Ei kulturhistorisk rundreise
langs etter vegane i Bremanger kommune
av Årstein Svihus
Bremanger har ei rik og interessant historie, og
ein del av ho er også godt synleg for den som
bur her eller er på besøk i form av
bygningsmasse, kulturminne og kulturlandskap.
Framstillinga vidare er meint som ei kortfatta
kulturhistorisk rundreise med nokre små
smakebitar frå bremangerhistoria.
La oss byrje med å ta ein avstikkar til Botnane.
Her – ut mot opne havet – ligg nokre av dei
flottaste kulturminna frå bronsealder Vestlandet
kan by på. Mellom Sørbotten og Sletten i
Nordbotten ligg det 8 særmerkte gravrøyser frå
eldre bronsealder (1800-1000 f.Kr.).

Botnane.
Foto: Sigbjørn Sørbotten

...
Statussymbol og hierarki

Gravrøysene i Botnane.
Foto: Marit Anita Skrede

Sjølv etter fleire tusen år er gravrøysene i
rimeleg god forfatning, slik at ein framleis
kan la seg imponere over storleiken og alt
arbeidet som har lege bak. Den største røysa
er heile 36 meter i tverrmål, medan den
minste har eit tverrmål på 14 meter. Ein
skjønar difor at det ligg ein dryg
arbeidsinnsats bak bygginga, og at dette ikkje
var noko som kunne komme alle avlidne til
gode, men vitnar om eit hierarkisk samfunn.
Gravrøysene er såleis gode symbol på kulturog samfunnsutviklinga ut etter
bronsealderen.

...

Medan ein spekulerer på korleis desse vart til kan ein tenkje seg tilbake til livet i Botnane for
3-4000 år sidan:
Ein mektig personlegdom er avliden og er gjort klar for den siste reisa. Den avdøde, kanskje
ein mektig høvding eller ei storkvinne, blir lagt i ei opplødd kiste av steinheller saman med
personlege eigenlutar som våpen eller utstyr. Deretter tek ein til på det tidkrevjande arbeidet
med å dekka over grava med tonn på tonn med stein. Ein seier seg først ferdig med grava når
den ligg som eit markert berg i landskapet.
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Sidan gravrøysene på Botnane er opna ser
ein også at dei er bygd opp etter same leisten
som på kontinentet. Det nedste laget i grava
er eit lag av små rullesteinar. Deretter har ein
bygd ei kiste av heller for den døde. Forma
på kista i ”Nordre røysa” har blitt tolka slik
at den gravlagde låg med hovudet mot sør.

Gravstaden i Botnane.
Foto: Ståle Sørbotten

Bortsett frå nokre potteskår og nokre
beinbitar har ein ikkje funne restar av verken
den døde, eller det vedkommande fekk med
seg i grava. Frå andre graver veit ein derimot
at det var vanleg at menn fekk med seg øks,
sverd, dolk eller andre våpen, medan kvinner
vart gravlagt med pyntegjenstandar som
forseggjorte beltespenner og smykke.

...

Kystrøysa, eit landemerke
Medan gravrøysene i Danmark og Nord-Tyskland vart dekka med eit tjukt lag jord over
steinmassen, var skikken langs kysten i Noreg å nøye seg med ei naken steinrøys. Denne
særskilte gravforma blir kalla for kystrøyser. Sidan steinen ikkje er dekt til med jordmasse
har dei heller ikkje grodd ned, men er ennå, kring 3000 år seinare, godt synlege for den som
fer forbi. Det at dei er godt synlege er neppe tilfeldig, men synleggjer at gravrøysene hadde
funksjonar ut over å vere staselege graver. For medan nokre av røysene er samansøkte i dag,
var dei i samtida ruvande i landskapet. Det at fleire av dei er lagt oppe på berg eller høgder
tyder på at dette var tilsikta. På den måten var dei lett synleg frå sjøleia, slik at dei som fòr
forbi vart gjort merksam på at her var samla både folk og makt. Eller kanskje var det først og
fremst omsynet til den døde som var avgjerande? Einskilde røyser er nemleg slik bygde at det
er betre utsyn enn innsyn.
Vidare frå Botnane går turen til Svelgen.
Frå Sletten køyrer ein først gjennom eit
heller nake og steinut kystlandskap, men
når ein kjem innover i fjordane har ein snart
sjøen på den eine sida og skogkledde lier
opp mot fjella.
Inst i Midtgulen kan ein sjå den tunge
furuskogen reise seg frå moreneryggane ved
fjorden og opp mot heia og vidare innetter.
For 500 år sidan fann ein slike furuskogar
mange stader langs kysten, men no er det få
att. Rovhogst på 1500- og 1600-talet,
mellom anna for sal til hollendarar og
skottar, er noko av forklaringa, eit kaldare
klima ei anna.

Indrehus.
Foto: Audun Indrehus

...
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Svelgen

Svelgen.
Foto: Kjørslevik, Styve og Rogne

Svelgen er ein ung bygdeby, tufta på den kraftkrevjande
industrien som prega store delar av 1900-talet. Stadnamnet
kjem nettopp av Svelgselva som tidlegare kasta seg fritt ned
mot Nordgulen. Med kraftutbygginga under og etter første
verdskrigen vart Svelgselva tamd og vart ein del av basisen
for kraftverket og snart ei samfunnsdanning. Om lag 400
arbeidarar var i verksemd i anleggstida og i 1918 vart det
første elektriske ljoset kveikt av kraft frå Bremanger
kraftselskap. Ein vona då å kunne nytte krafta til å bygge
opp eit sinkverk med 500 tilsette, men dei planane stranda
snøgt då krigsåras kraftige etterspurnad etter metall vart
erstatta av økonomisk tilbakegong og uvisse. I 1928 vart
den første smelteomnen i Bremanger teken i bruk då A/S
Bremanger Kraftselskap byrja rujernsproduksjonen. Før
krigen var det tilsett om lag 160 arbeidarar ved verket, som
gjerne vart kalla rujernsverket eller berre verket.

...
Verkeleg fart på sakene vart det først etter krigen,
og mykje av det som i dag er Svelgen sentrum
vart forma i veksttida på 1950- og 1960-talet. Til
å byrje med var hovudproduksjonen rujern,
seinare ferrosilisium og silgrain.
I 1982 vart rujernproduksjonen lagt ned, men
produksjonen av silgrain og ferrosilisium går
framleis for fullt. Om lag 155 menneske er i dag
tilsett ved verket, noko som gjer dette til den klart
største arbeidsgjevaren i privat sektor i
Bremanger.
Elkem Bremanger i Svelgen.
Foto: Gunnar Skjølberg

...
På vegen over til Ålfoten kan ein sjå delar av
det damsystemet som har forma
industrireisinga i Bremanger, og er ein heldig
vil ein i piskande regnvêr kunne sjå korleis
fjella fungerer som gigantiske regnfangarar
som leier regnet mot magasina.

Karakteristiske fjellformasjonar ved Svelgen.
Foto: Kjørslevik, Styve, Rogne

...
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Seterliv
I Myklebustdalen, der heia flatar ut før hellinga ned
mot Ålfoten, ligg Myklebustsetra. Dette er ei av dei
siste setrane i Sogn og Fjordane som framleis er i
drift, og her har vore drift lenge. Den eldste
bygningsmassen består av 10 sel, 10 fjøs og 10 løer.
Kor gamle desse er veit ein ikkje, men sela hadde
grue og ljore, og er difor truleg frå før 1850. Setra
var på det meste delt mellom 12 brukarar på
Myklebust. Seterdrifta er ein driftsmåte med
eldgamle røter og var ein viktig del av gardsdrifta
heilt fram til krigen. Ved seterteljinga i 1907 vart
det registrert 10 000 setrar berre i Sogn og Fjordane.
Kvar og ei av desse hadde ein sentral plass i
gardsdrifta.

Myklebustsetra. Foto: Rune Ripe

...

For før det mekaniserte jordbruket slo gjennom for
fullt skjedde storparten av produksjonen om
sommaren. I løpet av nokre hektiske sommarveker
vart ein stor del av avdråtten, avkastinga frå februket,
henta ut. Vinteren var derimot ei meir passiv årstid
der føremålet først og fremst var å halde liv i dyra til
neste sommar. I ein typisk seterkommune som gamle
Davik føregjekk truleg ein tredjedel av
mjølkeproduksjonen på setra.
Myklebustsetra. Foto: Rune Ripe

...
Seterlivet var nok på mange måtar ei
strevsam tid, men også ei rik tid. For
seterlivet kunne også by på eit yrande
folkeliv. Dei var jo ein heil flokk i seg sjølv
budeiene og gjetargutane som budde på sela.
Dessutan var det heller ikkje lange vegen
over til Viksetra, rett på andre sida av
Setrevatnet. Med så mange jenter samla på
ein stad var det nok også likt seg at det slang
innom mang eit guteskinn om
laurdagskveldane. Om sundagen hendte det
også at heile familien tok turen frå bygda for
å samlast på setra til rømmegraut, og kanskje
felespel og dans.

I setrefjøsen på Myklebustsetra.
Foto: Rune Ripe

...
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Huldrefolk og rovdyr
Huldrefolk skal også har vore tittgjengde gjestar
på setrane, etter det som er fortalt. Med rikt fiske
og mykje vilt var Myklebustdalen ein framifrå
stad for dei ”blåkledde”. Frå Myklebustsetra er
det fortalt om møte med jamvel huldrefolket
sjølve og buskapen deira. Dette var eit folk som
lett kunne skape store vanskar for seterdrifta
dersom dei kjente seg trakka på, men som også
kunne yte god hjelp dersom ein kom overeins.
Myklebustsetra i 1930-åra.
Eigar: Astrid Midthjell

....

Myklebustsetra.
Foto: Randi Tveit Solheim

Om tilhøvet mellom folk og huldrer kunne vere bra, var
forholdet til bjørn og anna rovdyr jamt dårleg. I dette
området kunne ein for godt og vel hundre år sidan støyte
på både ulv og bjørn som såg med svoltne auge på
husdyra som gjekk og feita seg opp. Den siste bjørnen
vart skoten her i 1888 på Svorsegga. I dei seinare år har
det vore sett lite av både rovdyr og huldrefolk. Sjølv
om det framleis er drift på Myklebustsetra er det nok
ikkje så livleg som før, i alle fall ikkje om sommaren.
Under hjortejakta om hausten kan det derimot vere stor
aktivitet, og her er også hytter for utleige sommar som
vinter.

...
Ålfoten kyrkje
Ein bør ta vegen innom Ålfoten, ei av dei fagraste bygdene i regionen. Her finn ein også den
særmerkte Ålfoten kyrke. Bygd i 1610 er ho den eldste trekyrkja i Nordfjord. Rett nok har ein
ikkje vore like trygg på om ho vart bygd i 1610, og 300-års jubileet vart såleis feira så seint
som i 1978. I alle høver er ho eit særs godt bevart døme på eit enkelt gudshus med lite anna
utsmykking enn altertavla. Også døypefonten og dåpsfatet er enkelt og nøysemd utforma.

Ålfoten kyrkje, inne og ute. Foto: Rune Ripe
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Forboden frukt, synd, drap og sjølvdrap. Ei tragisk hending i 1751
Aust for vegen mellom Ålfoten og Davik finn ein
Hjeltneset. Dette er ein stad som skal ha fått namnet
fordi hjaltlendingar (shetlendingar) handla tømmer
her. Her ligg den stille fråflytta staden Askevikja,
som for meir enn 250 år sidan var åstad for ei grov
drapssak.
Den 25. januar 1751 dreiv liket av ei kvinne i land
ved Flòtøyna. Kvinna heitte Abelone Kristine
Limrup, og det vart snart klart at ho ikkje hadde
hamna i sjøen ved eit ulykkestilfelle. Skallen var
nemleg knust, og ho var merkt med 11 knivstikk.

Isane, med Hjeltneset i bakgrunnen.
Foto: Rune Ripe

...
Abelone hadde sidan 1739 budd på Ystevikja, ein plass under Askevikja. Tidlegare hadde ho
og mannen, Nils A. Tyndgreen, drive gjestgjevarstaden Hestenesøyra. Nils sørgde etterkvart
for å setje denne verksemda over styr med drikking og slåsting, før han til sist stakk sin veg.
Abelone flytte då til Askevikja der ho hadde eit lite øltapperi og ei einsleg ku. Sjølv om det i
sesongane nok var ein og annan jekteførar og fiskarlag som var innom for å leske seg på
vegen ut fjorden, vart det ikkje rare fortenesta av denne verksemda. Det var likevel ikkje
sviktande ølsal som vart hennar bane, men ein konflikt med jordeigaren Elling Oleson. Elling
og kona Anne kom ikkje godt ut av det med Abelone, og det var Elling som sendte ho ut av
denne verda.

Davik. Utsikt frå Skaret.
Foto: Sølvi Joensen

Sjølv om Ystevikja ikkje nett var nokon edens
hage var det også her eit spørsmål om forbodne
frukter som fekk fatale følgjer. Abelone tok eple
frå ein apal og Elling meinte at han som
grunneigar hadde rett på halvdelen av desse, men
Abelone ville ikkje gje i frå seg eit einaste eple.
Det var ikkje store verdiane det var snakk om,
epla var berre verdt 8 skilling (det gjekk 96
skilling på ein dalar). Kanskje hadde dei krangla
om dette heilt sidan epla vart hausta, og no, i
januar, utvikla krangelen seg i uforsonleg retning.
Korleis ting skjedde vidare og kva som vart sagt
veit ein ikkje. Det som derimot er klart er at enden
på saka vart at Elling til sist gøyv laust på
Abelone.

...
Først tok han ein årekjepp og slo ho over nakken slik at ho falt overende. Deretter gjekk han
laust på henne med kniv og stakk på nytt og på nytt. Av dei 11 knivstikka ein fann spor etter,
hadde fire ramma kroppen, spreidd frå halsen til mage. Då illgjerninga var utført kasta han
liket på sjøen. Det er fortalt at Abelone deretter rak til Flotøyna, motstraums og mot ein
forferdeleg storm. Elling vart teken i forvaring hjå bygdevaktaren Kristoffer Rønning. Sidan
klarte han å komme seg ut og springe på elva der han drukna seg. Buet etter Elling vart
deretter overteke av kongen.
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Davik
Davikbygda ligg fagert til på sørsida av Nordfjord.
Dette var tidlegare eit viktig lokalt sentrum. Futen
budde her på 1600-talet, og då Davik i 1740 vart
skilt ut som eige prestegjeld (frå Eid) vart
prestegarden lagt hit. Ved kyrkja, bygd i 1886, finn
ein ei minnestøtte over ein vidkjent prest som virka
store delar av livet i Davik, nemleg Claus Frimann.
Frimann vert ofte omtala som sildepresten, og
nemnd i same ordedrag som Petter Dass. Han skreiv
fleire samlingar med songar som spente frå
naturskildringar, salmar og skildringar av
kvardagsslitet. Mest kjent er nok ”Ondt ofte lider
den fiskermand”, men også den noko pompøse visa
”Een Birkebeenersang blir framleis avsungen ved
festlege høve.
...

...

Borgstova og minnestøtta
over Claus Frimann på Davik.
Foto: Ukjent

«Pigers Skoe at kysse,
Pattebarn at bysse,
Var ei Nordmands Viis;
Med en halv avhugget Hake
Sin Vendindes Kyss at tage,
Det var Nordmands Viis»

Frimann var også oppteken av gardsdrift og bygde opp sitt eige bruk, smålåtent nok kalla
”Frimannslund”, til eit mønsterbruk. Når ein er i Davik kan ein også få eit godt innblikk i
korleis vanlege folk streva seg fram eit utkomme, og det ikkje for så alt for lenge sidan.

Jørntunet er eit gammalt
gardstun i Davik med
bygningsmasse frå 1800-talet
omgjeve av eit flott
kulturlandskap.
Foto: Bård Fløde
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Rugsund handelsstad
Etter å ha passert gardane Daviknes, Askeland,
Endal, Otteren, Elde, Hesjevåg og
Hesjevågbakke, kjem ein til Rugsund. Dette
smale sundet har vore ein møtestad i uminnelege
tider. Rugsund er ein av tre handelsstadar i
Bremanger som har røter tilbake i tida før
handelslova av 1842. Den gode plasseringa midt
i ferdsla til Bergen gjev grunn til å tru at
området kring Rugsund har vore eit knutepunkt
langt tilbake. Her har ein truleg drive med
handel i ei eller anna form sidan mellomalderen,
i alle fall etter at folk byrja å samlast til messe i
kyrkja her.

Rugsundstraumen med Hornelen i bakgrunnen.
Foto: Gunnar Skjølberg

...

I følgje sagaen om Sverre Sigurdsson gjekk
biskop Nikolas Arnesson inn til land her og
venta på betre bør. Nikolas var ein viktig part i
striden mellom Sverres birkebeinarar og
baglarane. Nikolas var son av dronning Ingrid
og lendmannen Arne på Stårheim. Ingrid og
følgjet hennar skal kring 1200 ha blitt angripne
av Sverre sine birkebeinarar i eller ved
Rugsundstraumen. Både Ingrid og følgjet
hennar drukna her då overfallsmennene søkte
skipet deira.
Rugsundstraumen.
Foto: Gunnar Skjølberg
...

Noko handelshus i meir moderne forstand kom
derimot mykje seinare, og hang saman med at
handelen vart stadig meir kontrollert av staten.
På 1500- og 1600-talet hadde skottar og andre
drive ein omfattande handel langs kysten. Dei
var først og fremst ute etter tømmer, men kjøpte
også ein del tjøre, smør og fisk. I Rugsund veit
ein at dei kjøpte tømmer, tjøre og tønneband.
Slik handel ramma borgarane i Bergen, og det
vart kravd større kontroll med handelen slik at
berre dei som hadde byborgarskap skulle ha
handelsrett.
Rugsund kyrkje.
Foto: Randi Tveit Solheim
...
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Det var i denne samanhangen det vart
kremmerleie og borgarsete i Rugsund.
Borgarane på staden vart såleis eit viktig
bindeledd mellom folka i området og
Bergen.

Rugsund kyrkje.
Foto: Ukjent
...

Det var borgarar frå Bergen som først tok til med organisert handelsverksemd i Rugsund, først
på Straumen, deretter på Storøyna før den etter 1666 vart lagt til Rugsundøy. Den første
borgaren ein kjenner til var Henning Jørgenson på Straumen, deretter Jens Manderup som
budde på Storøyna. Den første borgaren som heldt til i Rugsund var truleg Jørgen Larsson
som døydde i 1695. Enkja hans Margrete prøvde å drive handelen vidare og selde mellom
anna brennevin, øl og tobakk. Dette hadde ho ikkje lov til, og den nye gjestgjevaren Abraham
Knutsen reiste sak mot henne og fekk ho dømd til å bøte med ei tønne øl som skulle gå til
”Fattighuset” i Bergen. Det vart likevel ikkje slutt på handelen hennar Margrete. I 1714 klaga
den dåverande gjestgjevaren Eirik Pedersen ho for ”prangeri”, altså ulovleg handel. Dei vart
forlikte om at ho skulle flytte til Liset i Berle og at Eirik skulle vere med å betale
flyttekostnadane.
Gjestgjevarstaden fekk faste former i
Rugsund etter prestesonen Thomas
Nielsson Friis frå Vanylven fekk
skøyte på gjestgjevarstaden i 1728.
Han overtok då eit kremmarleie med
borgstove, løe og fjøs. Denne slekta
kom til å drive staden dei neste 160
åra, men svigersonen til Thomas N.
Friis heldt på å setje det heile over
styr. Lars Jakobson Flølo var gift med
Boel (Thomasdotter) Friis og overtok
etter Thomas N. Friis i 1734.

Rugsund handelstad.
Foto: Hildegard Nygård

...

Det synte seg snart at Lars var ein brutal type med alt for sterkt trong til sterk drykk. Etter få
år stemna Thomas svigersonen sin for at han ikkje hadde gjeve han og kona, Elisabet, det dei
hadde krav på av forsørging. I tillegg, hevda Thomas, fòr Lars med herjing og fylleri. Han
hadde fleire gonger truga kårfolket med kniv, slege ut vindauga tre gonger og elles oppført
seg valdeleg. Det var eit liv i ”synd og ondskap”, meinte Thomas. I 1744, etter å ha drive
verksemda i 10 år, miste Lars privilegia og Rugsund hamna på Tvangsauksjon. I 1746 måtte
han også stå til rettes for kyrkjelyden for drikking og for å halde seg borte frå nattverden i tre
år.
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Same året flytte han og Boel til Vingen.
Sjølv om dei som rydningsfolk slapp
bygselavgift dei første åra, var det nok
kummerlege kår dei levde under. Begge
døydde i 1764, vel femti år gamle.

Rugsund med Hornelen og brua i bakgrunnen.
Foto: Rune Ripe

...

Lars Erikson Glad fekk skøyte etter Flølo i 1744, men selde alt same året vidare til Thomas
Thomassen Friis, son av Thomas N. Friis. Gjestgjevarstaden gjekk dei kommande
generasjonane inn i ei tid med jamn vekst. Det vart handla med brennevin øl og tobakk, og
mang ein reisande overnatta her.
Gjestene var i første rekke bønder på veg til
Bergen og fiskarar som trengte eit tak over
hovudet under sildefisket, men også
høgtståande embetsmenn la att ein del
pengar for kost og losji medan dei låg
vêrfast, eller venta på skyss vidare. På jamna
var også bygdefolket sin trong til brennevin
ei kjærkommen inntekt for handelsstaden.
Mykje av denne sorten var seld, dei gongane
det var gudsteneste i Rugsund kyrkje.

Rugsund og Leirgulen. Foto: Gunnar Skjølberg
...

Familien Friis vart etterkvart store
jordeigarar. Sist på 1700-talet åtte dei
gardar og gardpartar i Kvalheim,
Hjelmeland, Almenning, Totland,
Fagerli, Skorpa, Ytre Hauge, Marøya.
I tillegg til desse nordfjordgardane
åtte dei også Sande på Sunnmøre og
Sandvik i Gulen.

Småbåthamna på Kolset. Foto: Randi Tveit Solheim
...
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Handelen tok ei ny vending då Henrik Didrik Echoff Friis tok over i 1819. Han gifta seg då
med Maren Elida, dottera til den førre gjestgjevaren og Henrik sitt søskenbarn. I Henrik si tid
ekspanderte handelen på staden og bygningsmassen vart utvida og ombygd til den forma ein
kjenner til i dag. Det var særleg det gode fisket som dreiv fram handelen på staden, og sjølv
om kyrkja brann ned i 1834 og seinare vart bygd opp att på fastlandet var det mykje aktivitet i
Rugsund. Henrik vart også den første ordføraren i Davik herad etter innføringa av
formannskapslova i 1837.

Sonen Thomas Andreas Friis tok over
i 1858. Tilhøva vart no etterkvart
vanskelegare for handelsstaden fordi
fisket slo feil. Det hjelpte nok ein del
at det vart etablert ein stoppestad for
Fylkesbaatane i Rugsund på 1860talet, og at ein i 1876 fekk postopneri,
men samstundes hadde konkurransen
frå andre handelsstader auka. I 1893
miste han også løyve til å selje
brennevin fordi avgifta ikkje hadde
blitt betalt inn.
Hornelen og hurtigruta Polarlys.
Foto: Rolf M . Sørensen
...

Sonen Henrik hadde drifta ein tiårsperiode, men i 1898 vart det slutt og staden kom på
auksjon. Petter C. Wiese, handelsmann på Dombestein fekk då skøyte på staden.

Medan ein er i Rugsund bør ein også vitje
Rugsund kyrkje frå 1838. Ho vart teikna av H.
F. Linstow, også kjent for å ha teikna Det
kongeleg slott i Oslo. Kyrkja er rikt utsmykka.
Foto: Randi Tveit Solheim

Wiese selde seinare til Harald Skaar i 1916.
Denne familien heldt fram med drive staden ut
hundreåret. Brennevinshandelen vart ikkje teke
opp att etter at familien Friis gjekk frå verksemda
(Wiese fekk ikkje løyve), og posten og
dampskipsekspedisjonen vart flytt til fastlandet.
Handelsverksemda vart derimot utvida til også å
omfatte handel med trelast og handel og
tilverking av fisk og sild. I nyare tid har det på
nytt blitt satsa på overnattingsgjester i Rugsund.
Gjestene er no for ein stor del turistar og båtfolk
som blir tiltrekt av den gamle gjestgjevarstaden
med bygningar som vart freda alt i 1924.

...
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Tusenårsstaden Gloføyke

Gloføyke. Foto: Rune Ripe

Frå Rugsund følgjer ein den nye brua over til
Rugsundøy. Her ligg rasteplassen og tusenårsstaden
Gloføyke; ein stad som kan kallast Bremanger si
kulturhistoriske vogge. Her finn ein spor etter 8000
år gammal busetnad. Og her var ein fin stad å slå seg
til, men då ikkje på grunn av utsikta mot Hornelen,
som kan vere grunn god nok, men på grunn av det
rike fisket i Skatestraumen.

Utsikt frå Gloføyke mot Hornelen.
Foto: Randi Tveit Solheim
...

På grunnlag av desse
lokale ressursane utvikla
det seg i dette området
ein varig busetnad.

Gloføyke. Foto: Rune Ripe
...
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Noregs største samling av steinalderbuplassar
Etter at det nye fastlandssambandet
stod ferdig i 2002 vart Skatestraumen
eit viktig knutepunkt for den ytre
vegferdsla mellom Sunnfjord og
Nordfjord. Vegprosjektet kom ikkje
berre til å knyte Bremanger og
Rugsundøy til fastlandet, men vart
også ei bru til fortida. Dei mange
arkeologiske funna på staden har
nemleg gjeve ny kunnskap om
steinalderen.

Kolset. Foto: Rune Ripe

...
Der no asfaltvegar, bruer og tunnelar bringer folk over Rugsundøy, fann ein om lag 100
buplassar, noko som gjer dette til den største konsentrasjonen av steinalderbuplassar i heile
landet. Dei arkeologiske analysane tyder dessutan på at det var heilårsbustader, og ikkje
nomadiske slik ein skulle vente.

Med utgangspunkt i dei viktige
fiskeressursane i Skatestraumen vart ei varig
samfunnsdanning forma, kanskje som eit
regionalt sentrum. Her budde familiar på
den same buplassen i fleire år, og truleg
flytta dei heller ikkje langt når dei bytte
bustad. Arkeologar har spekulert i om
flyttinga ikkje var nomadisk, men reint
praktisk ved at familiar skifte bustad når
stanken frå møddingen vart for sterk.
Kanskje flytte dei berre eit kort stykke, som
over på andre sida av Skatestraumen.
Rugsundbrua.
Foto: Randi Tveit Solheim

...
Analyser av møddingane fortel oss at om lag 90 % av beinrestane var frå ulike fiskeslag,
medan resten kom frå sel og hjort. Andre funn i området er ulike reiskap til fiske og fangst.
Mellom anna har ein funne søkkestein, pilspissar, flintdolkar og økser, men også noko som
truleg er barneleikar og pynteting. Samla syner desse funna at ein dreiv handel/bytteverksemd
med andre delar av landet og at også varer frå kontinentet vandra nord til Bremanger.
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Helleristingar
Sjølv om fiske og jakt var avgjerande for
busetnaden, levde folk heller ikkje då av
maten åleine. Dette finn ein rike prov på i
Vingen der ein finn mektige kunstutrykk frå
steinalderen i form av helleristingar.

Helleristingar i Vingen
Foto: Hildegard Nygård
...

Der står dei som avskuggingar frå ei forn gåtefull tid. Og her har dei stått lenge, dei eldste
kanskje i 6000 år og dei yngste truleg 4000 år. Av dei vel 2000 figurane som i dag er
registrert i Vingen helleristingsfelt er kring 1500 funne i sjølve Vingen, medan resten ligg i
Vingelven, i Fura og på Hennøy. Dette gjer Vingen til det nest største helleristingsfeltet i
Noreg, og det klart største på Vestlandet.

Jakt eller fruktbarheit
Motiva syner eit stort mangfald, noko som ikkje er rart når ein veit at det truleg er 2000 år
mellom dei eldste og dei yngste helleristingane. Hjortefigurar dominerer, men ein finn òg
ristingar som kan førestille slangar og hundar, samt ein del menneskefigurar av begge kjønn. I
tillegg til desse finn ein og ei mindre gruppe med abstrakte framstillingar der nokon ser ut
som våpen eller verktøy, medan andre ikkje lar seg plassere. Særleg dei yngste helleristingane
har ei abstrakt form.

Ein veit ikkje sikkert kva funksjon
kunstverka hadde, og ulike teoriar ligg til
grunn for dagens forståing. Sidan
hjortemotiva er dei mest framtredande har
desse vore i sentrum av tolkingane.
Den eldste tolkinga er at dei representerer
ein jaktmagi der ein trudde avbildingar ville
gje eit betre jaktutbytte, eller kanskje som
ein slags takk for vellykka jakt? I følgje
denne teorien var Vingen sluttpunktet for ei
organisert jaging av hjort frå fjellet og ned
mot dei bratte stupa ved Vingen, det som
vert kalla styrtjakt.
Hjort. Foto: Randi Tveit Solheim

...
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Nyare tolkingar legg derimot mindre vekt
på jaktmagi, men er meir opptekne av
Vingen som eit seremonielt senter. Her ser
ein tildømes for seg at plassen vart brukt til
å markere overgangen frå barn til vaksen,
eller kanskje fann her stad seremoniar som
ettertida ikkje kjenner til.

Helleristingar frå Vingen.
Foto: Gunnar Skjølberg

...

Det har også blitt hevda at hjorten representerte noko meir for steinalderfolket enn berre mat.
I følgje desse tolkingane kan hjorten ha vore eit fruktbarheitsymbol, eller ha vore knytt til
førestillingar om liv – død og gjenføding. Tanken om ein fruktbarheitskultus blir også
underbygd av mengda med kvinnefigurar og ulike ristingar som kan tolkast som kvinnelege
kjønnsorgan.
Kunstnarane sjølve har ikkje etterlete seg nokon guide til ettertida, og fleire tolkingar vil nok
komme. Alle tolkingane har i alle høve det til felles at dei ser for seg Vingen som ein større
samlingsstad, og ein må rekne med at folket i Skatestraumen utgjorde kjernen i den gruppa
som samlast.

Førde jaktlag i 1933.
Eigar: Ragnhild Bareksten
...
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Trollkjerringar og skrømt
Den nye undersjøiske tunnelen fører oss frå
Rugsundøy og over til Klubben og Hunskår
på Bremangerøya. På Hunskår ligg gardstuna
no fint på rekke, med hustak og vestveggar
dekte med skifer. I følgje segna låg Hunskår
ein gong i tida der Klubbura ligg i dag. Ein
dag kom ura rasande ned frå fjellet og over
både hus og folk. Etter denne ulykka har det
jamt spøkt i ura, vert det fortalt. Av og til,
helst i uroleg vêr, kjem det ein mann,
Klubburmannen til syne i ura. Det er og blitt
fortalt at ein seine nattetimar kan sjå lys og
Hunskår. Foto: Gunnar Skjølberg
høyre sukk og stønning frå ura.
...
Det er såleis ikkje å undrast at folk tidlegare kvidde seg for å gå dit nattetid. Av andre
overnaturleg hendingar er det fortalt om Blautemyremannen, ein tuftekall som skal ha hatt
tilhald ved nokre store steinar attmed Blautemyra.
Medan slike overnaturlege historiar kanskje er fortalt like mykje på skjemt som på alvor, har
Hunskår og vore åstad for alvorlege påstandar om trolldom. Den 23. juli 1658 vart Gjertrud
Andersdotter frå Hunskår halshoggen og brend etter skuldingar om trolldom. Av
rettsprotokollane kan vi lese at det vart retta mange skuldingar mot Gjertrud, både frå prest og
allmuge. Dei mest alvorlege påstanden var at ho kunne få folk sjuke. Oluf Nils Laugøen vitna
om at då han hadde nekta Gjertrud almisse, hadde ho som hemn sendt den eine kua til Oluf
Nils inn i dauden. Sjølv hadde Gjertrud stått opp frå dei daude to gonger, i følgje vitnemålet
frå Presten. På bakgrunn av desse og andre vitnemål (og tilståing) vart ho kjent skuldig i
skadetrolldom og omgang med djevelen. Straffa var å ”lide til boel och brand”. Dommen vart
fullført av skarprettaren ”Mester Jakob”.

Hornelen. Foto: Randi Tveit Solheim
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Berle-Kåre
På vegen vidare kan ein ta ein avstikkar til
Berle. Ei fredsameleg bygd med særprega
og fager kystnatur. For vel 1000 år sidan
budde her høvdingen Berle-Kåre. I følgje
Egilssoga var han ein ”gjæv mann og ovkar
så sterk og modig; han var berserk.” Sønene
hans Olve Nuva og Øyvind Lambe, har også
fått ein plass i sagaen fordi dei kjempa i
framstamnen på Harald Hårfagre sitt skip
under slaget i Hafrsfjord. Seinare var Olve
skald hjå kongen, medan Øyvind var i
hirden.
Berle. Foto: Ottar Senneset

...

Dei var såleis med på å kjempa fram eit samla rike og ei sterk kongemakt i Noreg. Den same
kongemakta førte etterkvart til at maktgrunnlaget for dei lokale høvdingseta vart sterkt svekte,
og snart forsvann frå stader som Bremanger.

Egil og venen Kveldulv Bjalveson (som
fekk namnet fordi han tok ulveham
nattestid!) hadde dels lagt grunnlaget for
sin status i regionen ved herjing og
plyndring, men soga fortel også at dei
dreiv med fiske, endåtil notfiske.

Biletet av Fiskholmen er det
Svein Ødegård som eig.
...
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Bremangerbygda
Vidare køyrer ein over heia og ned mot
Dalen der vegen langs Dalavatnet fører ein
ut til fjorden, eller Bremangerpollen, som
det står på kartet. På nordsida av fjorden
finn ein mange interessante kulturminne
omkransa av særprega natur. Sentralt i
bygda ligg Holmen, etablert som handelsog skjenkestad alt på 1600-talet, men her er
lite att av den originale bygningsmassen.
Noko lenger ute ligg Grotle gamle
kyrkjegard som vart nytta som gravplass frå
mellomalderen og fram til om lag 1900. I
dag er dette eit av dei finaste kulturminna i
Bremanger.
Førspollen i Bremanger. Foto: Gunnar Skjølberg

...

Flott er det også ute på sjølve Grotle der den kvite stranda Grotlesanden ligg vendt ut mot
storhavet. Her finn ein òg garden Ytre Grotle med ein interessant og vel bevart
bygningsmasse.

Har ein lyst på ein fjelltur er dette eit
godt utgangspunkt for å gå opp på
heia. Kvar sommar vert det populære
Vetenløpet arrangert her.

På veg ned frå Veten. Grotlesanden
i bakgrunnen. Foto: Elisabeth Solbakken

...
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Om ein vil, og har god tid, kan ein
også gå over til dei fråflytta
gardane i Vetvikja på nordsida av
Bremangerlandet.

Vetvikja.
Foto: Endre Indrehus

...
Kalvåg
Etter Grotle kan ein ta turen til
Kalvåg. Denne vesle tettstaden vaks
fram under det rike sildefisket på
1800-talet, og er framleis i dag mykje
basert på fiske og fiskeforedling. Her
er også mange av dei gamle sjøhusa
godt ivaretekne, og dannar såleis ei fin
ramme rundt ei veksande
reiselivsnæring.

Kalvåg. Foto: Randi Tveit Solheim

...

Steinholmen i Oldersundet.
Foto: Gunnar Skjølberg

Dersom ein har lyst til å gå seg ein tur ut frå
Kalvåg, kan ein tur til Geitholmen vere eit
godt val. Her har ein funne spor av
fiskarstover frå tida mellom 500 og 1000talet, og frå seinare tid veit ein at
nordfjordingar hadde fiskarstover her. I alt
kjenner ein til 6 stover bygd av
nordfjordingar frå Innviks- og Utviksfjorden
i dagens Stryn kommune. Stovene var som
oftast eigd i fellesskap av folka på ein gard
eller ei grend. Namna på stovene var også
etter heimstaden til eigarane, så som
Heggedalsstova, Ulvedalsstova og
Bergsetstova.

...
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Det er usikkert kva tid nordfjordingane fatta
interesse for området, men fleire av dei kan
sporast tilbake til siste halvdel av 1700-talet.
Plasseringa ute med Geitholmen var nok
ikkje noko dårleg val. Her var det kort veg ut
til fiskefelta, og frå Torshovden ovanfor
holmen hadde dei godt utsyn ut over havet
slik at dei tidleg fekk sjå om kval eller fugl
bar bod om sildeinnsig. Sjølve fiske
føregjekk i nærområdet, men det kunne og
slumpe til at fisken gjekk heilt innmed land
attmed Geitholmen.

Liset. Foto: Hildegard Nygård

...
Hovudfangsten var sild, men områda kring Frøya hadde også andre ting å by på. Torsk og sei
følgjer silda og også denne vart salta og seld vidare, men ein del vart sjølvsagt tatt med heim
som nyttig næringstilskot for familien.

Det var ikkje noko latmannsliv dei freista, karane
som rodde fiske frå Geitholmen. Etter at dei
hadde gjort unna ein lang dag på feltet stod det
att ei solid kveldsøkt. Fisken måtte sløyast og
saltast, medan garn og utstyr skulle klargjerast til
dagen etter. Dette var eit viktig arbeid, for det
kunne bli bale om ein vart hefta av garnviklingar
under sjølve settinga.

Vamråkbua i Kalvåg. Foto: Mariann Fosse

...

Sjølve butilhøva var nok etter dagens
målestokk heller primitive. Ei av
fiskarstovene er teikna av etter minnet og
fortel om eit hus som var 7,5 meter langt og
5 meter breitt, og med vegg av solide
tømmerstokkar. Her hadde dei bislag, stove
med ein liten hems, soverom med ei felles
seng. Dei hadde det altså ikkje særleg
romsleg, men fann likevel ofte ledig plass å
leige bort til andre fiskarar. Det var då
gjerne hemsen over stova som vart leigd
bort.
Kalvåg. Foto: Randi Tveit Solheim
...
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Med tolv mann og kanskje leigebuar var det
trongt om plassen. Stova skulle jo fungere
som både opphaldsrom, kjøkken og klestørk.
Ein kan difor førestille seg at lufta kunne bli
rimeleg tjukk og fuktig til tider. Særleg når
dagevis med regn førte til fånyttes forsøk på
å tørke kleda. Var vêret for ille vart det
landligge.

Kalvåg. Foto: Hildegard Nygård
...

Denne ledige tida var gjerne nytta til førefallande arbeid med båt og utstyr. Eller dei nytta
høvet til å hente fram øl og dram for å besøke andre ”fjæremenn.” Underhaldninga stod dei
for sjølve, og mang ein god historie vart nok servert i ulike versjonar kringom i stovene til liks
med trallar på munnharpe. Krangling og eit og anna slagsmål vanka nok også, men det skal
ikkje ha vore noko stort problem.
Også inne i Kalvåg kunne nok det yrande
folkelivet føre med seg litt av kvart av sosiale
aktivitetar. Fyll og spetakkel førekom rett
som det var, men samstundes var kyrkja
fullsett, og mange deltok på religiøse møte
utanom gudstenesta. Til presten si store
forarging var det også ein del av
kyrkjegjengarane som gjerne kombinerte
sterke helsebringande dråpar med
saliggjerande ord frå preikestolen.
Frøya kyrkje i Kalvåg. Foto: Gunnar Skjølberg

...

Sokneprest Koren skriv såleis i dagboka si for
1866: ”Under præfationen var der saadan støi i
kirken af folk som gikk ud og ind at jeg matte
afbryde og erklære, at jeg ingen altergang kunde
holde, dersom der ikke kunde blive stille.”
Men den store tilstrøyminga av folk hadde ikkje
berre sosiale verknadar. Ein slik regional
samlingsstad førte naturleg nok også til spreiing
av nye idear, både på teknologiske, religiøse og
politiske område.
Landsstemnet Forbundet Kysten, Kalvåg 2005.
Foto: Mariann Fosse
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Smørhamn
Frå Kalvåg går turen vidare til Smørhamn.
Eit godt stykke før ein via ferjeleiet
Smørhamn reiser inn til fastlandet att bør ein
stoppe ved gjestgjevarstaden Smørhamn med
røter tilbake til 1600-talet. Ein del av
bygningsmassen frå denne tida står framleis,
og også i dag er her råd å overnatte.
I den tida gjestgjevarstaden var i drift var den
av stor vekt både for folka lokalt og
styresmaktene.
Gamle Smørhamn. Foto: Hildegard Nygård

...
Slik det vart formulert av styresmaktene skulle Smørhamn vere ”et for de Rejsende anboende
og fiskesøgende Almues Mænd høinødvendigt Stæd”. Lokalfolket hadde trong for varmestove
og kanskje overnatting under fisket, men ikkje minst var det naudsynt å ha tilgang på varer og
utstyr. Samstundes ville også styresmaktene ha kontroll med kva som skjedde av handel på
dei ulike nivåa. Den lokale handelen vart forsøkt avgrensa til visse stader og personar, slik at
den ikkje gjekk ut over byane si rolle som handelssentrum.

Som eit ledd i dette var også retten til å drive
gjestgjevarverksemd strengt regulert av både
rettar og pliktar. Då Jørgen Berntson Balchen
fekk løyve i 1680, vart han i tillegg til rettane
kring handel og skjenking, pålagt å sjå til at
ingen fekk fri skyss utan at vedkommande
kunne framsyne ”Riktig pas” på at dei hadde
rett til det. I tillegg påla det gjestgjevaren å
sjå til at det ikkje vart fyll hjå han på
bededagar og andre heilage dagar. Løyvet
som gjestgjevar Georg Ross fekk av kongen i
1779 gjev også eit innblikk i kva handel ein
hadde rett og plikt til å føre.

Kalvåg. Foto: Randi Tveit Solheim
...

I kongebrevet vart det ramsa opp ei rekke med salsvarer til fiskeartiklar ein trengte i
kvardagen og anna til fest og fint. Han skulle mellom anna føre malt og humle, sirup,
slipestein, allslags brød, penn, blekkpulver og papir, fine og grove kammar, hattar og vadmel,
segl, såpe krutt, søkkebly, diverse sysaker, knivar og anna verktøy, steintøy, tobakk, kart og
kompass og dessutan tønner laga etter standardiserte mål. For Kongen (staten) var det truleg
særleg viktig at kunnskapen om kart og kompass var tilgjengeleg, men også at ein fekk lagt til
rette for at den same tønnemalen vart brukt i heile landet. På denne tida var ingen av delane
sjølvsagt.
22

Medan Jørgen Balchen var gjestgjevar fekk
dei ein gjev overnattingsgjest då Kong
Kristian V var innom på reisa si mellom
Trondheim og Bergen i 1685. Ein del år
seinare kom det på nytt kongeleg vitjing til
Smørhamn. Denne gongen var det kong
Fredrik IV som overnatta. Han var på reise
frå Bergen til Trondheim i 1704, og den 21.
juli la dei til i Smørhamn for natta.
Generaladmiral Gyldenløwe, som var med på
reisa, noterte i dagboka si at husa i
Smørhamn var tekte med torv og hadde
beitande lam gåande på taket.

Smørhamn ferjeleie. Foto: Gunnar Skjølberg

...
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