvatnet, men den er avgrensa av fjell mot aust og nord. 
Det er også fjell på vestsida av terrassen, men her er den først 
og fremst avgrensa av ei mindre elv som renn ut i Suldalsvatnet. 
Utgravingsfeltet var i underkant av 700 m2

, og låg like inntil riks
vegen i den nordvestlege delen av terrassen. Sjølve utgravinga 

Gamla/veit, ekra rest vest for det nåverande tunet, blei grave ut av Arkeologisk museum i Stavanger i 2002. Metoden som blei nytta var flateavdek
king. Det var ikkje så stort område som blei undersøkt, men det blei påvist ei rekke busettingsspor i form av stolpehol, eldstader og kokegroper. 
Foto: Arkeologisk museum i Stavanger. 



vart gjennomfør ved hjelp av maskinell flateavdekking. Det vil 
seia at all matjorda vart graven bort av ein gravemaskin, og dei 
førhistoriske busetnadsspora kom fram som mørke, jordfylte 
nedgravingar i den lyse, sandhaldige undergrunnen. 

l alt vart det påvist 44 ulike anleggsspor innafor utgravings
feltet. Dei aller fleste anlegga låg i den sørlege delen av fel
tet, og blant desse var det ein god del eldstader og koke
groper. Det er ofte vanskeleg å skilja mellom eldstader og 
kokegroper, men generelt sett har kokegropene eit markant 
kollag i botn med eit lag av skjørbrente stein over. l tillegg er 
kokegropene som regel langt djupare enn eldstadane. 
Kokegroper kan på mange måtar samanliknast med ein stei
keomn, og prinsippet er kjend frå heile verda. l staden for å 

varme maten over eit ope bål , varmar ein stein i ei grop og legg 
fisken eller kjøttet på dei varme steinane. Maten er som regel 
pakka inn i blad og liknande, og for å halda på varmen vert 
gropa dekka med torv. Etter nokre timar er maten ferdig kokt. 

Av dei 16 eldstadene/kokegropene som vart avdekka på 
Gamlatveit kan sju definerast som kokegroper. Alle desse låg 
relativ tett samla i den sørvestlege delen av feltet, og dei fleste 
hadde ei tilnærma rund form med eit tverrmål på rundt 1 m. 
Det såg ikkje ut til at gropene var brukt meir enn ein gong, 
men like nordaust for gropene låg det ei lita samling med 
skjørbrente stein som tyder på deponering av kokstein . l fire 
av kokegropene vart det funne små fragment av eit skår av 
raudbrun keramikk og eit brent hasselnøtteskal i den eine. 

Det blei funne fleire kokegroper. Kokegropene blei daterte til overgangen mellom folkevandringstid og merovingartid (540-640 e.Kr.). 
Foto: Trond Meling, Arkeologisk museum i Stavanger. 



Ingen av desse gjenstandane kan vera med å datere koke
gropene, men den eine er 14C-datert til overgangen mellom 
folkevandringstida og merovingertida (540-640 e3.Kr.), og 
truleg er dei andre gropene også frå denne tida. 

Forutan eldstader og kokegroper vart det også funne fleire 
stolpehol. Dei fleste av desse låg spreitt rundt i den sørlege og 
sørvestlege delen av feltet, og danna ikkje noko klårt mønster 
i form av hus eller liknande. Men fleirtalet av stolpehola er tru
leg spor etter huskonstruksjonar, og mange av stolpenedgra
vingane var relativt store og djupe med skoningsstein i fyll
massen. Ein del av stolpehola kan derimot også vera restar 
etter gjerdesystem og innhegningar som har omkransa åkrar 
og beiteområde. Utgravingsfeltet låg som sagt i den nordlege 
kanten av terrasseflaten, og ut frå intensiteten av anleggsspor 
ser det ut til at det aller meste av feltet ligg i utkanten av sjølve 
busetnadsområdet, og at dei fleste førhistoriske busetnads
spora i området ligg lengre sør på terrassen . 

Dateringa av kokegropene på Gamlatveit stemmer godt over
eins med dateringa av tilsvarande groper andre stader i 
Norge, og det ser ut til at bruken av kokegroper opphørte mot 
slutten av eldre jernalder (ca. 600 e.Kr.). Dette er forklart med 
at det skjedde ei endring i koketeknikken i denne perioden, og 
at ein gjekk over til å bruke store klebergryter og jernkjelar i 
yngre jernalder. 

Det er nærliggjande å knyta både eldstadane og kokegropene 
på Gamlatveit til ein busetnad i området. Det er også nærlig
gjande å sjå dei i samanheng med matlaging og liknande akti
vitetar innafor denne busetnaden, men det er fleire som mei
ner at særleg kokegroper må knytast til aktivitetar som gjekk 
ut over den daglegdagse matlaginga. For det første finn ein 
generelt sett få kokegroper på buplassar, og sett i forhold til 
det lange tidsrommet som busetnaden ofte har strekt seg 
gjennom kan dei ikkje har vore ein del av den daglege matla
ginga. Rett nok kan gropene ha blitt brukt meir enn ein gong, 
men dei fleste stader der ein har påvist kokegroper har ein 
ikkje funne samtidige koksteinsrøyser eller koksteinslag som 
tyder på omfattande gjenbruk av gropene. Eit anna trekk ved 
kokegropene er at dei som regel er svært store. Dei fleste har 
eit tverrmål på ein meter eller meir, noko som syner at dei er 
blitt brukte for å laga til store måltid . 

Med bakgrunn i desse forholda er det fleire som meiner at 
kokegroper først og fremst må ha blitt brukte i religiøse og poli
tiske samanhengar. Store gjestebod var t.d. ein viktig politisk 
arena i jernaldersamfunnet, og gjennom gjestebodet vart poli
tiske alliansar inngått og halde ved like. Ein må gå ut i frå at 
god mat og drikke var sentrale element ved gjestebodet, og 
kanskje er kokegroper innafor buplassområde spor etter slike 
samankomster. Men det kan også tenkast at kokegropene har 
ei meir religiøs tyding. Ut frå skriftlege kjelder ser det m.a. ut til 
at tilbereding av mat og ulike former matoffer var ein integrert 
del av dei førkristne kulthandlingane. l Gutersagaen, som er 
skrive ned ein gong før 1285, er t.d. koking av mat og felles 
måltider sentrale handlingar i kulten. Indirekte kjem dette også 
til uttrykk i dei norske kristenrettane frå mellomalderen, der for
bodet mot heidensk kult og blot ofte vert understreka. Ved krist
ninga av landet prøvde ein å få bukt med desse skikkane ved 
å integrerer dei i den kristne læra, men i staden for å ofra til dei 
heidenske gudane vart maten ete til ære for Gud. 

Ingen av kokegropene eller eldstaden på Gamlatveit kan kny
tast til noko form for bygning på terrassen, men dei vitnar om 
ein busetnad i området, og kanskje er dei spor etter festar og 
samankomster der mat og drikke var sentrale element. Om det 
var politiske eller religiøse forhold som låg bak desse saman
komstene er det derimot vanskeleg å gi noko klårt svar på. 

Så langt arkeologane. Det vi kan slutte ut frå dei funna som 
det blir gjort greie for er at Kolbeinstveit var mellom dei tidlege 
plassane som blei busette kring Suldalsvatnet, og at det er 
funne fleir spor etter busetting der frå folkevandringstida eller 
overgangen til merovingertid, det vil seia frå kring 500-600 
e.Kr. Sjølve gardshusa låg truleg lenger framme på terrassen, 
nærmare vatnet, enn der det blei grave i 2002. 

NOTAR 
1 Artikkelen er, etter avtale med Arkeologisk museum i Stavanger, komen i 

stand gjennom ei samanstilling og redigering av dei to artiklane som er 

nemnte i note 2 og 3 og materiale i oppdragsrapporten frå Arkeologisk 

museum i Stavanger etter utgravingane på Kolbeinstveit i 2002. 
2 Arnvid Lillehammer: Eit dalføre blir folkesett, Frå Haug ok Heidni nr. 2/1986, 

Arkeologisk museum i Stavanger. 
3 Trond Meling: Førhistoriske busetnadsspor på Kolbeins/veit i Suldal, Frå 

Haug ok Heidne nr. 4/2002, Arkeologisk museum i Stavanger. 



A . t midd og mott 
Av Eva Songe Paulsen 

Insekt - kva har no dei i eit kulturhistorisk skrift å gjere? 
Insekta er som oftast små, men er dei mest talrike av alle 
dyregrupper, rundt 20 0001 ulike artar finst bare i Noreg. 
Dei aller fleste av oss er i kontakt med insekt mange 
gonger kvar dag. Mange insektartar er nært knytt til men
neska, for dei stikk og bit, spreier smitte, dei et på maten, 
kleda, møblane og husværa våre, dei bor i husa våre eller 
til og med på kroppen vår. Dei er skremmande eller vakre, 
dei finst i litteratur, kunst, segner og overtru. Dei kan og 
vere nyttige og gi oss produkt me har bruk for. 

Ei lita jente vaknar i senga si på stovelemmen ein sommar
morgon. Ho gys, for ho tykte ho hadde høyrt veggsmeden, 
men håpar det bare var ein draum. Ho klorar seg på leggen 
på alle dei hovne myggstikka . Under den eine armen klør det 
og , det er nok ei loppe som har vore på ferde . Lusekammen 
ligg på nattbordet, mora hadde finkjemma ho kvelden før og 
funne to lus. Det klør så skrekkeleg av hovudlusa, ho håpar at 
det ikkje er fleire, men dei har vore plaga med dei heilt sidan 
ei tenestejente hadde fått lusa med seg frå byen. Ikkje for det, 
ho tykkjer det er litt godt når mora sit slik og kjemmer håret 
hennar, då kan dei prate så fint i lag . Dei hadde prata om den 
gongen dei f6r til Hylen og reiste med båt til Stavanger for å 
selje smør, og alt det dei hadde sett. Ho kler på seg stakken . 
Det har kome eit hol midt på, det er nok ein møll som har laga 
det. Heldigvis har ho forkle som dekkjer over holet så det ikkje 
viser. Kanskje mora kan stoppe det i kveld . Tarmane skrik, ho 
er svolten , men må vente til morgonmaten er klar. Dei har hatt 
mykje problem med møll i mjølet i år, og på loftet har det kome 
larver som et på kjøtet. Ho må hjelpe mora med å gjere reint 
i dag, det er viktig for å halde utøy borte. 

Ute i tunet er det doggfriskt i graset, stilt, og klår, blå himmel. 
Det teiknar til å bli ein fin dag. Ho spring raskt over tunet og 
bort til utedoen ved enden av løa. Det flyg ei lita sky av fluger 
opp når ho kjem hoppande og dansande. Ho set seg på eitt 
av dei fire hola medan ho tenkjer på søstera som snart skal 
reise bort. Gjennom døra kan ho sjå dei travle vepsane som 
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myldrar inn og ut av eit hol i det store bøketreet ved eldhuset. 
Ho likar ikkje vepsen , for dei stikk så vondt, og ho kan ikkje 
heilt skjøne at vepsen kan bringe lukke med seg, men dei 
gamle seier så. 

Litt bakom eldhuset er ein liten dam. Nede i vatnet er det 
mange spennande dyr som ho likar å sjå på når det ikkje bles 
og vassflata er heilt blank. Augnestikkaren, dette store, farge
rike og fryktinngytande dyret som flyg att og fram langs dam
men, passar ho seg for. Den har ho høyrt kan vere farleg . Om 
ho sit lenge i ro, kan ho sjå små dyr nede i vatnet, dyr som har 
store klør framme, rare former og trådar som heng bakpå. 

Etter kvart forsvinn doggen og det blir varmt i lufta. Ho finn ei 
marihøne! Marihøna kryp opp på tuppen av langfingeren, gir 
ho gull, og flyg så av garde. No veit ho at det blir fint ver. 

Ja, slik kan ein morgon for kanskje hundre år sidan ha arta 
seg , med mange møte mellom eit menneske og insekta i og 
rundt hus og heim. 

INSEKTA l KULTURHISTORIA 
Insekta er ei mangfaldig gruppe med svært mange artar som 
har utruleg mange former, fargar og ulike måtar å leve på. 
Over tid har førekomsten av artar og mengda av kvar art 
endra seg. Dette heng mellom anna saman med korleis men
neska har endra på landskapet, betre hygiene, betre sanitære 
tilhøve, betre oppbevaring av mat, impregnering av stoff og 
treverk og betre isolerte og varmare hus. Mange artar som er 
knytt til mennesket som var meir vanlege før, er no nesten for
svunne, medan andre er komne til. 

Det er lite kjeldemateriale å finne som handlar om insekt. 
Opplysningar finst her og der, gjerne i litteratur der det er 
andre tema som er i fokus . Norsk folkeminnelag har ein skrift
serie der ein kan finne ein del opplysningar om insekt i norsk 
folketru (Hermundstad 1985). Terje Jonassen frå Sjernarøy 
har skrive to artiklar om dette tema i tidsskriftet «Insekt-Nytt» 

FOLK Ryfylke 2004 



der han har brukt stoff frå denne skriftserien (Jonassen 1989a 
og b). Lite av dette stoffet er frå Rogaland, men det er likevel 
interessant å lese om kva rolle insekta har hatt i menneska 
sine liv. Mykje av det eg skriv om insekta i norsk folketru er henta 
frå hans to artiklar. l spørjelister frå Norsk Etnologisk Gransking2 

finst ei liste som handlar om lus og veggedyr- «Lusepung, luse
platting og veggedyr» (NEG liste 136). Elles finst nokre opplys
ningar i spørjelister som handlar om seng og sengeutstyr (liste 
31 ), død og gravferd (liste 64), folkemedisin (liste 80) og per
sonleg hygiene i eldre tid (liste 169). l Ryfylke finst det infor
mantar frå Suldal, Hjelmeland, Finnøy og Forsand. Eg har også 
gått igjennom ein del eldre og nyare litteratur og handbøker som 
handlar om «skadedyr» i hus og heim, og prøvd å finne ut litt om 
tilhøvet mellom insekt og menneske før i tida. Det finst svært 
mange artar ein kan treffe på i hus og heim, og det er bare rom 
for å skildre eit fåtal av dei i denne artikkelen. Eg har prøvd å 
trekkje fram nokre av dei som har vore vanlege i Ryfylke som 
kan vere interessante for lesarane. Eit par meir kuriøse artar har 
eg og teke med. Først tek eg for meg insekt som et på matva
rer, så dei som et på tekstil og treverk, litt om insekt i folketrua 
og til slutt litt om insekt som var nyttige. 

FLESKEBILLA 

F/eskebil/e. Denne billa var eit stort pro
blem før, og er ikkje uvanleg å finne i dag 
heller, sjølv om det ikkje er det same ska
deomfanget. Billa kan fly, og kjem difor til 
mange stader. Illustrasjon frå W. M. 
Schøyen 1876. 

Har du funne ei bille i huset ditt? Ei centimeterstor, avlang bille 
som er svart og grå? Då er det sannsynlegvis ei fleskebille3 du 
har funne. l gamle dagar var denne billa eit stort problem. Den 
et alt frå tørrfisk til røykte skinker og pølser, og fordi ho kan fly, 
så kjem ho til sjølv om matvarene er hengt opp under taket. 
Billa er vel kanskje ein av dei vanlegaste å treffe på inne no til 
dags også, sjølv om ho ikkje gjer så mykje skade lenger på 
grunn av bruken av kjøleskap og fryseboks, og at det er betre 

reinhald no enn før. Det er larvene som et på matvarene, dei 
brukar om lag ein månad på utviklinga fram til vaksen bille. 

MJØLBILLER, BRØDBILLER OG T JUVBILLER 
Det finst også mange andre biller som et på maten vår. Mange 
av dei var eit mykje større problem før og er nesten ukjende for 
oss i dag. Ulike arter mjølbiller var før i tida faste gjester i korn
lofta. Kanskje du har sett dei i dag og, for larvene til desse bil
lene blir brukt som mat til akvariefisk og burfuglar. Brødbilla4 var 
vanleg i brødlageret på skip i gamle dagar. Sjøfolka banka 
gjerne skipskjeksen i bordet før dei åt, for å få ut brødbillene. Ho 
kan og ete på andre tørre produkt. Dei små tjuvbillene er alteta
rar, og kan gå laus på både mat, tekstilar og bøker. Desse kan 
vere eit problem i museumsmagasin som oppbevarer skinn frå 
dyr og fuglar, eller insektsamingar. Det er bare eitt effektivt føre
byggjande middel mot desse, skriv Tambs-Lyche: «Gjennomført 
orden og renslighet» (Tambs-Lyche og Grahl-Nielsen 1941 ). 

Mjølbil/e, ei av fleire billeartar som var 
skadedyr i korn og mjølvarer før i tida. 
Larver frå desse billene blir i dag brukt 
som for til akvariefisk og burfuglar. 
Illustrasjon frå W. M. Schøyen 1876. 

Dei hadde eit anna forhold til det å kaste mat før i tida, noko 
dette rådet frå same boka fortel om: 

«Skulle en få mark i me/et er det ingen grunn til panikk. Aller 
minst må en finne på å kaste det av den grunn. En har nemlig 
et svært effektivt middel mot disse skadedyrene - det er sik
ting av me/et. Gjelder det me/bi/lens larver, kan en om vinteren 
klare seg med en gangs sikting. Det samme gjelder melmøl
lets larve når me/et oppbevares kjølig om vinteren. Dreier det 
seg om en av de andre artene må en imidlertid regne med at 
egg og små larver er sluppet gjennom sikteduken. l slike ti/fel
ler bør en derfor gjenta sikti ngen når eggene er k/ekket og lar
vene vokset litt- for eksempel om en måned.» 



FLUGER 
Fluger er me godt kjende med i dag og , men dei var eit større 

problem før i tida. l Nord-Europa blei ikkje husfluga vanleg før 

det blei vanleg å ha husdyr inne om vinteren, i byrjinga av 

jernalderen. Husfluga5 oppsøker alt slags avfall, åtsel og eks

krement, og kan dra med seg både bakteriar og virus. Larvene 

utviklar seg i varm husdyrgjødsel. Før i tida med opne gjød

seldynger med avfall både frå menneske og dyr, var dette eit 

større problem enn i dag. Husfluga kan bare ete flytande 

næring. For å kunne ete fast føde, skil ho ut spytt som bløytar 

det opp, slik at ho kan suge det i seg. Det at floga først spyt

tar, så syg, gjer at ho er ekstra farleg som smittespreiar. 

Dessutan er floga hårete og har klebrige føter, noko som også 

gjer at ho kan føre med seg smittestoff. Floga kan lett fly 5-6 km, 

men 32 km er påvist (Nilssen 1982). Både kolera, tyfoidfeber, 

dysenteri og polio er sjukdommar floga kan vere smittespreiar 

av. Floga legg opptil 1000 egg, og kan gjennomføre ein genera

sjon på bare to veker. Larvene blir kalla maddiker. l 1940-åra blei 

giftstoffet DDT brukt til å sprøyte mot floga, men floga blei snart 

resistent (motstandsdyktig) mot stoffet. Tambs-Lyche skriv i 

1941 at ein må kjempe mot flugene på to frontar (Tambs-Lyche 

og Grahl-Nielsen 1941 ): For det første ved å ta dei vaksne, for 

det andre ved å øydeleggje yngleplassane deira. Han skriv at 

flugene legg egga sine først og fremst i svine- og hestegjødsel, 

nesten aldri i kugjødsel. Ved å dekkje svinegjødsla med kugjød

sel , kan ein redusere plaga. Ein kan også grave i gjødsla og 

finne «bol» av larver som ein kan helle kokande vatn over, noko 

som høyrest litt for omstendeleg ut for vårt moderne landbruk. 

Dette burde ein attpåtil gjere fleire gonger i veka. 

Spyflugene6 er dei flugene som er metallisk grøne eller blå i far

gen. Dei legg egga sine på daude dyr, og lukta av kjøt kan trek

kje til seg spyfluger på fleire kilometers avstand . Larvene lever 

i kjøtet, og dei brukar bare ei veke på å bli vaksne. l riktig gamle 

dagar blei juli kalla «mark-månaden» her i Norden, på grunn av 

problema med å halde kjøtet fritt for flogelarvar (markar) om 

sommaren (Skadedyr i hus og hytte 1975). Spyfluge-larvene 

skil ut eit stoff som bryt ned kjøtet på det daude dyret, og ned

brytinga av kjøtet skjer under bakteriefrie tilhøve. Dette feno

menet blei oppdaga under første verdskrig , då det blei obser

vert at soldatar som hadde sår med spyflugelarver i, ikkje så lett 

fekk infeksjonar. Det er også kjent at sjukehus tidlegare faktisk 

brukte spyfluger til å reinse sår! (Nilssen 1982). 

KORNMØLL 
Kornmøll7 og rugmøll8 er svært like både i utsjånad og levevis. 

Det er små sommarfuglar med gråkvite vengjer og vengje

spenn på 10-15 mm. Det er larvene som lever i korn, særleg 

i rug og kveite. Dei lagar gongar i kornet, kryp frå korn til korn, 

kleber dei saman med trådar og legg etter seg ei mengd med 

ekskrement. Etter kvart vil det lukte av kornet. Desse dyra var 

i tidlegare tider svært alvorlege skadedyr i norske kornlager. 

Det var særleg store skader under første verdskrig , då ein 

kunne oppleve kornlager som var så fulle av larver, at ein på 

avstand kunne høyre suset av larvene si gnaging (Mehl 

1989). Også i dag finst kornmøllen i moderne kornsiloar, og 

han kan framleis føre til økonomisk tap. 

MIDD 
Mjølmidd9 er ikkje eit insekt, men ein liten midd , som er meir i 

slekt med edderkoppane. Han er under ein millimeter stor, og 

kan formeire seg til mange millionar i ein mjølpose som får stå 

i fred . Mjølet i ein slik pose vil sjå «levande» ut, lukte og 

smake vondt, og kan gi magesmerter dersom det blir ete. For 

å oppdage og bli kvitt midden , kan ein gjere slik: 

«Her er en enkel metode til å oppdage om det finnes midder 

i me/et: Ta en liten prøve av me/et på en skål og glatt over

flaten med en skje så den blir så jevn som mulig. La skålen 

stå i 10-15 minutter. Dersom det er midder i me/et vil en se 

at det danner seg små hauger på den glatte overflaten, og ut 

av dem kommer det krypende noen bitte små, hvite dyr. Det 

er melmiddene». (Tambs-Lyche og Grahl-Nie/sen 1941) 

Han tilrår også at ein ikkje bør oppbevare mjølet i same byg

ning som høy, eller i rom med rusk frå høy på golvet eller i 

sprekker i veggene. Mjølsekker bør ikkje stå direkte på golvet, 

men på rist så ein kan feie under dei. Det er viktig med godt 

reinhald, skriv han, og føyer til kva ein skal gjere dersom ein 

har fått midd i mjølet: «Har en oppdaget et begynnende mid

dangrep i melet bør en sørge for å bruke opp den posen det 

gjelder så snart som mulig.» 

KLESMØLL 
Mange av oss hugsar lukta av møllkuler. Møllkulene skulle 

gjere at ikkje klesmøllen åt på ullklede. Klesmøllen 10 er ein 

liten sommarfugl som finst i alle verdsdelar. l Noreg finst han 

over heile landet, men er ikkje så vanleg på Vestlandet (Mehl 



Klesmøll. Det er larvene til 
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1989). Det er larva som gjer skade, den kan ete på tøy av ull og 
skinn, og ho har vore det mest berykta skadedyret på tekstil her 
i landet. Larva toler ikkje høgare temperatur enn 56 grader, og 
blir difor drepen i solskin, varmeskap eller badstove. Dei toler 
heller ikkje frysing , og kan difor effektivt drepast ved at ein legg 
plagget i fyseboks. Det skulle vere lurt å banke tøy godt før ein 
hang det bort, då egga til klesmøllen blir lagt laust mellom trå
dane. Larvene angriper først og fremst der tøyet har flekkar, så 
det var også lurt å vaske eller reinse tøyet før det blei lagt bort. 
Ein møllpose med eit møllmiddel inni når kleda blir lagt bort, 
skulle også hjelpe. Naftalin og paradiklorbenzol (global) var dei 
beste, kamfer hadde ikkje så god verknad, sjølv om det og blei 
brukt. l dag blir det meste av ulla impregnert med insektmiddel 
som ikkje forsvinn i vask, og saman med betra reinhald , held 
dette klesmøllen borte. l spørjelister frå Norsk Etnologisk 
Gransking skriv ein informant frå Hjelmeland at dei brukte 
malurt mot møll , men han skriv ikkje korleis dei brukte det. l 
Valdres la dei planten tysbast i kleskistene (Jonassen 1989a). 

HUSBUKK 
Det finst og ein del insekt som et på hus og møblar. 
Husbukken 11 er kanskje den mest frykta, det er ei bille som 
verkeleg kan gjere skade. Han et seg inn i treverket, men er 
ganske usynleg frå utsida heilt til det nesten ikkje er noko att 
inni . Katastrofe! Husbukken finst i kyststroka nord til 
Trøndelag . Han er ikkje vanleg i Ryfylke, men for nokre få år 
sidan blei han funne i treverk på Agatunet i Hordaland, så ein 
skal ikkje kjenne seg alt for trygg på at han ikkje kan finnast 
her i Ryfylke og. 

STRIPET BOREBILLE 
Det mest kjende insektet som et på treverk på våre kantar, er 
vel stripet borebille 12. Denne kan ha ulike lokale namn, som til 

Stripet borebille - det mest 
kjende skadedyret på tre
verk hos oss. Teikning: 
Rune Roalkvam. 

dømes mit, mott, mår, veggsmed eller dødningeur. Billa er 
svært vanleg over det meste av landet nord til Troms, særleg 
i kyststroka på Vestlandet. Han parar seg og legg egg i sprek
ker eller under fliser i veden . Egga klekkjer til larver som gneg 
seg inn i veden, og lever der i 2-3 år eller meir, avhengig av 
fukt og temperatur. Dei vil helst ha høg fukt, rundt 80-95 %, og 
temperatur omkring 22-23 grader. Før i tida kan ein tenkje seg 
at open koking gav billene den fuktige lufta dei trengte. Larvene 
blir til pupper som klekkjer i mai - juni. Den ferdige billa gneg 
seg då ut gjennom eit ca 2 mm stort hol. Larva kryp ikkje så fort, 
og kan ikkje gå frå eitt møbel til eit anna, men den vaksne billa 
kan fly og på den måten finne nye «beitemarker». Arten kan fin
nast i treverk både i sjølve huset og i møbel. Særleg kjellaren er 
utsett, og takbjelkar som har vore fuktige, men i vanlege 
bustadhus er det for varmt og tørt til at borebilla kan trivast. Ved 
frå både bartre og lauvtre kan bli angripne, likeeins gjenstandar 
fletta av pil, eller til og med kryssfiner, trefiberplater og papir. Det 
finst kjemiske middel ein kan bruke til å smørje på treverket, 
men det viktigaste er å syte for lite fukt og god lufting. Små gjen
standar og møblar kan ein leggje i ein skikkeleg kald fryseboks 
nokre dagar eller setje inn i ei varm badstove, dersom det er 
gjenstandar som toler ei slik handsaming. 

Når det gjeld Ryfylkemuseet sine hus og anlegg , er det påfal
lande at borebilla ikkje er særleg vanleg på Kolbeinstveit, men 
er eit større problem på Håland i Erfjord og på Viga i 
Hjelmeland. Det er nærliggjande å tru at det har med klimaet 
å gjere. Kolbeinstveit ligg ikkje så nært sjøen, og det er nok 
mindre fuktig luft der enn på Håland og Viga. 

Borebilla lagar lyd for å tiltrekkje det andre kjønn. Denne lyden 
har ofte blitt sett på som eit varsel om at ein sjuk ikkje hadde 
lenge att å leve, noko kallenamn som dødningeur fortel om. 



l Hjelmeland blir det fortalt om billa at veggsmeden eller død

ningeuret varsla om død når ein høyrte tikking i veggen (NEG 

liste nr. 64, mann f. 1877). 

LUS 
Lus er eit insekt som er tettare bunde til menneske enn noko 

anna insekt her til lands. Dei er vel kjent som «husdyr» opp

igjennom historia , særleg når menneska har budd tett saman 

og hatt dårlege hygieniske tilhøve. Lus er små, flattrykte 

insekt på eit par millimeter. Dei kan ikkje fly, men klamrar seg 

fast til hårstrå med store klør ytst på kvart bein. 

Hovudlusa 13 lever i håret på hovudet, og det er bare denne 

som er eit problem i Noreg i dag. Før i tida blei ungar jamleg 

inspiserte for lus, både heime og på skulen . Hovudlusa er i 

dag ikkje teikn på dårleg reinsemd, men er ofte eit problem på 

skular og i barnehagar, og er i ferd med å utvikle resistens (bli 

motstandsdyktig) mot dei kjemiske stoffa ein brukar for å 

fjerne dei. 

Flatlusa 14 finst vanlegvis på håra rundt kjønnsorgana , men 

kan og finnast i armholene, i bartar og skjegg dersom perso

nen har mykje hår på kroppen . 

Kroppslusa 15 trivst ikkje på folk som har normalt god hygi

ene, og er difor ikkje vanleg i Noreg i dag (Mehl 1989). Lusa 

lever for det meste i klede som er nærmast kroppen, og det 

er kjent at det er funne over 16.000 lus i ei skjorte frå eit 

menneske (Natvig 1939). Lusa kunne overføre smitte, som 

til dømes flekktyfus , som tok livet av tusenvis av soldatar 

under første verdskrig. Der kor lusete personar heldt til, 

kunne ein finne lusa i sengene, på stolar og forskjellige bruk

sting. Lusene kunne forlate folk med feber, og krype ut til 

yttersida av kleda og lett smitte til andre. Det var til og med 

påstått at dersom det bles mykje ute kunne lusa bli ført med 

vinden frå eitt menneske til eit anna (Natvig 1939). 

Frå Hjelmeland skriv ein informant til Norsk Etnologisk gran

sking (kvinne f. 1866): «Dei ottast sjukdom og lus» , så lusa 

var nok ikkje særleg velkommen . Ein informant frå Finnøy 

(mann f. 1916) opplyser at det nok var lus i mange hus, sær

leg der dei hadde lite å hjelpe seg med, «både i seng og 

sæte» . Han fortel om korleis tenestejenter og besøkjande frå 

byen hadde med seg lus, og korleis dei blei snauklyppte om 

sommaren. l Forsand blir det fortalt (mann f. 1925) at det fanst 

lus fram til 1930, men loppa heldt seg lengre. Det var ikkje sær

leg kjekt å få lus, men i eldre tider såg dei på det som noko ein 

ikkje kom utanom. Til å få bort lusa, nytta dei mellom anna 

planten lusegras16 som dei koka log på. Lusekam vart og nytta. 

Egg frå lus blir og kalla knet eller gnet på norsk (Greve 1995). 

Ein knette- eller gnettepetter er ein gjerrigknark. Det finst 

mange ordtak som handlar om lus: 
- Høyr lusa som hostar i lovotten (Om veslevaksne barn 

som blanda seg inn i dei vaksne sin samtale) 
- Det går som lusa på tjørekosten (Om noko som tek lang 

tid) 
- Lus og lange negler kjem av seg sjølv, eller 
- Lus og lange negler får vi utan bekymring 
- Den svoltnaste lusa bit hardast 
- Ein kjenner lusa på gangen 
- Fattig som ei lus 

Dersom nokon ikkje hadde lus, blei det ofte sett på som eit 

varsel om død, fordi ein trudde at lusa forlet ein døyande per

son (Skadedyr i hus og hytte 1975). 

Det fanst mange råd mot luseplaga, særleg har mange planter 

blitt brukt, noko ein ofte kan lese utav av namna på plantene: 

lusegras, luseblad17, luseblom 18 eller lusehatt19. Det fanst også 

salver mot lus, og desse inneheldt alle kvikksølv, til dømes kvikk

sølv i ister eller smult (Greve 1995). Det finst og eit råd om at ein 

kunne hive kvikksølv på peisen og la kleda henge i røyken, noko 

som ikkje høyrest særleg bra ut etter det me veit i dag! 

Lus blei på den andre sida nytta som medisin mot gulsott eller 

gulfeber. Tre lus skulle lurast i maten til den sjuke. Det måtte 

vere lus frå ein person som ikkje var i familie med den sjuke, 

og det måtte vere kroppslus, ikkje hovudlus. Lus blei også 

brukt i maten til personar med dårleg appetitt, då ein trudde at 

dei som åt lus aldri blei mette (Jonassen 1998b). 

l Hardanger heitte det at dess fleire lus ein hadde, dess betre 

var det. Dette var fordi ein trudde lusa treivst best der kor det 

var gode inntekter i vente (Jonassen 1998b). l Suldal trudde 

dei det følgde lukke med det å ha lus: 



«Før i tida var her mykje av vanlege lus, og dåvisst av det dei 
kalla håve/us. Det følgde lukka med lusa, heitte det. Det er 
fortalt om ei gammal kone, at når ho kjemde håret sitt om 
morgonen, så tok ho alltid eit par lyser og sette dei opp i 
håret att» (NEG liste 136, mann f. 1896). 

l Verdal i Trøndelag meinte dei at det var vondemannen som 
hadde skapt lusa. Lusa gjekk difor alltid mot nord, dit det 
vonde kom frå , og dette skal båtfolk ha nytta eg av for å finne 
retninga når dei var på havet (Jonassen 1998b). 

LOPPER 
Loppa er eit anna insekt som er vel kjent i historia. Det finst 40 
artar lopper som lever på pattedyr i Noreg. Menneskeloppa20 

var vanleg over det meste av landet tidlegare. Siste funn i 
Noreg er frå 1948, og ein reknar nå denne loppa som utdøydd 
her til lands (Mehl 1989). Når ein likevel kvart år høyrer om 
eller opplever å få loppebit, er det sannsynlegvis fugleloppa21 

som har vore på ferde. Reir i ventilar eller under takskjegg kan 
innehalde tusenvis av fuglelopper, og dei kan krype inn i 
huset. Hundar og kattar kan også føre fuglelopper med seg 
inn i hus. Det er svært individuelt korleis ein reagerer på lop
pebit, men av eiga erfaring kan eg seia at det kan klø noko 
infernalsk i fleire veker! 

Folk hadde tidlegare eit meir positivt forhold til lopper enn til lus. 
Loppa blei brukt til ulike varsel (Jonassen 1989b): Mange lop
per kunne varsle eit godt sildeår, og loppa varsla glede dersom 
ho sette seg på handa. Som mange andre insekt, varsla loppa 
også veret. Mykje nedbør i vente, gjorde at loppa var hissig til å 
bite, het det. Kraup loppa opp i håret, varsla det tørrver. Loppa 
var likevel ikkje alltid like velkomen, og det fanst ulike rådgjer
der mot loppa. Til dømes kunne ein vaske seg med dogg frå St. 
Hans-natta, eller ein kunne sette ei sopelime og eit vidjeknippe 
utanfor døra på gregorsmessedagen 12. mars, for då skulle det 
bli mindre lopper den sommaren (Jonassen 1989b). 

VEGGEDYR 
Det forakta, blodsugande veggedyret22 har ein hatt i Noreg 
sidan 1600-talet (Skadedyr i hus og hytte 1975). Det var tid
legare meir vanleg enn i dag, men mykje tyder på at dette er 
eit dyr som igjen er på frammarsj . Veggedyret, eller vegge
lusa som ho og blir kalla, er ei tege, som om dagen held seg 

Veggedyr. Veggedyret er ei blodsu
gande tege som om dagen gøymer seg 
bak bilete, i sprekker i tapet eller panel, 
ofte i nærleiken av senga. Om natta 
kjem tega fram for å suge blod. 
Veggedyret har blitt meir vanleg dei 
seinare åra, på grunn av auka reise
verksemd. Illustrasjon: Rune Roalkvam. 

skjult i hus, i sprekker i treverket, under tapet og bak bilete, 
gjerne nær senga. Når natta kjem og ein ligg og søv, kjem 
veggedyret fram og syg blod. Det skil ut spytt i stikket for at 
blodet ikkje skal størkne, og dette spyttet er årsaka til at det 
svir etter veggedyrstikk. Seinare kjem det som oftast ei vable 
som klør, men det er også personar som ikkje merker nokon 
ting av veggedyrstikk. Veggedyra legg etter seg pæreforma 
ekskrement og lagar ei svært karakteristisk lukt. Dyra spreier 
seg frå hus til hus med møbel og innbu som blir flytta, og dei 
kan bli ei skikkeleg plage. Får ein problem med veggedyr i 
hus, treng ein som regel hjelp frå eit skadedyrfirma for å få 
dei bort. 

Frå Norsk Etnologisk Gransking , er det ei spørjeliste som 
handlar om veggedyr (NEG liste 136). Der blir det nemnt ein 
innretning kalla «lusepung». Det var ein liten ting barn fletta 
av fire strimlar seljebark. Dei blei lagt i kors, og ein etter ein 
bretta inn . Dette var ein gammal skikk som i alle fall var van
leg i Telemark og deler av Austlandet fram til byrjinga av 1900 
talet, og det ligg nær å tenkje seg at lusepungen var til å 
fange t.d . veggedyr i, men ein er ikkje heilt sikker. På 
Austlandet bruka dei lusefjøl, også kalla jomfrubrett, som var 
ei fjøl det var bora mange hol i og som ein hadde i senga. 
Veggedyra søkte seg inn i hola og kunne drepast om morgo
nen. Informantane frå Suldal, Hjelmeland, Finnøy og Forsand 
kjenner ikkje til uttrykket lusepung, men frå Finnøy blir uttryk
ket «Han sprang som ei forvirra veggelus» nemnt . l Suldal 
skriv informanten at dei gamle kalla veggedyret for veggjas
med, og at ein finn veggelusa i gamle heimehus og stølshus. 
Her er det litt namneforvirring ute og går, for me hugsar kan-



skje at stripet borebille også somme stader går under namnet 

veggsmed . 

Det finst mange kjerringråd om korleis ein skal bli kvitt vegge

dyret (Jonassen 1989b). Eitt råd frå Valdres var å vaske vegg 

og senger med «likvatn», det vil seia vatn som hadde vore 

brukt til å vaske lik i. Ein kunne også bruke saltvatn, saue

galle, svovelvatn, brasiliansk pepar kokt i vatn eller strandlauk 

blanda med vineddik. Ein hesteskalle under senga eller eit 

skadejern (kniv eller liknande som var blitt brukt til å drepe 

nokon med) i veggen skulle også duge. 

INSEKT l FOLKETRUA 
Svært mange insekt har blitt brukt til å varsle ulike ting, til 

dømes godt eller dårleg ver, god eller dårleg avling, rik

dom, lukke, ulukke og død. Eg skal ikkje komme inn på alle 

desse her, mange av dei står omtala i Jonassen sine 

to artiklar (Jonassen 1989a og b) , men eg skal nemne 

nokre få. 

Eitt insekt mange var (og er) redde for, er augnestikkaren . 

Det var mange som trudde at augnestikkarane flaug etter 

auga på folk, eller at dei kunne sy att auga. Nordpå trudde ein 

også at dei kunne stikke eller leggje egg i øyrene på folk . Eit 

namn på augnestikkar frå Rogaland, er «helvedesnavar» 

(Tjønneland 1951). Det er mange myter om augnestikkaren 

og kvifor dei skulle vere farlege , men namnet talar jo for seg . 

Gullsmed blei ei tid brukt som namn, men dette er og eit 

namn som blir brukt på marihøner. Forvirringa blir enno meir 

komplett når ein veit at marihøne igjen er eit namn som blir 

brukt på dagsommarfugl somme stader i Ryfylke (Tjønneland 

1951 ). 

Marihøna har alltid vore populær, ho har vore eit lukkedyr 

som ein ikkje måtte drepe. Om lag seksti artar marihøner finst 

i Noreg. Dei er vanlegvis raude, brune, oransje eller gule, 

med ulike typar prikkar. Den som me kallar marihøne, er raud 

med sju prikkar på vengjene. Marihøna er rovdyr som mellom 

anna et bladlus, både som larve og som vaksen. Det er knytt 

mange namn og mykje overtru til marihøna (Greve 1991 ). 

Billa blir også kalla Maria fly-fly, Marifly, Gullsmed, Gull-ku 

eller Gull-høne. l heidensk tid blei marihøna kalla for Freyu

høne eller Freyafugl , noko som tyder på at ho har vore knytt 

til gudinna Frøya. Når kristendommen blei innført, blei mari

høna knytt til Jomfru Maria. l Sverige finst ein teori om at 

marihøna var i «teneste» hos Den Hellige jomfru, og passa 

på nøklane til himmelen og dødsriket. Barn har ofte trudd at 

dei ved å telje prikkane på skalet, kunne sjå kor gammal 

marihøna kunne vere. Ho blei då som regel to eller sju år, alt 

etter som ein hadde ei to-prikka eller sju-prikka marihøne 

framføre seg. Det finst og artar som har 14, 16, 18 eller 22 

prikkar på vengjene. 

Marihøna gir frå seg eit gult sekret når ho blir forstyrra. l Suldal 

blei billa kalla for gullhøne, fordi ungane såg om marihøna ville 

«gje gull», det vil seia at ho la frå seg ein gul flekk (oppi. frå 

Hilda Århus) . Ein kunne og samle fleire marihøner og sjå om 

ein fekk til å ha ein på kvar finger (oppi. frå Inger Oline Berge). 

Rundt om i landet finst mykje folketru knytt til marihøna 

(Jonassen 1989b). l Valdres heitte det at dersom ho la frå seg 

ein gul flekk, var det varsel om at ein ikkje skulle mangle smør 

kommande år. Der var det og slik at dersom ein såg ei mari

høne på tømmer under vedhogst, var det eit dårleg varsel, og 

då måtte ein passe seg så ein ikkje blei skada. l Østerdalen 

ville ein komme til å miste ei ku dersom ein drap ei marihøne. 

Marihøna kunne varsle veret: dersom ho kraup opp på finge

ren og flaug bort, blei det godt ver. Slapp ho seg ned frå fing

eren, var det teikn på dårleg ver. Ho kunne også spå om det 

blei eit godt eller dårleg år på denne måten. Dersom ein sa 

verset: «Fly nord, fly sør, fly aust, fly vest, fly dit min kjærast 

har det best» , og let marihøna krype opp på fingeren, ville 

marihøna fly i den retninga kjærasten var. 

Eit insekt som er litt spesielt, er sorgmyggen23 . Det er ein 

mygg som er mykje omtalt, som også finst i Ryfylke. Hos 

denne myggen kan larvene gå samla framover tett i tett som 

eit breitt band. Larvene er mindre enn ein cm, men fleire tusen 

kan delta i slike tog . Det er kanskje ikkje til å undrast over at 

eit slikt fenomen har sett fantasien i sving hos menneska 

mange stader. Dei blei gjerne kalla for hærorm eller hærmark, 

og dei varsla krig. Andre namn på fenomenet, er fædrag, 

ormedrag eller dragfe. Desse namna skal komme av at ein 

trudde hærormen drog fe eller krøtter etter seg. Det skulle 

komme fe til den kanten hærormen drog, men minke med fe 

frå den kanten dei kom. Difor varsla det godt i den retninga 



hærormen drog, men dårleg i den retninga dei kom frå . Det 
var og slik at ein kunne leggje eit klesplagg framføre larvene, 
og dersom larvene kraup rett over tydde det lukke, men der
som dei gjekk rundt, var den som eigde kleda feig og skulle 
snart dø. Ved å få hærormen til å gå over eit plagg , trudde ein 
og at det ville vere helsebot i dette plagget (Jonassen 1989a). 

NYTTIGE INSEKT 
Det finst insekt som er nyttige, og bia er eitt av dei me kjenner 
godt. Eg skal ikkje ta for meg biene sitt liv her, men vil i staden 
nemne ein annan kuriositet, nemlig ein liten gallveps, som har 
æra for at me veit mykje om historia frå tidlegare tider. l 
mange hundre år var jerngallusblekk som det blir kalla , eine
rådande som blekk (Ottesen 2000). Den litle gallvepsen legg 
eit egg på undersida av eit eikeblad. Larva irriterer bladcellene 
til å vekse, noko som fører til at det blir danna ei kule, eller ein 
galle, på eikebladet. Eik er rik på garvesyre, og har i uminne
lege tider blitt brukt til å garve skinn . Det var kjent at dersom 
ein tilsette jernvitriol Uernsulfat) under garvinga, fekk ein svart 
farge . Jernvitriol er det same stoffet som i dag blir brukt mot 
mose i plen , eit lysegrønt pulver. Jernsulfat reagerer med ei 
syre, gallussyre i gallane, og skil ut eit blåsvart botnfall. Det 
blei så tilsatt gummi arabicum og vatn, og resultatet blei eit 
blekk som var lett å framstille, som ikkje kladda , som trengte 
ned i pergament og papir, ikkje bleikna og ikkje løyste seg opp 
i vatn. Frå 1400-talet var dette blekket populært blant kunst
narar fordi det gav ein vakker, svart strek. l fleire land, der
iblant Noreg, kom det etter kvart krav om at offentlege papir 
skulle skrivast med jerngallusblekk. Jerngallusblekket har 
bare ein ulempe, blekket inneheld syre som tærer på papir og 
pergament. På slutten av 1800-talet slo biblioteket i Vatikanet 
alarm, og inviterte til konferanse for å diskutere korleis ein 
skulle hindre at kulturarven smuldra bort. Dette er eit problem 
ein ikkje har funne noko løysing på den dag i dag. 

Dersom nokon har lyst til å prøve, kan ein lage jerngallusblekk 
etter denne gamle oppskrifta , som er funne fram frå Vadstena 
kloster i Sverige (Ottesen 2000): 
1 dl vatn (regnvatn) 
6 g knuste gallar 
¼ dl vineddik 
3 g jernsulfat 
2 g gummi arabicum 

Blande vatn og eddik i eit høgt kar. Ha knuste gallar oppi 
og bland godt saman. Kok det opp og la det koke til halv
parten av væska er fordampa . Set det til side , dekk over 
med eit lokk og la det stå til neste dag for at botnfallet skal 
søkke heilt ned . Sile det neste dag gjennom eit linklede. 
Hiv botnfallet og hell væska i eit mindre kar. Ha jernsulfat 
og gummi arabicum i ein mortar og støyt det saman. 
Blande det så saman med væska . Varm opp og rør omhyg
geleg med ei jernskei. Rør til det begynner å koke , men 
det skal ikkje fosskoke . Kok i eit kvarter. Ta karet til side 
og dekk det omhyggeleg til slik at ikkje luft slepp til 
i tre dagar, til botnfallet har sokke heilt ned . Lukke til med 
skrivinga! 

INSEKTA l DAG 
Insekta er talrike og mangfaldige, og dei har sin plass i natu
ren, men og i kulturhistoria . Bortsett frå dei insekta som har 
vore tettast knytt til menneska, finst det lite dokumentert his
torisk kunnskap om dette temaet. Mykje arbeid står og att når 
det gjeld å finne ut kva artar som finst rundt omkring og kor tal
rike dei er. Eg håpar denne artikkelen fører til at du som har 
lese heilt hit, kanskje har fått eit anna forhold til insekta, og ei 
forståing for at dei faktisk er ganske interessante, anten ein er 
naturfagleg eller historisk interessert. 
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3 Dermestes lardarius 
4 Stegobium paniceum 
5 Musea domestica 
6 Familien Calliphoridae 
7 Nemapogon granellus 
8 Nemapogon personellus 
9 Acarus siro 

10 Tinea bisselliella 
11 Hylotrupes bajulus 
12 Anobium punctatum 
13 Pediculus humanus capitis 
14 Pthirous pubis 
15 Pediculus humanos 
16 Lycopodium selago 
17 Arcticum (fleire artar) 
18 Taraxacum 
19 Aconitum septenrionale 
20 Pulex irritans 
21 Ceratophyllus gallinae 
22 Cimex lectularius 
23 Sciara thomae 



Lengten etter fortida 
~ revet med å skaffe Ryfylke eit bygdetun 

Av Roy Høibo 

Historia til Ryfylkemuseet starta i Stavanger i 1936. Men 
pionerane i museumsarbeidet lukkast ikkje med å få 
realisert museumsideen sin der. Dermed kom det til å 
bli Kolbeinstveit i Suldal som blei den sentrale 
museumsstaden. Det er såleis mye museumshistorie 

knytt til tunet på Kolbeinstveit. Noen sider ved denne 
historia prøver vi å nøste opp her. Og så prøver vi å 
reflektere over kva det var som gjorde Kolbeinstveit til 
eit attraktivt museumstun og ein godt besøkt stemne
plass. 

Kolbeinstveit blei den sentrale museumsstaden i strevet med å skaffe Ryfylke eit bygdetun. Det årvisse Olsokstemna har alltid samla mye folk. 
Bildet er truleg frå slutten av 50-talet. Foto: Odd Stråpa. Utlånt av Tore Moe. 
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Måndag 4. juli 1955 var styret i Rogaland Folkemuseum 1 

samla til møte for å behandle tilbod om kjøp av husa på gar
dane Hoftun og Kolbeinstveit i Suldal. Styret vedtok å kjøpe 
Hoftun2

. Og det var kanskje ikkje så overraskande. Alt i 1949 
hadde Peder Heskestad3

, styreleiaren, inngått avtale med 
Erik Hoftun om at Rogaland Folkemuseum tok på seg vedli
kehaldet av dei gamle bygningane på eigedomen, mot at 
eigaren heldt det vyrket som skulle til4 . 

Men det var ikkje semje om prisen. l eit handgivingsbrev som 
var utarbeidd før styremøtet kravde daverande eigar Trygve 
Kvæstad og hustru Elisabeth Kvæstad kr. 60.000. Museums
styret var ikkje villige til å strekke seg lenger enn til kr. 30.000. 
Det var såleis langt mellom tilbod og krav, det blei ingen han
del, og ikkje noe museum på Hovtun. Derimot blei det 
museum på Kolbeinstveit. 

DET STARTA MED LOFTET FRÅ GUGGEDAL 
Den første spiren vi har funne til det som nå har blitt til 
Ryfylkemuseet, er eit lesarbrev i Stavanger Aftenblad rett før 
jul i 1921 . Det er Johan Veka5 som har skrive det. Her tar han 
til orde for eit «Ryfylke Folke-muse». Han viser til tilsvarande 
arbeid som er sett i gang andre stader, og meiner det er på 
tide å berge det som er att av «sermerkte ting frå gamal tid, 
soleis hus, husbunad, klæbunad, dei ymse slag arbeidsreid
skap o.s.b.» Og det er Suldal, og med nauda Sand, som er i 
hjarta hans, for i Sand står Lølands-loftet: 

«Ein lyt undrast på at Ryfylke ikkje har fått seg eit muse. For 
det er vel turvande! Ryfylke har enno ikkje so lite att av sin 
sermerkte bondekultur og elles alt som fylgjer med den. Ein 
kan då serleg peika på Suldal. Og på Sand. På Sand har vel 
m.a. det vidgjetne Lølands-loftet. Lølands-loftet vilde i tilfelle 
bli ein gild grunnstokk til eit Ryfylke folkemuse. Men skal 
noko bli gjort med eit Ryfylke folkemuse, so lyt ein ta til 
straks. For storindustrien held på å eta seg inn i Ryfylke-byg
dene. Og storindustrien, veit me, har so lett for å øydeleggja 
alt som hører til bondekulturen.» 

Litt seinare, i 1924, målber Johan Veka museumstanken på 
nytt. Denne gongen i «Rygjatun», elevbladet til Ryfylke folke
høgskule. Framleis er det behovet for å ta vare på «dei mange 
forvitnelege ting me har frå gamletida vår» som er drivkrafta. 
Men hovudsaka i dette innlegget er å argumentere for bygde-

samlingar. Veka er opptatt av å ta vare på dei gamle tinga i 
bygda, slik at ikkje alt som er verd å ta vare på blir «stuva 
saman i kjellaren» til Stavanger Museum. Kvar bygd burde ha 
si bygdesamling, og ein del av det som er samla i byen burde 
sendast tilbake til bygda. 

Om det ikkje er så mye som er sendt tilbake frå byen, så har 
vi faktisk fått eit museumslandskap som liknar mye på den 
visjonen Johan Veka hadde. l dag er det samlingar i alle kom
munane i Ryfylke. Og Johan Veka hadde vel ikkje hatt så mye 
i mot at desse blei styrte frå Suldal, eller med nauda frå Sand. 

Johan Veka er interessant fordi han nok har hatt vesentleg 
innverknad på utviklinga av museet. Han framstilte seg sjølv 
som ein hjelpar og Peder Heskestad som den kunnige leiaren 
i arbeidet med museumsbygginga. Men det spørst om ikkje 
Johan Veka må ha mye av skulda eller æra for at det museet 
som voks fram fekk eit tyngdepunkt i Suldal. Det tidlege enga
sjementet i museumssaka kom samtidig som han gifte seg og 
etablerte seg som lærar i Bråtveit. Han var ikkje meir enn 25 
år gammal i 1921 . 

Ideen om friluftsmuseet var om lag like gammal. Før 1880 
fanst det både private antikvitetssamlingar og museum i dei 
største byane. Men det var samlingane til Kong Oscar li på 
Bygdøy kongsgård, Thomas Heftyes samling på 
Frognerseteren, Anders Sandvigs samling på Lillehammer, 
Gert Falch Heibergs Samling på Amble i Sogn og Norsk 
Folkemuseum som var starten på den museumsforma som 
skulle bli den store i Norge utetter på 1900-talet, friluftsmu
seet.6 

Seinare kom det fleire, og frå 1920-talet tok bygdemusea til å 
vekse fram, kanskje som ein reaksjon på innsamlinga av 
gjenstandar til sentrale museum. Johan Veka var såleis ein 
del av ei større rørsle , og målbar, på vegner av Ryfylke, ein 
ide som var i ferd med å vekse fram med store styrke i heile 
landet. 

Ein kan sjå samlinga av bygningar i friluftsmuseum som eit 
uttrykk for nasjonalromantikken. Men bygningane kom seint 
inn som ein del av det nasjonale bildet. Interessa for bonde
kulturen hadde omfatta både musikk, dans og dikting, og 



Johan Veka (1896-1985) og spelemannen og bonden Lars Berge 
(1907-1991) på Olsokstemna 1982. Johan Veka har hatt vesentleg 
innverknad på utviklinga av museet. 

etterkvart gjenstandane, særleg treskurden. Men det var først 
med dei store sosiale og økonomiske endringane mot slutten 
av 1800-talet, da behovet for ein del av dei gamle bygningane 
blei borte, og dei kunne stå i fare for å forsvinne, at interessa 
for å ta vare på dei voks fram. 

Ein må såleis kunne forstå den nye interessa for museums
bygging som ein reaksjon på endringane i samfunnet. 
Moderniteten førte til eit veksande behov for å ta vare på det 
som var truga av det nye. Romantikken og seinare motkultur
rørsler, avspegla eit stigande medvit om dei trugsmåla som 
kapitalismen og industrialiseringa førte med seg, og heldt fram 
det naturlege og opphavlege mot det kunstig skapte.7 

Men framleis var det langt fram til skiping av noe friluftsmu
seum i Rogaland. Det neste aktstykket vi finn i våre arkiv er eit 
avisinnlegg skrive av Magnus Vaage i 1928.8 Han skriv at han 
lenge har gått med ein tanke om å få til eit bygdetun i 
Stavanger. «Skal det gå som no det har gjort,» skriv han, «vil 
det ikkje vara mange åra før Rogaland ikkje eig noko sermerkt 
gamalt tun å syne fram. Det litle me no har att av gamalt, må 
derfor vernast um snarast råd». Det er altså tanken om å ta 
vare på det som er truga av moderniseringa som er drivkrafta 
også hos Vaage. 

Det er ved Mosvatnet i Stavanger Magnus Vaage vil bygge fri
luftsmuseum. Her vil han ha ei røykstove, eit loft, ei lemstove, 
eit eldhus, ei smie og eit kvernhus. Da er bygdetunet komplett. 
«Alle husa måtte vera torvtekte» . 

Denne tanken slo til. Og utan førebuing var ikkje utspelet hel
ler. Vaage fortel sjølv at han snakka med fleire om saka før 
han gikk til avisa med ho. Og tanken utviklar seg og får etter
kvart brei støtte. l Stavanger Aftenblad 11 . juni 1932 går 19 
ordførarar frå Ryfylke saman om eit opprop der dei rår til at 
Ryfylke går saman med Jæren om eit folkemuseum på 
Mostun i Stavanger. Det skal vera eit Ryfylke-tun og eit Jær
tun i museet, og fremste oppgåva til museet skal vera «å 
halde vedlike dei verdfullaste bygningane frå gamal tid» . «Me 
vil difor rå til at bygdefolk og byfolk slår ring um tiltaket, so det 
kan verte eit nytt samband millom by og land», skriv ordføra
rane. «Det vil styrkje ættekjensla og vyrdnaden for den gamle 
gode bondekulturen». 



Mostun var på denne tida ein eigedom ved Mosvatnet som 
Bondeungdomslaget i Stavanger hadde leigd av Stavanger 
kommune, hadde pussa opp og som nå framsto som ein «folke
og friluftsrestaurant» . Ved opningshøgtida i juli 1932 blei det 
peika på planane om etablering av Rogaland folkemuseum på 
staden, «så det kunde bli et felles kultursentrum for by og bygd» . 

Johan Veka likte utviklinga av museumstanken godt, sjølv om 
det altså var i ferd med å bli eit museum i byen. «Her vil ein 
kunne få ein tokke av gamal god bondekultur i Ryfylke og på 
Jæren, i Dalane og på Karmøy» , skreiv han i Aftenbladet. Og 
ikkje nok med at han tok heile Rogaland med i museumsbildet 
sitt, han ville ha støtter av Garborg og Løland på staden og . 
«Dei representerer båe det beste av gamal bondekultur, både 
i ætt og det dei skreiv» , heldt han fram , arbeidarsonen og 
strandsittarguten frå Sand. 

Magnus Vaage heldt og fram som ein aktiv deltakar i strevet 
med å utvikle museumstanken. Men han meinte at nå hasta 
det. Skulle ein lukkast med å ta vare på «dei få eldgamle og 
sermerkte tun me har att i bygdene» måtte det nå blir fart i 
arbeidet. Målet hans var å få til «dei eldste Rogalands-tun me 
kan skaffe» . Loftet var ein bygning som låg han særleg tungt 
på hjartet. Det eldste av desse var Guggedalsloftet som sto i 
Bråtveit i Suldal. 

«Guggeda/s/oftet i Suldal er det eldste og mest sermerkte 
loftet me har att i Rogaland. Det er B alner i firkant utanum 
svala. Loftet er truleg frå 1400-åra9

, og det skal både i tek
nikk og sti/bragd stå på full høgd med ei beste milloma/der
loft i landet. Det er elles lita von um at ein får flytte det. Det 
finst andre slike loft, dei er ikkje sa sermerkte, men vil likevel 
vere særs gilde til tunet.» 

Så målber Magnus Vaage enda ein ide, som ser ut til å ha fått 
ein del å seia for utviklinga av det nye museet. Han åtvarar 
mot den tanken at det nye museet skal samle inn alt gammalt 
som er å få tak i. Slike museum har vi frå før, skriv han, det 
som det gjeld om nå er å få tatt vare på og halde vedlike dei 
gamle bygningane. Det er oppgåve nr. 1. Det som trengst i til
legg er den husbunaden som hører til i bygningane. Ikkje noe 
meir. Vaage tek ut frå dette til orde for å bruke nemninga byg
detun om samlinga, og ikkje museum. 

Peder Heskestad (1899-1985) på talarstolen på Kolbeinstvei 1958. 
Peder Heskestad var den drivande krafta i utviklinga av museet. 
Foto: Julius Bårdsen. 

Dette får støtte hos direktøren ved Stavanger Museum, Jan 
Petersen . Han støtter tanken om eit bygdetun der ein tar vare 
på gamle bygningar. Men noen konkurrerande bondesamling, 
ser han ikkje noe behov for. Petersen slit elles med å få 
Stavanger Museum til å framstå som eit museum for heile 
Rogaland, og argumenterer for at Stavanger Museum også er 
eit museum for bygdene. Vi meir enn aner ei strategisk støtte 
til tanken om eit bygningsmuseum, ei støtteerklæring som 
samtidig kan hjelpe til med å posisjonere Stavanger Museum 
i konkurransen om gjenstandsmaterialet. 

Elles er det nå Peder Heskestad som er den drivande krafta i 
arbeidet med museet. Han har tidlegare engasjert seg i arbei
det med å bygge opp eit museum for Jæren, og er nå vald 
som formann i den nemnda som arbeider med å realisere 
ideen om eit felles museum for Jæren og Ryfylke i Stavanger. 
På nyåret i 1933 blir han intervjua av Stavanger Aftenblad, 
men det handlar meir om dei praktiske sidene ved å planlegge 
museet og samle inn pengar til det, enn kva idear Heskestad 
ønskjer å realisere gjennom museet. Vi får såleis ikkje noe 
innblikk i kva tankar Heskestad ber på i desse åra da museet 
var under førebuing . 



På annan måte får vi likevel innsyn i kva tankar som låg bak 
engasjementet på Jæren. Folkehøgskulestyrar Erling 
Birkeland refererer i eit innlegg i Aftenbladet i 1933 til 
museumsmøte på Jæren Folkehøgskule og på Bryne der det 
er halde fram at det viktige er «A syne korleis ætter fyre oss 
hadde det, freista få folk til å lære av det dei ser, og få dei til å 
sjå den historiske samanhengen i tilveret.» Dette sagt i eit til
svar til eit innlegg der konservator Harald Hals li ved 
Stavanger Museum ser ut til å ha sådd noe tvil om initiativta
karane heilt har skjønt kva dei held på med. Birkeland låner eit 
par uttrykk frå Hals i tilsvaret sitt, og får såleis løfta museum
sideen opp frå minnefunksjonen til at museet kan vera eit 
bidrag til forståing og refleksjon . 

Aret etter, i mai 1934, legg Peder Heskestad den første planen 
for utbygginga av Rogaland folkemuseum på Mostun. 27 hus 
har han med i planen sin. Planen omfattar da eit Ryfylke-tun, eit 
Jær-tun, eit embetsmannshus og noen småhus elles. Ryfylke
tunet skal bli ein kopi av Århus i Suldal. Her vil han ha smie, 
badstove, eldhus, stabbur, fjos, sauehus, folgehus og stovehus. 

Guggedalsloftet er ikkje spesielt nemnt i planen . Men i ein 
avisreportasje seinare på året blir det opplyst at det nå blir for
handla om kjøp av loftet. Eigaren har handgitt bygningen for 
ein sum på kr. 2.000 og det er teikna livsvarige medlemsskap 
for ein større sum enn dette. Kjøp av Guggedalsloftet er såleis 
innafor rekkevidde. Samtidig er det fleire hus under vurdering. 
Mest framme i avisene er eit staseleg heimehus frå Tu på 
Jæren som museet gjerne vil kjøpe. 

Nå var det ikkje berre å setta i gang med flytting av 
Guggedalsloftet. Det var ein middelalderbygning som vernein
teressene hadde vore merksame på lenge og som var freda 
etter vedtak i Kyrkje- og undervisningsdepartementet allereide 
i 1924.10 Stavangeravdelinga til Fortidsminneforeningen enga
sjerte seg mot flytting. Jan Petersen var leiar der, og nå hadde 
han ikkje fullt så stor forståing for flytting av gamle bygningar, 
som han hadde i debatten om kva slags museum Rogaland 
Folkemuseum skulle bli. Han meiner det er galt å flytte «et hus 
som Guggedalsloftet ned fra sit oprindelige miljø» og enga
sjerer seg i eit forgjeves forsøk på å reise midlar til å kjøpe 
loftet for å bevare det på staden .11 l ein uttale frå juli 1934 skriv 
han at han: 

«Jeg kan ikke annet enn å tinde det bek/agelig, at en bygning 
som Guggedalsloftet som har stått i bygden i hundreder av 
år, som har været knyttet til bygden og bygdens liv helt siden 
middela/deren, som således inntar en eneståande plass 
innen bygden, nu skal fjernes fra denne sin oprindelige 
plass.» 

Verneinteressa i Suldal får ikkje mye skrøyt. «Det er vel intet 
å gjøre ved selve saken , den får vel gå sin gang, men jeg vilde 
gjerne at min uttaleise skulde følge med saken, så folket i 
Suldal kan få se min mening om den. Jeg synes det er en 
skam for bygden», skriv Petersen. 

Han er ikkje aleine om denne holdninga. Også Harald Hals li 
uttaler seg kritisk til flyttinga. «Vi museumsfolk», seier han ved 
eit seinare høve, «mener for øvrig at det var uklokt å flytte det 
til Mostun.» Og så seier han noe som seinare blir ei hovudide 
for museet: «Det er ikke om å gjøre å flytte gamle bygningar 
og andre arkeologiske ting til et eller annet museum. Det 
vesentlige er at de blir bevart. Så kan de meget gjerne få være 
i fred på det sted hvortil de knytter sig. Det blir også det billig
ste» . Men denne tanken hadde førebels ikkje fått noe feste 
blant fotfolket, og som ei nest beste løysing fann museum
folka likevel å kunne tilrå flytting, da dei trur at museet og 
Fortidsforeningen vil kunne ha «bedre opsigt med bygningen 
på Mostun enn på dens gamle plass i Suldal». Også Den anti
kvariske bygningsnevnd fann å kunne tilrå flytting , og etter 
dette gir Riksantikvaren i brev 12. februar 1935 løyve til å flytte 
Guggedalsloftet frå Bråtveit til Mostun. Heradstyret i Suldal 
hadde heller ingen innvendingar mot flytting. l referatet frå 
møtet i heradstyret står det at ein bygningskunnig mann frå 
Suldal skal stå for flyttinga. 

Det ser ut til at museumsnemnda fekk til gode avtalar både 
med Suldal Dampskipsselskap, Suldal kommunale bilruter og 
Det Stavangerske Dampskipsselskap om frakt av loftet til 
byen, og loftet blei rive og sendt av stad sommaren 1935. Men 
i byen blei det liggande lagra over vinteren, i påvente av ein 
endeleg plan for friluftsmuseet. 

Arkitekt Vreim ved Norsk Folkemuseum blei nå engasjert til å 
teikne ein plan . Planen blei ei vidareutvikling av planen til 
Peder Heskestad, men ein hadde nå fått behov for to Ryfylke-



tun, eit gammalt, som skulle omfatte Guggedals-loftet, og eit 
nyare. l tillegg blei det planlagt ei byavdeling mot Madlaveien, 
som elles bar namnet St. Svithuns gate i 1935. Gugge
dalsloftet var det første huset som skulle reisast, innafor det 
som i planen blei kalla Eldre Ryfylketun. 

Sommaren 1936 kjem endeleg det praktiske arbeidet med 
oppbygging av folkemuseet i gang. Guggedalsloftet blir reist. 
«Guggedalsloftet er eit so verfullt og sermerkt døme på gamal 
byggjeskikk i Rogaland, at me tykkjer me har noko å vise fram 
berre med dette eine huset her på museet», seier Peder 
Heskestad til Aftenbladet. 

Og slik blei det. Rogaland Folkemuseum blei opna da 
Guggedalsloftet var ferdig oppsett. Det skjedde søndag 20. 
september 1936. Og det blei ei strålande opning . Det var opp
tog med krunebrur og brurefylgje frå Kongsgård og ut til 
Mostun. l spissen reid felespelaren Leiv Mæle. Bak han kom 
kjøkemeister Theodor Dahl. «So kom brureparet, fru Thora 
Hatteland og Vegard Sletten i full brurestas og etter dei kom 
det store fylgjet ridande og gåande - alle i Rogalandsbunad ». 
Ute på Mostun var brudlaup og rimord og store talar. Vegard 
Sletten greidde ut om arbeidet, fylkesmann Norem heldt den 
store talen om rogalendingen og folkelynnet og heimkjensla 
gjennom tidene: «Heimen, det er ikkje berre stova og tunet, 
men heile natura, bygda, jorda som er odla av ætta, sed og 
skikk, alt det som bind oss saman i eit samfund, alt som høy
rer til vårt nasjonale liv og vår nasjonale soge». Macody Lund 
heldt den festlege talen om fattigdom og folketru , museumsdi
rektør Jan Petersen takka Peder Heskestad for arbeidet hans, 
konservator Harald Hals li greidde ut om Guggedalsloftet og 
Peder Heskestad mintest Tønnes Sande, som hadde vore ei 
drivkraft i arbeidet, og takka elles alle som hadde vore med på 
å gjera tanken om Rogaland Folkemuseum til ein realitet. 

Guggedalsloftet var innreidd med eit bord med ølkjenger og 
«ymse andre ting» i første høgda, og åkle «og andre ting» i 
andre høgda. «Dagen vart over all måte vellukka, og dei som 
stod fyre tilstellinga har all æra av det», skreiv avisa 
Rogaland . Einaste malurten i begeret var det avisa 1ste Mai 
som sto for. «Dagens festtale blev holdt av Macody Lund» , 
refererte også 1ste Mai, men dei nøydde seg ikkje med det: 
«Hans småpussige vrøvl ville vært ganske underholdende var 

det ikke fordi gamlingen flettet inn en mengde rent nazistisk 
utenomsnakk». «Han heldt ein ypparleg tale - ein høgsong til 
norsk bondekultur, og gamal norsk byggjekunst» , skreiv 
Johan Veka i Stavanger Aftenblad. Det var harde tider. 
Dyrkinga av det nasjonale var ein balansegang mellom det 
byggande og det ekskluderande. 

DEN LANGE VEGEN TIL KOLBEINSTVEIT 
Ut på kvelden same dagen, altså den 20. september 1936, 
blei det kalla saman til møte i Litlesalen til BUL i Stavanger, og 
Rogaland folkemuseum blei formelt skipa. Peder Heskestad 
blei vald til formann . Elles blei konservator Harald Hals li , 
bladmann Vegard Sletten og heradsagronom Nap. Njølstad 
valde. Frå Ryfylke kom Johan Veka frå Suldal og lærar Jens 
Børretsen frå Sandeid med i styret. Hovudoppgåva til museet 
skulle vera «å taka vare på bygningar som syner gamal byg
geskikk i Rogaland». 

Da museet blei formelt skipa var innsamlinga av bygningar alt 
i full gang, og utbygginga var tenkt å følgje ei noe modifisert 
utgåve av planforslaget frå Halvor Vreim. Men framleis var det 
kritiske røyster til planen. Direktøren ved Stavanger Museum, 
Jan Petersen, ga stadig uttrykk for at han ikkje var negativ til 

Lunsjmeny på Kolbeinstveit 2004. Suldalsskinke med potet, heime

baka flatbrød og tilbehør. Etterpå kunne ein få kaffe og Suldalsbete. 



ideen om eit folkemuseum i Stavanger, og såg at Stavanger 
Museum og det nye Rogaland Folkemuseum kunne ha gjen
sidig nytte og glede av einannan. l eit manuskript til ein uda
tert tale roser han ideen til Peder Heskestad, og meiner det er 
ein levedyktig ide. Han gir likevel uttrykk for eit atterhald i for
hold til ideen om å rekonstruere eit ryfylketun i Stavanger. 
Etter at han først har snakka varmt om jærtunet seier han føl
gjande om ryfylketunet: 

«Litt annerledes blir det da med Ryfylketunet; det blir ikke i 
Ryfylkenaturen det kommer til å ligge. Men når praktiske 
hensyn tilsier at dette også bør legges i nærheten av 
Jærtunet, at de to bør ligge innenfor samme område, så får 
man bøie sig for det. Vi har i hvert fall utsynet mot 
Ryfylkefjellene, og }eg er ikke i tvil om at der også her inne 
mellom trærne skal kunne skapes stemningsfulle anlegg». 

Det gikk ikkje raskt å bygge opp eit friluftsmuseum i 
Stavanger. Guggedalsloftet var kome opp, eit kvernhus frå 
garden til Bernhard Skårdal i Hovsherad i Lund og eit geithus 
og ei smie frå Tveitane i Hylsfjorden. Eit byhus er og nemnt i 
møteboka for styret. Truleg Hølleberggt 3 eller 5a, som 
museet hadde fått til rådvelde frå Stavanger kommune. Thu
huset er stadig eit aktuelt flytteobjekt, men det står på ende
lege avgjerder om dette og hitt, og om tid og pengar. 

«Det er det og at det hastar etterkvart um me skal få tanken 
realisert. Dei hus det kan vera tale um å flytja, er gamle og fer 
ille etter kvart. Enno er det ikkje nokon vanske med å få dei, 
men etter kvart som tida går vert det verre, burtsett frå penges
pursmålet. Me har mange hus til observasjon som for det fyrste 
høver oss godt, og som me truleg kan få. Men av økonomiske 
grunnar har me ikkje kunne gjera noko nemnande meir med det 
enno, enn å sjå på dei», seier Peder Heskestad til «Rogaland». 

Det er ikkje heilt liketil å få oversyn over det konkrete innhal
det i museumsplanane. Noe er nemnt i forbifarten i eit intervju 
i ei avis, noe kan vera skrive inn i den nokså tynne møteboka 
frå desse første åra, ein og annan opplysning er å finne 
mellom dei papira som har overlevd ulike fasar i utviklinga av 
museet. Museet får tilbod om ein del hus, er ute og ser på eit 
stovehus på Tasta, eit på Høyland, Bjerga-tunet på Sjernarøy. 
Men så tar det brått på seg vøling av taka på garden Li opp 
frå Hylsfjorden i Suldal. Det skjer i 1938. 

Peder Heskestad har altså vore på middelaldertur i Suldal, og 
fortel til avisa Stavangeren at han «har sett meget gilt og inter
essant». På Li hadde han ei stor kulturhistorisk oppleving. 
«Du må knega deg i auene for at du inkje ska tru du er i sjølve 
millomalderen», fortel han. «Det er nå en stemning lenger til
bake enn det også - det er reine soga» . Og så set han i gang 
med vøling av taka på Li, under oppsyn av Johan Veka. Det 
er sjølvsagt kjempebra, men nokså langt frå oppgåva med å 
bygge eit friluftsmuseum i Stavanger. 

Det er vanskeleg å tolke utviklinga av tankegangen hos Peder 
Heskestad utan å ha kjent han. At Johan Veka går inn for 
vøling av husa på Li for fulle mugger, er ikkje vanskeleg å for
stå. Men ein skulle tru Peder Heskestad ville hatt sterkare 
fokus på oppgåva ved Mosvatnet. Men han lar seg altså 
begeistre av stemninga av middelalder på Li, er sterkare i 
handling enn i målstyring og strategisk planlegging, og lar 
kjenslene styre utviklinga av folkemuseet. Det skulle snart 
føre i ein heilt annan retning enn Mostun. 

På Mostun kom det opp eit nytt hus, det tredje, i 1939. Det var 
smia frå Tveitane. Men så stopper det opp, og 1 ste Mai spør 
om ein må gi opp flyttinga av gamle Stavanger-hus. Det er 
økonomien som er hovudproblemet, og så kjem krigen, og det 
blir full stopp i arbeidet med å få flytta bygningar til Mostun. 
Heskestad forklarer seinare lagnaden til folkemuseet på 
Mostun med mangel på interesse og dermed vantande 
pengar til å setta i stand og bygge ut anlegget. 

l indre Ryfylke kjem det i mellomtida opp ein debatt om eit 
alternativ, eventuelt eit supplement til folkemuseet i 
Stavanger. Alt i 1938 reiser bladet Ryfylke spørsmål på leiar
plass om det ikkje ville vore den beste løysinga om Ryfylke
bygdene saman reiste eit bygdemuseum på ein sentral stad, 
«til dømes på Sand?». l Sauda heradstyre blei det ein heil 
debatt same året om ein søknad frå Rogaland Folkemuseum 
om tilskott. Sondof Rabbe målbar det han kalla «bondesynet». 
«Bondesynet» gikk ut på at det var ille å flytte gamle sær
merkte bygningar bort frå sin plass. 

Debatten blussa opp att i bladet Ryfylke i 1942, men nå var 
det Sauda som burde vera staden for eit bygdemuseum for 
Indre Ryfylke. Dosent L. Aas var mellom dei som la tyngda si 



i argumentasjonen for eit bygdemuseum i Sauda. Og det blei 

nemnt opp ei kulturminnenemnd som skulle arbeide med vern 

av kulturminne. Nemnda skulle ta vare på ein del gamle saker 
som var samla i Prestastova på Rød, ho sette i gang med inn

samling av bygdedialekter, nedskriving av slektsoge, segner 
og stadnamn, tok opp spørsmålet om å få freda 

Kyrkjegardshaugen i Saudasjøen og var på utkikk etter ei 
røykstova og eit kvernhus. Ein tanke var å arbeide for eit 

museum i den planlagte parken bak Rådhuset. Dosent Aas 

meinte dette måtte bli eit museum for heile Indre Ryfylke. 

Ryfylke støtta denne tanken , men utafor Sauda blei det tenkt 

andre tankar. 

«l 1939 hadde vi ei varemesse på Sand. Var det nokon då 

som fann ut at Sand var ein usentral og ulagleg plass for sam
ling av heimeindustri og arbeid frå bygdene i Ryfylke» , skreiv 

ein anonym innsendar i Ryfylke. Og han brukte både turist

straumen over Sand , Ryfylke folkehøgskule og Ryfylke 
arbeidsskule som argument for lokalisering av eit bygdemu

seum for Indre Ryfylke til Sand. 

l Bråtveit sat Johan Veka og var med i styret for Rogaland 
Folkemuseum, var oppsynsmann for vernet av Li og tenkte at 

det som var viktig nå var å ta vare på ei husmannsluft i Suldal. 

Ja, ikkje berre tufta , i Suldal hadde ein ikkje berre tuftene att 
å ta vare på. Her var hus, jamvel eit par røykstover. Begynte 

også han å tvile på museumsideen ved Mosvatnet? Eller 

hadde han vore på besøk hos Halvor og Randi Røynevarden 

og gløymt den langsikt ige planen for eit Rogaland 
Folkemuseum i Stavanger? 

Det var så vidt liv i Mostun også etter krigen. l ein artikkel i avisa 
Rogaland i 1948 blir det meldt at ryfylketunet hadde fått «ein gild 

tilvokster». Det gamle eldhuset til Mikkel Haugen på Nesflaten 

var nett sett opp. Ein trur eldhuset i si tid har vore ei røykstove. 

Heskestad fortel til avisa at museet har planar om å flytte ei bu 
frå BIeskestad til byen, den gamle stovebygningen på Guggedal 

og ei røykstove frå Overskeid. Stovebygningen på Guggedal var 

freda samtidig med loftet i 1924, men eigaren ønskte å rive det 
for å få bygt seg nytt hus. Eit stølshus som Leiv Haugen på 
Nesflaten eig, er også med i planane. Vurderingar av andre hus 

er jamt framme i styremøta, men 12 år etter skipinga av museet 

er det langt fram til eit retteleg friluftsmuseum. 

Journalisten refererer til folk som ottast bygningane ikkje vil 

fara vel av råma ved Mosvatnet. Heskestad tilbakeviser den 
otten, men han skriv sjølv i årsmeldinga for 194 7 at verlaget 

ved Stavanger er såpass rått at museet nå knapt vågar å flytte 

fleire Suldalshus til Mostun. 

Ei forklaring på at oppbygginga av friluftsmuseet gikk heller 

smått kan vera at museet hadde tatt opp ei anna interessant 

arbeidsoppgåve. Vi har sett at museet hadde tatt på seg eit 
ansvar for vedlikehald av husa på Li i Suldal. Det blei gjort ei 

tilsvarande avtale med eigaren av Hovtun. Og gjennom kjø

peavtale med Halvor Røynevarden kjøpte museet husa på 

Røynevarden og Røynevardslia og tok til med å vøle desse. 

l ein kladd til ein søknad om statstilskott for 1948 skriv Peder 

Heskestad at museet nå går inn for å skipe bygdetun, «og i 

samarbeid med dei kommunale styresmaktene freistar ein å 
verna om dei beste gamle tuna i fylket». l årsmeldinga for 

same året skriv Heskestad at «museet vil halda fram med 

arbeidet som hittil ved å verna om hus og tun der dei er i byg
dene. Men slike hus som ein ikkje har høve til å verna om på 

sin opphavlege plass, vil ein flytja til Mostun og setja dei opp 
der i samhøve med den godkjende planen for museet». 

Arbeidet med å registrere samlingane på Kolbeins/veit kom i gang i 

1983. Den første tida var det studentar som gjorde arbeidet. Her er 
det Aina Aske og Marit Ruud som er i sving. 



Dette er ein heilt ny strategi i arbeidet med å ta vare på byg
ningsarven, og det var ein strategi som fekk støtte i vidare 
krinsar. Norske Museers Landsforbund hadde gjort eit vedtak 
om å støtte den nye kursen alt i 1949, og på eit møte i 
Stavanger i 1952 fekk synet ytterlegare støtte. Arkitekt Kristian 
Bjerknes frå «Gamle Bergen» og riksantikvar Nygaard
Nilssen innleidde, og i ordskiftet etterpå tok dei fleste til orde 
for å verne bygningar der dei opphavleg hørte heime. Statens 
museumsdirektør, Eivind S. Engelstad, tok i Morgenbladet 
klart til orde mot flytting av gamle hus frå sin naturlege stad. 
Rogaland Folkemuseum var anten eit pionermuseum i ten
kinga omkring bevaring av gamle hus, eller i det minste på 
linje med nye tankar om bygningsvern og museumsbygging. 

l 1953 blir denne endringa nedfelt i vedtektene for museet. Frå 
då heiter det at «der tilhøva ligg til rette for det, vil museet ta opp 
arbeid for å skipa til bygdetun». Og ikkje berre det: Det var eit 
mål å ta vare på husa der dei sto, på sine opphavlege tufter, og 
helst slik at det framleis kunne bu folk i husa. Dette var ein ny 
måte å tenkje museum på, men kva som var bakgrunnen for 
snunaden frå ideen om eit friluftsmuseum i Stavanger til mange 
bygdemuseum i bygdene fortel ikkje kjeldene våre særleg mye 
om. Møteboka til museet frå denne tida er nokså knapp, og har 
dessutan vass-skade, så det er ikkje så mye å hente der12

. 

Museumsstyret avgrensa seg likevel ikkje berre til ideen om å 
etablere bygdemuseum eller ta på seg vedlikehaldet av gamle 
gardsanlegg. Også enkeltbygningar som framstår som inter
essante blir tatt under vengene til museet. Ideen bak dette for
klarar Heskestad slik: «Om det i bygdene no ikkje lenger finst 
heile gamle tun, så viser det seg like vel at det i dei fleste byg
dene er eitt eller anna hus av verd for heimbygdskunnskapen. 
Det kan då verta slik at stovehus, løe, fjøs, stabbur, eldhus, 
badstove, kvernhus, smie o.s.b. vert ståande spreidde over eit 
større område, men til saman vil dei gje eit bilete av det gamle 
tunet» . Eit resultat av dette var at museet blei sittande med 
ansvar for kvernhusanlegg både på Hjarteland, Øystad og 
Fisketjøn i nåverande Suldal kommune. Ansvaret for anlegga 
på Hjarteland og Fisketjøn er seinare gitt tilbake til eigarane. 

l 1955 er ideen om eit friluftsmuseum i Stavanger definitivt 
oppgitt. Da får styreleiaren fullmakt til å finne eit høveleg 
område i Suldal til oppbygging av eit tun med gamle bygningar 

der. Når eit slikt område var funne, skulle Guggedalsloftet «og 
dei to andre bygningane frå Suldal som no står på Mostun flyt
tast til den nye museumstufta». 

«Dei to andre bygningane frå Suldal» må vera smia frå 
Tveitane som blei flytta til Mostun i 1939 og eit eldhus som 
museet kjøpte av Mikkel Haugen på Nesflaten og sette opp att 
på Mostun i 1948. Det var fleire hus som var utsette til flytting. 
l årsmeldinga for 1948 blir det opplyst at museet har kjøpt ei 
bu på BIeskestad, og at ein har planar om å kjøpe eit røyk
stove på Overskeid , ei utløe på Nesflaten og eit stølshus som 
Leiv Haugen eig. Bua frå BIeskestad blir også omtala som 
overtatt i 1951 , med den tilleggsopplysn inga at det er Nils 
Haugen som har seld ho. Vi må tru det er same bua som blei 
omtala i 1948, men det ser ikkje ut til at noen av desse husa 
kom til friluftsmuseet ved Mosvatnet. 

Peder Heskestad hadde nok alt sett seg ut Hoftun som staden 
for bygdetunet i Suldal. l årsmeldinga for 194713 peikar han på 
dette. Han skriv mest om arbeidet med å vøle husa på 
Røynevarden i denne årsmeldinga, og seier at «det er mei
ninga å verna om denne husmannsplassen som bygdetun for 
Suldal». Men i tillegg vil museet «verna om eit vanlegt gamalt 
Suldalstun». Og eit slikt gildt tun hadde han funne på Hoftun. 

Ideen om eit Ryfylke-museum var født, men det var ikkje alle 
som såg Suldal som den sjølvsagte plassen for eit slikt 
museum. Det gikk føre seg innsamling av gamle ting i mange 
bygder, og i Sauda blei det altså arbeidd med planar for eit 
Sauda museum i ein park som blei planlagt bak Rådhuset. 
Det som likevel såg ut til å kunne samle var ideen om eit 
Ryfylke-museum på Eide i Sand14

. Dette var ein stad som ein 
trudde kunne samle både Suldal og Sand og andre av dei 
indre bygdene i Ryfylke, og det ville vera eit høveleg nabo
skap til Ryfylke Folkehøgskule på Rygjatun. Ein tenkte seg 
vidare at det her også ville ligge til rette for å legge eit støls
anlegg i rimeleg avstand frå museumstunet, da Prestaåsen 
låg rett opp frå Eide. Fleire ordførarar slutta seg, i følgje avisa 
Rogaland , til tanken om eit Ryfylke-museum på Eide. Dei såg 
på Eide i Sand som ein samlande stad for indre Ryfylke 

Men så kom altså eigaren av Kolbeinstveit, lensmann Albret 
Vasshus, med tilbod om å selja Kolbeinstveit. Og det blei ikkje 



museum verken på Eide eller Hovtun. Det var Johan Veka 

som formidla tilbodet frå Albret Vasshus. Vi må tru at Johan 

Veka også hadde spela ei sentral rolle i arbeidet med å sikre 
husmannsplassen Røynevarden for museet, og slik at husa 

skulle bli ståande på sine opphavlege tufter. Nå såg han utveg 
til å etablere eit større og viktigare bygdetun i Suldal. 

Det ser ut til å vera prisen som gjorde at det blei Kolbeinstveit 

og ikkje Hovtun som blei bygdetun i Suldal. Eigaren av Hoftun 

kunne ikkje godta det tilbodet på kr. 30.000 som museums

styret sette fram. Men det var heller ikkje eit gardstun utan 
antikvarisk interesse som nå seila opp som museumstun. 

Hovudbygningen på Kolbeinstveit var freda i 1941 og det 

hadde ein eigar med kulturhistoriske interesser. Verken Lid 
eller Hoftun var freda på det tidspunktet. Bygningane på Lid 

blei freda først i 197 4. 

l første omgang, det vil seia frå 1955, blei det skrive ei leige
kontrakt med eigarane av Kolbeinstveit der museet fekk høve 

til å gå i gang med å skipe eit bygdetun. Føresetnaden var at 

dei husa som sto på garden skulle gå inn i bygdetunet, og at 
hus som blei tilførte «kan stemmast inn i råma av gardshusa 
som nå står» . l 1959 kjøpte museet husa for kr. 17.000. 

Rogaland Folkemuseum hadde kome heim. «Suldal har frå 
gamalt vore bygda med dei mange gilde tømmerbygningane», 

skriv Rogaland, og viser til professor Anders Bugge som skal 

ha sagt at «Suldal danner en liten bygningshistorisk provins 

for seg seiv» . Ennå kan ein sjå bygningar frå mellomalderen 
som hører bygda til , minner Rogaland om. Engasjementet til 

museet omfatta nå Li, Røynevarden og Kolbeinstveit og ein 

hadde kjøpt ei gammal bu frå BIeskestad som ville bli sett opp 
på Kolbeinstveit saman med dei Suldals-husa som sto på 

Mostun. 

BYGGING AV EIT BYGDETUN 
l tunet på Kolbeinstveit sto det, i følgje møteboka til styret, eit 

stovehus, som blir særleg omtala i artikkelen til Grete 

Holmboe, ei løe med fjøs, sauehus, hevdaløe og ei svoi i kvar 
ende, ein stall inntil enden av løebygningen og eit brønnhus. 

Peder Heskestad opplyser at det i tillegg til desse husa sto ei 

smie på garden. 

l ein branntakst frå 1924 blir det opplyst at desse husa er 

trygda : Våningshus, løe, eldhus, smie, stall, kvernhus. Av ein 

brannskadetakst frå 1928 går det fram at eldhuset hadde 
brunne ned 1. mai det året. Det var altså ein fullverdig gards

busetnad der, med dei husa som hørte til på ein gard på den 
tida, bortsett frå eldhuset, som hadde brunne. 

Det hørte også stølar til Kolbeinstveit-garden . Nedstestølen, 

Midtstølen og Vasstølen eller lnstestølen. Museet hadde opp

fatta det slik at husa på stølane skulle følgje med museum

stunet, og det blei gjennomført noe vedlikehald av stølshusa. 
Men det går ikkje klart fram av kjøpsavtalen at stølshusa var 

med i handelen , og desse er nå ikkje ein del av museumsan

legget på Kolbeinstveit. 

Det var ein føresetnad at Guggedalsloftet skulle flyttast til 

Kolbeinstveit. Styret vedtok dessutan at smia frå Tveitane og 

eldhuset frå Nesflaten, som var flytta til Mostun, også skulle 
flyttast tilbake til Kolbeinstveit. Men kor det blei av smia frå 

Tveitane veit vi ikkje. Den smia som står attmed vegen ned til 
vatnet er den smia som sto der frå før 15 . 

Vi har også vore usikre på kva for eit eldhus som står i 

tunet. Peder Heskestad skriv sjølv i 1966 om det «eldhu

set» som nå står i tunet at «eldhuset er oppsett i seinare 
tid, delvis av tømmer frå det gamle kvernhuset» 16_ Dette 

samsvarar med ei anna opplysning om at lensmann 

Vasshus sette dette opp att av eit gammalt kvernhus ein 

gong etter krigen . Da eldhuset gjennomgikk ei rehabilite
ring vinteren 2003/2004 kom det fram spor i tømmeret som 

tyder på at det opphavleg har vore eit kvernhus. Vi har 

også fått stadfesta at huset var i bruk som eldhus fram til 
museet gjorde det om til toalett- og vaskerom 17

. Kor det 

blei av eldhuset frå Nesflaten har vi ingen opplysningar om, 

men det kan ha rotna . Da Ryfylkemuseet blei etablert i 

1980 låg det framleis hustømmer lagra på Kolbeinstveit , 
men dette var i så dårleg stand at det ikkje lenger kunne 

settast opp att. 

Bua, eller stabburet, som står i tunet, er den som museet 

kjøpte av Nils Haugen i BIeskestad. Denne var det også mei

ninga å flytte til Mostun, men ein kom aldri så langt, og bua 
slapp altså med ein båttur nedetter Suldalsvatnet. 



På kvernhusplassen i Tveitåna var det ingen av dei gamle husa att da Rogaland folkemuseum etablerte seg på Kolbeins/veit. Her har dei ti/flytte 
husa kome på plass. Bildet er frå 1958. Foto: Odd Stråpa. Utlånt av Tore Moe. 



På kvernhusplassen i Tveitåna var det ingen av dei gamle 

husa att, skriv Heskestad. Dei husa som står der nå er eit tør

kehus som er flytta frå Helganes og eit kvernhus som før 

hadde stått i Mosåno hos Josef Nerheim. Begge desse husa 

er sett opp på tuftene etter same slags bygningar, fortel 

Heskestad. 

Badstova, som står øvst i fallet attmed Tveitåna , sto tidlegare 

hos Torbjørn Guggedal i Bråtveit. Huset var brukt til å tørke 

korn , altså same funksjon som tørkehuset, eller turkehuset. 

Omnen er nymura på staden, elles er huset slik som det sto i 

Bråtveit. 

Det står også eit hjulhus i Tveitåna. Dette blei sett opp av ei 

bygdeutviklingsgruppe i 1994 og er framleis i deira eige. Hjulet 

kjem frå Nerheim. 

Flyttinga av Guggedalsloftet måtte på nytt vurderast av 

Riksantikvaren . Men det blei sett på som uproblematisk å 

plassere loftet i tunet på Kolbeinstveit. Riksantikvaren slår fast 

at Kolbeinstveit «er et godt gammelt anlegg» . Han finn det 

vidare naturleg å plassere Guggedalsloftet framfor, og i same 
avstand frå hovudbygningen som det sto der det kom frå . 

Guggedalsloftet var blitt sett opp att med bordkledning kring 

svola, slik det hadde stått i Guggedal, da det kom til Mostun. 

Også da det blei sett opp att på Kobeinstveit blei svola inn

kledd , «for å verna utskjæringane på det gamle huset». Men 

ein hadde dårleg kunnskap om korleis svola eigentleg skulle 

sjå ut, og i 1965 blei innkledinga fjerna . 

Tanken om å flytte hus var ikkje gitt opp. Det var meir tale om 

å finne praktiske måtar å verne bygningsarven på . Da styret 

arbeidde med avtalen om kjøp av Kolbeinstveit var det ein 

føresetnad at dei husa frå Suldal som sto på Mostun skulle 

flyttast tilbake til Kolbeinstveit. «Like eins skal ein der kunna 

flytta til hus som ein seinare får høve til å overta.» 

Peder Heskestad hadde igjen ein stor visjon som han delte 

med lesarane av bladet Rogaland. Attåt dei husa som alt er 

nemnte såg han for seg eit naust «til den åttæring som fylgjer 

Kolbeinstveit, og var kyrkjebåt i gamle dagar» . Eit folgehus 

ville han ha, eit gamalt fjøs og ei løe på ein gard under Våge, 

støl og markaløer. Målet var å få til to tun på Kolbeinstveit, eit 

hovudtun med utgangspunkt i det opphavlege gardstunet, og 

eit nytt tun på høgda ovanom tunet. Det var mange hus som 

var under vurdering. Og det blei inngått avtalar av ulike slag. 

Men det var ikkje så mange fleire hus som verkeleg blei flytta . 

Dei viktigaste var husa som skulle bli ein husmannsplass 

ovanom tunet på Kolbeinstveit. Museet fekk røykstova på 

Røsselio , ein husmannsplass oppe i lia mellom Våge og 

Vårvik, som gåve frå Sigurd Våge. Denne blei tatt ned i 1956 

og sette opp att på Kolbeinstveit året etter. l 1958 blei det sett 

opp eit stabbur attmed Røsseli-stova. Stabburet var ei gåve 

frå Josef Nerheim. Dette er seinare gitt tilbake, og er nå opp

attsett på Nerheim. Ikkje langt frå Røsseli-stova blei det i 1966 

sett opp eit stølshus frå Neslia. 

Men folgehuset til Ola og Kari Nordmark i Roalkvam kom aldri 

til Kolbeinstveit. Planen var å setta det opp på andre sida riks

vegen . 

Kolbeinstveit framsto nå som eit tilforlateleg Ryfylke-tun. 

Heimehuset og løa var autentiske bygningar som hørte til på 

staden . BIeskestad-stabburet, eldhuset og Guggedalsloftet 
var innplasserte i tunet på ein måte som kunne vera i samsvar 

med tradisjonen, smia låg på ein naturleg plass litt vekk frå 

tunet, og i åno sto kvernhus og turkehus. Badstova fall ikkje 

naturleg inn i dette bildet, heller ikkje Røsselivstova, stabburet 

frå Nerheim og stølshuset frå Neslia. Men desse husa låg 

såpass avgøymte at dei ikkje forstyrra opplevinga av tunet. 

Seinare har det kome til eit uthus på hi sida riksvegen som 

huser eit trøskeverk frå Moe. Det har heller ingen naturleg til

knyting til tunet. 

Det som manglar er eit naust. Det har hørt naust til på 

Kolbeinstveit. Vi har foto av det, men veit elles ikkje noe om 

det. l 2003 blei det gjennomført ei registrering av naust rundt 

Suldalsvatnet for å skaffe grunnlag for muleg rekonstruksjon 

av eit naust, og det vil bli arbeidd med planlegging og finansi

ering av ein rekonstruksjon. 

Inventaret, reiskapane og gjenstandstilfanget elles er samla 

etter at bygdetunet blei etablert. Dette er noe mangelfullt på 

enkelte område, og noe overfylt på andre område. Men det er 

eit utgangspunkt for gjenskaping av eit miljø på garden. Og 



det er nok det som har vore målet, sjølv om det aldri har vore 
utarbeidd noen plan for kva ein skulle samle inn til tunet. 

Utomhus er lite eller ingenting gjort for å pleie eller restaurere 
tun , hage eller kulturlandskapet kring tunet. l 1978 inviterte 
museet Suldal Hagelag til samarbeid om rekonstruksjon av 
ein pryd- og nyttehage. Museet kunne vise til far etter ein slik 
hage, og ønskte hjelp til å opparbeide hagen på nytt. Men det 
førte ikkje fram. l 1992 blei det arrangert møte med styret for 
4H i Suldal og Sauda om eit muleg samarbeid for å få til ein 
hage på Kolbeinstveit, men heller ikkje dette førte til noe resul
tat. l 1994 melde det nyvalde styret i museumslaget interesse 
for å rekonstruere hagen, men heller ikkje dette førte fram . 
Museet har eit ønskje om å få rekonstruert hagen, men har så 
langt verken hatt eigne ressursar eller lukkast med å mobili
sere frivillig innsats for å realisere dette. 

For å finansiere drifta fann styret på å starte campingplass. l 
1966 blei det vedtatt å bruke 6.000 kroner på opparbeiding av 
campingplass. Eldhuset blei omgjort til toalett og vaskerom og 

Det er samla ein del reiskap på Kolbeins/veit. Her tar museet i mot 
eit trøsjkeverk frå Førland. Albert Moe, primus motor bak gåva, tar i 
mot. Tor Eide styrer krana. Trøskjeverket blei gitt som gåve av 
Førland treskjelag i 1986 saman med enda eit trøskjeverk, ei drøfte
maskin, ein parafindriven «Trygg» motor, huset det sto i og dei 
pengane som treskjelaget hadde ståande i banken, kr. 619, 12. 

Kolbeinstveit Camping fekk ei stjerne i campingplass-katalo
gen til Norges Automobilforbund . Seinare blei det bygt ei hytte 
på andre sida riksvegen for overnatting . Korleis det gikk er det 
sparsamt med rapportar om. Vi registrerer at det er ført utgif
ter til leirplassen, som det heiter i møtebok og årsmeldingar, 
men vi finn ingen bokførte inntekter. 

DET BUDDE FOLK PÅ GARDEN 
Da museet overtok husa på Kolbeinstveit budde Odd og Ingrid 
lversflaten der med tre barn. Dei hadde forpakta garden sidan 
våren -45 og budde der like til dei flytte til Eide ved Sand i 
-59. Far til Odd budde også med dei så lenge han levde. 

Det var hardt å vera paktar på Kolbeinstveit, har Odd 
lversflaten fortald 18

. Det var lite jord og vondt å få endane til å 
møtast. 30 sauer hadde dei og 4-5 kyr. Om vinteren arbeidde 
han i skogen . Kona Ingrid , født Bakka, tok vevkurs og vart flink 
til å veva. Og så laga dei innesko av tova ull. Desse selde dei 
og fekk attåt-inntekter av. Dei to eldste ungane, Haldor og 
Guri , gikk på skule i Veka. 

Dei budde i kjøkkenet og stova, og sov på lemen. Bua, fin
rommet med tapet på veggane, rådde dei ikkje over. Der låg 
Peder Heskestad om somrane. l -55 hadde dei enda til sel
skap av Ola og Tor Kjetilstad som sette opp att 
Guggedalsloftet i tunet. Dei hadde magasinkornfyr i grua og 
spiskammers i kroken attmed kjøkkendøra . Og så eit lite bord 
inntil spiskammersveggen . Kjøkkenet var blått den gongen. 

Da Ingrid og Odd lversflaten sa opp paktingsavtalen i -59, var 
det museet som overtok drifta av garden. Tora og Olav Berge 
overtok som forpaktar. Dei hadde ein gut på 3 år frå før, og 
fekk ei jente same året dei tok over garden. Det blei nå tatt inn 
i avtalen at paktaren skulle føre tilsyn med bygningane til 
museet. For seg sjølv fekk han rådvelde over heimehuset, så 
nær som bua og buakammerset. Han kunne vidare bruke 
uthusa, og «i nokon mun» også stabbur, loft, kvernhus og tør
kehus. Med i paktinga følgde det 17 sauer og 2 kyr. 

Dei dreiv med kyr, sau, høns, og ei stund med mink. Olav hadde 
arbeid utanom garden i tillegg. Det var ikkje store jordvidda å 
greie seg med, beitet var ringt og løa tungvindt i bruk, fortel Olav 
Berge, men dei treivst nå bra likevel19. Samarbeidet med 



museet var greitt. Dei merka ikkje anna til at Kolbeinstveit var 

museum, enn at Peder Heskestad låg der noen veker kvar 
sommar. Noe besøk å snakke om var det ikkje. 

Men i 1965 sa museet opp paktingsavtalen med Tora og Olav 
Berge. Dei leigde framleis ein del av jorda, men flytta nå til 
Helganes. Etter 1965 har det ikkje budd folk fast på 
Kolbeinstveit. 

STEMNESTAD OG BYGDEUTVIKLING 
Det var ikkje berre å bygge eit tun. Det skulle fyllast med liv. 
Kulturstemna var introdusert som arbeidsform alt ved opninga 
av Rogaland Folkemuseum i Stavanger i 1936. Etter krigen 
blei arbeidet med å få til kulturstemne tatt opp att. Saman med 
Ryfylke folkehøgskule skipa museet ei kulturstemne på Sand 
12.-13. juni 1948. Den desentraliserte formidlinga starta altså 
samtidig som dei leiande menn i museet var i ferd med å refor
mulere visjonen og måla for museet. 

Rektor Kjell Bondevik og tidlegare lærar Vandvik var fore
dragshaldarar på stemna. Det var song og musikk ved 
Gjertrud Sand og Lyder Juul, og det var byllaup med krune
brur, tambur og spelemann. «l brurfylgjet såg ein gamle gilde 

Olsokstemna 1982. Det var fint ver og 600 møtte opp. Programmet 
starta med kyrkjekonsert i Su/daiskyrkja og heldt fram med tale, 
kåseri og musikk og song på Kolbeinstveit. Per Håland heldt hovud
talen, Ingvar Moe kåserte og Ryfylke visegruppe song og spelte. 

bunader», står det i referatet. Det var leikframsyning av eit lag 
frå Sauda. «Stemna var meint å gje kunnskap om gamal tid 
og ein ville på same tid vekkja interessa for arbeidet med å 
verna om det gamle», skreiv Peder Heskestad. Og det slo til. 
Eit par tusen menneske møtte fram, og det var så bra at det 
oppmuntra til å gjera meir av det same. 

Aret etter blei det såleis arrangert nytt stemne med same opp
skrift. Men i tillegg blei det nå arrangert ei utstilling av «gamal 
og ny vevnad». Det kom inn vevnadar frå Dalane, Jæren, 
Stavanger og Ryfylke, 228 nummer i alt. «Samanstillinga av 

gamal og ny vevnad gav folk ein tokke av kor djupe røter 
norsk folkekunst har, og kor sterk evne han har til å setja nye 
retningar», skreiv Heskestad. «Det vart sagt at stemna og 
utstillinga vart ein mektig manifestasjon av kor rik og levande 
bygdekulturen vår er.» 

Stemna heldt fram på Sand i 1950 og 1951 . 11952 gikk styret 
inn for å halde stemna i Sauda. Etter det har det nedfelt seg 
lite om stemna i kjeldene, inntil Kolbeinstveit blei bygdetun og 
naturleg arena for kulturstemna. 

Første kulturstemna på Kolbeinstveit var alt i 1956, året etter 
at museet hadde overtatt garden som bygdetun. Og det var 

stort. Det møtte utsendingar frå heradstyra i Gjesta!, Time, 
Klepp, Nærbø, Varhaug og Ogna. Dei reiste med ekstrabåt til 
Sand , derifrå med buss til Suldalsosen, der dei langvegsfa
rande fekk middag. Bryne musikkorps spela og prost Eikeland 
tala om den gamle kulturarven «også sett frå religiøs syns
stad». Johan Veka tala om Suldal i gamal tid, og konservator 
Jan Hendrich Lexow frå Stavanger Museum orienterte om 
Guggedalsloftet. Olav Bråtveit og Lars Berge spela gamle 
slåttar frå Suldal. Etter omvising i tunet var det utferd med 
«Suldalsporten» der Suldal kommune baud på kaffe og lefse, 
og det blei halde talar om bord av konservator Lexow, som 
takka Albret Vasshus for at han hadde vore så raus og gitt 
museet plass på Kolbeinstveit, og av ordføraren i Time, Bjarne 
Undheim, som på vegner av dei tilreisande takka for den gilde 
turen . 

Kulturstemna blei arrangert på Kolbeinstveit også i 1957, men 
i 1959 var museet med og skipa kulturstemne på Mosterøy i 
samband med opning av bygdemuseet der. Seinare var 



museet medarrangør for Jærdagane eit par år. l Suldal var det 
etterkvart frivillige lag, sanitetsforeininga, ungdomslaget og 
seinare museumslaget, som tok seg av kulturstemna som nå 
blei knytt til tida kring Olsok og fekk namnet Olsok-stemna. 

Stemna bygde på ein stor frivillig innsats og samla mye folk. 
Men i 1998 måtte leiaren i museumslaget Nils Paul Fisketjøn 
melde at det ikkje var råd å få til stemna. Det var ikkje lenger 

1 

råd å få folk til å stille opp på dugnad for å koke graut, og det 
var blitt for vanskeleg og for dyrt og for risikabelt i forhold til 
veret å engasjere kjente artistar til å stå for underhaldninga. 
Det var og ei alminneleg meining at krinsen hadde nådd eit 
«tak» for dugnadsinnsats. Her var både opera, ungkarsfesti
val og store slektstemne som kravde stor frivillig innsats, sam
tidig som viljen til å stille opp på dugnad ikkje lenger var så 
stor som han hadde vore . 

l 1978 var det husf/idutstilling under plasttak nede i hagen. Foto: Odd Stråpa. Utlånt av Tore Moe. 



Det gikk likevel ikkje lang tid før arbeidet med Olsok-stemna 
blei tatt opp att. l 2001 blei det skipa ny Olsok-komite, nå med 
Grendautvalet som ny deltakar og drahjelp, og det viste seg at 
interessa for den tradisjonelle stemneforma framleis var til sta
des. Sjølv om regnet hølja ned møtte det opp 435 som ville 
høre og sjå. Det dei fekk høre og sjå var Trio Eriksen og Ivar 
Eskjeland, og så ei dramatisering av Pilt-Ola. Ivar Eskjeland 
hadde ein draum om at me skal oppdage oss sjølve som 
nasjon, og hausta kraftige klappsalvar for det. Både unge og 

l fleire år blei omvisartenesta på Kolbeins/veit drive på dugnad av 
medlemmar i museumsfaget. Bildet er tatt på eit kurs for dei som 
skulle vera med på dugnaden i 1984. 

eldre uttalte til Suldalsposten at det var eit kjekt stemne. Og 
det stoppa ikkje med det. Aret etter kom Bjøro Håland og Per 
Inge Torkelsen , og teatergruppa til Suldal Ungdomslag viste 
eit spel om Marit frå Litlevikstien . Det heldt fram med Egil 
Johan Ree og Vigdis Eidsvåg, og i 2004 var det Asmund Åmli 
band og Kolbjørn Hauge som var attraksjonane. Det viktige 
med Olsok-stemna blei understreka av at det kvart år følgde 
ei heilside med reportasje frå stemna i Suldalsposten. 

Den frivillige innsatsen var ikkje avgrensa til Olsok-stemna. Alt 
før Rogaland Folkemuseum var omgjort til regionmuseum for 
Ryfylke blei det skipa eit lokalt museumslag i Suldal. Det 
skjedde 5. mars 1978. Formålet var «å dra museumsbygning
ane inn i kulturlivet og dagleglivet i bygda» skreiv konservator 
og museumsstyrar Jone Johnsen til museumsvener i Suldal. 
Under låg eit ønskje om å mobilisere frivillige krefter i arbeidet 
med å samle og ta vare på bygningar, gjenstandar og anna 
kulturhistorisk tilfang frå bygda. Det var ikkje minst viktig å få 
til eit slikt lokalt kontaktpunkt i ei tid da styraren og fleirtalet i 
styret framleis arbeidde for å halde Rogaland Folkemuseum 
samla som eit museum både for Jæren og Ryfylke og med 
hovudsete i Stavanger. 

Ommund Berge blei vald til formann og styret tok i ferde med 
ymse vedlikehaldsoppgåver og rydding og vasking i husa 
både på Kolbeinstveit og på Røynevarden . Styret tok dessu
tan på seg å halde ope i tunet søndagar om sommaren og det 
arrangerte kveldssete med underhaldning og mat og deltok i 
arbeidet med Olsok-stemna. Det blei ei vellukka lagsskiping, 
ikkje minst takka vera Ommund Berge som tok oppgåva alvor
leg og som var med i styret like til 1994. På det meste hadde 
laget kring 50 medlemmar. Men så avtak interessa, aktiviteten 
minka og i 2002 blei museumslaget nedlagt. 

Da hadde ei anna gruppe for lengst tatt over det frivillige arbei
det på Kolbeinstveit. l mars 1993 tok Suldal grendautval initi
ativ til ein idedugnad for å få fram ønskje og behov som kunne 
aktivisere bygda i forhold til reiselivsnæringa. Eit resultat av 
dette var at det blei sett ned ei arbeidsgruppe for å jobbe med 
aktivitetar i tilknyting til Kolbeinstveit. Gruppa ville få til ei sals
utstilling for lokale handverks- og husflidsprodukt, bygge flyte
brygge for Suldalsdampen nedom tunet, arrangere turar til 
stølane, demonstrere gamle arbeidsteknikkar, legge opp 



natursti og tilby eigenaktivitetar for publikum. Landbruks
kontoret støtta tiltaket, grendautvalet fekk 25.000 i støtte frå 
Bygdeutviklingsfondet og den ny aktiviteten blei sett i verk frå 
sommaren 1993. 

Dette var ikkje heilt uproblematisk i forhold til Suldal 
museumslag, som framleis var oppegåande og aktivt, og som 
hadde eit eigarforhold til museumstunet og måten å gjera ting 

l perioden 1993-1998 tok ei bygdeutviklingsgruppe i ferde med 
utstillingar og aktivitetar på Kolbeinstveit. Gunnvor Bakka var ein av 
drivkreftene i gruppa. Her demonsterer ho farging av garn for 
museumsgjest Helen Turner frå Nord-Irland. 

på der. Museumsstyret måtte på banen i eit forsøk på å klar
gjera kven som kunne gjera kva. På den eine sida ønskte 
museet eit godt forhold til sine medspelarar i museumslaget 
gjennom mange år. På den andre sida ønskte museet nye ini
tiativ og ny aktivitet velkome. Museet valde å tolke det mang
elfulle regelverket slik at det i større grad var meint å opne for 
enn å stenge for aktivitet i tunet. Men det var inga salomonisk 
avgjerd. Det skar seg i møtet mellom ny aktivitet og gamle 
gjenstandar, museet mista gamle vener og dei nye blei borte 
etter ei stund. 

Men det starta godt. Det var utstillingar og turar og aktivitetar 
og matsal og sommar og besøkstalet auka sterkt. Det siste 
var kjekt for alle partar, men Ryfylkemuseet blei ikkje rikare av 
det. Bygdeutviklingsgruppa rekna ikkje Ryfylkemuseet mellom 
dei som skulle ha særleg inntening av bygdeutviklinga, og ville 
ikkje vera med på å krevja inngangspengar av gjestene sine. 
Derimot meinte dei at Ryfylkemuseet burde bli flinkare til å slå 
graset i tunet, kjøpe inn utemøblar, bygge utescene, bygge 
toalett, opparbeide parkeringsplass og setta husa betre i 
stand . Altså bruke pengar. Museet hadde vanskar med å for
stå at eit bygdeutviklingsprosjekt skulle føre til større utgifter 
og mindre inntekter for staden der bygdeutviklinga skulle gå 
føre seg. 

l 1994 heldt Bygdeutviklingsgruppa ope kvar dag i tida 25. juni 
til 31 . juli. Dei rekna med 3.500 gjester og selde varer for 
80.000 og lodd for 37.000. l tillegg oppnådde gruppa 77.291 
kroner i ulike prosjekttilskott. Dette var strålande. Stien ned til 
vatnet og brygga blei sett i stand, og det blei sett opp eit vass
hjul i Tveitåno. Det var underhaldning med toradargruppa 
Lågadrag, det var gevirutstilling, flogebinding, skytekonkur
ranse , fiskestangkast-konkurranse , natursti , bygdekafe , 
laging av bastetau, dreiing, gamle mattradisjonar, rosemåling , 
smedarbeid , knivlaging, kanopadling , stølstur med hest, 
arbeid med ull og garn og dampaturar. Bygdeutviklingsgruppa 
bokførte 950 timar dugnadsarbeid og var fulle av pågangsmot 
for ein ny sesong. 

Til og med sommaren 1998, i 6 år, heldt dei ut, men så var 
både leiarane og dei menige dugnadsdeltakarane utbrente. 
Resultata frå denne perioden var eit kraftig løft i publikumsbe
søket på Kolbeinstveit, ei god synleggjering av lokale tradisjo-



nar og lokale produkt og eit vesentleg bidrag til å gjera dalføret 
meir attraktivt for reiselivet. Men kulturminnet Kolbeinstveit profi
terte lite eller ingenting på tiltaket. Kolbeinstveit blei ikkje tilført 
midlar av vesentleg storleik til reparasjon av bygningane eller 
betre tilrettelegging for publikum. Tilrettelegginga for aktivitetane 
førte i staden til større behov for vedlikehald og behov for omplas
sering av gjenstandar og ombygging av fjøset til utstillingsformål. 

BEHOV FOR MUSEUMSBYGNING 
Da Rogaland fylkeskommune hadde gjort vedtak om å gjera 
om Rogaland Folkemuseum til eit regionmuseum for Ryfylke 
med hovudsete i Suldal, tok museet opp arbeidet med å 
skaffe høvelege lokale for verksemda. Museet åtte alt fleire 
hus i Suldal, utanom husa på Kolbeinstveit, men mangla eit 
hus for dei arbeidsoppgåvene som følgjer med ei museums
drift, for lagring av gjenstands- og arkivmateriale og for fram
vising av skiftande utstillingar. 

l januar 1980 skreiv museet til Suldal kommune om desse 
behova, og meinte at skulle det bli eit seriøst museum, måtte 
det ha eit museumsbygg om lag på storleik med det som 
Glomdalsmuseet på Elverum hadde bygt ferdig i 1973. 
Kostnadsoverslaget for eit slikt bygg var på ca . 21 mill. kroner 
(1979). Omrekna til dagens pengeverdi tilsvarar det ca. 66 
mill. kroner. Museet tok og opp spørsmålet om kor i kommu
nen bygget skulle ligge. Jone Johnsen tillet seg å peike på at 
ei tilknyting til Kolbeinstveit ville vore naturleg. Det nystarta 
Suldal Museumslag tok straks fatt i saka, og støtta i eit brev til 
Suldal kommune behovet for eit slikt bygg og lokalisering til 
Kolbeinstveit. 

Suldal formannskap reagerte positivt på desse innspela, også 
fordi Jone Johnsen om lag samtidig sa opp stillinga si i 
Rogaland Folkemuseum. Kommunen såg derfor ein utveg til å 
få til ei rask realisering av planane om flytting av museet til 
Suldal. Også formannskapet peika på Kolbeinstveit som ein 
høveleg plass for eit museumsbygg. 

Det var generalplannemnda som fekk i oppdrag å vurdere 
mulege utbyggingsareal, og under ei synfaring i mai 1980 
fann ein at Bjørkeneset, ei ekre rett aust for Kolbeinstveit, 
kunne vera eigna. Eit viktig argument for Bjørkeneset var at 
NVE Ulla-Førre-anlegga da hadde ein brakkeleir der, og at det 

var ordna med vatn og avlaup. Generalplannemnda peika og 
på området ovanom kvernhusa på Kolbeinstveit som eit 
muleg utbyggingsområde. 

Generalplannmenda tok straks kontakt med eigaren av 
Bjørkeneset, men fekk til svar at det ikkje kom på tale å avstå 
arealet frivillig. Oreigning av dyrka jord til museumsformål var 
heller ingen grei tanke i Suldal, og området blei seinare tatt ut 
av generalplanen som utbyggingsområde. Fylkeskulturstyret 
fann heller ikkje å kunne støtte ei muleg oreigning, og peika i 
staden på området på hi sida av riksvegen for gardstunet. Her 
ville det nok vore enklare å få til ei frivillig avtale med grunnei
garen, men Vegsjefen i Rogaland hadde alt avslått ein søknad 
om avkjørsel på denne sida av riksvegen, og terrenget var slik 
at ei utbygging truleg ville bli både vanskeleg og dyr. 

Byggekomiteen til Norske Kunst- og Kulturhistoriske Museer, 
som hadde til oppgåve å gi innstilling til Norsk Kulturråd om 

Vestlandskomiteen i skogen ovenom Kolbeinstveit. Frå venstre: 
Kåre Frølich, Lauritz Pettersen og Per Gjærder. Vestlandskomiteen 
var dei som vurderte søknadar om støtte til museumsbygg frå Norsk 
Kulturråd. Vestlandskomiteen meinte museet burde ordne seg med 
lokale for dei sentrale funksjonane på Sand. 



støtte til reising av museumsbygg, var på synfaring i oktober 
1983. Komiteen konkluderte med at museet trong ein «felles 
sentral» og at «Sand ubetinget gir de beste muligheter for en 
slik enhet til å løse de oppgaver den skal tillegges» . 

Museet hadde i mellomtida etablert seg i leigde lokale på 
Sand og såg at det kunne vera utveg til å realisere behovet for 
permanente lokale både i samband med planar om bygging 
av eit kulturhus på Sand og ved å overta Nesa-sjøhuset i 
Nordenden på Sand. Eit fleirtal i styret støtta i oktober 1984 
arbeidet for å skaffe faste lokale på Sand. Eit mindretal på ein 
gikk inn for bygging i bakkane aust for løa på Kolbeinstveit, 
altså i bakken mellom parkeringsplassen og vatnet. 

l 1985 blei det sett ned ei nemnd med medlemmar frå 
Suldal kommune og Ryfylkemuseet som skulle greie ut hus
spørsmålet. Nemnda la fram ei samrøystes innstilling, men 
ei innstilling som bar sterkt preg av kompromiss. Nemnda 
gikk inn for at museet skulle kjøpe Nesa-sjøhuset på Sand 
til bruk for sentrale funksjonar og setta huset i stand utven
dig. Samtidig som ein tok til med utvendig rehabilitering av 
Nesa-sjøhuset, skulle museet starte planlegging og bygging 
av eit permanent museumsbygg på Kolbeinstveit. Som eit 
tredje og siste steg skulle ein innreie Nesa-sjøhuset til 
museumsformål . 

Da planane for istandsettinga av Nesa-sjøhuset var klare, tok 
museet initiativ til å følgje opp planen om museumsbygg på 
Kolbeinstveit. Men i mellomtida hadde Suldal kommune kome 
i gang med planar for eit vassdragsmuseum i kommunen. 
Initiativet til vassdragsmuseet kom frå Ryfylkemuseet, men nå 
ønskte kommunen å sjå vidare utbygging av Ryfylkemuseet i 
samanheng med muleg etablering av eit vassdragsmuseum. 
Dermed var Ryfylkemuseet komen i den stoda at det verken 
var grunnlag for vidare arbeid med Nesa-sjøhuset på Sand 
eller eit museumsbygg på Kolbeinstveit. l mellomtida satt 
museet i leigde, og etterkvart lite eigna lokale i Rasmussen
sjøhuset på Sand. Styret gjorde da i 1988 slikt vedtak: «l 
påvente av avklaring av ei eventuell samordning av behova 
for museumsbygg i Suldal, vil styret fullføre arbeidet med 
rehabilitering av Nesa-sjøhuset». Dette fekk tilslutning i Suldal 
kommune, og Ryfylkemuseet kunne flytte inn i Nesa-sjøhuset 
i 1991 . 

Dette var eit vonbrot for dei som håpte på og arbeidde for at 
Kolbeinstveit skulle bli sentrum for museumsarbeidet i 
Ryfylke. Frå «gamle» Suldal kom det brev som målbar opp
fatningar om at Kolbeinstveit «står for fall» . Museet tok denne 
kritikken alvorleg , men tilbakeviste påstandar om at 
Kolbeinstveit var i ferd med å bli slept ned og viste til at det var 
arbeid i gang med å planlegge investeringar i museumsan
legga fram mot den store verdskonferansen for museumsfolk 
som skulle vera i Stavanger i 199520 . Situasjonen var likevel 
ikkje uproblematisk i forhold til å prioritere tiltak på 
Kolbeinstveit. Årsmøtet i Ryfylkemuseet hadde i 1993 vedtatt 
å gjera museet om til ei stifting der kommunane i regionen 
skulle komma sterkare inn i styringa av museet. Den dave
rande styraren måtte derfor peike på at framtidige prioriteringa 
måtte skje innafor ei samla vurdering av dei oppgåvene som 
låg føre i Ryfylke. l Suldal kommune blei på same tid arbeidet 
med Vassdragsmuseet prioritert høgare enn behova for 
utbygging på Kolbeinstveit. 

Det var mange omstende som gjorde at det ikkje blei noe 
museumsbygg på Kolbeinstveit, og slik kampen om midlar er 
i dag er det liten grunn til å tru at det er muleg å realisere noen 
byggeplanar der. Kolbeinstveit har likevel vore prioritert i 
arbeidet med å legge forholda betre til rette for publikum, og 
har dei siste åra vore eit satsingsområde innafor fleire av 
arbeidsområda til museet. 

LEVANDE MUSEUM 
Da bygdeutviklingsgruppa ga opp, fall besøkstala for 
Kolbeinstveit dramatisk til museet i 2001 inngikk avtale med 
Anette Fjelldalen og Arve Århus om å vera vertskap. Dei tok 
opp att noen av ideane til bygdeutviklingsgruppa, tok med dyr 
og eigen familie til Kolbeinstveit, arrangerte aktivitetsdagar og 
utstillingar, og skapte eit tilbod og eit miljø som førte til ny 
interesse for staden. Museet fekk også utarbeidd tradisjonelle 
klesdrakter til vertsfolket. 

l 2003 blei desse avløyst av Ingrid Holmboe Høibo og Bård 
Kleppe som vidareførte og utvida tilbodet. Det nye med desse 
var dessutan at dei var buande vertskap, og at dei kunne tilby 
overnatting på bualemen for spesielt interesserte. Sommaren 
2004 heldt dei høns, ender, kalkunar, kaniner, griser og sauer. 
På ein av aktivitetsdagane hadde dei også ein hest i tunet. Dei 



«Familien på Kolbeinstveit». Anette Fjel/haugen og ANe Aarhus med 

gutane Øyvind og Jane var vertskap 2001-2002. 

hadde kunst- og handverksutstilling i sauhuset, og det blei 

arrangert konsertar i fjoset. På menyen sto det både suldals

bete og suldalsskinke. 

l mellomtida blei det ordna med ny vassforsyning og innreiing 

av nytt kjøkken som skulle gi grunnlag for godkjenning for eit 

noe utvida serveringstilbod , og sommaren 2004 framsto eld

huset i ny utgåve etter ei omfattande rehabilitering. Her var 

det nå nye toalett, dusj og vaskerom. 

Parallelt med tiltak for betre tilrettelegging for publikum har 

museet tatt fatt i etterslepet av vedlikehaldsoppgåver. Ei 

omfattande forsterking av løekonstruksjonen sommaren 2004 
har lagt grunnlaget for ei betre utnytting av løa. 

Arbeidet med å skape liv i tunet er ei vidareføring av gamle 

idear om levande museum. Alt da Arthur Hazelius21 opna fri

luftsmuseet på Skansen i Stockholm i 1891 starta arbeidet 

med å skape liv i og mellom husa, i første omgang gjennom 

oppsetting av dokker og etablering av ein zoologisk avde

ling22. Etterkvart også gjennom å plassere levande folk og eit 

utval husdyr i museumstuna. Målet til Hazelius var at frilufts

museet skulle tene både til folkeopplysning og forlysting . 

Dette er ein ide som har fått så sterk gjennomslagskraft at 

stadnamnet Skansen har gått inn i fleire språk som glosa for 

friluftsmuseum . 

l dag er krava om liv i museumstuna knytt til behovet for opp

levingar og attraktive stoppestader for reiselivet. l stortings

meldinga om arkiv, bibliotek og museum23 er det tatt inn i tit

telen på meldinga at det både skal handle om kunnskap og 

opplevingar. Men virkemidla er stort sett dei same. Og det er 

ikkje mindre meiningsfylt enn tidlegare å vise fram husdyr i 

naturlege omgjevnadar. Det kjem ungar på Kolbeinstveit som 

aldri har sett ein gris eller vore i nærkontakt med ei høne. 

Serveringa av tradisjonskost kan i beste fall føre til syn for eit 

større mangfald i reisekosten og grunnlag for lokal matpro

duksjon. 

Suksesskriteriet er likevel ikkje kva folk tar med seg frå besø

ket på Kolbeinstveit, men kor mange som besøker staden. Vi 

har tal for besøket sidan 1981, men statistikken har mange 

veikskapar, og tala er ikkje heilt samanliknbare. For tida fram 



Kvile i arbeidet med klargjering for sommarsesongen 2004. Frå venstre Gunnar Nevøy (Svein Klungtveit AS), Randy Riecke (lærling tømrarfaget) , 
Ingrid Holmboe Høibo og Bård Kleppe (vertskap) , Grete Holmboe (antikvar), Bjørn Sandvik (tømrar), Kjell Johnsen (museumshandverkar) . 



Besøk på Kolbeinstveit 1988-2003 

1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 

til 1987 er det samla besøket ved alle avdelingane til museet 

berre 3-400. Etter dette tar besøket til å stige, til det kulmine

rer med fantastiske 5.000 besøkande under regimet til byg
deutviklingsgruppa i 1996. Deretter gikk besøkstalet sterkt til

bake fram til den nye satsinga til museet frå 2001 smått om 

senn tok til å vise positive resultat.(Sjå graf). 

TRUGSMÅL MOT MILJØET 
Kolbeinstveit er eit godt synleg miljøelement langs hovudve

gen gjennom Suldalsdalføret og ein viktig del av bygningsmil
jøet og kulturlandskapet i kommunen. Bygningane har stor 

aldersverdi , dei har pedagogiske verdiar, er berar av ein viktig 
del av kulturhistoria til landsdelen og har eit stort potensiale 

for opplevingar. Kolbeinstveit er ein del av fundamentet for 
utvikling av reiselivet i Suldal. Respekten for desse verdiane 

er ikkje alltid påtrengande. 

Først kom ei 300 kV kraftlinje tvers over Suldalsvatnet like 

aust for Kolbeinstveit. Den er ganske synleg. Men Statnett har 

søkt om og fått konsesjon til å bygge ei enda større kraftlinje 

mellom denne og Kolbeinstveit. Kraftlinja skal krysse 
Hylsfjorden og komma att i heia ved Nedstestølen rett ova

nom Kolbeinstveit. Derifrå i eit 700 meter langt luftspenn over 

Suldalsvatnet. Den nærmaste masta vil bli liggande godt syn

leg frå tunet, og kraftleidningane vil gå ca. 70 meter frå nær
maste uthus24 . Det er ingen som er i tvil om at dette vil komma 

til å forstyrre miljøet på Kolbeinstveit, men viktigare verdiar 
enn kulturminnevernet blir prioritert. 

l samband med bygging av lversflaten tunnel på rv 13 aust 
for Kolbeinstveit 2003-2004 kom det opp forslag om å bruke 

overskotsmasse til betring av trafikk- og parkeringsforholda 
ved bygdetunet. Resultatet blei ei delvis omlegging av riks-



vegen forbi anlegget, opparbeiding av ny parkeringsplass 
ved Tveitåna og ny gangveg frå denne og opp til tunet. Det 
blei eit rasjonelt, meir trafikksikkert og moderne riksvegan
legg, men eit anlegg som bruker mye meir areal og som 
framstår med store asfaltflater, høge vegskråningar og eit 
markert autovern forbi eit gardstun som i utgangspunktet var 
veglaust og tett inntil ein sjeldan og freda bygning frå 
mellomalderen . 

l 2003 søkte grunneigaren på Kolbeinstveit om løyve til byg
ging av to traktorvegar for landbruksformål og bygging av plan
lagt mikrokraftverk i skogen ovanom Kolbeintsveit. Ved skjøn
sam opparbeiding og god ferdigstilling ville ikkje desse vegane 
bli særleg synlege frå museumsanlegget. Men på grunn av 
høge kostnadar blei planane snart endra, og det planlagte 
mikrokraftverket omfatta dessutan planar om oppdemming av 
vatnet på Nedstestølen. Det er planar om ei kraftlinje over ves
tre delen av museumsanlegget. Men dette har Rogaland fyl
keskommune protestert på . Anlegget er under opparbeiding 
sommaren 2004. Ferdig utbygt vil det framleis vera lite synleg 
frå museumsanlegget, men store delar av stølsvegen opp til 
Nedstestølen vil bli øydelagt, og det fine våtmarksområdet ved 
Nedstestølen vil bli neddemt. Såleis tar ein bort viktige spor i 
kulturlandskapet, ein tar bort utvegen til å forstå tidlegare bruk 
av området og ein tar bort utvegen til gode naturopplevingar. 

Kraftutbygging , kraftoverføring, vegbygging og moderne 
skogsdrift tett inntil museumstunet er med på å redusere dei 
verdiane som er knytt til Kolbeinstveit som kulturminne og 
museum. Den autentisiteten som er knytt til staden ved at dei 
opphavlege husa står på sine opphavlege tufter vil ikkje ha 
same verdi når landskapet omkring blir endra . Dette er det 
paradoksale. Modellen for andre friluftsmuseum har i stor grad 
vore å ta husa bort frå sitt opphavlege landskap og flytte dei 
til eit kunstig museumsområde. Her står husa i sitt opphavlege 
landskap, men ein er i ferd med å gjennomføre endringar i 
landskapet som vil gjera husa heimlause på sine eigne tufter. 
Det som skjer øydelegg ikkje utvegen til å vidareutvikle 
museumsdrifta på Kolbeinstveit, men det reduserer dei verdi
ane som er knytt til staden, og gjer at det potensialet som 
Kolbeinstveit ber med seg som kunnskaps- og opplevingsstad 
ikkje kan utnyttast slik det elles kunne. 
Dette står i skarp kontrast til ei veksande forståing for land-

skapet både som identitetsskapande, trivselsfremjande og 
økonomisk ressurs. Norge har slutta seg til Den europeiske 
landskapskonvensjonen som legg til grunn at landskapet 
påvirker oss og gir tilveret kvalitet og innhald, og at det derfor 
er behov for eit større medvet om korleis ein skal verne, for
valte og planlegge for eit best muleg utvikling i forhold til ulike 
interesser. 

«Landskapet er kommunens andlet- og spegel», skriv 
Morten Clemetsen som jobber i Aurland Naturverkstad.25 

«Kvar kommune har si historie å fortelja, sin identitet som 
kjem til uttrykk gjennom spor i landskapet. Gode landskap er 
inspirerande i folk sin eigen kvardag . Dessutan har ein og 
etterkvart sett at landskapet er eit eige produkt med mark
nadsverdi.» Men det handlar sjølvsagt ikkje berre om å 
bevare. Det handlar om å finne balansen. «Verne om natur
og kulturarven og det som er verdfullt som knyter os til sta
den og vår eiga historie, men samstundes setje våre eigne 
spor og utvikle det som gjev staden identet og som gjev 
grunnlag for næring og busetting.» 

Det ein kan sakne i sannkjenninga av summen av inngrep i 
landskapet kring Kolbeinstveit, er ei vilje og ein evne til å 
utvikle eit medvet om kva utvikling ein ønskjer, og ut frå 
dette utforme ein plan for vern og endring av landskapet, 
ein plan for korleis landskaps- og kulturminneverdiar skal 
forvaltast og brukast. l Suldal har det så langt ikkje vore 
noen vilje til å ta i ferde med desse utfordringane. l så måte 
har ein ikkje kome så mye lenger enn da Guggedalsloftet 
blei seld og sendt til byen, men spørsmålet er i det miste 
sett på dagsorden i førebuingane til revidering av kommu
neplanen .26 

LENGTEN ETTER FORTIDA 
Husa på Kolbeinstveit er dei fysiske minna om ein gard frå 
1800-talet, dei er den fysiske ramma om livet til ei namngjeten 
slekt og det er eit museum, eit bygdetun, ein stad der ålmenta 
kan søke opplevingar og kunnskap om byggeskikk, reiskaps
bruk og driftsmåtar i den førindustrielle tida. 

Femti år etter omgjeringa av garden til museum er 
Kolbeinstveit også berar av si eiga museumshistorie. Kvifor 
blei Kolbeinstveit museum, kva ville ein med garden, kva ver-



diar og interesser er det som skaper eit engasjement for vern 
og vedlikehald av ein slik stad, kva er det staden blir brukt til? 

Det sto eit freda hus der. Hovudbygningen på Kolbeinstveit 
hadde peika seg ut som verneverdig. l strevet med å finne 
fram til bygningar og tun som representerte det sermerkte og 
forvitnelege frå tidlegare tider var det ikkje så rart at 
museumsstyret kasta augene sine på Kolbeinstveit, sjølv om 
det ikkje var førstevalet i Suldal. Både Li, med dåm av mellom
alder, og Hoftun, også med sterke alderdommelege trekk, sto 
føre på prioriteringslista til Peder Heskestad. Hos han må vi 
tru at aldersverdien og det sjeldne var det som talde mest. 
Peder Heskestad kom tilbake frå Li med ei ekte begeistring 
etter kjensla av å ha vore tilbake i mellomalderen, i sjølve 
soga. Etter at museet landa på Kolbeinstveit brukte han lærar
feriane sine til å ligge i bua der, eller i Røsselistova. Han 
kledde seg i arbeidsklede straks han kom fram og dreiv ivrig 
på med innsmørjing av bygningane og anna arbeid heile som-

Aktivitetsdag på Kolbeinstveit 2004. Bård Kleppe med hesten. 
Oddvar Mehus driv med treskjering i bakgrunnen. Foto: Ingrid 
Holmboe Høibo. 

maren. Som regel aleine, ein hende gong saman med kona 
eller eit barn.27 Suldal betydde mye for han, her fann han det 
han søkte, her fann han vegen tilbake til ei tid som elles hadde 
gått tapt. 

Holdningane til Heskestad får vi først og fremst greie på 
gjennom noen hastige avisreferat og eit og anna intervju. Han 
skreiv ikkje så mye sjølv. Men av og til gjorde han det og . l 
årboka til museet frå 1962 har han skrive ein artikkel kalla 
«Møte med gamletida».28 Det handlar om heieløa, stuttorv
tida, stølen og gamle-tunet. Den vesle heieløa blir eit møte 
med gamletida. Slitsamt kunne det vera med all heieslåtten, 
men kven lengta vel ikkje åt heia så snart sommardagen 
nærma seg? «Nei, mennesket lever nok ikkje bare av mat. l 
heia er det så mangt som fyller sinnet. Ein har lett for å kjenne 
seg glad og tilfreds der.» Ein gong for lang, lang tid sidan 
budde vel forfedrane til byfolka på heiegardar, reflekterer 
Heskestad. «Nå søker etterkomarane tilbake for her å finne 
den ro for sinnet som bygatene aldri er i stand til å gi dei som 
der tråkkar i folkestimen . Fjellet kallar tilbake. Ingen kan vel i 
lengda vere bare bymann.» 

Det gamle kulturlandskapet og minna etter bruken av det blir 
ei motvekt til det moderne livet i byen . Dei eigentlege verdiane 
er dei som heiegardsbonden og slåttejentene forvalta, og det 
er den såre lengten etter dette som kjem nær når ein sjølv står 
attmed ei gammal tømre og kjenner det som ein har kontakt 
med det livet forfedrane levde. 

Det var ei tid da jaget etter materielle verdiar og gods og gull 
ennå ikkje hadde øydelagt mennesket: 

«Låten av kvass-steinen mot ljåen var som ein oppsong inn 
i den nye dagen, og han høyrdest over både bekkesus og 
bjølle-klunk. Så var det for slåttekaren å gå med bøygd rygg 
til kvass-steinen neste gong laut danse mot ljåen for å halde 
eggen skarp. Det var godt å få strekke ryggen den stunda, 
for det røynte på gå så bøygd. 

Tenkte han på arbeidstimar og utbytte, tru? 

Skal vi seie det slik at stuttorvet høyrer til bakafor alt dette 
med timar, kroner og øre? Den som går med stuttorvljåen, 
kan vel ikkje ha tanke om noko slikt som at «tid er pengar». 



Tid må vere noko heilt anna for han. Det er solgul/et på tin
dane som møter han dei tidlege morgontimane, og tida om 
kvelden les han seg til av lengda på skuggane. Her er det bare 
tale om å bruke tida til å berge mest mogleg høy til buskapen. 

Med trivnad for dyra fylgde trivnad for folka, og garden og alt 
som levde der var som ei verd for seg sjølv, og med i denne 
verda var også alle grannane i tunet. Saman laut dei ta imot 
alt slik det var tilskipa for kvar og ein av dei.» 29 

Også tidas tyranni sto bonden og arbeidsfolket på garden uta
for. Stølsjenta sto opp ved første hanegal og spøta på veg til 
støls. «Om ho snur seg mot grenda, ser ho blå røyk frå ei og 
anna skorsteinspipe. Folk er åt å vakne» . 

Det å stå opp før andre og legge i veg til fjells i allslags ver er 
ei gåve som får si løn etterkvart som ho tar seg oppetter liane. 
«Utsynet blir rikare etter som ho kjem høgare opp, og ho lyt 
stogge såpass at ho får augnefare heile grenda. Det angar av 
lauv og gras og blom, og fuglelåt blandar seg med fossedur 
og sus frå bekken.» 

Heile artikkelen er ei hylling til det gamle, det ekte, det natur
nære og det meiningsfulle. Dette blir stilt opp i kontrast til det 
moderne, det kunstige, det urbane og den meiningslause 
omrekninga av tid til pengar som skjer i byen. På den gamle 
garden og i heia gikk alt «sin jamne gang og var med om å 
skape rytmen gjennom året» . Heskestad prøvde sjølv å 
komma i nærkontakt med dette gjennom sine årlege opphald 
på Kolbeinstveit. 

Det er elles få spor etter at aktiv formidling av kunnskap til 
andre har vore viktig i denne pionertida. Den første tida ser det 
ikkje ut til at det har vore så viktig å vise fram museumsskat
tane i det heile. Bortsett frå ved tilskiping av kulturstemna. l 
1957 var det 800 menneske samla til kulturstemne på 
Kolbeinstveit. «Med det tjuande århundre sine bussar vart så 
stemnefolket køyrd rett inn i mellomalderen» , står det i refera
tet.30 Kjensla av å bli sett mannsaldrar tilbake i tida når ein går 
rundt i dei gamle husa, blir trekt fram som kjernen i opplevinga. 

Prosten i Suldal, Ole Eikeland , delte høgtida i å møte farne 
ætter med dei frammøtte. «Særleg i ein slik bygdekultur som 

me får eit glimt av her», sa han. Det var strevet og kjærleiken 
som batt menneska før i tida til heimen og fedrane, heldt han 
fram i følgje referatet. Dei kjente Guds ord og veg, dei gamle. 
Det var med å byggja ålvor og æva over kvardagen. Mykje av 
det dei nytta i heimane er for gamalt no. Nye tonar har og 
kome til, men den gamle tona som song i heimane deira må 
ikkje tagna. Det er tona frå himmelen, og den er ævleg . 

Ingen kunne vera i tvil om at dei gamle var eldst og at mye 
hadde gått tapt. Men gjennom samveret mellom husa på 
Kolbeinstveit kunne ein på ny få kontakt med dette verdfulle 
som farne ætter hadde vore berarar av. 

«På gamal jord står me i dag», følgde Johan Veka opp. 
«Mykje av det gamle kverv etter at dei nye høgfjellsvegane 
kom og med dei turistar og trafikk», sa han. «Her på 
Kolbeinstveit har me prøvd og samla og verna noko av det 
gamle Suldal , men måtte me og hugsa å verja om det me ikkje 
kan samla i eit museum: Målet vårt, skikkane og klednaden .» 
Det er grunn til å tru at Johan Veka spelte ei viktig rolle i det 
arbeidet som førte fram til at Kolbeinstveit blei museumstun. 
Men heller ikkje han hadde ein bakgrunn som gjorde det opp
lagt at han skulle dyrke og formidle den gamle bondekulturen 
i Suldal. Johan Veka var født i ein arbeidarheim på Sand. 
Ernst Berge Drange søker å finne ei forklaring på interessa for 
bondekulturen på denne måten: 

«Han var arbeidarson og strandstadgut, men det var ikkje 
arbeidar-rørsla som skulle koma til å forme livet hans. På fol
kehøgskulen vart han ført inn i Grundtvig sine tankar og vekt 
til nasjonale og litterære sysler. 

Det var bonde-kulturen og Suldal og ikkje strandsitjaren og 
arbeidaren som skulle danna hovudtrådane i det han skulle 
koma til å skrive om. 

Når han greip attende i bondekulturen, framfor å ta fatt i sin 
eigen nære bakgrunn, hadde dette føresetnad i dei verdiane 
han vart kveikt til dåd for. Dessutan levde nasjonalromantikken 
framleis godt her inne i fjordane. Så tykte han gjerne at barn
dommen på strandstaden ikkje var så mye «å minnest». l det 
han skriv er det lite direkte om seg og sitt eige. Kan hende 
virka og draumen om Jorda inn, for ein strandsitjarson, slik mor 
og far hans noko opp i åra vart nybrotsfolk i Prestaåsen.»31 



Kveldssete på Kolbeinstveit. Torkje/ Tveiten og Ragnar Djuvik spelar. 



Hos Veka samlar det seg i Suldalssongen32
: 

l Suldal eig eg heime. Til Suldal er eg fest. 
Eg elskar desse ljell og desse dalar. 
Om ut eg fer eg kjenner at her eg unner best, 
med mjuke ord det alt her til meg talar. 
Her onna mine fedrar, her åtte dei sitt bu. 
Her vil me byggja, bøte og onna eg og du. 
Eg elskar desse ljell og desse dalar. 

Både Heskestad og Veka ser ut til å ha vore opptatte av livet 
til det jamne mennesket, og kanskje særleg til dei som hadde 
lite gods eller gull å syte for. Det er likevel vanskeleg å sjå 
bort frå den merksemda eigarane av Kolbeinstveit fekk. «Ei 
ordførar- og stortingsmann-ættegrein i Ryfylke», skriv Johan 
Veka om33 . «Ein føregangsmann i landet frå Suldal»34 . Det 
handlar om bryllaupet i Våge35 og jordaguten Lars som var 
«ein kløppar me· pennen» og gløgg og klar i tanken. Det 
handlar om sonen Njeld som og greidde seg godt i verda, og 
om dottersonen Lars Rasmussen som og blei ordførar og 
stortingsmann. Og det handlar om Bertrand, son til Njeld, 
som reiste til Oslo og skipa Elektrisk Bureau. Dei var langt 
over det jamne, folka frå Kolbeinstveit. Det må vi tru har lagt 
verdiar til garden og bygda og gjort kulturminnet dess meir 
verdfullt. 

l bygdeboka heiter det at «namnet Kolbenstvedt har god klang 
i Ryfylke». Grunngivinga for dette er at både Lars og sonen 
Njeld var ordførarar i Suldal og stortingsmenn , og at andre i 
ætta var lensmenn ymse stader i Ryfylke36 . l kultursoga for 
gamle Suldal kommune er det eigne kapittel om bryllaupet i 
Våge, Lars 0. Kolbenstvedt og Njeld L. Kolbenstvedt37

. Det 
handlar såleis ikkje berre om landskapet og veggar som kan 
formidle stemningar frå ei onnor tid. Det handlar og om folk 
som kan gi samfunnet og den enkelte eit løft gjennom kjenn
skap og nærleik til det dei kom frå. 

Lengten til fortida var sterk for dei som sto bak arbeidet med 
å gjera Kolbeinstveit til eit bygdetun . Men dette har også vore 
ei berande kraft i arbeidet med dei årvisse stemna i tunet, i 
arbeidet til museumslaget og i arbeidet til den frivillige byg
deutviklingsgruppa. Utsagnskrafta til staden er sterk nok i seg 
sjølv, bodskapen frå fortida er sterk og klar. Det er ikkje behov 
for pedagogisk tilrettelagt kunnskapsformidling . Det gjeld om 

å vera på staden, saman med andre, og i ei ramme der ikkje 
berre bygningane skaper rom kring tilveret, men der revitali
serte handverk, skikkar og arbeidsoppgåver opnar for det 
eksotiske i ei fortid som samtidig er eins eiga. Det skaper fot
feste i ei tid da andre føresetnadar for livet er i rask endring og 
ein kan få ei sterk kjensle av at bygda blir gløymt. 

Til Olsokstemna i 1992 hadde Nils Ritland tatt på seg å bera 
fram ein prolog . Etter mange oppfordringar blei prologen sei
nare på året trykt i Suldalsposten. Etter nesten 40 år viser den 
at dei behova som ein får tilfredsstilt ved å bruke Kolbeinstveit 
framleis er dei same: 

Eit tre, ein busk, kvar blom må røter ha, 
for dei skal gro og veksa og trivast rektig bra. 
Det same gjeld oss menneske - me treng ogso 
næring frå ei faren tid, frå ætta vår i samanheng å stå. 
Til all vår flott ungdom og alle våre små, 
me har ei veldig oppgåve å få dei til å forstå. 
Verdien av å bu her og ha det trygt og godt, 
det finn me i ei lita stove så vel som i eit slott. 
A læra dei å vera nøgde sjølv om dei mindre har, 
for overflod av daude ting gjev ingen lukkedar. 

Bygdetunet og museumsgarden Kolbeinstveit tilbyr eit alternativ 
til det livet dei fleste av oss lever i dag. Det tar oss med tilbake til 
ei tid da folk hadde eit nært forhold til naturen og dyra, da livsryt
men blei styrt av lys og mørke, ver og vind, av sevjegang og høy
tørke, av sledeføre og vårknipe. Ei tid da husa og vegane og 
romma folk levde i hadde menneskelege proporsjonar og ein 
kunne rekne med å kjenne dei ein møtte når ein var ute og for. Ei 
tid da teknologien var forståeleg og bruksgjenstandane varige. 
Det er dei gode sidene ved denne tida vi vel å sjå når vi oppsø
ker dei gamle husa og aktivitetane der. Det kan gi ro og fotfeste i 
ei omskifteleg tid, det kan gi ein byggestein til ein sjølvidentitet, 
men det kan og vera ei flukt frå eit tilvere som på dei fleste 
område byr livet betre vilkår enn det har hatt noen gong tidlegare. 

EIN KONSTRUERT RØYNDOM 
Omgjeringa av ein gard til museum er inga vidareføring av det 
som var. Da Tora og Olav Berge flytta frå Kolbeinstveit i 1965, 
tok dei med seg gleda, sorga, kjærleiken og vonene for seg 
sjølve og ungane. For Tora var det inga stor ulukke å måtte 
flytte frå Kolbeinstveit. Det som sto att var ei samling byg-



Framleis samlar arrangement på Kolbeinstveit mye folk. Her frå konsert med den irske artisten Andrea Rice sommaren 2004. Foto: Ann Kristin 
Ramstrøm. 



ningar som først og fremst fortel noe om korleis hus blei bygde 
i Suldal i perioden frå mellomalderen og fram til midten av 
1800-talet. Alt det andre vil i stor grad vera verdiar som vi 
sjølve tillegg desse husa og rommet mellom dei med utgangs
punkt i våre eigne behov, interesser og verdiar. 

Omgjeringa av ein gard til museum er ei iscenesetting av his
toria . Utvalde delar av historia blir tatt vare på, henta fram, 
tolka, restaurert, og gjort til gjenstand for kunnskapsformid
ling eller underhaldning. Opplevinga av husa, romma, inven
taret, aktivitetane eller serveringa er avhengig av den baga
sjen, den kulturelle kapitalen om ein vil, som publikum har 
med seg når dei kjem . Det som er meiningsberande og viktig 
for ein innfødd suldøling kan vera utan interesse for ein lang
vegsfarande. Perspektivet og tolkingsramma vil vera ulik 
avhengig av kva bakgrunn og føresetnadar den enkelte har. 
Resultatet av den kommunikasjonen som skjer mellom byg
detunet som fysisk kulturminne og museum på den eine sida, 
og den besøkande på den andre sida, er såleis avhengig av 
ei rekke føresetnadar før, under og etter det aktuelle besøket. 
Som iscenesettar kan museet legge vekt på enkelte historier 
framfor andre. Gjennom den personlege forma som formid
linga har kan museet eit stykke på veg også kontrollere kor
leis bodskapen når fram . Utbyttet av eit besøk vil likevel vari
ere sterkt, og museet kan neppe arbeide ut frå ein tanke om 
at det formidlar ein bodskap som alle oppfattar likt. 

Det kan truleg gi meining å søke forståing av det sterke enga
sjementet i fortida og det heimlege gjennom den idehistoriske 
rørsla som blei kalla romantikken. Romantikken blei i Norge 
særleg knytt til det nasjonale prosjektet som gikk ut på å gi 
landet ein eigen kultur etter lausrivinga frå Danmark og i stre
vet med å komma ut av unionen med Sverige. Det særeigne 
fann ein i folkediktinga og i bygningar, husbunad og reiskap 
frå bondekulturen .38 Nasjonsbygginga blei såleis sterkt knytt til 
den gamle bondekulturen, og særleg til den eldste og penaste 
delen av denne, det som hadde utvikla seg medan Norge 
framleis var ein fri og uavhengig nasjon. Nasjonalromantikken 
har vore ei viktig kraft i kulturskapinga her til lands langt opp 
mot vår eiga tid. 

Men ein kan også sjå på interessa for Kolbeinstveit som nos
talgisk. Bygdetunet løyser ut heimlengt, lengt etter farne tider, 

draumar om ei stolt eller betre fortid, ved sida av at det er vik
tig som eit lokalt identitetssymbol.39 Eit besøk på Kolbeinstveit 
kan gi bidrag til forståing av den samanhengen ein sjølv mei
ner å stå i. For Peder Heskestad og Johan Veka må vi tru 
dette var viktige grunnar til engasjementet, men også for 
mange av dei som har brukt staden seinare. 

For Bygdeutviklingsgruppa var utgangspunktet eit anna. Dei 
såg Kolbeinstveit som ein tenleg reiskap i arbeidet med å 
gjera Suldal til eit attraktivt reisemål. Det er på denne bak
grunnen ein må forstå den konflikten som oppsto med folk i 
museumslaget om bevaring av det opphavlege i møte med 
behovet for endringar, ominnreiingar og nyskapingar. 
Bygdeutviklingsgruppa hadde ikkje den same pieteten overfor 
Kolbeinstveit som kulturminne, og var meir opptatt av liv og 
aktivitet enn bevaring og pleie. 

Museet sjølv, representert ved dei tilsette, tok eit positivt 
standpunkt til bygdeutviklingsgruppa , inspirert av filosofien 
om økomusea, der desentralisering , demokrati og delta
king var mellom honnørorda. l dette perspektivet var 
museumsverksemda meiningsfull dersom det gikk føre seg 
ein dialog med lokalsamfunnet. Men samtidig strevde 

Arsmøte i Suldal museumsfag 1988. Museumsfaget blei skipa i 1978 
med Ommund Berge som leiar, og var aktivt like til Ommund Berge 
takka av i 1994. 



museet med å ivareta bygdetunet som kjelde til kunnskap 

om fortida. Dei tilsette kom såleis i ei klemme mellom eit 

ansvar for bevaring av det autentiske og eit ønskje om at 

tunet skulle vera i bruk. Ei kvar endring , eller ei kvar tilføring 
av nye element, ville gjera tolkinga av fortida meir kompli
sert. Og all erfaring tilsa at det som blei gjort var vanskeleg 

å gjera om att, anten det galdt innreiing av fjasa til utstil
lingsformål eller oppsetting av eit vasshjul i Tveitåno. 

For museet var altså autentisiteten til staden viktig å ta vare 

på. Autentisitet er knytt til at noe gir seg ut for å vera det det 

er, at det er ekte og påliteleg , at det er opphavleg og origi
nalt.40 l dette strevet møtte museet og forståing hos sine 

samarbeidspartnarar i museumslaget, og det er rimeleg å tru 

at det er det autentiske ved staden som også gjer han verd
full for ein stor del av publikum. Det å møte det originale og 

ekte i ei verd full av etterlikningar og juks kan vera med på å 

skape fotfeste og tryggleik og fortelja oss noe om kven vi er. 
Museet ser gjerne seg sjølv som ein garantist for det opp

havlege, og reklamerer stundom for direkte kontakt med for

tida . Men det er altså ei utvald og konstruert fortid museet 
kan by fram . 

På Kolbeinstveit budde det folk til 1965. Det var ikkje så feitt. 

Jordvidda var ikkje stor, husa var gammaldagse, og det var 

nødvendig med arbeid utanom garden for å ha til levebrødet. 
Det var belegg på golva, plater på veggene og ein komfyr i 

grua . Kolbeinstveit er også historia om paktarane som dreiv 

garden frå 1900 til 1965. Men den historia har ikkje museet 
fortald. 

Museet har tilbakeført og reparert og rehabilitert. Tatt bort 
belegget og platene og tapeten og komfyren og spisskam

merset, snikra nytt kjøkken , innreidd på nytt, måla om att 

både inne og ute, tatt bort svaler på løa og sett opp tilflytte 

bygningar i tunet. Det har aldri sett slik ut på Kolbeinstveit 
som det gjer nå, og vi er ikkje heilt sikre på korleis det har sett 

ut. Dokumentasjonen er svak, både av det som var før 

hovudbygningen blei freda og frå den tida museet tok til å 
arbeide på staden. Det er heller ikkje drive noen systematisk 

dokumentasjon av det arbeidet som er gjort på staden sei

nare. Autentisiteten er altså noe tvilsam, i alle fall på detalj
planet. 

Dette må likevel ikkje føre til at ein fråskriv Kolbeinstveit vik

tige verdiar. Hovudstrukturen i dei opphavlege bygningane på 

staden er ikkje endra. Dei representerer såleis bygningstypar 
som elles er gått tapt eller har gjennomgått større endringar 

enn det som har skjedd på Kolbeinstveit. Husa har derfor 
verdi både som bygningshistorisk kjelde og som utgangspunkt 
for pedagogiske aktivitetar og opplevingar. Men det er eit for

tidsminne som i liten grad formidlar seg sjølv. Det må settast 

inn i ein meiningsberande samanheng som løyser ut både 
kunnskapspotensiale og opplevingsevne hos dei som besø

ker staden . 

KOLBEINSTVEIT l FRAMTIDA 
Det er opplevinga som så langt har stått i sentrum for 

museumstilbodet på Kolbeinstveit. Opplevinga ved å vera i 

husa eller på staden, av å sjå handverkaren i arbeid , amatør
skodespelaren i utfalding , talaren på dørhella , ved å møte dyra 

der eller ved å få drikke kaffe og eta smørgraut og Suldalsbete 

ved langbordet i kjøkkenet. Som opplevingsstad har 

Kolbeinstveit eit potensiale som ennå ikkje er fullt utnytta . 
Museet arbeider for å vidareutvikle dette. Men vi ønskjer også 

å utvikle eit tilbod om innsyn i og forståing av den historia som 
Kolbeinstveit er ein del av, og den livsforma som bygda tilbyr. 

Gjennom det gjer vi oss håp om at vi i tillegg til å imøtekomma 
behovet for å finne seg sjølv ved vende blikket mot fortida også 

kan peike på andre verdiar som kan vera viktige i framtida. 

l tillegg til møtet med dyra og tradisjonskosten ønskjer vi å 

vidareutvikle Kolbeinstveit som arena, scene og møteplass. 

Bygningane tilbyr intime og gode rammer rundt ulike former 
for kulturarrangement. Sommarkonsertane dei siste åra har 

vist at det finst eit publikum mellom dei enkle kveldsseta som 

blir arrangerte i vinterhalvåret og dei store Olsok-stemna om 
sommaren . 

Det er likevel utviklinga av kunnskapsformidlinga som påkal

lar størst merksemd. Det er behov for ei betre tilrettelagt for
midling av historia om bygningane, folka og drifta på garden, 

om bygdetunet som bidragsytar til historie- og kulturforståinga 
i nåtida og om bygdelivet som alternativ livsform. 

Musea er inne i eit tid med omvurdering av formål, oppgåver 

og arbeidsmåtar. Den fleirkulturelle utfordringa, samtida og 
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den nære fortida, økologi og miljøvern og den handlingsborne 
kunnskapen er noen av stikkorda for formulering av nye opp
gåver og nye måtar å nærme seg oppgåva som samfunnsin
stitusjon på. Skal Ryfylkemuseet gi gode bidrag til samfunns
forminga krev det ei breiare tilnærming til Kolbeinstveit som 
møtestad enn den som blei lagt til grunn da garden blei gjort 
om til museumsgard. 

l tillegg kjem behovet for ei betre forståing av dei prosessane 
som gjer eit besøk på Kolbeinstveit til ei nokså ulik oppleving 
avhenging av kva bakgrunn den besøkande har. Museet er 
ei kunstig verd som set særlege krav til den besøkande. Det 
er berre folk med spesielle førestillingsevner og kunnskapar 
som kan tilføre husa og gjenstandane dei assosiasjonane og 
kvalitetane som er gått tapt gjennom omgjering frå gardshus 
og bruksting til verneobjekt og museumsgjenstandar. Musea 
konstruerer og rekonstruerer fortida som ledd i ei oppbyg
ging av samtida og framtida . Dette er ikkje ein uproblematisk 
aktivitet, men stiller særleg krav til forståing av museas rolle 
i det moderne samfunnet og eigenarten til museumssam
lingar som utgangspunkt for kunnskapsformidling og opple
vingstilbod41 . 

Vi som forvaltar Kolbeinstveit i dag må kjenne eit sterkt ansvar 
for å ta vare på og vidareføre det som våre forgjengarar fann 
viktig å verne. Vi bør vera varsame med å avvise grunnlaget 
for det vernearbeidet som blei starta for 50 år sidan. Men vi 
bør samtidig søke å forstå grunnane til at ein stad som 
Kolbeinstveit blei tatt vare på, og kva faktorar som til ei kvar 
tid skaper og underbygger garden som kulturminne. 
Kunnskapane om garden og folka er berre noen av dei ele
menta som i dag kan gi eit bidrag til forståing av kven vi er og 
kva slags samfunn vi lever i. 

NOTAR 
1 Rogaland Folkemuseum blei frå 1981 omgjort til regionmuseum for Ryfylke, 

og på årsmøtet i 1983 blei namnet endra til Ryfylkemuseet. 
2 Møtebok for Rogaland Folkemuseum 1936- 1967. Møteboka er elles mang

elfull. Det er ingen innføringar i møteboka mellom 1939 og 1952. Vasskade 
har gjort at delar av innføringane mellom 1952 og 1960 er vanskelege å 
lesa. 

3 Peder Heskestad (1900-1986), lærar frå Klepp. Museumsbyggar og leiar i 
styret frå skipinga i 1936 og fram til 1975. l 1971 fekk han Kongens fortene
stemedalje for arbeidet sitt. 

4 Dette og fleire dokument som det blir vist til i denne artikkelen finst i saks
arkivet til Ryfylkemuseet. 

5 Johan Veka (1897-1986), lærarfrå Bråtveit i Suldal , kom med i arbeidet 
med Rogaland Folkemuseum i 1934, var med i styret frå skipinga i 1936 og 
salt der like til 1974. Johan Veka fekk Kongens fortenestemedalje for den 
kulturelle innsatsen sin . 

6 Tante Hegard : «Romantikk og fortidsvern» . Universitetsforlaget 1984 
7 Anthony Giddens: Modernitetens konsekvenser. København 1994 
8 Magnus Vaage var lærar og ein ivrig deltakar i kulturhistorisk arbeid av ulikt 

slag. Han var m.a. ei drivande kraft i arbeidet med rekonstruksjonen av 
Rogalands-bunaden og har skrive bygdebok for Erfjord (1959). 

9 Seinare har vi fått slått fast at nedste delen av Guggedalsloftet er bygt av 
tømmer som er felt i 1281 . Meir om Guggedalsloftet og alderen annan stad 
i denne boka. 

10 Etter kopi av melding frå Riksantikvaren til Ryfylke sorenskriveri. Fredinga 
blei tinglyst 24. april 1925. l tillegg til loftet blei stovehuset på garden freda 
samtidig . 

11 Korrespondansen om Guggedalsloftet finst i arkivet til Riksantikvaren. 
12 Ved Ryfylkemuseet har vi lagt ned ein del arbeid for å finne mulege arkiv

saker etter Peder Heskestad, men vi har ikkje lukkast med dette, og reknar 
med at viktige kjelder til kunnskap om den tidlege historia til Rogaland 
Folkemuseum har gått tapt. Dette kan mellom anna ha skjedd da det konto
ret Peder Heskestad hadde i kjellaren i huset sitt ved to høve blei utsett for 
flaum. Møtebøkene var mellom det som blei redda, men dei ber tydeleg 
preg av å ha vore i nærkontakt med vatn. Verksemda til museet har likevel 
nedfelt seg i ei rekke avisartiklar, og mange av desse er lett tilgjengelege i 
klypparkivet til museet. 

13 Årsmeldingane for Rogaland Folkemuseum frå denne tida er tatt inn i årbø
kene til Stavanger Museum. Frå 1963 blir årsmeldingane trykte i museet si 
eiga årbok «Frå by og bygd i Rogaland» . 

14 Ideen blei presentert i avisa Rogaland 20.04.1954 og følgt opp noen dagar 
seinare. 

15 Stadfesta av Olav Berge i intervju 08.07.2004 
16 Artikkel av Peder Heskestad i Frå bygd og by i Rogaland nr. 13, 1966. 
17 Olav Berge fortel i intervju 08 07.2004 at dei brukte huset til oppbevaring av 

mjølkestell. Tidlegare paktarar hadde også brukt huset til ysting. 
18 Intervju med Odd lversflaten 30.04.1983 
19 Intervju med Olav Berge 08.04.2004 
20 Generalkonferansen til the International Council of Museums i Stavanger 

2.-7. juli 1995 
21 Artur Hazelius (1833- 1901) var grunnleggar av Nordiska Museet i 

Stockholm og friluftsavdelinga Skansen. 
22 Tante Hegard: Romantikk og fortidsvern , Universitetsforlaget 1984 
23 St.meld. nr. 22 (1999- 2000) Kjelder til kunnskap og oppleving - Om arkiv, 

bibliotek og museum i ei IKT-tid og om bygningsmessige rammevilkår på 
kulturområdet 

24 Pressemelding frå NVE 02.04.2003 
25 Artikkelen står i LA stå! , juni 2004, nyhelsbrevet som Riksantikvaren gir ut 

om Lokal Agenda . Aurland Naturverkstad er ein lokal kompetanseverkstad 
oppretta som eit partslag av Aurland kommune, grunneigarlag, naturbruks
organisasjonar og reiselivslag for å «fremja berekraftig utvikling i lokalsam
funnet gjennom å bidra aktivt til lokal- og miljøbasert næringsutvikling, 
naturforvalting og særskilde skjøtsels- og landskapspleietiltak» . 



26 l ei kommuneplanmelding , sak 48/04 for Suldal kommunestyre 16. juni 
2004, blir både behovet for å styre kraftutbygginga og å ta tak i arbeidet 
med ein kulturminneplan løfta fram . 

27 Etter Olav Berge i intervju 08.07.2004 og Aud Stensrud (dotter) i telefon
samtale 06.07.2004. 

28 Peder Heskestad: Møte med gamletida, Frå bygd og by i Rogaland , 
Rogaland Folkemuseum 1962 

29 Peder Heskestad: Møte med gamletida, Frå bygd og by i Rogaland , 
Rogaland Folkemuseum 1962 

30 Rogaland 01 .07.1957 
31 G. Bakka m.fl. (red.): «Med Suldal i hjarta », antologi , Ryfylkemuseet 1996. 
32 Suldalssongen til Johan Veka har fast plass i songhefta til Olsokstemna på 

Kolbeinstveit. Dette er teksten slik han blei brukt i 1969. l diktboka « Eg ser, 
eg minnest. .. » (1981) startar songen slik: l Suldal har eg heime, i Suldal er 
eg fest . 

33 Johan Veka: Ei ordførar- og stortingsmann-ættgrein i Ryfylke - Lars 0 . 
Kolbenstvedt, Ætt og Heim 1953. 

34 Johan Veka: Ein føregangsmann i landet frå Suldal - Njeld Kolbenstvedt 
var tingmann frå Stavanger Amt, Stavanger Aftenblad 13 04 1981 

35 Bryllaupet mellom jordaguten Ola Larsson Kolbeinstveit og bondedottera 
Magla Oddsdotter Våge i 1799. 

36 Hallvard M. Hoftun: Gamle Suldal - Gards- og ættesoge, Suldal kommune 
1972. 

37 Hallvard M. Hoftun: Suldal kultursoge - Gamle Suldal , Suldal kommune 
1981 . 

38 Det finst mye litteratur om nasjonalromantikken. Lett tilgjengeleg m.a. i 
Norges kulturhistorie , bind IV, Oslo 1980. 

39 Ragnar Pedersen skriv innsiktsfullt om meiningsinnhaldet til fortidsminne i 
artikkelen «Domkirkeruinen på Hamar» i Årbok for Fortidsminneforeningen 
2002. 

40 Ragnar Pedersen har drøfta autentisitets-omgrepet i artikkelen «Autentisitet 
og kulturminnevern - en diskusjon orn kulturminnevernets verdigrunnlag », 
tidsskriftet Dugnad nr. 1-2, 2000 

41 Det ligg føre ein rik litteratur som det vil føre for langt å ta inn i ei drøfting 
av kva rolle Kolbeinstveit skal spele i formidlinga ved Ryfylkemuseet i fram
tida , men inspirerande for vår eiga tenking har m.a. desse artiklane vore: 
Tian Sørhaug : Det moderne og det autentiske -Antropologiske spekulasjo
ner om forhold mellom person og ting i museer og andre steder, i Tian 
Sørhaug: Fornuftens fantasier, Universitetsforlaget 1996, Gjertrud Sæter: 
Museene mellom konservering og konsum - Nye tider og nye utfordringar 
for museenes verdigrunnlag og målsetting, i Nordisk museologi nr. 1/2004 

Roy Høibo (56) er direktør ved Ryfylkemuseet 



Jan Eggum syng på Kolbeinstveit - ein stemningsrapport 

Jan Eggum spelar på Kolbeinstveit i sommar kan me lesa på 

plakatar som heng på lyktestolpar og oppslagstavler over heile 
Suldal. Det er ikkje første gongen Jan Eggum finn fram gitaren 

og sjarmsmilet på Kolbeinstveit og sjarmerar suldølingar og sau

dabuar med songar om den vanlege mannen og kvinna og litt 

attåt. Han likar seg godt på Kolbeinstveit, Jan Eggum. Han seier 

det og derfor kjem han igjen gong på gong. Det er noko spesi

elt med denne plassen, det er liksom noko med stemninga, 

seier han. Det er kjekt at ein sånn kar som Jan Eggum vil koma 

til Suldal, ein sånn kar som ikkje bare er oppteken av å spela 

gode låtar, men som også hiv litt politiske kommentarar ut i lufta 
mellom songane. Sånne kommentarar som får ein til å skjøna litt 

forskjellig. 

Me finn fram grillen, sett fram benkar, ber ut vin og litt øl og 
mineralvatn . Jan Eggum han ruslar uforstyrra rundt på tunet og 

inne i stovehuset. Nynnar og er konsentrert. Varmar opp 

stemma og nikkar til oss innimellom. Folk begynner å koma og 

grillukta spreiar seg på tunet. Me spring inn og ut mellom stove
huset og grillen og fyller på med grillspyd, heimelaga potetsalat 

og drikke. Sola viser seg på himmelen, og det er ikkje så verst 

temperatur. Det ser ut som folk har det bra, dei et og drikk, snak

kar saman og sit saman på benkane som står spreidd rundt på 

tunet. Mellom beina våre ruslar nokre høner og kaninane er hel

ler ikkje langt vekke. Jan Eggum ruslar ikkje lenger rundt på 

tunet. Han har trekt seg tilbake i stovehuset slik at publikummet 

ikkje skal sjå han. Slik som ein ordentleg artist skal gjera; ikkje 
visa seg før ein er på scena. Og scena er i inne i løa, der skal 

konserten vera. 

Folk er mette, sola gøymer seg bak skyene og myggen sprett 

fram og lurar seg til å setta seg der den får plass i panna eller 

på leggen. Det klør litt. Det er på tide å klappa inn Jan Eggum. 

Benka saman tett i tett har alle funne seg ein god plass inne i 

løa. Jan Eggum kjem med gitaren på armen, eit kvitt handklede 

i den eine handa og ei pils i den andre. Stemninga liksom kryp 

til taket på ein, to, tri. Stemma til Jan Eggum finn plass og lagar 

lyd og ord som gjer at ein set seg godt til rette på benken og 
gløymer at den er hard. Veggane tek i mot gitarspelet og orda til 

Jan Eggum, og om litt syng dei som kan songane med på nokre 

av versa. 

Dette er å vera ganske tett inn på, det er ein sånn konsert som ein 

kallar intimkonsert. Me får liksom vera med på ein annan måte 

enn når han spelar i eit stort lokale, som då eg var på konsert med 

Jan Eggum i Bergen ein gong for nokre år sidan. Det er akkurat 
som me blir litt kjende med han. Han gir litt av seg sjølve på ein 

måte som er vanskeleg i store konsertlokale. Eg trur me likar godt 

at det blir litt intimt. Det får ikkje bare songane til å krypa inn i 
øyrene våre, men bodskapane om kvifor me ikkje skal kriga og 

gjera alt om til pengar, det får liksom eit ekstra trykk når dei sve

var mot oss frå scena i løa på Kolbeinstveit. Dei alvorlege orda 
blandar seg i ei salig og fredfull røre med vitsar og lått, og man

nen på scena er sprekkfull av sjølvironi og er eigentleg ganske 

som oss med tankar og dum angst for så mykje rart. 

Jan Eggum smiler og trallar og sveittar ut handkledet og spelar 

og trampar, og til slutt er det heile over. Sjølvsagt får me nokre 

ekstra songar slik som ordentlege artistar gjer det. Metta på 

kloke ord og vakre songar finn me fram til myggen og grillen 

igjen. Me nyt vaflar, nokon eit grillspyd, ein kopp kaffi og eit glas 
vin. Med myggen surrande og sommarkvelden snikande er me 

glade for at Kolbeinstveit kan vera med på å legga til rette for 

nok ein vellukka konsert med Jan Eggum. 

Ann Kristin Ramstrøm 

F OL K I RyfylKe 20C4 
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Vedtatt av styret i møte 7. februar 2004 

Meldingsåret 2003 har vore prega av både framgang og gode 

resultat ved Ryfylkemuseet. Men også av tilbakeslag og von

brot. Det har altså vore om lag som eit museumsår bruker 

vera. 

l forhold til strevet med å bygge opp institusjonen til eit fullver

dig regionmuseum var det svært gledeleg at vi også i 2003 
fekk tilført friske midlar som følgje av Museumsreforma. Dette 

førte til at vi kunne opprette ein ny stilling for formidlar. Med 

denne stillingen har museet frå hausten 2003 sju faste stil

lingar. l den nye kulturmeldinga (St.meld. nr. 48 (2002-2003)
Kulturpolitikk fram mot 2014) blir det referert til ei høveleg mini

mumsbemanning for ei konsolidert museumseining på 8-11 
stillingar. Det var derfor eit vonbrot at det ikkje var funne rom 

for nye stillingar i statsbudsjettet for 2004. Utan ei vidare opp

trapping av bemanninga ved Ryfylkemuseet vil vi ikkje kunne 

fylle rolla som regionmuseum for heile Ryfylke-regionen. 

Det har også vore eit vonbrot at museet ikkje har fått gjennom

slag for finansiering av nybygg. Ryfylkemuseet er truleg det av 

regionmusea i Rogaland som har investert minst i museums

bygg, og som i dag slit med tronge og , for noen funksjonar, lite 

tenlege lokale. Planar for bygg til verkstad , nærmagasin , kon

tor, arkiv og auditorium var klare alt i 1998, og Suldal kom

mune har stilt seg positiv til å ta sin del av finansieringa. Men 

det har så langt ikkje lukkast å få tilsagn om tilskott verken frå 

fylkeskommunen eller staten. 

Dei faglege suksessane har vore større. Gjennom arbeidet 

med prosjektet Bygningsvern i Ryfylke, som frå 2002 blei ein 

permanent avdeling ved museet, har Ryfylkemuseet plassert 

seg i fremste rekke mellom dei musea som driv eit aktivt 

arbeid med dokumentasjon, vern og vidareføring av tradi

sjonshandverk knytt til byggfaga. l det nasjonale nettverket for 

Bygningsvern og handverkskompetanse på museum 

(Byggnettverket) er Ryfylkemuseet peika ut som hovudan

svarleg museum av Statens senter for arkiv, bibliotek og 

museum (ABM-utvikling). 

"58 

Også engasjementet i utviklinga av det fleirkulturelle bygde

samfunnet har vekt stor merksemd, og museet er tildelt rela

tivt store prosjektmidlar for å vidareføre dette arbeidet 

gjennom ei gransking av tradisjonar, skikkar og handlemåtar 

knytt til ulike religionar som innvandrarane har med seg. 

Med utgangspunkt i Kolbeinstveit har vi starta eit langsiktig arbeid 

for å gjera publikumstilbodet ved anlegga våre betre. Dette arbei

det omfattar både restaurering av bygningar, oppgradering av for

midlingstilbodet og vertskapsrolla, tilrettelegging for servering og 

tilfredsstillande toalettforhold. Arbeida på Kolbeinstveit er ikkje 

ferdige, men har alt ført til resultat i form av betre besøk og betre 

inntening. Tanken er å halde fram dette arbeidet, i neste omgang 

på Viga og så på Hustveit. På Hustveit er vi likevel noe usikre på 

korleis vilkåra for vidare utvikling vil bli, etter at samarbeidspart

nar der har varsla eit redusert engasjement. 

Vi har også strevd med å få til fleire arrangement ved anlegga 

våre. l 2003 kan vi rapportere om 14 slike arrangement. 

Desse arrangementa har vore vellukka i forhold til fagleg inn-

Det var stort oppmøte da vi arrangerte konsert med Jan Eggum på 

Kolbeinstveit i juni. Nenad lgnjatic tok seg av grillen. 

FOLK Ryfylke 2004 



hald og oppslutning frå publikum, mange av arrangementa har 
gått for fulle hus, men dei er ressurskrevjande, og når ikkje 
langt ut over det nære omlandet til anlegga. 

Mellom dei krava Kulturdepartementet og ABM-utvikling stiller 
til dei konsoliderte musea er at dei arbeider fram planar for 
verksemda . Ved Ryfylkemuseet har vi dei siste åra arbeidd 
med å bygge opp eit tenleg plansystem, og vi har i år utar
beidd ein tiltaksplan for samlingane, ein plan for formidling og 
ein tiltaksplan for bygningsvern og handlingsboren kunnskap. 
Vi har i tillegg revidert sikringsplanen og planen for fordeling 
av ansvar og oppgåver ved museet. Dei ulike oppgåvene blir 
kvart år vurderte og prioriterte og nedfeller seg i eit handlings
program som vidare blir fordelt på dei enkelte medarbeida
rane i ein årsplan. Det einaste som nå manglar i forhold til 
plankrava er ei revidering av innsamlings- og forskingsplanen . 
Tilsettinga av nye medarbeidarar i arbeidsområda bygnings
vern , samlingar og formidling har, saman med det planarbei
det som er omtala ovanfor, ført til at både forsømte oppgåver 
frå tidlegare, og nye oppgåver er blitt synleggjorte. Museet 
står føre store utfordringar i strevet mellom å ta vare på og 
vitalisere dei samlingane som alt finst, og finne si rolle i forhold 
til nye krav både frå lokalsamfunn og storsamfunn . 

Det vil elles i det følgjande bli gjort meir utførleg greie for 
arbeidet i meldingsåret 2003. Årsmeldinga bygger på ein 
detaljert resultatrapport som er utarbeidd for styret. 

MUSEET SOM INSTITUSJON OG ORGANISASJON 
Ryfylkemuseet er organisert som ei privat stifting der med
lemmane i museet, kommunane i Ryfylke, Rogaland fylkes
kommune og dei tilsette nemner opp medlemmar til styret. 

MEDLEMMANE 
Ved utgangen av året var det 510 som hadde betalt årspengar. 
Det var 21 færre enn året før. Dei registrerte medlemmane for
deler seg slik mellom dei enkelte kommunane i Ryfylke: 

Forsand 4 
Strand 19 
Hjelmeland 
Suldal 
Sauda 
Finnøy 

54 
178 
62 
45 

Rennesøy 
Kvitsøy 
Andre 
Sum 

37 
4 

107 
510 

Det blei halde årsmøte for medlemmane på Håland i Erfjord, 13. 
mars 2003. Det møtte 30 medlemmar og 3 andre. Årsmøtet blei 
arrangert som eit kveldssete, der Anne-Grete Bakksjø (fløyte) og 
Anne Elisebeth Skogen (forteljing) hadde eit program. Etter ei 
kaffeøkt blei årsmøtet avslutta med årsmøtesakene. 

STYRET 

Dei frå styret som var med da det blei halde styremøte på 
Kolbeinstveit i juli. Frå venstre: Ingrid Pettersen, Arild Winterhus, 
Terjer Hidle, Sanja lgnjatic, Arnulv Honerød. 

Etter årsmøtet har styret hatt denne samansettinga: 
For medlemmane: 
Terjer Hidle, Finnøy 
Vara: Lars Olav Fatland, Suldal 
Arnulv Honerød, Sauda 
Vara: Tora-Liv Torsen , Forsand 
For kommunane: 
Arild Winterhus, Suldal 
Vara: Ola Jelsa, Suldal 
Eva Landre Meling , Forsand 
Vara: Kjell Haug, Forsand 

Til årsmøtet 2005 
Til årsmøtet 2005 
Til årsmøtet 2004 
Til årsmøtet 2004 

Til 31 .12.2003 
Til 31.12.2003 
Til 31 .12.2003 
Til 31 .12.2003 



Chr O Hausken, Rennesøy 
Vara: Anne K Gangenes, Rennesøy 

For fylkeskommunen: 

Til 31 .12.2003 
Til 31.12.2003 

Marit Jelsa 
Vara : Susanne Ueland 

Til fylkestingsvalet 2003 
Til fylkestingsvalet 2003 

Lars Pedersen Trælhaug 
Vara: Marit Jelsa 

Frå fylkestingsvalet 2003 
Frå fylkestingsvalet 2003 

For dei tilsette: 
Sanja lgnjatic 
Vara: Ruth Anne Moen 

Til 31 .12.2003 
Til 31.12.2003 

Styret har hatt 3 styremøte, på Håland, Kolbeinstveit og på 
lndustriarbeidarmuset i Sauda, og har behandla 20 saker. 

TILSETTE 
Museet har hatt desse tilsette i meldingsåret: 
Faste stillingar: 
Roy Høibo, direktør 
Grete Holmboe, antikvar 
Sanja lgnjatic, sekretær 
Kjell Johnsen, museumshandverkar 
Ruth Anne Moen, konservator, folkemusikkarkivet 
Gaute Berge Nilsen, avdelingsleiar 
Eva Songe Paulsen, formidlar, frå 04.08 

Timeløna: 
Maria Corazon A. Dørheim, reinhaldar (ca 20%) 

Mellombels stillingar: 
Ernst Berge Drange, konservator, bygdebokarbeid 
Randy Riecke, lærling , frå 04.08 

Ekstrahjelp og korttidsengasjement: 
Monika Antun, instruktør, folkemusikkhelga 
Trygve Brandal , vikar/prosjektmedarbeidar 
Audun Eiken , musikar, turne med «Brødrene at Sand» 
Bernd Elmies, museumsvert, Nesasjøhuset og Kolbeinstveit 
Gaute Hadland, ekstrahjelp, folkemusikkarkivet 
Susanne Helgeland, instruktør, folkemusikkhelga 
Ingrid Holmboe Høibo, museumsvert, Kolbeinstveit 

Håkon Høgemo, instruktør, folkemusikkhelga 
Karoline Høibo, registrator 
Kate Nancy Kaivik, museumsvert, Jelsa 
Aud Kaurstad, museumsvert, Håland 
Gro Solli Kjelleberg, musikar, turne med «Brødrene at Sand» 
Bård Kleppe, museumsvert, Kolbeinstveit 
Martha Knarrum, museumsvert, Nesasjøhuset 
Knut Egil Kristiansen, musikar, turne med «Brødrene at Sand» 
Liv Merete Kroken, instruktør, folkemusikkhelga 
Kari Lønnestad, instruktør, tolkemusikkhelga 
Hanna Maria van Zijp Nilsen, museumsvert, Nesasjøhuset 
Kristin Heggland Randa, slåttejente, Viga 
Janicke Rekevik, reinhaldar, Sauda 
Vidar Ritland, museumsvert, Nesasjøhuset 
Ellen Jensen Roalkvam, museumsvert, Nesasjøhuset og 
Kolbeinstveit 
Anders Eirk Røine, instruktør, folkemusikkhelga 
Oddwar Rønning, museumsvert, Hustveit 
Øystein Sandbukt, musikar, turne med «Brødrene at Sand» 
Anne Elisebeth Skogen, forteljar, Barnas dag og Håland 
Tove Solheim, musikar, turne med «Brødrene at Sand» 
Solveig Sivertsen, reinhaldar, Hustveit 
Ellen Trevland , reinhaldar, Håland 
Egil Vaage, instruktør, folkemusikkhelga 
Laurentsa Wigestrand, museumsvert, Jelsa 

Ti/knytta stilling: 

Det frivillige arbeidet betyr mye for gjennomføringa av ei rekke akti
vitetar ved museet. Her er det ein gjeng damer som Jagar blomster
dekorasjonar til landsmøtet til Den norske Turistforening. Frå venstre 
rundt bordet: Aud Kaurstad, Helga Møgedal, Anne Margrethe Myhre, 
Marit Marvik og Grete Holmboe. 



Ase T. Jensen, fagkonsulent, tilsett i Hjelmeland kommune 

Tilsaman har museet hatt arbeidsgjevaransvar for 8,9 årsverk. 
Med tillegg av den tilslutta stillingen i Hjelmeland kommune, 
har museet hatt 9,9 årsverk til rådvelde i 2003. 

Det har gått tapt 222 dagsverk i sjukemeldingar, d.v.s. 85% av 
eit årsverk. Sjukefråveret har vore på 9,6% av det samla talet 
på tilgjengelege årsverk. 

KVALITETSSIKRING 
Museet driv eit systematisk HMS-arbeid i samarbeid med 
Ryfylke HMS-senter. Det blir kvart år utarbeidd ein samarbeids
plan som lister opp dei tiltaka ein tar sikte på å gjennomføre. 
Det er dette året gjennomført ein vernerunde med vekt på det 
psykososiale miljøet. Konklusjonen på denne blei formulert 
slik i eit brev frå HMS-senteret 22 . mai: 
Det fremkom ikke store overraske/ser på runden. Generelt fikk 
jeg inntrykk av at de ansatte trives med arbeidet og kollegaene. 

For å sikre god intern kommunikasjon blir det regelmessig 
halde personalmøte. Det er halde 9 slike møte i 2003. l tillegg 
blir det kvart år arrangert eit personalseminar. Årets seminar 
blei halde på Utstein Kloster Hotell i Rennesøy 27 .-28.11 . Det 
er og gjennomført medarbeidarsamtalar med dei tilsette. 

For å skape trygge og allment kjente rammer for arbeidet, er 
det sett i gang eit arbeid med eit personalhandbok. Dei vikti
gaste kapitla i handboka er ferdige, men det manglar omtale 
av noen regelverk. Vi har dessutan ein ambisjon om å utar
beide prosedyrar og rutiner for fleire arbeidsoppgåver. 

Det blir elles frå overordna styresmakter stilt krav om eit stort 
utval av planar for verksemda. Desse planane skal både tene 
til kvalitetssikring av verksemda, og til å rette merksemda mot 
nye oppgåver og nye målgrupper, jfr. omtalen av Museums
reforma nedanfor. Ryfylkemuseet har etterkvart fått eit godt 
system for arbeidet med verksemdsplan/handlingsprogram. Vi 
har i år utarbeidd eller revidert følgjande planar: 
Plan for formidling ved Ryfylkemuseet 
Tiltaksplan for katalogisering av samlingane 
Tiltaksplan for bygningsvern og handlingsboren kunnskap 
(inklusive vedlikehaldsplan for bygningane til museet) 

Sikringsplan for Ryfylkemuseet 
Ansvars- og oppgåvefordeling ved Ryfylkemuseet 

Det som nå manglar av viktige planar er ein plan for innsam
ling og forsking. 

For å vedlikehalde og utvikle kompetansen til dei tilsette prøver vi 
å delta på møte, seminar og konferansar innafor aktuelle fagom
råde og vi oppmuntrar dei tilsette til å ta på seg verv i nasjonale 
og internasjonale organisasjonar for derigjennom å få rimeleg til
gang til informasjon og kompetanseutviklande aktivitetar. Vi har 
lukkast med å delta på ei rekke slike arrangement i 2003. 
Detaljert oversyn over dette er tatt inn i resultatrapporten til styret. 

MUSEUMSREFORMA 
Museumsreforma er eit statleg program for konsolidering og 
oppgradering av musea. Frå Kulturdepartementet og ABM
utvikling blir det lagt vekt på at Museumsreforma er ei kvali
tetsreform. Programmet var meint å gå frå 2002-2006, og det 
skal etter programmet leggast 40 mill. «friske» kronar inn i 
museumsbudsjetta kvart av desse åra. Vilkåret for å få del i 
denne opptrappinga er konsolidering innafor høvelege 
museumsregionar, og deltaking i nasjonale nettverk. 

l Ryfylkemuseet søkte vi alt i 2001 om midlar frå museumsre
forma til å vidareføre bygningsvernprosjektet vårt som eit per
manent bygningsvernsenter ved museet. Og vi fekk i stats
budsjettet for 2002 500.000 kroner til dette formålet. 

Hausten 2001 sette vi i gang eit intensivt arbeid for å få til til
fredsstillande avtalar om konsolidering av museumsverk
semda i Ryfylke, og lukkast med å få til avtalar med dei kom
munane som vi ikkje frå før hadde eit nært nok samarbeid 
med. Museumssamlingane er anten i museet si eige (gjeld 
Sauda, Suldal, Rennesøy og delvis Hjelmeland) eller er depo
nerte til Ryfylkemuseet (gjeld Forsand, Finnøy og Kvitsøy). 
Det private Strand bygdemuseum har førebels valt å stå 
utanom konsolideringsprosessen . l Hjelmeland blei proses
sen forseinka på grunn av skifte av kultursjef. 

Med ein dokumentasjon om konsolideringsprosessen i 
Ryfylke i botn, blei det våren 2002 på ny søkt om midlar frå 
museumsreforma, og vi fekk i statsbudsjettet for 2003 løyving 



til ytterlegare ei stilling. Med dette har Ryfylkemuseet frå 
hausten 2003 hatt 7 faste stillingar. 

Kulturdepartementet refererer i St.meld. nr 48 (2002-2003) 
- Kulturpolitikk fram mot 2014, til at minimumsbemanninga 
for eit konsolidert museum bør vera 8-11 stillingar. Vi har 
såleis meint at vi har grunn til å vente ytterlegare heving av 
det statlege tilskottet, men måtte skuffa registrere at 
museumsreforma ikkje blir følgt opp i tilstrekkeleg grad i for-

På Kvitsøy er vi med og bygger opp eit Hummarmuseum. 

slaget til statsbudsjett for 2004. Auken frå 2003 til 2004 er på 
25. mill. kr. for dei musea som nå er tatt inn i varmen, inklu
sive kompensasjon for lønns- og prisstigning , og den reelle 
auken omfattar berre 12 av dei 91 musea som nå er med på 
lista. Ryfylkemuseet var ikkje mellom desse 12. Departe
mentet opplyser samtidig at det nå står att om lag 105 mill. kr. 
av den totale opptrappingsplanen for musea. Det skal ikkje 
mye hovudrekning til for å finne ut at Ryfylkemuseet neppe 
kan gjera seg håp om å nå lenger enn til i beste fall å nå opp 
til den nedre grensa for minimumsbemanning . Samtidig ser vi 
at kultursektoren generelt og museumssektoren spesielt må 
tole nye nedskjeringar i arbeidet med dei budsjetta i mange 
av kommunane. Ambisjonsnivået og dei langsiktige planane 
må innrette seg etter dette. 

l tillegg til at departementet stiller krav til musea om å ta opp 
nye oppgåver, delta i nasjonale nettverk og rette merksemda 
mot nye målgrupper, har iverksettinga av museumsreforma 
løyst ut ny optimisme og nye forventningar i dei kommunane 
som har slutta seg til den konsoliderte museumseininga for 
Ryfylke. Den relativt smålåtne utvidinga av staben vi har fått 
skal altså både ta i ferde med forsømte oppgåver frå eit par ti
år med underbemanning, nye oppgåver etter krav frå depar
tementet, og ei rad uløyste oppgåver i kommunane. 

l kommunane har vi i første omgang prioritert assistanse til 
gjennomføring av eit pionerprosjekt i Rennesøy. Kultursjefen 
der har tatt initiativ til ei samlokalisering av biblioteket og byg
demuseet, har oppnådd omframt statstilskott for å få dette til, 
og vi vil hjelpe til med realiseringa av prosjektet. Vi har også 
store utfordringar i Kvitsøy, der vi deltar i arbeidet med å 
bygge opp eit hummarmuseum. Krevjande oppgåver elles er 
knytt til utvikling av eksisterande anlegg i Sauda (Sinkgruvene 
og Hustveit), Suldal (Kolbeinstveit) og Hjelmeland (Viga). 

På det nasjonale planet har vi vore aktive i arbeidet med å eta
blere eit Nettverk for bygningsvern og handverkskompetanse 
på museum (Byggnettverket), og ABM-utvikling har peika ut 
Ryfylkemuseet som hovudansvarleg museum for dette nett
verket. Det betyr at vi er tillagt eit ansvar for framdrift og orga
nisering av aktivitetar knyt til dette arbeidsområdet på nasjo
nalt nivå. Den første samlinga i Byggnettverket blei halde på 
Sand i oktober. 



Vi har elles deltatt i drøftingar om etablering av nettverk for 
museum som arbeider med fleirkulturelle utfordringar og vi er 
tilmeldt nettverket for samtidsdokumentasjon . Folkemusikk
arkivet deltar i nettverkssamarbeid med dei andre folkemu
sikkarkiva i Norge som også har eit samarbeid med folkemu
sikkarkiv i Sverige. 

ANDRE SAMARBEIDSTILTAK 
Arbeidet med kompetanseutvikling innafor bygningsvernet har 
ført oss i kontakt med Høgskolen i Sør-Trøndelag som er til
lagt ein nasjonal funksjon i arbeidet med opplæring i tradi
sjonshandverk, og som har vald ei desentralisert undervis
ningsform. Saman med høgskulen har vi i år gjennomført eit 
kurs tilsvarande 10 vekttal for handverkarar som ønskjer å 
vidareutvikle kompetansen sin på bygningsvern . Kurset blei 
gjennomført som ein teoretisk del våren 2003, og som ein 
praktisk prosjektoppgåve om hausten. 10 av dei 11 deltaka
rane avla teorieksamen, som talde 4 vekttal, og dei fleste 
heldt fram med den praktiske delen av kurset. Vår eigen hand
verkar, Kjell Johnsen, er mellom dei som har gjennomført 
begge delar med godt resultat. 

l fjor oppretta museet ein avtale om samarbeid med Sta
vanger Turistforening. Bakgrunnen for dette var eit vellukka 
samarbeid om restaureringsarbeid og arrangement på 
BIeskestad moen. l år tok vi på oss å delta i avviklinga av års
møtet til Den Norske Turistforening på Sand. Engasjementet 
omfatta både tilrettelegging, ulike arrangement og ei utstilling 
om turismen i Ryfylke (sjå elles nærmare om denne nedan
for). Samarbeidet med turistforeningen gir oss ein interessant 
samarbeidspartnar i arbeidet med å dokumentere, bevare og 
formidle historia om heia, og ei stor kontaktflate. Samarbeidet 
vil bli utvikla vidare i åra som kjem. 

Drift og vedlikehald av jekta «Brødrene af Sand» er ei oppgåve 
som museet ikkje kunne ha tatt på seg utan sterk innsats frå fri
villige deltakarar. Venneforeninga for Brødrene af Sand utfører eit 
stort arbeid for å halde jekta i god stand og for å kunne seile ho. 
l år har det i tillegg til dagsturar og enkelte overnattingsturar, også 
lukkast å få til ein turne med tilbod til kommunane om arrange
ment både på dagtid for skulane og på kveldstid for andre. 
Foreningen har signalisert at det er ein viss slitasje på den kjer
nen av deltakarar som stiller mest opp, og at det er behov for vur-

dering av driftsforma og av sterkare deltaking frå dei tilsette ved 
museet. Det siste prøver vi å imøtekomma gjennom sterkare 
bidrag til formidlinga om bord, men med den nåverande beman
ninga ser vi ingen utveg verken til å gå tungt inn i vedlikehaldet 
av jekta, eller føringa av ho. Det er heller ikkje grunnlag for tilset
ting av eigne folk til å drive jekta. Vi kan såleis sjå for oss eit vek
sande problem i forhold til drift og vedlikehald av fartøyet. 

Som ein lekk i samarbeidet med Stavanger Turistforening tok vi på 
oss ein del vertskapsoppgåver da Den norske Turistforening heldt 
årsmøtet sitt i Ryfylke. Her er det velkomstkveld under våte presen
ningar utfor Nesa-sjøhuset på Sand. 



NYBYGG 
Ryfylkemuseet er det av regionmusea i Rogaland som har 
investert minst i nybygg for museumsfunksjonar. Da Nesa-sjø
huset var ferdig restaurert i 1991 hadde vi brukt 5,5 mill. kro
ner på dette, og vi hadde fått eit godt og teneleg bygg, men 
det var alt da klart at dette ikkje kunne vera det endelege sva
ret på dei behova regionmuseet hadde for lokale til sine funk
sjonar. Vi mangla m.a. noe så vesentleg som ein verkstad., og 
har måtta greie oss med ei provisorisk løysing av verkstadbe
hovet så langt. Etterkvart som vi nå har fått fleire medarbeidar 
må vi også søke provisoriske løysingar på andre behov, sam
tidig som arealbehovet generelt aukar. 

l 1998 fekk vi utarbeidd planar for eit nytt museumsbygg 
som er tenkt plassert som eit fritttståande bygg attmed 
Nesa-sjøhuset på Sand. Bygget skal m.a. gi rom for verk
stad, inntaksrom for gjenstandar, nærmagasin/lager, nye 
kontor, arkiv og auditorium. Det har ei grunnflate på 375 m 2, 

er planlagt bygt i to høgder, og var i 1998 kostnadsrekna til 
13,5 mill. kr. 

Suldal kommune har sagt seg villig til å stille tomt til rådvelde 
og betale ein tredel av byggesummen. Vi har tidlegare søkt 
Rogaland fylkeskommunen og Norsk kulturråd om å dekke 
resten, i budsjettsøknadane for 2003 og 2004 har vi også lagt 
inn nybygget i søknaden til Kulturdepartementet, men har så 
langt ikkje oppnådd tilsagn om støtte til tiltaket. l vonbrot over 
at vi heller ikkje i forslaget til statsbudsjett for 2004 var 
nemnte, vende vi oss både til stortingsrepresentantar frå 
Rogaland, Familie-, kultur- og administrasjonskomiteen på 
Stortinget og til Kulturdepartementet. Sosialistisk Venstreparti 
tok opp saka i komiteen, men fekk ikkje tilslutning frå andre. 
Departementet har svara at saka vil bli vurdere i lag med 
andre prosjekt hausten 2004, og har bedt Rogaland fylkes
kommune og ABM-utvikling uttale seg om byggeplanane våre. 
Vi har etter det gjort nærmare greie for planane i brev med 
vedlegg til desse organa. 

l mellomtida har Suldal kommune peika på at det finst andre 
ledige bygg på Sand, og spurt om det kan vera aktuelt å vur
dere desse for museumsformål. Vi ser det ikkje som særleg 
teneleg å splitte den vesle staben på ulike bygningar langt frå 
einannan, men har sagt at det kan vera aktuelt å sjå nærmare 

på Arbeidsskulen på Eide. Både Venneforeninga for Brødrene 
af Sand og Folkemusikkarkivet har peika på interesse for bruk 
av dette bygget. 

MUSEET SOM SAMFUNNSMINNE 
Den eine hovudrolla musea har, etter oppgåveformulering
ane i dei seinare års offentlege dokument om museums
verksemda, er å vera samfunnsminne. Det vil seia å produ
sere kunnskap gjennom å drive med innsamling, forsking og 
bevaring . Vi skal nedanfor gjera greie for arbeidet med inn
samling og bevaring dette året, og til sist den forskinga som 
er utført. 

BYGNINGAR 
Ryfylkemuseet eig 58 bygningar, og er med det mellom dei 
store bygningsmusea i landet. Våre bygningar ligg dessu
tan, i motsetning til dei fleste andre museum, spreidde 
utover eit stort geografisk område, og stiller såleis ekstra 
store krav til ressursar for å få til eit tilfredsstillande tilsyn og 
vedlikehald . 

l samarbeid med Høgskolen i Sør-Trøndelag arrangerte vi kurs i tra
disjonshandverk for vidarekomne handverkarar. Her er det smeden 
Øyvind Klausen som demonstrerer kunnskapane sine for Anne 
Ytterdal, Barbro Wedvik, Erik Walter Vold, Lars Astrum, Anders 
Haslestad (frå høgskulen/Riksantivaren), Kjell Johnsen og Toralf 
Pedersen. 



Etterkvart som kompetansen i arbeidet med bygningsvern har 
auka, er vi også i ferd med å få eit meir realistisk bilde av til
standen til bygningane. Tilstanden er dessverre dårlegare enn 
vi tidlegare har rekna med, og det er avdekka eit stort etter
slep på vedlikehald av bygningane. Museet har tidlegare hatt 
ein stilling til rådvelde for vedlikehalds- og vaktmeisterfunksjo
nar. Frå i fjor har vi fått ein ny stilling for antikvar i tillegg, og 
frå i år ein stilling for lærling. Saman med deltaking i kompet
ansebyggande aktivitetar betyr dette at både kompetansen og 
kapasiteten har auka. For å komma opp på eit nivå der beva
ringa har meir karakter av førebygging enn reparasjon, og der 
vi i større grad kan trekke arbeidet med bygningsmassen inn 
i formidlinga, har vi meint av vi treng ein handverkar til, og vi 
har søkt om midlar til det. Vi ser også at arbeidet med vedli
kehald av «Brødrene af Sand» truleg vil krevja større delta
king frå våre tilsette etterkvart. 

Dei største arbeida med bygningssamlinga har i år gått føre 
seg på Sand og Kolbeinstveit. På Kolbeinstveit blir det arbeidd 
både med restaurering og oppgradering av publikumsfasilite
tane. På Sand har Nesa-sjøhuset fått eit etterlengta målings
strøk. Det er i tillegg utført vedlikehaldsarbeid på saga i 
Kvednahola, av vasshjulet på Hustveit, på Røynevarden, på 
lndustriarbeidarmuseet i Sauda og andre stader. 

FARTØY 
Museet eig Ryfylke-jekta «Brødrene af Sand» og ei mindre 
samling småbåtar. 

Venneforeninga for «Brødrene af Sand» har tatt ansvar for 
vedlikehald og drift av fartøyet og har lagt ned eit stort arbeid 
med vårpuss og anna vedlikehald, rigging for sesongen og 
nedrigging og klargjering for vinteropplag. Venneforeninga har 
også tilsyn med fartøyet og har utarbeidd eit system for intern
kontroll for ulike ansvarsområde om bord. 

GJENSTANDAR 
Museet eig gjenstandssamlingar som vi, etter arbeidet med ein 
tiltaksplan for katalogisering, nå antar at omfattar bortimot 
10.000 gjenstandar. Det meste av samlingane er på ein eller 
annan måte listeført, ca. 1/3 er registrert på katalogkort, ca ¾ 
er avfotograferte, og snautt halvparten katalogiserte, d.v.s. at 
alle opplysningar om gjenstanden er skrivne inn i ein database. 

Dette betyr at vi har eit stort etterslep i forhold til katalogisering og 
ordning av gjenstandssamlingane. l den lidlegare nemnte tiltaks
planen for katalogisering er etterslepet på katalogisering i data
base rekna til 5.115 nummer. Men sjølv for dei gjenstandane som 
er lagt inn i databasen tidlegare, manglar bilde i databasen. 

l tillegg til eigne samlingar finst det bortimot 6.000 gjenstandar 
i samlingane til bygdemusea. Graden av orden, registrering 
og katalogisering av desse varierer mye. 

Tilvekseten til gjenstandssamlingane har vore liten i 2003, 
berre 4 aksesjonar er journalførte. Aksjesjonane er gjenstan
dar som er gitt som gåver frå Asbjørg Håland, G. Ronold 
Humphrey og Jelsa skule. Det er dessutan gjort eit innkjøp. 
Hovuddelen av den magasinerte gjenstandssamlinga blei 
plassert i fellesmagasinet for musea i Rogaland på Arnøy 
våren 2002. Her er det behov for eit arbeid for å pakke ut og 
ordne gjenstandsmaterialet. 

NATURHISTORISKE SAMLINGAR 
l samarbeid med Nordisk Genbank og frivillige krefter i Hjelme
land er det bygt opp eit klonarkiv med i overkant av 100 tre av 
eldre eple-, pære- og plommesortar frå Ryfylke på Viga i 
Hjelmeland. 

Aret 2003 var ingen suksess som fruktår, men det er heller 
ikkje det viktigaste. Trea er skorne og stelt av Ase Jensen som 
også har levert frukt frå hagen til haustakkefesten l 
Hjelmeland kyrkje og markert den norske epledagen 17. okto
ber på kommunehuset l Hjelmeland. 

Det har lenge vore eit problem at den gamle hagen i Viga-tunet 
er fullt tilplanta, og ikkje gir rom for innsamling av fleire sortar. 
Ein har dessutan sannkjent at det var uheldig å satse på eit 
klonarkiv for gamle fruktslag forma som ein moderne frukthage. 
Etter lang tid på leit etter utveg til vidare utvikling av hagen har 
grunneigaren i Viga velvillig stilt eit areal i forlenginga av den 
eksisterande hagen til rådvelde, og det har lukkast å få tilsagn 
om nødvendige midlar til opparbeiding og drift frå Hjelmeland 
kommune, Suldal kommune, Finnøy kommune og Ryfylke
fondet. Innsamling og okulering av nye sortar og nødvendig 
planarbeid er utført og det er nå klart for opparbeding og plan
ting i 2004. Vidare utvikling av Viga-tunet vil skje frå 2005. 



Gjennom samarbeid med Sauda kommune, Fylkesmannen i 
Rogaland og Nord-Rogaland og Sunnhordland friluftsnemnd 
har museet i lengre tid arbeidd med restaurering , tilretteleg
ging og skjøtsel av det eine bruket på Hustveit i Sauda. 
Gjennom bruk av forkjøpsrett har Staten her sikra seg eit unikt 
naturområde som strekker seg frå fjorden og opp til høgaste 
heia. Potensialet for bruk til kultur- og naturhistorisk formid
ling , undervisning og friluftsformål er stort. På eit samrådings
møte i vår meldte Fylkesmannen at midlane til skjøtsel nå var 
falt bort, og heller ikkje frå friluftsrådet eller kommunen har det 
vore råd å opprioritere engasjementet på Hustveit. Staden er 
derfor nå inne i ei negativ utvikling , der vi også ser at besøk
stalet minkar år for år. 

Frå museet si side er vi innstilte på å arbeide vidare for utvik
ling av Hustveit, og vi arbeider med konkrete planar for å få 
flytta ei løe frå Tysseland til Hustveit, både som ein lekk i 
arbeidet med å rekonstruere tunet, og for å skaffe oss rom for 
utstillings- og undervisningsformål. Men dersom vi blir aleine 
om ansvaret for garden frametter, vil også vi måtte nedpriori
tere arbeidet med utvikling og drift av gardsanlegget. 

Det er inngått avtale med grunneigaren i Viga om å leige arealet 
aust for den nåverande frukthagen og tunet til utviding av fruktha
gen. Det er også inngått avtale med Hjelmeland kommune om støtte 
til investeringar og drift av anlegget. Arbeidet med frukthagen i Viga 
skjer i samarbeid med Nordisk Genbank. Vi reknar med å opne den 
nye hagen i 2006. 

FOTO 
Vi reknar med at museet har ei fotosamling på ca 60.000 num
mer. Dette er 17.000 fleire enn vi oppga i årsmeldinga i fjor, og 
skuldast at vi i samband med eit planarbeid har hatt ein grun
dig gjennomgang av bildematerialet. 

Av desse er 8.500 reprofoto, det vil seia avfotograferingar av 
eldre bilde. Opplysningar om hovuddelen av reprosamlinga er 
katalogisert og lagt inn i database, men berre noen få saman 
med digital kopi av bildet. Etterslepet på katalogisering gjeld 
om lag 1.000 foto. Katalogisering av dei øvrige samlingane er 
mangelfull, eller heilt fråverande, og det er heller ikkje aktuelt 
å tenkje seg at ein skal kunne utarbeide gode katalogar for 
alle samlingane. 

l 2003 har vi registrert ein tilvekst på 826 dias, som for det 
meste er opptak av eigne aktivitetar, 199 reprofoto i svart/kvitt 
og 860 originalopptak i svart/kvitt. Når det er registert så stor 
tilvekst i år skuldast det delvis at det ein periode blei arbeidd 
noe med å ta att eit etterslep av registreringsoppgåver. 

VIDEO 
Samlinga av video- og filmopptak er på i alt 101 nummer. Av 
desse er 46 videoopptak som gjeld aktivitetane ved folkemu
sikkarkivet. Videosamlinga er registrert i ein videoprotokoll. 

Det er registret ein tilvekst på eit videogram i 2003. Dette gjeld 
eit opptak gjort av NRK i samband med turneen med bandet 
FOLK og «Brødrene af Sand». 

LYDBAND 
Lydbandsamlinga ved Ryfylkemuseet tel 969 nummer inklusive 
opptaka til folkemusikkarkivet. Noe over halvparten av opptaka 
er intervju som også er skrivne av, men ikkje lagt i noen form for 
database som kunne gi grunnlag for elektronisk søk. 

Det er registrert ein tilvekst på 4 lydband i meldingsåret, men 
dette er opptak som er gjort tidlegare. 

PRIVATARKIV 
Privatarkivsamlinga ved Ryfylkemuseet omfattar om lag 34 
hyllemeter. Noe av materialet er ordna, men det meste ikkje. 
Dei uordna privatarkiva utgjer 23 hyllemeter. 



Det er registrert to avleveringar til privatarkivet i 2003. Den eine 
gjeld Øyposten og kom frå Einar Schibevaag og den andre er 
materiale knytt til RK 13 frå Grete Holmboe og Roy Høibo. 

PROSJEKTARKIV 
Prosjektarkivet gjeld dokumentasjonsmateriale og anna mate
riale som er samla under gjennomføring av ulike prosjekt. Til 
saman utgjer samlinga 17 hyllemeter. Kring 10 hyllemeter er 
materiale samla i samband med det bygdebokarbeidet 
museet utfører på oppdrag frå Suldal kommune. 

Det er ingen prosjekt som er avslutta i 2003. 

FOLKEMUSIKKARKIV 
Folkemusikkarkivet har vore ein integrert del av Ryfylke
museet sidan 1992, og noen av samlingane som er bygde opp 
av arkivet er omtala ovanfor. 
Eit oversyn over materialet ser slik ut: 

TYPE MATERIALE OMFANG TILVEKST 2003 
Spoleband 300 0 
Dat-kasettar 82 17 
MC-kasettar 64 11 
Minidisk 1 0 
Videoband 49 7 
Noter 1052 0 
Tekster 658 0 

l tillegg til det oppgitte omfanget finst det eit uregistrert mate
riale av noter og tekster. 

Tilveksten i år er knytt til feltarbeid i Sauda, Sokndal, og Strand. 
Det er dessutan gjennomført kopiering av opptak utført av andre. 

Det har ei tid vore arbeidd med utvikling og installering av eit 
registreringsprogram for folkemusikkmateriale kalla FIOL. 
Dette blei ferdig installert hos oss i juni, og registreringsarbei
det kunne da takast opp att. 6 band er registrerte i år. 

Det har også vore arbeidd mye med å finne løysing på eit tek
nisk problem med å kopiere materiale som var registrert på 
Mac over til PC. Dette har nå lukkast, og arbeidet kan ta til. 
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FORSKING 
Ryfylkemuseet har eit langsiktig samarbeid med Suldal kom
mune om skriving av bygdebøker for dei ulike delane av kom
munen. Inneverande år har det vore arbeidd på heiltid med 
skriving av manuskript til gards- og ættesoga for Erfjord. Dette 
arbeidet er i hovudsak ferdig ved utgangen av året, og bøkene 
vil bli trykte i 2004. Det er inngått ny avtale om tilsvarande 
oppdrag for Jelsa. Dette arbeidet startar i 2004 og vil gå fram 
til og med 2010. 

Arbeidet med oppbygging av kompetanse om tradisjonshand
verk omfattar også forskingsoppgåver, men dette er omtala på 
annan stad i årsmeldinga. 

Gjennom oppdragsavtale med Hiimsmoenkollektivet har vi tatt 
på oss redaksjonsansvaret for ei historiebok for kollektivet. 
Dette arbeidet starta i 2003 og vil bli fullført i 2004. 

Det har vore arbeidd med planlegging og finansiering av ei 
oppfølging av arbeidet med å dokumentere og formidle utvik
linga av bygda som eit fleirkulturelt samfunn. Gjennom glede
lege meldingar frå ABM-utvikling og Kulturdepartementet er vi 
i år tildelt midlar til eit prosjekt kalla «Islam i bedehusland». 
Meininga er å granske skikkar, tradisjonar og handlingar knytt 
til kvardag og høgtid som har røtter i ulike religionar. Arbeidet 
startar ved årsskiftet. Dette er eit prosjekt som vil omfatte 
fleire kommunar i regionen og som dessutan vil ha referansar 
ut over regionen . 

l tilknyting til arbeidet med FOLK i Ryfylke for 2003 er det 
arbeidd fram artikkelstoff om næringsgrunnlaget i Ryfylke og om 
Ryfylke som administrativ ein ing og som samarbeidsprosjekt. 

Planane om å få til eit forskingsprosjekt knytt til krafthistoria i 
Ryfylke har ikkje lukkast. På grunn av manglane finansiering 
har vi måtta skrinlegge dette prosjektet. 

MUSEET SOM MØTEPLASS 
Den andre hovudrolla til musea er å vera møtestader og dia
loginstitusjonar. Musea må kommunisere med omverda for å 
formidle kunnskap og kunnskapsbaserte opplevingar. 
Ryfylkemuseet legg stor vekt på å styrke den utoverretta verk
semda ved museet. 
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Vi lukkast med å delfinansiere ein turne med «Brødrene af Sand» og 
gruppa «FOLK». Turneen blei tatt i mot av Finnøy kommune, 
Rennesøy kommune og Suldal kommune. l tillegg betalte RK 13 for 
eit besøk i Sauda. Venneforeninga for «Brødrene af Sand» stilte opp 
som frivillig mannskap. 

VIDAREUTVIKLING AV PUBLIKUMSTILBODET 
Arbeidet med å vidareutvikle tilbodet til publikum på 
Kolbeinstveit har halde fram i 2003. Utanom arbeidet med å ta 
fatt i forsømte restaureringsoppgåver, dreier det seg om styr
king av vertskapsrolla og oppgradering av opplevingstilbodet 
og kunnskapsformidlinga. Største utgiftene er knytt til fornying 
av vasstilførsel, kjøkken og toalett, slik at desse skal tilfreds
stille rimelege krav. Desse arbeida vil bli avslutta til sommar
sesongen 2004. Museet vil deretter setta i gang tilsvarande 
arbeid i Viga. 

Det har lenge vore arbeidd for å realisere planar for eit ser
vicebygg på Hustveit, men det virkar for tida vanskeleg å finne 
noen utveg til å finansiere dette. 

Ved sinkgruvene i Allmannajuvet i Sauda har Statens 
Vegvesen starta ei relativt omfattande og kostbar planleg
ging av eit visningsbygg knytt til prosjektet Nasjonal 
Turistveg. Museet har bidratt med faglege innspel til proses
sen, men er ikkje invitert med på noen form for styring av 
prosjektet. Vi ser at dette kan bli eit interessant prosjekt og 

eit viktig løft for sinkgruvene, men har peika på at realisering 
av prosjektet reiser noen vesentlege utfordringar knytt til 
drifta, og at ein ikkje bør vente for lenge før finansiering av 
drifta blir avklara . 

Ved sidan av den fysiske tilrettelegginga for publikum ser vi at 
det er nødvendig å tilby eit aktivt program for å kunne konkur
rere om merksemda frå publikum. l år har vi bokført 14 slike 
arrangement ved 5 av anlegga våre, og i tillegg 5 dansekvel
dar arrangert av folkemusikkarkivet. 

DEN KULTURELLE SKULESEKKEN 
Den kulturelle skolesekken blir framstilt som «ei stor nasjonal 
satsing på formidling av kunst og kultur av høg kvalitet til 
grunnskulane». Dei statlege midlane til Den kulturelle skole
sekken kjem først og fremst frå spelemidlar (overskotet frå 
Norsk Tipping). Ryfylkemuseet utarbeidde i år 3 søknadar om 
midlar frå skulesekken: 
- Bergteken - emnehefte til bruk i faga musikk, dans og drama 
- Brødrene af Sand - eit annleis klasserom 
- Bilete frå fortida - lokalhistorisk biletutstilling for skulen 

Det kom inn overveldande 1.225 søknadar om midlar frå sku
lesekken. Av desse fekk 145 prosjekt tildelt i alt 24 mill. kr. Vi 
var dessverre ikkje mellom dei som fekk del i midlane. 

UTSTILLINGAR 
Museet har hatt desse tema-utstillingane i meldingsåret: 
- 01.01-31 .12 Strandstaden Sand, Nesa-sjøhuset 
- 12.06-30.08 Turist i Ryfylke - eigenprodusert sommarut-

stilling på Nesa-sjøhuset, deretter på vandring til 
Stavanger, Strand og Hjelmeland. Går vidare til Sauda og 
Rennesøy i 2004. 

- 11.09-31.10 Vår medisinske kulturarv, eigenprodusert 
utstilling til kulturminnedagen 2003, i samarbeid med Sand 
sanitetsforening 

- 15.11-22.11 Ryfylkeutstillinga, i samarbeid med Suldal 
kunstlag 

- 29.11-20.12 Juleutstilling, i samarbeid med Suldal kunst
lag 

Følgjande miljøutstillingar har hatt faste opningstider i som
marsesongen: 



Jonegarden på Hustveit 
Sinkgruvene i Allmannajuvet 
lndustriarbeidarmuseet i Åbø-byen , Sauda 
Skulemuseet på Jelsa 
Kolbeinstveit 
Viga 

På Håland har det vore fleire arrangement og omvising av 
grupper. Også på Røynevarden har det vore omvisingar med 
programinnslag . 

BESØK 
Statistikken for publikumsbesøk ved dei faste anlegga for 
2003 i samanlikning med tala for 2002 ser slik ut: 

2003 2002 
lndustriarbeidarmuseet 26 36 
Sinkgruvene 221 235 
Jonegarden 266 355 
Nesa-sjøhuset 3 670 3 538 
Kolbeinstveit 1 894 315 
Røynevarden 148 97 
Skulemuseet 543 604 
Håland 596 335 
Viga 283 376 
SUM ANLEGG 7 647 6 891 

l tillegg til desse tala kjem besøket på «Brødrene af Sand» 
(ca 1.000 personar) og publikum ved eksterne arrangement. 

Dei faste anlegga våre har altså hatt ein samla auke i besøket 
på 11 % i år. Men bildet er nyansert. Auken i besøket på Nesa
sjøhuset har halde fram, sjølv om Suldal kommune har fått seg 
nytt kulturhus på Sand, og bruken av Nesa-sjøhuset til arran
gement og kunstutstillingar har minka . Det er svært gledeleg . 
Størst auke i besøket har det likevel vore på Kolbeinstveit, og 
vi må ha lov til å tolke det som ein positiv respons på strevet 
med å gjera staden meir attraktiv for publikum. Potensialet bør 
vera enda større enn det vi har oppnådd så langt. 

På den andre sida er det leitt å måtte registrere at nedgangen 
i besøket på anlegga våre i Sauda held fram . Her er det nå så 
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lite besøk at det ikkje lenger er økonomisk forsvarleg å ha 
museumsvert på Hustveit 4 dagar i veka. l 2004 vil opninga bli 
redusert til helgene. Ved dei øvrige anlegga er det indikasjonar 
på at besøksstatistikken er mangelfull. Dette er i alle høve ein 
situasjon vi ikkje kan vera tilfredse med på lengre sikt, men her 
er behov for innsats på fleire område, og betre samarbeid med 
reiselivsinteressene i Sauda, om vi skal kunne snu utviklinga. 
Heller ikkje i Viga-tunet har vi ei tilfredsstillande utvikling, men 
her har vi planar og finansiering klare for ei oppgradering som 
vi bør kunne vente resultat av frå 2006 og frametter. 

KURS OG FOREDRAG 
Det største kurstiltaket dette året er høgskulekurset i tradi
sjonshandverk som vi har gjennomført i samarbeid med 
Høgskolen i Sør-Trøndelag og Sauda vidaregåande skule. 
Dette er omtala lenger framme i årsmeldinga. 

Vi er også svært glade for at vi lukkast å få til ein turne med 
bandet FOLK om bord på «Brødrene af Sand». Tilbod omsku
lebesøk og konsert blei sendt til alle kommunane, og kommu
nane Suldal , Finnøy og Rennesøy takka ja til turneen . l tillegg 
samarbeidde vi med RK 13 om konsert og skulebesøk i Sauda. 

Den årvisse folkemusikkhelga blei i år arrangert 19.-21. septem
ber. Det var tilbod om kurs i hardingfele, munnharpe og kveding. 
Innslaget av barn og unge er stort kvart år. Folkemusikkarkivet 
har elles halde mindre kurs i Sandnes, Suldal og Karmøy. 

Frå folkemusikkhelga på Mo Laksegard i september Monika Antun 
med elevar i hardingfele. 
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Museet har gitt undervisning for studentar frå Høgskolen 

Stavanger som har hatt uteskole i Suldal. 

Personalet ved museet har elles bidratt med ei rekke fore

drag, forelesingar og kåseri gjennom året. Detaljert oversyn 
over desse er tatt inn i resultatrapporten til styret. 

PUBLIKASJONAR 
Museet har gitt ut desse publikasjonane i meldingsåret: 

- FOLK i Ryfylke 2003, temanummer om Ryfylke som admi

nistrativ eining og samarbeidsprosjekt 
- Turist i Ryfylke, utstillingskatalog, i samarbeid med 

Stavanger Turistforening 

Personalet ved museet har elles bidratt med artikkelstoff i eks

terne publikasjonar. 

ANDRE TILTAK 
Musea er serviceinstitusjonar. Det betyr at vi får ei rekke 

spørsmål om ulike forhold . Alt frå spørsmål om preparering og 
bevaring av hus og gjenstandar, til meir krevjande spørsmål 

om slekts- eller lokalhistoriske tema eller spørsmål knytt til dei 
spesielle satsingsområda våra innafor folkemusikk og byg
ningsvern. Folkemusikkarkivet driv ein relativt arbeidskrev

jande arkivservice med kopiering av arbeidskasettar til utøva

rar. Dette er aktivitetar som ikkje nedfeller seg med særleg 

tyngde i dei allmenne oversyna over arrrangement og publi
kumsbesøk, men som likevel er viktige for at museet skal blir 

oppfatta som og fylle rolla si som samfunnsinstitusjon . 

AVSLUTNING 
Styret vil takke Kulturdepartementet, Norsk Museumsutvikling, 

Rogaland fylkeskommune, Suldal kommune og dei øvrige 

kommunane i Ryfylke, Reisemål Ryfylke, Ryfylke IKS og andre 
samarbeidspartnarar og dei tilsette for godt samarbeid . 

Terjer Hidle 

Ingrid Pettersen 

Sand, 7. februar 2003 

Arnulv Honerød 

Torill W Sandanger 

Tormod Skeie 

Lars Pedersen 

Roy Høibo 
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Vedtatt av styret i møte 31 . mars 2004 

RESULTATREKNESKAPEN BALANSEREKNESKAPEN 

2002 2003 2002 2003 
Driftsinntekter 5 141 271 5 638 468 EIGE 

Anleggsmidlar 161 440 164 527 
Varekjøp -131 687 -286 729 
Lønn og sosiale utgifter -2 951 789 -3 479 612 Varelager 36 263 36 576 
Andre kostnader -1 999 837 -1 785 375 Kundetordringar 89 565 40 736 

Feilkunder 450 450 
Driftsresultat 57 958 86 752 Forskot løn 110 

Finansinntekter 128 713 98 325 Kasse 1 300 1 300 
Finanskostnader -6 316 -6 721 Bank, brukskonto 678 566 2 781 126 

Bank, skattetrekk 0 0 
Resultat av finansinntekter/ 
-kostnader 122 398 91 604 Sum eige 1 967 584 3 025 826 

Årsoverskott 180 356 178 356 
GJELD OG EIGENKAPITAL 

Overføring frie fond -26 270 Eigenkapital -794 042 -972 396 
Avsett til styrking av 
eigenkapital -154 086 -178 354 Avsetningar -437 142 -1 343 674 
Bruk av eigenkapital 
Avrunding -2 Leverandørgjeld -452 860 -371 847 

Sum disponert -180 356 -178 356 Skattetrekk 0 0 
Skuldig arbeidsgjevaravgift 0 0 
Anna skuld -3 151 0 

Skuldig meirverdiavgift -125 -125 

Skuldig løn og feriepengar -253 399 -304 873 
Skuldig arbeidsgjevaravgift 
av fereiepengar -26 865 -32 911 

Sum gjeld og eigenkapital -1 967 584 -3 025 826 
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Arsberetning 
Arten av verksemda og kor ho blir drive 
Ryfylkemuseet er eit museum som har til formål å ta vare på, 
arbeide med og gjera kjent materiale om liv og verksemd i 
Ryfylke-regionen frå tida etter reformasjonen og fram til i dag. 
Museet legg stor vekt på samfunns- og samtidsengasjement. 
Hovudsetet er på Sand i Suldal kommune. 

Framhald av drifta 
Institusjonen har føresetnadar for å drive vidare, og årsrekne
skapen for 2003 bygger på dette. 

Arbeidsmiljø 
Det sosiale og fysiske arbeidsmiljøet ved Ryfylkemuseet blir 
vurdert som godt. 

Ytre miljø 
Drifta av Ryfylkemuseet ureinar ikkje det ytre. 

Terjer Hidle 

Sand, 7. februar 2004 

Arnulv Honerød 
Styreleiar 

Tormod Skeie 

Ingrid Pettersen Torill W. Sandanger 
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Lars Pedersen Sanja lgnjatic 

Roy Høibo 
Direktør 
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Re v isj on s be ret n i n g 
Vi har revidert årsregnskapet for stiftelsen Ryfylkemuseet for 
regnskapsåret 2003, som viser et overskudd på kr. 178.356. 
Vi har også revidert opplysninger i årsberetningen om forut
setningen for fortsatt drift. Arsregnskapet består av driftsregn
skap, balanse og noteopplysninger. Arsregnskapet og årsbe
retningen er avgitt av stiftelsens styre og styrer. Vår oppgave 
er å uttale oss om årsregnskapet og øvrige forhold i henhold 
til lov og forskrifter. 

Vi har utført revisjonen i samsvar med lov om stiftelser og god 
revisjonsksikk. God revisjonsskikk krever at vi planlegger og 
utfører revisjonen for å oppnå betryggende sikkerhet for at 
årsregnskapet ikke innehelder vesentlig feilinformasjon . 
Revisjon omfatter kontroll av utvalgte deler av materialet som 
underbyger informasjonen i årsregnskapet, vurdering av 
benyttede regnskapsprinsipper, samt vurdering av innholdet i 
presentasjon av årsregnskapet. l den grad dte følger av lov og 
god revisjonsskikk, omfatter revisjon også en gjennomgang 
av stiftelsens økonomiforvaltning og den interne administra
tive kontroll. Vi mener at vår revisjon gir forsvarlig grunnlag for 
vår uttaleise. 
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Vi mener at: 
• årsregnskapet er avgitt samsvar med lov og forskrifter og 

gir uttrykk for stiftelsens økonomiske stilling pr. 31. desem
ber 2003 og for resultatet i regnskapsåret i overensstem
melse med god regnskapsskikk 

• ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og 
oversiktlig registrering og dokumentasjon av regnskapsopp
lysninger i samsvar med lov og god regnskapsskikk i Norge 

• opplysningene i årsberetningen om forutsetningen for fort
satt drift er konsistente med årsregnskapet og i samsvar 
med lov og forskrifter 

• stiftelsens regnskap er i samsvar med stiftelsens formål 

Mette Jensen Moen 
fylkesrevisor 

Inge Gulliksen 
revisor 
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Bygningane på Kolbeinstveit 
ein katalog 

Hovudbygning (heimahus) 
Opphavleg hus på garden. Truleg ferdig oppsett på staden 1851. 
Suldals-hus (Ryfylke-hus) i vel utvikla form med stove, stovekam
mers, bu, buakammers, gang og kjøkken i 1. høgda. Stove/em, bua
fem, ark (kvist) , skråkammers og loftsrom i 2. høgda. Delar av mate
rialane truleg frå eldre hovudbygning. Bygningen blei freda i 1941. 
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Løe 
Opphavleg hus på garden. Samanbygd driftsbygning truleg ferdig 
oppsett på staden 1851. Truleg ei samanbygging av gjenbruksmate
rialar og nye delar. Fjas, stall, sauhus, hevdaløe, vedaskut og vogn
skut i 1. høgda. Låve og høyrom i 2. høgda. Do bygt inntil i vestre 
enden. 
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Hestehus (stall) 
Opphavleg hus på garden, men truleg noe yngre enn dei øvrige 

gardshusa. Stallen er sett opp i kinningslaft, og er såleis truleg gjen

bruk av ein eldre bygning. 

Eldhus (toalettbygg) 
Opphavleg hus på garden. Truleg sett opp av tømmer frå ei kvem ein 

gong etter krigen. Ombygd til bruk for toalett- og vaskefunksjonar i sam
band med drift av campingplass på 1960-talet. Rehabilitert på nytt 2004. 

Stabbur 
Frå B/eskestad. Kjøpt av Nils Haugen i 1948 eller 1951, flytta til 
Kolbeins/veit i 1956. Stabbur i ei høgd som blei kjøpt av museet og 

flytta til Kolbeinstveit 

Loft 
Frå Guggedal i 
Bråtveit (Jakob 
Bakka). Freda på 
sin opphavlege 
stad i 1925. Kjøpt 
av museet i 1934 
og flytta til Mostun i 
Stavanger året 
etter. Flytta tilbake 
til Kolbeinstveit 
etter at garden blei 
bygdemuseum i 
1956. Loftet frå 
Guggedal er eit av 
dei få middelalder
bygningane på 
Vestlandet. 
Tømmeret i over
gangen mellom 1. 
og 2. høgda er 
hogge våren 1281. 





Smie 
Opphavleg hus på garden. Sett opp i sinklaft. Truleg oppsett da 
tunet blei reist kring 1850. 

Hjulhus 
Hjulet er frå 
Nerheim. Huset 
blei sett opp av ei 
bygdeutviklings
gruppe i 1994. 

Hus for trøskemaskin 
Frå Førland. Flytta til Kolbeinstveit 1986. 

Turkehus 
Frå Helganes. Truleg flytta til Kolbeinstveit 1956/57. 



Husmannsstove (Røsselistova) 

Kvernhus 
Frå Mo ( Josef 
Nerheim). 
Truleg flytta til 
Kolbeinstveit 
1956/57. 

Frå Røsselio, husmannsplass under Våge. Gåve Frå Sigurd Våge. 
Flytta til Kolbeins/veit 1956/57. 

Badstove 
Frå Bråtveit (Torbjørn Guggedal). Truleg flytta til Kolbeins/veit 1956/57. 

Stølshus 
Frå Nes/ia (Leiv 
Haugen). Sett 
opp på 
Kolbeins/veit 
1966. 
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