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Nynorsken
i Sogn og Fjordane 
har fått brei plass 
i dette nummeret. 
Artiklane i dette og 
førre nummer av 
Kjelda vil bli lagde 
ut på internett 
på Fylkesarkivet 
sine sider. Her vil 
det og etter kvart 
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nynorsken i Sogn og 
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Orgelharmoniumet i Ortnevik kyrkje – det eldste og best ivaretekne 
kyrkjeinstrumentet i Sogn og Fjordane? Det kom til Ortnevik i 1925 då 
kyrkja vart teken i bruk. Tidlegare stod det i Kyrkjebø kyrkje der det var på 
plass til vigslinga, 8. og 9. oktober, 1869. Sjå side 6 - 9, og side 80.
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Felles gjenstandsbase 
for musea
I 2005 vart gjenstandsbasane til 
musea i Sogn og Fjordane samla i 
ein felles fagbase. Samstundes vart 
det mogeleg for brukarane å søkja i 
denne basen på Internett. 

Det er første gong her i landet at ein 
regional fellesbase for musea vert opna 
for søking via Internett. 

Dette er eit svært viktig steg
framover når det gjeld tenester frå 
musea. Det er gjenstandsamlingane 
som er musea  sitt hovudtilbod til 
brukarane. No kan brukarane koma 
bak det avgrensa utvalet som er 
med i utstillingane på musea. Ein 
brukar kan no t.d. søkja opp garden 
Foss i Sogndal og sjå om det finst 
gjenstandar frå nett denne garden 
på De Heibergske Samlingar – Sogn 
Folkemuseum. 

Fagkunnskapen 
på musea
I basen ligg det  30 gjenstandar 

som stammar frå denne garden, 
mellom anna dette karet (ovanfor) 
av tre som stammar frå tidsrommet 
1940-1950. Mellom desse 30 
gjenstandane er det nok mange som 
er ukjende for folk. 

Særleg vil yngre brukarar ha lite 
kunnskap om bruksområde og i 
kva historisk, økonomisk og gjerne 
sosial samanheng gjenstandane 
vart nytta. Mange elevar i skulen 
har  kanskje aldri sett eit trekar som 
dette.

Tilsette på musea våre sit på ein 
omfattande kunnskap om nett 
slike samanhengar. Eit viktig neste 
steg er å få denne kunnskapen 
ut til brukarane og knyta den 
til gjenstandar og grupper av 
gjenstandar. 

Artikkelen om underbukser  set 
denne gruppa inn ein historisk 
samanheng på ein svært god måte 
(sjå side 28). Trekaret frå Foss treng 
og ein liknande artikkel. Kva er eit 
trekar ? Korleis var det laga ? Korleis 
vart det brukt ? Kven brukte det 
– kvinner eller menn ? Når  gjekk 
det  ut av bruk med meir ? 

Spørsmåla er mange og det er 
når dei fungerer i slik samanheng 
gjenstandane vert gode historie-
formidlarar. 

Same utfordringane i 
arkivmateriale
Fylkesarkivet har i fleire år lagt ut 
på Internett ulike kjelder som foto, 
stadnamn, møtebøker, amerikabrev, 
arkivkatalogar med meir. I dette 
materialet er det og kjelder som 
treng å formidlast i ein samanheng. 
Særleg vil dette vera viktig når dei 
skal nyttast i skulane. 

Arkivet har ei stor utfordring her 
som me vil ta på alvor framover. 
Tenk berre på stadnamna. Desse kan 
og grupperast på same vis som t.d. 
gjenstandar og dei har sitt opphav i 
særskilde historiske samanhengar.

Kjelder og samanhengar

Personalnytt
Sjå side 70.
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Tenk deg ein varm sommar-
dag. Sola skin, lufta står 
nesten i ro. Berre nokre 
svale vindpust stryk forbi. 
Du føler sommaren, kjenner 
lukta av blomar og bær. 
Ikkje heilt i samsvar med 
overskrifta seier du? Midt på 
sommaren, heime på Vollen 
i Dale, under ein bærbusk 
skal Jakob Sande ha skrive 
diktet Julekveld.  I ettertid 
er det blitt sett tonar til 
diktet og det er i dag ein av 
våre kjæraste og mest kjende 
julesongar, Det lyser i stille 
grender.   
         

Jubileumsåret
I år er det 100 år sidan Jakob 
Sande (1906- 1967) vart fødd. 
Aviser, radio og fjernsyn har i 
dette jubileumsåret minna oss på 
Jakob Sande sitt livsverk.  Rundt i 
fylket har det vore Sande aktivitet 
av ulikt slag. I dette året høver 
det såleis godt å gi Det lyser i stille 
grender litt ekstra merksemd.

Tonesetting
Diktet vart mest 
truleg skrive 
sommaren 1931. 
Redaktøren av 
Jul i Sunnfjord 
hadde oppmoda 
Jakob Sande om å 
skriva eit dikt til 
juleheftet det året. 

I 1934 vart 
det trykt i 
Gula Tidend 
med tittelen 
”Jolekveld”, og 
då var det med 
notar til ein tone 
av sunnfjordingen 
Lars Stubhaug 
(1901-1972) Han 
tonesette diktet i 
1932 og sidan har 
mange sett tone 
til diktet. I 1948 
sette Lars Søraas 
til den tonen som 
er mest kjend i dag. 

Ein kan ikkje 
binde mørkret 
Teksten har også endra 
seg i løpet av åra. I Jol i 
Sunnfjord og Gula Tidend  
finn me diktet med fem 
vers. Jakob Sande var aldri 
heilt nøgd med det siste 
verset og såg i ettertid at 
det ikkje skulle ha vore 
med. Kvifor det? Jo, med 
tanke på det språklege. 
Særleg var det strofa som 
mørkret for evig batt som 
ikkje fall på plass. Ein kan 
ikkje binde mørkret skal 
Sande ha sagt om dette 
verset. Han redigerte difor 
bort dette verset når det 
skulle inn i songbøkene. 

Alle versa 
kjem med
I arbeidet med Norsk 
salmebok 1985 var det 
brei semje om at femte 
verset skulle takast med.  

Salmebokkomiteen knytte fjerde 
og femte verset saman og bytte 
ut mørkret til døden. Dette vart 
gjort til tross for at familien til 
Sande påpeika at Jakob Sande var 
misnøgd med siste verset og sjølv 
utelukka dette verset. 

Litteratur
• Eide, Ove: Jakob Sande. Liv 
- Dikting. Det norske Samlaget, 
�006.

• Aarset, Terje: Det lyser i stille 
grender. I Spottar og salmediktar. 
Jakob Sande 1998. Jakob Sande 
– selskapet, 1998.

Kjelder
• Sande, Jakob: Julekveld. I Jul i 
Sunnfjord 1931

• Gula Tidend �1.1�. 1934

Munnlege kjelder:
• Knut Hovland, �006
• Ragnar Hove, �006

Det lyser i stille grender

Av Bjarnhild Samland

Ikkje like kjær for alle
Vik i Sogn er ei av dei bygdene i 
Sogn og Fjordane der Jakob Sande 
si dikting har stått sterkt. Lærar og 
klokkar Tor Hovland (1895-1974) 
var ein sentral person bak dette. 
I skulen kveikte han interessa til 
elevane sine, deriblant Ragnar 
Hove som har deklamert Jakob 
Sande i ei rekkje samanhengar.  
Like godt mottekne vart ikkje 
dikta i kyrkja der Tor Hovland 
var klokkar frå 19�8 til 1970, og 
såleis den tid Ivar Døskeland var 
prest (1950-1970). Han var frå 
Døskeland i Fjaler og på alder 
med Jakob Sande.  Dei to delte 
ikkje alltid same synspunkt, og 
det er ikkje usannsynleg at Jakob 
Sande nytta Ivar Døskeland som 
rollemodell for nokre av dikta 
sine. Me kan ikkje seia det sikkert, 
men dette kan ha vore ein av 
grunnane til at Døskeland ikkje 
var like oppglødd for salmar av 
Jakob Sande som Hovland var. 
Sjeldan eller aldri vart Sande sine 
salmar sunge i Vik kyrkje den tid 
Døskeland var prest der.
Då er det litt snodig at på motsett 
side for diktet til Jakob Sande i Jul 
i Sunnfjord er trykt eit stykkje om 
jula av Ivar Døskeland. 

Boka til Ove Eide, 
’Jakob Sande. Liv - 
Dikting’, er omtala 
på side 30. 

Tonen vart 
laga i 1932 og 
vart framførd 
av Kvammen 

Songlag på 
julefesten i 
Kvammen, 
Sunnfjord,  
same året.

Til side 4
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Fremst i heftet Jul i Sunnfjord (1931) stod Det lyser i stille 
grender på trykk for fyrste gong. Her ser me diktet frå dette 
heftet, innramma i julemotiv med signaturen MK.
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Det andre skulehuset som 
vart bygt i Jostedal var 
innflyttingsklart i 1885. 
Det stod i Kreken krins, 
på garden Bjørk. Ei lita 
stove vart flytta frå Bergset 
i Krundalen der ho hadde 
stade i nærare 50 år.  

Kostnaden var 1600 kr., av 
dette betalte amtet det halve. 
Huset innheldt berre eit 
rom og vart snøgt for lite. 
Barnetalet auka, den todelte 
skulen hadde 30-40 elevar 
i kvar klasse i eit klasserom 
på knapt 30 kvadratmeter 
golvflate. I 1933 vart krinsen 
tredelt, og alt før krigen var 
det firdelt skule i Kreken 
krins. Då måtte 1. og 2. 
klassen halda til i eit hus på 
Vamberg, der hjelpelæraren 
budde.

Tida gjekk til ut på 1950-talet. 
I 1955 var det 70-årsjubileum 
for skulehuset på Bjørk. På 
denne tida kom det 
planar om sentralskule 
i Jostedal som så mange 
andre stader. Dette 
var ei viktig sak som 
måtte utgreiast og 
diskuterast før vedtak 
kunne gjerast. I medan 
gjekk tida, og det gamle 
skulehuset vart ikkje 
betre med åra. 

I 1957 er det slutt. 
Dokteren stengjer 
skulehuset. I sak nr. 7 
i møte den 18. februar 
1957 har skulestyret 
føre ei helsefråsegn frå 
distriktslege Sigurd 
Hus: “Dette huset 
må ikkje brukast som 
skulehus lenger”. 
Denne sender dei over 
til kommunestyret, 
med tilråding om at 
Kreken krins i staden  

får nytta heradsstyresalen til 
skulestove. 

Me har lyst å gje att heile 
skrivet frå dokteren: “ Då 
skulehuset i Bjørk runda sine 
70 år gav eg ei fråsegn om at 
det helst burde vore brent då 
det ikkje var brukande som 
skulehus, og det ville vera lite 
rekningssvarande med noko 
vøla på det.

Men åra går, og skulehuset 
står framleies. Alderen merkast 
nok meir og meir. “Pyntet” 
dett av veggene. Trekken frå 
vindaugo og vegger aukar på. 
Når det regnar ute, sprutar 
vatnet meir og meir frå 
vindaugo og ut på golvet. Om 
vinteren kjem kulden meir og 
meir inn, så etter det læraren 
fortel, må borna samlast kring 
omnen for å halda varmen når 
det er kaldt ute.

Og når varmen er på det 
beste i omnen tykkjer den 

Då vart skulehuset stengt 
Ei lita soge om den endelege lagnaden til eit skulehus i Jostedal

Av Berit Selseng

gamle brandmuren at det 
snart kan vera nok og blunkar 
surt gjennom sprekkene. Det 
einaste som tykkjest trivast i 
dette huset er soppen.

Dette huset må ikkje brukast 
som skulehus lenger.”

Slik gjekk det, skulen heldt til 
i kommunehuset til den nye 
sentralskulen, som også låg 
på Bjørk, var ferdig oppførd i 
1968.

Kjelder:
• Jostedal kommunestyre. 
Korrespondanse.
• Øvregard, Kåre: Skulesoge 
for Luster kommune.

Det gamle 
skulehuset 

på Bjørk. 
(Foto: Kåre 
Øvregard).
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Ortnevik kyrkje stod ferdig 
i 1925. Ho er spesiell på 
mange måtar. Ikkje minst 
når det gjeld orgel. Orglet 
anno 2006 er bygd opp av 
to gamle orgel, det eine 
frå Lærdal, det andre frå 
Sømna i Nordland. Det 
første orglet – som er over 
100 år gammalt - er framleis 
bevart!  Det står i kyrkja, og 
så langt eg har har funne ut, 
er dette orglet eineståande, 
om ikkje i heile verda, 
så i alle høve i Sogn og 
Fjordane.

Framme i kyrkja
Ortnevik kyrkje har hatt fire 
orgel. Det siste vart vigsla i 
november 2006 med stor festivitas 
og sjølvaste biskopen til stades. 

Orgel nummer to og tre er tekne 
vare på av ein orgelinteressert 
mann i bygda, medan det første 
framleis står i kyrkja, nede til 
høgre for preikestolen. Det er eit 
imponerande instrument å sjå 
til. Spelebordet minner litt om 
eit piano, men det særeigne med 
Ortnevik-orglet er pipesiratet, 17 
pyntepiper som er arrangerte i 
tavle.  

Alderen
Då eg i haust var på ein tur til 
Ortnevik for å sjå nyorglet deira, 
spurde eg etter alder på det gamle. 
- Å, det er gamalt, var svaret. 
Det kom frå kyrkja på Kyrkjebø 
i 1925, då Ortnevik kyrkje stod 
ferdig. Etterpå gjekk eg andre 
stader med spørsmålet. I eit hefte 
om Kyrkjebø kyrkje som kom ut 
til hundreårsjubileet i 1969, står 

det at kyrkja fekk orgel “i slutten 
av 1870-åra”, og vidare, at då 
kyrkja fekk nytt orgel i 1910, vart 
det gamle ståande i kyrkja, og 
seinare jamvel brukt ved somme 
høve.

I fylgje ei anna kjelde, Anna 
Lindhjem si bok Norges orgler 
og organister til og med 1914, 
fekk Kyrkjebø kyrkje orgel i 
1869, eit “pedalharmonium”. 
Ei tredje kjelde, møteboka til 
kommunestyret i Kyrkjebø, 
stadfester året 1869. I møte 15. 
november 1869 handsama dei ei 
rekning frå Arne J. Kirkebø på 
husrom for seks prestar og organist 
i høve vigslinga av den nye kyrkja 
8. og 9. oktober 1869. Det skulle 
vera ei rimeleg sikker slutning at 
dei neppe hyrde inn ein organist 
med orgel i reiseveska. Det må ha 
vore orgel i kyrkja.

Finst det maken til orgel?

Av Hermund Kleppa

Det fyrste 
orglet i 
Ortnevik 
kyrkje står 
nede i kyrkja 
på høgre 
sida av 
preikestolen. 
Det stod oppe 
på galleriet 
frå kyrkja 
var ny i 1925 
til det måtte 
vika plass for 
kyrkja sitt 
orgel nummer 
to i 1954.
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Orgelbyggjar: ukjend
Det neste spørsmålet var kven 
som bygde orglet? Det har eg 
ikkje funne svar på, men eg 
har ein orgelbyggjar i tankane. 
Nyare orgel har alltid namnet til 
orgelprodusenten godt synleg. 
Det var også tilfelle med dei 
fabrikklaga pipeorgla som tok 
til å koma i landskyrkjene frå 
slutten av 1880-åra. På dagens 
orgel i Ortnevik, som vart bygd 
opp av to gamle,  står ein liten 
plakett med namnet Olsen & 
Jørgensen – eit kjend firma som 
leverte fleire hundre kyrkjeorgel 
frå 1890-åra og framover. På 
det gamle harmoniumet er det 
ikkje noko slikt iaugefallande 
produsentmerke., og me har til no 
ikkje funne nokon signatur. 

Eit Kvarme-orgel?
Anna Lindhjem fann eg trådar 
til Voss, og eg fekk god hjelp 
av Marianne Bakketun på Voss 
bibliotek til å finna ut meir. Ho 
sende meg kopiar av artiklar av 
to forfattarar, - lokalhistorikaren 
Johannes Gjerdåker på Voss og 
organist og orgelhistorikar Ståle 
Johannes Kolnes i Tysvær. Dei har 
begge skrive om det merkelege 
fenomentet at det på 1800-
talet utvikla seg ein omfattande 
orgelbyggjingstradisjon i 
Vossetraktene. Kolnes har dessutan 

skrive ei bok om 
gamle orgel. 

For dette 
bladstykket 
er det nok for 
meg å trekkja 
fram to av 
orgelbyggjarane: 
Peter Nielsen 
Quarme (1794-
1852) og Nils P. 
Kvarme (1828-
1902), far og 
son. Dale kyrkje 
i Luster hadde 
eit Kvarme-orgel 
i 1850. Me veit 
ikkje nøyaktig 
når det kom, 
men det kan 
ha vore fleire år 
tidlegare. orglet 
i Dale-kyrkja 
er det fyrste 
kjende orglet i 
kyrkjene i Sogn 
og Fjordane.
 
Sonen Nils 
Kvarme fylgde 
i fotefara til 
faren. Han 
bygde, reparerte 
og stemde 
orgelinstrument og han hadde 
område i Sogn og Fjordane som 
arbeidsfelt, kanskje særleg i Sogn. 

Pipeorgel og harmonium
Det gamle orglet i Ortnevik er eit harmonium, ikkje 
eit pipeorgel. Skilnaden på “ekte” orgel (pipeorgel) og 
harmonium (til vanleg også kalla orgel, husorgel, trøorgel) 
er at i eit harmonium kjem lyden fram ved at ein luftstraum 
set ei tunge i vibrasjon, på same måten som i eit munnspel, 
medan lyden i pipeorgel oppstår når luft vert pressa 
gjennom spalteopninga i ei pipe med resonansrom. I 
harmoniumet kan ei tunge gje ei stemme eller kombinasjon 
av stemmer.  I pipeorglet oppstår det berre ei stemme frå ei 
og same pipe. 

Orglet har eitt manual (ei rekkje tangentar) og pedalanhang 
(«tangentrekkje» for føtene). Tangentane og pedalane er 
kopla til lydpunkta (tungene) inne i orgelkassen. På baksida 
er det montert ei stang som står i samband med luftkjelda, 
belgen. 

Organisten må ha luft til lydelementa i instrumentet sitt. I 
dagens orgel skjer det ved elektrisk kraft. Tidlegere skjedde 
det mekanisk, enten ved at organisten sjølv brukte føtene 
på trøer som var kopla til belgen, eller ved at ein belgetrøar 
eller belgetrekkjar gjorde jobben. I skriftlege kjelder finn 
me “belgetræder” (belgetrøar) og “belgetrækker” som 
tittelnemningar på personar som pumpa luft til eit orgel 
var. I kyrkja på Hjelmeland, der eg sjølv vart døypt og 
konfirmert, meiner eg å hugsa dei brukte ordet belgar om 
halvstyvingen som stod med belgestanga.

Me veit at han sende tilbod til 
fleire kyrkjer, og at han fekk 
ordrar. Fru Knagenhjelm kjøpte 
eit Kvarme-orgel til Kaupanger 
kyrkje i 1860. Stedje kyrkje 
takka nei til tilbod i 1868. 
I Lærdal kjøpte dei orgel av 
Kvarme til Hauge kyrkje i 1890. 
Orgelbyggjarane Kvarme skaffa 
seg etter kvart eit namn i fylket.
 
På denne bakgrunnen er det difor 
nærliggjande å tenkja på Nils 
Kvarme som mogeleg byggjar 
av orglet som kom til Kyrkjebø 
i 1869. Eit anna moment som 
kan trekkjast inn er utforminga 
av instrumentet. Anna Lindhjem 
opplyser i boka si at Kvarme 
d.y. utvikla orgla sine frå dei 
meir enkle som faren bygde, til 
rikare utstyrde og meir påkosta 
orgelinstrument. Lindhjem 
nemner at Kvarme d.y. leverte 
orgel med pipesirat, det vil seia 
falske piper som skulle sjå ut som 
ekte orgelpiper, og dermed gje 
inntrykk av at instrumentet var 
eit pipeorgel, ikkje berre eit skarve 
harmonium. Til side 8

Anders Brekke 
på baksida av 
orglet. Stanga 

nede står i 
samband med 

luftbelgen inne 
i orgelkassen. 

Ein 
belgetrekkjar 
måtte halda 
det gåande 
opp og ned 

når organisten 
spela.
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Sjå på pipe-siratet på Ortnevik-
orglet: - Pyntepipene er så godt 
laga at ved første augekast  sjølv i 
dag ser ut som ekte vare. Eg har 
fått grunnskeptiske folk på Fylkes-
arkivet til å gå fem på når eg har vist 
dei bilete av pipene. (sjå side 1).

Men, det er berre det at eg manglar 
det endelege og uomtvistelege 
beviset på at orglet i Ortnevik er eit 
Kvarme-instrument. Eg hadde eit 
velgrunna håp då eg fekk Kolnes 
sine to artiklar om orgelbyggjarane 
frå Voss i hende. Det brast, -  ikkje 
eit einaste ord om orgel-leveranse 
til Kyrkjebø. Men det treng ikkje 
bety at det ikkje er eit Kvarme-orgel 
som no står i Ortnevik-kyrkja. - 
Kjeldematerialet hans kan ha vore 
mangelfullt, slo eg meg til tåls med, 
samstundes som eg pønska på fleire 
stader å leita. 

Kva med Voss folkemuseum? Der 
veit dei sikkert noko, - kanskje dei 
har eit Kvarme-orgel på utstilling 
også, tenkte eg, og sende e-post. 

Konservator og museumsstyrar 
Dag Sæverud, seier det er vanskeleg 
å identifisera gamle orgel utan 
signatur. På museet har dei ikkje 
noko fullgodt Kvarme-orgel. 
Dei har berre restar. Sæverud 
seier at skriftlege kjelder som 
vedkjem innkjøp, vedlikehald og 
betaling kan gje svar. Og elles kan 
orgelkjennarar trekkja slutningar 
frå studier av handverket, - piper 
og anna. Aha, der kan det vera 
noko å henta, å få ein skikkeleg 
orgelkjennar spesial til Ortnevik. 

“svært verdifullt”
Her står eg med - med “orgelspøtet” 
mitt. Historia til Kyrkjebø-orglet 
i Ortnevik er pr. desember 2006 
berre klårlagd eit stykke på veg. 
Eg er spent på å følgja med litt 
lenger. Førebels oppsummerer eg 
- fullt fastande - med at Sogn og 
Fjordane har eit “fantastisk flott” 
orgel frå 1800-talet, det eldste i 
sitt slag i fylket og det best bevarte 
– kanskje også eit instrument det 

Frå side 7

ikkje finst maken til - i heile landet! 
Høyr berre kva to som “har greie 
på orgel” seier, - konservator Mats 
Krouthén på Ringve museum i 
Trondheim og Stein Johannes 
Kolnes. Kvar av dei fekk tilsendt 
eit bilete saman med nokre  
opplysningar.

Konservator Mats Krouthén slår 
fast at det “onektligen inte ser ut 
som nogon dussinvara.” Kolnes 
seier meir. Han kjende ikkje til 
Ortnevik-orglet då han skreiv boka 
si og artiklane om orgelbyggjarane 
Kvarme. Han viser til at så langt 
han kjenner til, er det forbausande 
lite som er bevart av lokalt 
produserte orgel på 1800-talet. Han 
konkluderer med at det med god 
grunn hevdast at Ortnevik-orglet 
er eit klenodium. Vidare seier han: 
“Om det er unikt i aller snevraste 
tyding av ordet, kan naturlegvis 
ingen seie, men vi kan faktisk ikkje 
sjå bort frå dét heller. Så dette 
instrumentet er svært verdifullt”.

Lyd
Eg reknar med at kvar einaste 
ein som har stogga ved dette 
stykket, lurer på det same som 
eg gjorde: Er det lyd i orglet? 
Nei, det er ikkje lyd i orglet, 
- ikkje nå, og det er visst år og 
dag sidan sist det gav frå seg 
lyder og ulyder. 

Olav Fitje i Ortnevik, 
kyrkjetenar i ei årrekkje, hugsar 
at orglet byrja å verta dårleg 
fram mot 1940. Organisten 
kvidde seg for å spela på det. 
Det hende at han frakta med 
seg sitt eige husorgel til å frå. 
Kanskje det var belgen som 
ikkje fungerte skikkeleg lenger 
fordi det var kome hol av 
uttørking og bruk, eller at det 
hadde vore mus på ferde (jfr. 
Jakob Sande sitt dikt om musa 
i kyrkjeorglet). Eller kanskje det 
var langt på overtid med ei full 
overhaling. 

Tangentar på 
manualet og 
stemmekoplar.

Innførsle i 
møteboka til 
kommune-
styret og 
formannskapet 
i Kyrkjebø 
(seinare 
Høyanger), 17. 
januar 1890, 
sak 4:
Ordføreren 
fremlagde 
derefter 4) 
Andragende 
fra Elling O. 
Kirkebø om 
Godtgjørelse 
for at pumpe 
[overstroke og 
erstatta med] 
forrette som 
Bælgtræder 
ved orglet 
i Kirken. 
Herred-
styrelsen 
besluttede i 
den Anledning 
at tilstaa 
Ansøgeren kr. 
4,00 aarlig.
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Uprenta kjelder:
• Informasjon frå:
Stein Johannes Kolnes, 
Tysvær, orgelhistorikar og 
organist.
• Mats Kourthén, 
konservator, Ringve 
museum, Trondheim. 
• Sæverud, konservator, 
Voss folkemuseum.
• Oddvar Kleppa, organist, 
Stokmarknes.
Anders Brekke, Ortnevik.
• Olav Fitje, Ortnevik.
• Kommunearkivet, 
Kyrkjebø kommune:
• Møtebok, formannskapet/
kommunestyret 1853-1874

Prenta kjelder:
• Lindhjem, Anna: Norges 
orgler og organister til og 
med 1914, Skien 1916.
• Kolnes, Stein Johannes: 
- 1. Orgelbyggjartradisjonen 
på Voss. Litt omkring den 
tidlige fasen. I: Gamalt frå 
Voss, �001.
- �. “Vær kjærlig hilset fra 
din Fader N.P. Kvarme”, 
skisser til historia om ein 
orgelbyggar. I: Gamalt frå 
Voss, �003.
• Gjerdåker, Johannes: Ålmenn 
soge for Voss. Frå 1800 til vår tid, 
band 1 og �. 1990/1991.

Dei første orgla i kyrkjene 
i Sogn og Fjordane

Det finst mange kjelder til kunnskap om orgla i kyrkjene. Anna Lindhjem si bok om orgel 
og organistar som kom ut i 1916, omfattar heile landet. Meir avgrensa finst det for Sogn og 
Fjordane orgelopplysningar i to-bindsverkert På kyrkjeferd (Selja �00�), i jubileumsbøker/
hefte om einskilde kyrkjer og i arkiv etter kommunale og statlege organ som har hatt med 
kyrkjene å gjera. På grunnlag av Lindhjem og andre kjelder har eg kome fram til fylgjande 
liste over orgel på 1800-talet i kyrkjene i Sogn og Fjordane:

1850 Luster, Dale kyrkje. Type: Kvarme, pipeorgel. Merknad til årstalet: Usikkert når kyrkja 
fekk orgel, rimeleg sikkert at kyrkja hadde orgel i 1850. (Kjelde: Dale kyrkje 750 år.) 
1856 Førde, Førde kyrkje. Seminarist H. Selberg vart tilsett som kyrkjesongar i 1856. Han 
var mykje musikalsk og spelte orgel. Det var hans eige instrument og det første kyrkjeorglet 
i Førde. Då han reiste frå Førde i 1858, kjøpte kommunen orglet for 140 Spd på vilkår av at 
ein orgelkunnig mann fekk posten etter han (Kjelde: Førde kyrkje 100 år). Nytt orgel, type 
Hollenbach, i 1885.
 
1860 Sogndal, Kaupanger kyrkje. Type: “Fløiteorgel” frå Kvarme, med pipesirat (?), gåve fru 
Knagenhjelm.
1864 Fjaler, Dale. Type: Amerikansk harmonium, gåve frå lensmann Richard Nitter. I 1885 
bytta ut med eit stort harmonium frå Br. Hals.
1869 Høyanger, Kyrkjebø kyrkje.Type: Pedalharmonium.

1870 Sogndal, Stedje kyrkje. Type: “orgel”, gåve frå instrumentmakar Aarestrup.
 
1881 Flora, Florø kyrkje. Type: Hollenbach.

1890 Lærdal, Hauge kyrkje. Type: Kvarme.
1890 Selje, Selje kyrkje. Type: Hollenbach.
1891 (usikkert) Askvoll kyrkje. Type: Harmonium Hals, gåve frå familien Harbitz, til minne 
om sokneprest Harbitz.
1894 Gulen, Gulen (Eivindvik). Type: Frå ein fabrikk på Kongsberg.
1895 Høyanger, Lavik kyrkje. Type: harmonium frå Br. Hals.
1898 Eid, Eid kyrkje. Type: Olsen & Jørgensen.
1898 Luster, Solvorn kyrkje. Type: frå Tyskland. Gåve frå lensmann Falch.

Slå til!
Taust – ja, men orglet står 
der - med alle deler på plass, 
tilsynelatande komplett og ytre 
sett i god stand. Høyrer du det 
same som eg: Reparer meg! Gje 
meg tonane mine tilbake!  Det kan 
ikkje vera snakk om astronomiske 
summar for å setja orglet i fullgod 
stand. Eit finanssterkt føretak har 
her eit glimrande høve til å slå til 
med å dekkja kostnadene. Det vil 
bli lagt merke til, og ikkje berre 
ein gong. Og kva opnar seg ikkje 
av vyer for ein årleg kyrkjekonsert 
i Ortnevik, med det eldste bevarte 
kyrkjeinstrumentet i fylket med 
belgar på baksida, og det ’nye’ 
instrumentet, orglet som er bygd 
opp av to andre, frå to kyrkjer på 
kvar sin kant av landet. 

Eg trur jamen eg utfordrar 
fylkesbanken vår, Sparebanken 
Sogn og Fjordane, - ikkje berre 
fordi eg er kunde der, og for at 
banken er eit godt føredøme i 
bruk av nynorsk på data, men 
først og fremst fordi banken har 
hundreårs lang tradisjon på å 
fremja kulturtiltak. 

Orglet i Ortnevik er ikkje 
berre ei Høyanger-oppgåve. 
Det er ei fylkessak! 

Ortnevik 
kyrkje, vigsla i 
1925. Arkitekt: 

Lars Norevik.

• Hoff, Anne Marta, o.fl.: Dale 
kyrkje i Luster 750 år. Kyrkja, 
folket og bygda.
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Nynorsken i Sogn og Fjordane

Nynorsken i Sogn og Fjordane
Fylkesarkivet er i gang med eit prosjekt for å kasta lys 
over nynorsken si stilling i Sogn og Fjordane siste hundre 
åra. Utgangspunktet for prosjektet er Noregs Mållag sitt 
100-års jubileum i år. 

Tanken er å få eit oversyn over ymse sider av nynorsken 
og målrørsla si stode i fylket. Artiklane vil bli lagde ut på 
Kulturhistorisk leksikon, Internett, men fleire vil og bli 
prenta i Kjelda. Dei fyrste artiklane stod i førre nummer.

Arkiv/dokument
Me er særs interesserte i å få kjennskap til stykke i blad 
og bøker, arkiv og dokument som kan kasta lys over 
målrørsla og mållag i fylket. Ta kontakt med oss om 
du kjenner til slikt materiale. Fylkesarkivet vil gjerne 
byggja opp eit godt målarkiv. Me er og interesserte i å 
få kjennskap til dei mange kvinner og menn som stridde 
fram målet. 

“Vi kan då ikkje be 
på same målet som vi 
bannar,”  herma Anders 
Hovden etter motstandarar 
av nynorsk i kyrkjene. 
Mange var skeptiske til 
nynorsk kyrkjemål og det 
skulle visa seg å bli ein 
kronglete veg fram for 
nynorsken i den norske 
kyrkja. Det kjende og 
tradisjonsrike kyrkjemålet 

som hadde røter tilbake til 
reformasjonen stod sterkt, 
men ikkje sterkt nok. I 
denne artikkelen skal me 
sjå korleis kyrkjemålet vart 
endra i Sogn og Fjordane 
på slutten av 1800 talet og 
første del av 1900 talet. 

Kyrkjemålet 
- ei trygg ramme 
Skal me forstå utviklinga 
fram mot nynorsk kyrkjemål 
er det viktig å ha dei nedarva 
kyrkjetradisjonane i tankane. 
Kyrkjemålet i Noreg var dansk då 
kampen for nynorsk kyrkjemål tok 
til. Gjennom salmesong, bibel og 
liturgi symboliserte kyrkjemålet 
noko fast og trygt. Slik er det nok 
framleis. Konservative haldningar 
når det gjeld kyrkjemålet speglar 
seg til dømes att ved at ein i 
nattverdsliturgien føretrekkjer 
orda Jesu lekam framfor Jesu kropp. 
Eller at ein føler seg framandgjort 
i ei kyrkje med bokmålsliturgi 
dersom ein er van med nynorsk.

Bibelen på norsk
I tillegg til liturgien, var bibelen, 
Blix-salmane, Nynorsk salmebok 
og preika sentrale tema i kampen 
for nynorsk kyrkjemål. Når det 

gjaldt bibelen 
føregjekk det 
arbeid med å 
oversetta delar av 
den til nynorsk 
frå 1860 åra. I 
1880 tok Det 
norske Samlaget 
til med sitt 
oversetjings-
arbeid. Arbeidet 
vart fullført i 
1921, 400 år etter 
at Martin Luther 
tok til å omsetja 
bibelen til tysk. 
Vestmannalaget, 
Vestlandske 
mållag og mål 
og ungdoms-
samskipnadar 

gav midlar til oversettinga og 
utgivinga. I den samanheng er det 
verdt å nemna Firda mållag som 
gjekk i bresjen for at det vart halde 
ofringar i kyrkjene i Nordfjord til 
inntekt for same formålet. 

Blix-salmane 
I 1869 fekk målfolket ei 
gåvepakke. Anonymt kom det ut 
13 salmar på nynorsk. Dei fleste 
var oversette salmar, men nokre av 
dei var heilt nye. Deriblant Med 
Jesus vil eg fara, og Gud signe vårt 
dyre fedreland. Det synte seg at det 
var professor Elias Blix (1836 – 
1902) som stod bak. Seinare kom 
han med tre hefte, Norske Salmar, 
utgjevne av Det norske Samlaget 
i 1883. Desse vart godkjende 
av regjeringa til kyrkjebruk i 
1892. Salmane som Elias Blix 
oversatte og skreiv, er kjende som 
Blix-salmane. Dei vart eit viktig 
verkemiddel for målfolket.  

Avisene som reiskap 
Målrørsla i Sogn og Fjordane 
oppmoda om at Blix-salmane vart 
tekne i bruk i ungdomslag, skular 
og kyrkjer. I skular og ungdomslag 
var Blix-salmande sunge, men dei 
vart først brukt i gudstenester i 
1899.  På nyåret 1900 vart det 
sendt ut eit opprop i avisene. 
Det var underteikna av dei fleste 
sokneprestane i Sogn og lydde slik:

Undertegnede prester der anser 
professor Blix`s salmer for 
et tillæg til vor salmeskat av 
betydeligt værd, vilde stille sig 
imøtekommende til arbeidet for 
deres indførelse i menighederne 
også til kirkeligt brug, så snart 
ønske derom fremkommer, og 
indførelsen kan ske på lovlig måde.

Motstand og avrøysting
Prestane i Sogn var på sett og vis 
liberale når det gjaldt å ta i bruk 
Blix-salmane. 
Biskopen i Bjørgvin nekta i 1901 
Sogns frilynde ungdomsstemna 

Be på same målet som me bannar? 
Innføringa av nynorsk i kyrkjene i Sogn og Fjordane

Av Bjarnhild Samland

Sunnfjording 
og professor 
Gustav 
Indrebø hadde 
vakta over 
arbeidet med 
oversettinga 
av bibelen 
til nynorsk. 
Dette gjorde 
han ut frå ein 
eldre nynorsk 
rettskrivings-
modell. Eit 
døme er ”Statt 
upp, tak sengi 
di og gakk!”.  
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å syngja Blix-salmane i 
kyrkja.  Dei vart likevel 
sunge då kyrkjestatsråden 
gav lov. Rundt om i kyrkjene 
vart det halde avrøystingar 
om ein skulle bruka Blix-
salmar i kyrkja. I 1898 var 
det avrøysting i Fresvik og 
Kyrkjebø, i 1901 i Oppstryn, 
i 1902 i Feios og Vereide, 
i 1903 i Jostedal og 1904 
i Naustdal. Av desse sju 
kyrkjene var det berre i 
Fresvik avrøystinga gjekk i 
favør av Blix-salmane. Sjølv 
om regjeringa godkjende Blix 
sine salmar til kyrkjebruk, var 
motstanden i kyrkjelydane 
sterk og det tok tid før desse 
salmane vart innarbeidd i 
kyrkja.

Målreising og 
nasjonalt medvit
I Sogn og Fjordane var det særleg 
frå 1905 og utetter at Blix-salmane 
vart røysta inn i kyrkja. I nokre 
kyrkjer vart salmane sunge før dei 
vart røysta inn og det er grunn 
til å tru at Gud signe vårt dyre 
fedreland vart sunge i dei fleste 
kyrkjene i Sogn og Fjordane ved 
fleire høve i 1905. Målsak høvde 
godt saman med det nasjonale 
medvitet som kampen for 
sjølvstende fremja.

Blix-salmane 
vert innførte
I 1926 vart det bestemt ved 
kongeleg resolusjon at Blix-
salmane skulle innførast i alle 
kyrkjer og kapell som hadde 
Hauge salmebok eller Landstad 
salmebok, Men då var kyrkjelydane 
i ferd med å innføra Nynorsk 
salmebok frå 1925. I Sogn og 
Fjordane var det berre nokre få 
kyrkjelydar som ikkje hadde teke 
desse salmane i bruk.

Nynorsk 
salmebok 
Heile fem 
hundre 
kyrkjelydar i 
landet hadde 
teke Blix-
salmane i bruk i 
1926. Blix – 
salmane hadde 
vore ein stor 
suksess og skapt 
ei stemning 
for nynorsk 
salmedikting. 
Norsk 
salmedikting 
vart fornya, 
fleire nynorsk 
salmar kom til. 
Dette danna 
grunnlaget 
for Nynorsk 
salmebok. 
Salmesong på 

nynorsk hadde for alvor vunne 
innpass hjå folk. 

Preika på nynorsk
I Solund og Hardbakke fekk dei 
ny prest i 1903. Då han gjekk på 
preikestolen tala han nynorsk. 
Dette vakte harme, særleg hjå dei 
eldre. Dei gjekk ut or kyrkja i 
protest og slo dørene etter seg. Dei 
laut venje seg til med det.  Den 
nye presten var Rasmus Haugsøen 
(1867-1951).  Han ivra for 
nynorsk kyrkjemål og heldt den 
første preika på nynorsk i Sogn og 
Fjordane i 1900. Dette var i Stedje 
kyrkje i Sogndal. Tretti år etter 
den første nynorskpreika i landet.  

1916 - eit merkeår
Det var helst dei yngre prestane 
som brukte nynorsk. Kyrkjelydane 
var konservative og ville halda på 
det som var. Mållaga i Sogn og 
Fjordane engasjerte prestar spesielt 
med det formål at dei skulle 
halda preiker på nynorsk. Fram 
til 1916 vart preiker på nynorsk 
likevel uvanleg. Stryn prestegjeld 
skilde seg derimot ut med preike 
og liturgi på nynorsk frå 1910.  I 
1916 vart Peter Hognestad innsett 
som biskop i Bjørgvin. Han var 
den første som nytta norsk mål 
konsekvent i sitt embete. 

Dette påskunda truleg utviklinga 
i kyrkjene i Sogn og Fjordane.  
Kyrkjelydane vart meir og meir 
positive til nynorsk i kyrkja no når 
det kom ein biskop som brukte 
nynorsk.

Fresvik kyrkje 
var den første 

som røysta inn 
Blix-salmane. 

Her ser me 
interiøret i 

Fresvik kyrkje 
rundt 1920. 

T.v. 
I 1907 søkte 
ungdomslaga 
på Vestlandet 

om å få ein 
norsktalande 

prest i 
Bjørgvin 

bispedøme. 
Dette vart 

det opna for, 
og Rasmus 
Haugsøen, 

som då 
framleis var 

prest i Solund, 
vart tilsett.

Til side 12
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Nynorsk altarbok
Utgivinga av Nynorsk altarbok i 1908 var 
også eit viktig steg i retning av heilnorske 
gudstenester. Den inneheldt høgmesseritual 
for gudstenester og dei kyrkjelege 
handlingane slik som dåp, konfirmasjon og 
gravferd. Fleire og fleire prestar kunne ta i 
bruk nynorsk, og kyrkjelydane i Sogn og 
Fjordane opna for å ta Nynorsk altarbok i 
bruk. 

…i stand til å præke 
på landsmål..
Fram til 1916 var det sett som vilkår at 
prestane kunne sleppa å bruka Nynorsk 
altarbok dersom dei ikkje følte seg 
kompetente til å gjera det. Det var det ikkje 
alle som gjorde. I 1902 var det røysta over 
denne i Stedje kyrkje. Andreas Barsnes frå 
Det vestlandske målkontor i Bergen fortalde 
dette frå røystinga: 

Det skulde vera røysting um altarmålet i 
Sogndal. Det vestlandske målkontor hadde sendt 
fyreteljing til soknerådet. Presten Brockmann var 
imot. Frå preikestolen sa presten m.a.: ”Hvor 
kommer dette fra? Fra Andreas Barsnes i Bergen. 
Hva bryr han sig om kristendommen?”

Sidan presten ikkje hadde lov til å nemna namn 
frå preikestolen,  melde Barsnes presten til 
biskopen. Biskopen skreiv til presten og gjorde 
han merksam på at han hadde brote lova. Ei tid 
etter fortalde at han hadde fått eit så frekt svar 
tilbake frå presten at han skulle vore avsett.

Målfolket let seg ikkje stansa
Motstandarane av bruk av nynorsk i kyrkja 
gjennom salmar, liturgi og tale klarde ikkje å 
stogga utviklinga i Sogn og Fjordane. Dei mange 
røystingane i favør av Nynorsk salmebok i åra 
etter 1926, syner at nynorsken verkeleg var i 
ferd med å rotfesta seg. Me kan gjerne seia at 
nynorsken vart sungen inn i kyrkjene. Martin 
Luther sitt ynskje om ”Skrifta åleine” der ingen 
skulle stå mellom dei truande og skrifta, var blitt 
ein realitet. Blix salmane var avgjerande.

Frå side 11

T.h. Enkelte 
stader malte 
dei over 
alterteksten 
frå dansk 
til nynorsk. 
I Kyrkjebø 
kyrkje endra 
dei “Våger 
og Beder” til 
“Vak og Bed” 
på slutten av 
1920 talet.

Det var bokhandlaren Olaf Huseby (1856-1942), 
fødd og oppvaksen på Leikanger, som gav ut 

forløparen til Nynorsk altarbok i 1899. Dette var 
ei trykksak på fire sider med nynorske salmar og 

liturgitekstar tiltenkt til bruk i kyrkja 17. mai. Elias 
Blix hadde oversett tekstane. 



13

Kjelda, nr. 3 - 2006, årgang 15

Kyrkjer i Sogn og Fjordane der 
Blixsalmane vart stemde inn:

1898: Fresvik
1900: Brekke (kan ha vore året før eller året  
          etter)
1901: Kyrkjebø (sunge i kyrkja i 1900)
1903: Hafslo, Fet, Årdal, Dale i Luster, Joranger
1904: Kvamsøy, Lavik
1905: Vangen, Fjærland, Utvik, Vereide  
          (sunge 17. mai 1900). Stedje, Midtgulen,  
          Innvik, Flåm, Hauge, Nærøy
1906: Helgheim, Oppstryn, Eid, Loen, Hersvik,  
          Hyen, Tjugum, Nedstryn, Olden, Gulen,  
          Hornindal, Stårheim, Gimmestad,  
          Breim, Bjordal kapell, Holmedal, Selje,  
          Feios, Leikanger i Sogn 
1907: Bygstad, Askvoll, Mjømna, Davik,  
          Vilnes, Vevring, Rugsund, Jostedalen,  
          Tønjum, Undredal
1908: Guddal, Vangsnes, Gaupne, Nes
1909: Bremangerpollen, Holsen, Haukedalen
1910: Bø, Hyllestad, Sør Vågsøy
1911: Ålfoten
1912: Vik og Hestad kapell i Gaular
1913: Nord-Vågsøy
1914: Dale i Sunnfjord, Øn
1915: Solund, Hardbakke
1916: Ålhus
1917: Vik i Sogn, Eikefjord, Stavang,             
           Nordalsfjord, Leikanger på Stad, Naustdal
1918: Arnafjord, Sande
1919: Bremanger
1925: Ortnevik
* I dei kyrkjene som ikkje er nemnde her vart 
ikkje Blix-salmane stemde inn. Dei kom inn 
etter kvart. 

Nynorsk alterbok:

1913: Loen, Nedstryn, Oppstryn (innførd på  
          prøve i 1910)
1915: Midtgulen
1918: Kyrkjebø
1919: Fjærland, Hyen, Gimmestad, Vereide
1920: Årdal , Breim
1921: Hornindal, Brekke, Lavik
1922: Undredal, Eikefjord, Bjordal. Helgheim,  
          Naustdal, Ålhus
1923: Vangen, Vik og Hestad kapell (Gaular),  
          Kaupanger, Stavang, Nordalsfjord,  
          Flåm, Jostedal
1924: Fresvik, Dale i Luster, Arnafjord, Vevring
1925: Tønjum, Eid, Nærøy, Sande, 
1926: Feios, Randabygd, Utvik, Olden,            
Hauge, Innvik, Gaupne, Nes, Leikanger i  
          Sogn, Stårheim, Gulen
1929: Kvamsøy
1930: Stedje, Mjømna, Fet

1931: Solvorn og Ornes stavkyrkje, Vik i Sogn 
1932: Bremangerpollen, Askvoll, Rugsund,  
          Totland kapell
1933: Tjugum, Hersvik, Bulandet kapell, Dale  
           i Sunnfjord, Førde, Guddal, Holmedal,  
           Vilnes
1935: Joranger, Bygstad
1936: Vangsnes
1937: Ålfoten
1938: Hyllestad, Haukedalen, Holsen,            
Leikanger på Stad, Selje
1939: Norum
1940: Hafslo, Fortun, Husøy
1941: Hardbakke, Borgund, Førde
1942: Bø
1947: Bremanger, Kjøllsdalen
1951: Øn
1952: Nord-Vågsøy
* Til den tid var ikkje Nynorsk alterbok innførd 
i Flora med Kinn og Batalden kapell. Heller 
ikkje i Sør Vågsøy. 

Nynorsk salmebok:
Nynorsk salmebok vart røysta inn:

1926: Fresvik, Brekke
1927: Gulen, Bjordal og Ortnevik, Kyrkjebø,  
           Lavik, Loen, Randabygd, Stårheim,  
           Oppstryn, Utvik, Breim, Fjærland, Olden,  
           Eid, Innvik, Hyen, Vangen, Gimmestad,  
           Vereide, Flåm, Mjømna, Helgheim, Ålhus,  
           Årdal, Nærøy, Nedstryn, Undredal
1928: Hornindal, Feios, Leikanger, Midtgulen
1929: Kaupanger, Kvamsøy
1930: Arnafjord, Fet
1931: Solvorn og Ornes, Vik i Sogn
1932: Askvoll, Hyllestad
1933: Dale i Luster, Nes, Gaupne, Tønjum,  
          Hauge, Holmedal
1934: Hersvik, Sande, Vik og Hestad i Gaular,  
          Bygstad, Bulandet kapell, Dale i            
Sunnfjord, Guddal, Vilnes
1935: Jordanger, Eikefjord, Jostedal
1936: Tjugum, Naustdal, Vevring
1938: Stavang, Nordalsfjord, Haukedalen,  
          Holsen
1940: Hafslo, Fortun, Husøy,
1941: Hardbakke, Borgund, Førde
* Etter kvart vart Nynorsk salmebok også 
teken i bruk i andre kyrkjer i Sogn og 
Fjordane.  

Nynorsk kyrkjemål i Sogn og Fjordane 
- årstalslister over røystingar

Av Bjarnhild SamlandNynorsken i Sogn og Fjordane

Litteratur
• Furre, Berge. Da nynorsk vart kyrkjemål. I: 
   Syn og Segn 1997
• Kleppa, Hermund. Året 2002 – minneår for   
   salmar og salmesong. I:Kjelda nr 1 2002. 
• Lothe, Anders A. Målreisinga i Sogn og     
Fjordane. Firda Lærarlag. Flora 1950
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Som svar på skriv frå 
skulestyret i februar 1919 
gav skuledirektøren i 
Bergen nokre anbefalingar 
i høve målbyte i Naustdal. 
Ein burde velje landsmål 
i opplæringa i skulane, 
då det låg tettast inn til 
talemålet. Det ville då verte 
lettare for borna å målføre 
seg skriftleg. Derfor vart 
foreldra i dei ulike krinsane 
oppmoda til å røyste for 
landsmålet. Samtidig vart 
skulestyret råda til å late 
krinsen få det mål som 
fleirtalet i krinsen ville ha. 
Dette vart det strid om. 
Tilhengarar av riksmålet 
rådførte seg med advokatar. 
Skulestyreformannen spurde 

seg korleis dei kunne stille 
opp mot slike ”djevlar”. 

Avrøystingane 
i Naustdal
Målspørsmålet hadde og vore 
oppe tidligare. I 1908 var det 
ei avrøysting om ”maalføret for 
de skriftlige arbeider” i skulen. 
Krinsane Nes, Fimland, Ullaland, 
Karstad og Helle var for landsmål, 
men grunna stor usemje i dei 
to sistnemnte krinsane vart 
det ny avrøysting. Då vann 
riksmålsfolket, og desse krinsane 
hadde riksmålet ei tid til. Når det 
gjeld dei tre førstnemnte krinsane, 
låg desse i eit område øvst i 
Naustedalen der landsmålet hadde 
stått sterkt i fleire år. Mellom 
anna vart det første frilynde 

ungdomslaget i bygda, 
”Framsteg”, skipa på 
Fimland allereie i 1885.   

Ved desse tidlege 
avrøystingane kring 
om i landet, hadde det 
komme fleire skuldingar 
om at landsmålet vart 
ført inn mot folkeviljen. 
Derfor vart §73 i 
landskulelova endra i 
1915, slik at krinsmøtet 
skulle vere bindande 
for skulestyret, når 
vedtak vart gjort med 
over halvparten av dei 
røysteføre i krinsen, 
eller med vanleg fleirtal 
når minst 2/3 av 
dei røysteføre møtte 
fram. Skuledirektør 
Olav Vevle meinte at 
denne endringa ikkje 
var noko framsteg 
korkje pedagogisk eller 
kulturelt. Den førte 

berre til at målstriden vart kvesst, 
utan at det i lengda kunne halde 
landsmålet ute.

Når målspørsmålet igjen vart tatt 
opp i Naustdal i 1919, gjekk dei 
fleste krinsane inn for å innføre 
landsmål. Men det kan sjå ut 
som om motstanden var sterkare 
i dei ytre fjordstroka i gamle 
Naustdal kommune. Mulen, 
Hellevang, Helle og Fremmersvik 
var i alle høve dei som haldt lengst 
på riksmålet. I 25-årsskriftet 
for Sunnfjord ungdomslag 
forklarde Jacob Slettemark 
landsmålmotstanden med at 
Naustdal var ei fredeleg og noko 
konservativ bygd. Bygdefolket 
haldt seg helst til dei som ”vitet 
hadde” no som før. 

Kven var motstandarane 
av landsmålet?
Omtalar frå andre stader i fylket 
tyder også på at den største 
motstanden mot landsmålet 
låg hos dei eldre, som ikkje 
hadde barn i skulepliktig alder. 
Skuledirektør Vevle hevda at ofte 
var eit stort fleirtal av foreldra 
for landsmål, men so røysta 
mange eldre i mot. Dermed vart 
skulestyret bunde. Frå ein krins 
vart det frå målfolket si side sagt, 
at riksmålsfolket var så gamle at 
dei var i ferd med å døy ut. Om so 
var tilfelle meinte Vevle at so fekk 
ein vente med målbytet til sigeren 
kom utan strid. 

Motstanden blant dei eldre kunne 
ha kulturelle årsaker. Dei var ikkje 
vande med å sjå bygdemålet sitt på 
trykk i bok eller blad. Bibelen og 
salmebøkene var på riksmål. Lese- 
og lærebøkene i skulen måtte 
vere på same målet som presten i 

Kunsten “å drive ut djevlar med Belsebul” 
– målstriden i Naustdal

Av Sturla BinderNynorsken i Sogn og Fjordane

Olav Vevle var fødd i Haus, Hordaland, i 1862. Han hadde 
eksamen frå Stord offentlege lærarskule. Vevle var lærar 

ymse stader i åra 1893 – 1896, og i Bergen 1896 – 1910. 
Han var  skuledirektør i Bjørgvin bispedøme frå 1910 til 

1933, og gav ut ”minne frå livsferdi”, og fleire skrifter om 
fråhalds- og målsak (kjelde: Norsk allkunnebok).
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kyrkja, eller som andre 
embetsmann tala. 

Mulen krins
I Mulen krins 
gjekk enkelte ihuga 
riksmålstilhengar langt 
for å kjempe mot 
innføring av landsmål. 
I eit brev til skulestyret 
frå 31. mars 1920, kjem 
det fram at  Karl O. 
Friborg, Samson Mulen 
og Karl Mulen hadde 
førelagt spørsmålet 
om målform for ein 
høgsterettsadvokat. 
Bakgrunnen var at 
skulestyret 24. september 
vedtok å innføre 
landsmål i krinsen 
sjølv om det var knapt 
fleirtal for riksmål 
i krinsavrøystinga. 
Seks hadde røysta for riksmål 
og seks for landsmål, men 
krinsformannen røysta for riksmål. 
Etter vedtaket i skulestyret møttes 
tilsynsutvalet i krinsen og læraren 
H.G. Salbu.  Følgjande avgjersle 
vart protokollført og presentert for 
Salbu: 

”Idet Kretsformanden og 
tilsynsutvalget henviser til referatet 
fra kretsavstemmingen den 15 
september f.a. og til skolelovens §§ 
54 og 73, finder man at maatte 
nedlegge forbud mot at læreren i 
Mulen Krets efterkommer Naustdal 
skolestyres beslutning i september 
mnd. i fjor om at landsmaalet skal 
være skolens hovedsprog i Mulens 
Krets”

Til høgsterettsadvokaten hadde 
dei presentert alle dokument i 
saka. Det vart hevda at sidan både 
krinsavrøystingar og lover gjekk 
imot skulestyret si avgjersle, håpte 
dei å sleppe fleire fråsegner om 
kva som skulle vere hovudspråk 
i krinsen. Dei underskrivne 
truga med å offentleggjere alle 
dokument i saka om ikkje dei no 
fekk fred.

Lærar Salbu ønskte ikkje å 
lide under situasjonen som var 
oppstått. I eit brev til skulestyret 
bad han om at det vart gjort 
greie for kva som var hovudmål 
i Mulen krins. Han hadde fått 
to forbod mot å nytte landsmål, 

og vart klaga inn om han likevel 
gjorde det. Advokatar hadde sagt 
at krinsen hadde rett, og slik 
måtte det vel vere til det kom ein 
dom i saka. Salbu legg til at han 
hadde stilt seg nøytral. Om han 
ikkje hadde gjort det, meinte han 
det framleis ville ha vore riksmål 
både i Heilevang og andre krinsar. 
Salbu la til at avrøystinga hadde 
gått lovleg for seg, og bad om at 
skulestyret no let Mulen krins vere 
i fred: ”Den kjem no eingong den 
og”.

Uttale frå 
skulestyreformannen
Skulestyreformann, Martin 
Svorstad, meinte sitt om alt 
bråket. Han svarte at han no 
hadde fått so mange skriv om kva 
som skulle vere hovudmål i Mulen 
at ”det fær til aa lukte av heile 
greia”. Han var ”plent likeglad” 
om kva dei ville taka seg til med i 
Mulekrinsen. Om krinsen heller 
retta seg etter høgsterettsadvokatar 
i skulesaker, enn å høyre på 
røynde skulefolk, fekk dei ta 
konsekvensen av det. ”Dei fær 
styra og raade seg sjølv, til æveleg 
tid”. Skulestyret gav følgjande 
grunn til at dei handla som dei 
gjorde: 

”Me kjenner oss stø paa at 
landsmaalet høver betre enn 
riksmaal i folkeskulen. Me tviler 
ikke paa at borni her i Sunnfjord 
hev lettare for aa eigne til seg 
kunnskap paa sitt eige maal, enn 

naar dei skal bruka eit framandt. 
Difor vilde me gjera alt me kunde 
for at borni ogso i Mulen Krins, 
kunde sleppe verta utestengde fraa 
den lettaste veg til kunnskap”. 

Men dette var det i følgje Svorstad 
nokre ”store lys” der ute som 
ikkje skjønte ”i all sin visdom”. 
Skulestyreformannen forsto ikkje 
noko av at Salbu følte han måtte 
rette seg etter truslar om klagar 
mot seg, i fall han nytta landsmål i 
krinsen. Kven skulle dei klaga han 
for? Dei som var hans overordna 
var vel nærast skulestyret. Mulen 
krins fekk altså berre rå seg sjølv:

”Dei lit paa sine advokatar, og me 
hev ingen ting aa setja upp mot 
sovore greier. Me forstaar oss ikkje 
paa den kunst aa drive ut djevlar 
med Belsebul”. 

Landsmål vart innført i Mulen
krins i eit samrøystes skulestyre-
vedtak 13. august 1921. Det
er ikkje nemnt nokon krins-
avrøysting i samband med 
avgjersla.

Fremmersvik
26. april 1921 vedtok skulestyret 
å innføre landsmål frå hausten 
av i Fremmersvik, på nordsida 
av Førdefjorden. Vi anar her ein 
liknande framgangsmåte som i 
Mulen. I Morgenbladet 8. mars 
1924 skreiv sokneprest Brigt Hope 
i Førde prestegjeld ein kronikk 
om korleis landsmål hadde fått 
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Brudefylgje på 
vegen utover 
frå Naustdal 

kyrkje. 
Handkolorert 
postkort frå 

Sunnfjord 
museum. 

(Fotograf: 
Olai Fauske, 

1905 - 1920.
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innpass i kyrkjer og skuler på 
Vest- og Sørlandet. Han hevda at 
målbytte vart gjort mot fleirtalet 
sin vilje i mange skulekrinsar. 

Faktisk hendte det og at krinsen 
ikkje vart høyrt. Det var i følgje 
Hope tilfelle i Fremmersvik i 
Naustdal. I mot lov og rett hadde 
skulestyret innført landsmål. 
Hope haldt skuledirektør Vevle 
delvis ansvarleg. Han meinte 
truleg at Vevle tala som målmann, 
og ikkje som skulemann, når 
han gav rettleiing til krinsane i 
skulespørsmål. Hope hadde god 
tru på at riksmålet skulle vinne 
tilbake det tapte. I Naustdal hadde 
300 teikna seg på ein riksmålsliste. 

Skuledirektør Vevle sa om 
sokneprest Hope, at han var ein 
”mykje dugande og rett-tenkande 
mann”. Han hadde aldri nokon 
personleg strid med ham. Hope 
nekta ikkje for at landsmålet 
låg nærast inn til talemålet på 
Vestlandet, men at ein likevel 
burde velje riksmålet av di det 
var ”kulturspråket”. I dei fleste 
høve fann Vevle det rettast å ikkje 
svara på slike klagemål som Hope 
kom med. ”Dei var so alt for 
grunnlause”. Vevle hevda at det 
var både ”nasjonal og kulturell 
reising” i at bøndene hadde lært 
å ”vyrda og bruka sitt eige mål i 

tale og skrift, i skule, kyrkje og 
bygdestyring”.

Målbytet var 
gjennomført
Etter Mulen og Fremmersvik var 
målbytet gjennomført i Naustdal, 
og i løpet av 1920-åra i dei fleste 
bygdene i fylket. Sjølv om det var 
pedagogiske grunnar til å kjempe 
for målsaka, låg det også andre 
motiv bak. Etter den nasjonale 
vekkinga som fann stad i samband 
i oppløysinga av den politiske 
unionen med Sverige, ønskte 
mange å løyse målunionen med 
Danmark. Målreisingssaka vart 
såleis også ein kamp for kulturelt 
sjølvstende og mot språkleg 
elitetenking. 

Riksmålsfolket såg på si side 
målbytet som eit uakseptabelt brot 
med tidligare tradisjonar. Mektige 
røyster tala deira sak. Mellom 
anna reiste Bjørnstjerne Bjørnsson 
rundt på Vestlandet og fortalde 
korleis landsmålet ville føre til 
nedgang i kulturen. I kyrkja hadde 
riksmålet lange tradisjonar. Det 
munnlege språket var kulturelt 
underordna i ein slik samanheng. 
Det vart sagt at ein ikkje kunne ha 
gudsordet på same målet som ein 
banna på. 

Målfolket følte 
såleis at dei kjempa 
ein nødvendig og 
rettferdig kamp mot 
konservative kreftar, 
som var so bundne av 
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ei innsnevra tradisjonstenking, 
at dei ikkje såg kva som var best 
for dei kommande generasjonar. 
Dermed kunne det vel legitimerast 
å strekke dei demokratiske 
spelereglane lenger enn ein strengt 
talt var bunden til av lovverket. 
Som vi såg trakk riksmålsfolket 
til og med inn advokathjelp for 
å verne om det dei meinte var 
deira lovmessige rett i følgje 
§73 i skulelova: avrøystinga i 
krinsen skulle vere bindande for 
skulestyret. Men advokathjelp eller 
ei, riksmålssaken var ei tapt sak. 

Skulestyreformannen trengte såleis 
ikkje å forstå seg på ”kunsten å 
drive ut djevlar med Belsebul”. 
Krafta i landsmålrørsla, og 
medvitet om kva som var den 
”lettaste veg til kunnskap”, 
heldt for å få gjennom målbytte. 
Såleis bidrog nok §73 berre til 
å kvesse striden ytterligare, slik 
skuledirektør Vevle hevda. Dei 
nemnde krinsavrøystingane i 
Naustdal synast nærast å ha vore 
ein formalitet. Kanskje var det 
òg tilfelle i fleire krinsar, slik 
sokneprest Hope påsto. 

Kjelder: 
• Naustdal kommune, skulestyret, 
korrespondanse/sak og møtebøker

Litteratur: 
• Anders A. Lothe 
– Målreisingssoga i Sogn og 
Fjordane
• Geir Kleiveland – Naustdal 
bygdebok band III
• Brigt Hope – Hvorfor jeg blev 
riksmålsmann, hvorfor jeg er det.

Brigt Hope var født i Fusa, Midthordaland, i 1870. 
Faren var bonde, so det låg ikkje i korta at han 
skulle verte riksmålsmann. Under studietida var han 
målmann, og praktiserte landsmål i mange år som 
prest i Nord-Noreg, Sørlandet og på Vestlandet. 
Hope var sokneprest i Førde i åra 1918 til 1940. Som 
medlem av skulestyret vart Hope tvungen til å ta 
standpunkt i målspørsmålet. Han ønskte eit språk 
”for det norske folk som helhet”. Han mista etter 
kvart trua på at landsmålet var vegen mot denne 
målsettinga, då han ikkje såg fornying i høve til 
moderne ord og former. Utviklinga i riktig retning 
meinte Hope kom frå riksmålet, med ”fornorskingen” 
innan rettskrivinga i 1907. Hope var klar over at 
standpunktet hans i målsaka ikkje var populært i 
bygdene på Vestlandet, men han seier at ”studiet, 
tenkningen tvang resultatet frem enten jeg likte det 
eller ikke”. Han skreiv fleire bøker og avisinnlegg. 
I opninga av boka ”Hvorfor jeg blev riksmålsmann, 
hvorfor jeg er det”, kjem han med følgjande 
kjerneuttale:  

”Overfladisk tenkning fører bort fra riksmål, dypere
tenkning tilbake til det”.  
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Sommaren 19�9 var det eit 
ordskifte mellom sokneprest 
Brigt Hope og skuledirektør 
Olav Vevle i Bergens 
Aftenblad. Hope kritiserte 
Vevle for påverke krinsane 
i målspørsmålet, når han 
tilråda nynorsk. Når grunnen 
til tilrådinga frå Vevle var at 
nynorsken låg dei vestlandske 
bygdemål nærast, meinte 
Hope at skuledirektøren 
let omsynet til bygda vere 
viktigare enn omsynet til kva 
som var best for landet. 

Omsynet til talemålet
Skuledirektøren svara med 
å vise til vedtak i skulelova 

Ordskiftet mellom sokneprest 
Brikt Hope og skuledirektør Olav Vevle

om at skuledirektøren skal gi 
uttale ved språkavrøystingar. 
Lova skulle nettopp ta omsyn 
til talemålet i kvar bygd. Hope 
meinte Vevle gjorde lova 
urett med si tolking. Det den 
påbaud, var at den munnlege 
undervisinga skulle leggast 
nærast opp mot talemålet 
til barna.  Lova tillét valfrie 
former etter talemålet, men 
den kravde ikkje det.

Målsetjinga
Både skuledirektøren og 
soknepresten var samd i at 
målsetjinga måtte vere eit 
felles skriftspråk for heile 
landet. Hope meinte ein 

konsekvens av at omsynet 
til bygdemålet skulle vere 
avgjerande for val av 
hovudmål, var at kvar bygd 
kunne innføre sine former 
tilpassa sitt mål. Dette var 
øydeleggande for målsetjinga 
om felles skriftspråk. Løysinga 
låg i utviklinga av riksmålet. 

Vevle syntes det var synd 
at den språklege utviklinga 
hadde ført til to skriftspråk. 
Men det var ikkje noko å gjere 
med det. For å oppnå eit felles 
skriftspråk måtte det bygge på 
eit levande talespråk i bygd og 
by. Berre frå det kunne det få 
kraft til vidare vekst.

Av Karianne Schmidt VindenesNynorsken i Sogn og Fjordane

Innføring av nynorsk i skulane i Jølster
I 1893 vart målsaka første 
gang diskutert i skulestyret 
i Jølster kommune. I referat 
frå møte i kommunestyret 
13. desember vart det vist 
til lov av 6. juni 1892 om 
undervisningsspråket i 
”almueskolen”. Referatet 
viser til at ”kredsene har i 
tilslutning til Overtilsynets 
Erklæring enstemmig 
udtalt sig mod Indførelsen 
af Lærebøger affattede paa 
Landsmaalet. Skolestyret 
slutter sig ogsaa hertil og 
afgav følgende enstemmige 
Beslutning. Skolens Lære 
og Læsebøger saavelsom 
Elevenes skriftlige Arbeider 
skal være affattede i det 
almindelige Bogspråg”. I ein 
tiårsperiode etter 1893 var 
det bygging av nye skulehus 
som var den store saka 
for Jølster skulestyre, før 
spørsmålet om nynorsk på 
nytt dukka opp i 1903.

Lærebøker på nynorsk
I 1903 var det lærarforeininga 
som førte an i spørsmålet om 

nynorsk. Foreininga hadde sendt 
eit framlegg til skulestyret om at 
foreldra skulle få velje om dei ville 
ha lærebok i historie på nynorsk. 
I møte 22. mai tok skulestyret 
stilling til spørsmålet. Med 6 mot 
4 stemmer gjekk skulestyret inn 
for framlegget frå lærarforeininga. 
Skulestyret ville i eit seinare møte 
vedta kva bok som skulle kjøpast 
inn. 

Lærarforeininga hadde også 
komme med framlegg om at 
Rolfsens og Støylens tillegg til 
leseboka skulle innførast i skulen. 
Tillegget til Rolfsens og Støylens 
lesebok var skriven på nynorsk. 
Viss denne boka vart innført ville 
elevane få tilgjenge til tekstar både 
på bokmål og nynorsk. Skulestyret 
vedtok å utsette denne saka, men 
dei ville kjøpe inn fire eksemplar 
av boka ”…til sirkulasjon blant 
skolestyrets medlemmer”. 

Etter at medlemmene av 
skulestyret hadde hatt høve til å 
studere læreboka nøye, vedtok 
dei i møte 1. sepember 1903 at 
ho skulle innførast i alle skulane 
i kommunen frå nyttår 1904. 
Saka vart vedteken med 8 mot 

3 stemmer. I same møtet vedtok 
skulestyret at dei foreldra som ville 
ha historiebok på nynorsk skulle 
nytte Vellesens norgeshistorie. 

I 1904 kom det reaksjonar 
på skulestyret sitt vedtak om 
innføring av tillegget til Rolfsens 
og Støylens lesebok. Årdal 
krins søkte skulestyret om å få 
sleppe å innføre tillegget. To av 
medlemmene i skulestyret meinte 
at søknaden burde godkjennast, 
men fleirtalet sa at ”andragendet 
indvilges ikke”. Skulestyret fekk 
også eit skriv frå Eikås krins. 
Der kunne dei lese at heile 
tilsynsutvalet med unntak av 
formannen, ikkje ville medverke 
til at nynorsktillegget vart innført 
i krinsen. Skulestyret valde i møte 
28. april 1904 å utsetje saka.

I skulestyremøte 1. desember 
var skrivet frå Eikås krins oppe 
på nytt. Denne gangen vedtok 
skulestyret samrøystes at dei heldt 
fast på vedtaket om at tillegget 
skulle innførast i alle skulane. 

Opplæring i begge mål
Skulelova sin paragraf 73 handla 
om kva språk opplæringa skulle Til side 18
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vere på. I møte 1. desember 1904 
refererte skulestyret til eit skriv 
frå kyrkjedepartementet. Dei 
minte om ”… at bestemmelserne 
i nævnte § [73] må loyalt 
efterkommes. Specielt opforderer 
departementet skolestyret om at 
indtage i skoleplanen utrykkelig 
bestemmelse om, at børnene 
skal opøves i at læse begge mål”. 
Skulestyret vedtok så at ”Vogts 
bibelhistorie, Horns geografi og 
Utnes lærebøger i naturfag kan 
bruges affattede på landsmål af 
den, der måtte ønske det.” Vidare 
vedtok skulestyret at framlegget 
frå departementet skulle sendast til 
overtilsynet og krinsane for uttale. 

I same møte hadde skulestyret 
også oppe eit rundskriv frå 
”Fjordenes kreds af Norges 
lærerforening”. Spørsmålet galdt 
”Nynorsken i folkeskulen”. 
Foreininga oppmoda om at barna 
dei første åra i skulen berre skulle 
lære nynorsk ”og først, efter, at 
de er komne op i storskolen tage 
dansk-norsk med”. Skulestyret 
fann samrøystes at ”Sagen giver 

f.t. [for tiden] ikke anledning til 
nogen beslutning”.

Krinsane Klakegg, 
Heggheim, Veiteberg 
og Åmot 
Krinsane Klakegg, Heggheim, 
Veiteberg og Åmot var dei første 
som innførte skriftleg nynorsk 
i skulen. I 1905 hadde krinsane 
uttalt seg om kva mål dei ynskja 
den skriftelge opplæringa på. 
Dette vart drøfta i skulestyret 7. 
mars 1905. Krinsane Klakegg, 
Heggheim, Veiteberg og Åmot 
hadde ”dels enstemmig og dels 
mod et mindre stemmeantal” 
uttalt at dei ynskte nynorsk. Dette 
vart innført i desse krinsane, 
medan resten av krinsane ville 
halde på bokmål. 

I møte 28. desember 1906 vart 
det vedteke at Vellesens abc på 
nynorsk skulle innførast i dei 
fire krinsane som hadde skriftleg 
nynorsk. I 1907 søkte Klakegg 
krins om å få nytte katekisme og 
forklaring på nynorsk. Denne saka 

vart utsett. I 
desember vedtok 
skulestyret å 
sende saka til 
overtilsynet. 

Uttale frå 
krinsane
I møte 8. 
oktober 
1907 vedtok 
skulestyret at 
dei på nytt 
skulle spørje 
krinsane om dei 
ynskte skriftleg 
opplæring på 
bokmål eller 
nynorsk. Til 
møtet 30. 
desember hadde 
dei fått svar frå 
Årdal, Ålhus, 

Sunde, Eikås, Gjesdal, Myklebust, 
Sandal og Viken, men skulestyret 
valde å utsette saka til dei fekk 
uttale frå overtilsynet. 5. mars 
1908 utsette dei saka enno ein 
gong. 

I sakarkivet til Jølster skulestyre 
finn vi brev frå krinsane der dei 
informerer om kva avgjerd dei har 
tatt i spørsmålet om nynorsk. Her 
finn vi eit brev frå Viken krins. 
Dei hadde hatt møte 9. november 
1907. 23 røysteføre var til stades. 
19 av desse stemte for at nynorsk 
skulle innførast i skulen. Etter 
kvart som det var naudsynt å skifte 
ut bøker ville krinsen kjøpe nye på 
nynorsk. 

Korrespondansen i saksarkivet til 
skulestyret syner at det i Ålhus 
krins var stort engasjement kring 
spørsmålet om innføring av 
nynorsk i skulane. Krinsen måtte 
ha to krinsmøte om spørsmålet. 
Det første møtet var 10. oktober 
1907. Resultatet av avstemminga 
var at ”28 mot 22 stemte for, at 
landsmålet ikke indføres”. Fleire 
av innbyggjarane i Ålhus kunne 
ikkje slå seg til ro med dette 
resultatet og 28. oktober sende dei 
eit brev til Ålhus krins: 

”Vi undertegnede, 
stemmeberettigede indvånere 
i Aalhus skolekreds tillader os 
herved i henhold til skolelovens 
§ 54 næst sidste afsnit at begjere 
nyt kredsmøde afholdt til endelig 
behandling af spørgsmålet om 
indførelse af skolebøgerne på 
landsmål, samt om de skriftlige 
arbeider på samme mål.” 

Brevet var underteikna av 59 
personar. Desse utgjorde meir 
enn ¼ av dei med stemmerett i 
krinsen, og dei hadde difor rett til 
å forlange ny avstemming i saka. 

Eit nytt krinsmøte vart difor 
gjennomført 16. november 

Frå side 17

Brev frå Viken krins til skulestyret i Jølster. Her 
vert det informert om vedtak fatta i krinsmøte 

9. november om spørsmålet om innføring av 
nynorsk i skulen. ”I kredsmøde i vikens kreds 

avholdt i Vikens skolehus den 9 november blev 
tilførdt forhandlingsbogen følgende: Aar 1907 den 

9 november holdtes kredsmøde i vikens kreds i 
vikens skolehus 23 stemmeberettigede var tilstede. 

Lansmaalet indføres i skolen i det skriftlige arbeid 
med 19 mod 4 stemmer. Lansmaalet indføres ogsaa 

i det mundtlige. Efter vært som de gamle bøger gaar 
du, kjøbes bøger paa lansmaal.”
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1907. Det lokale intitiativet gav 
no resultat. 74 personar stemte 
for at nynorsk skulle nyttast i 
den skriftlege opplæringa og at 
lære- og lesebøker skulle vere 
på nynorsk. 65 personar stemte 
imot. På møtet i oktober hadde 
det møtt 50 personar, mens det 
på møtet i november var heile 
139 som møtte. Dette vart ein 
siger for dei som kjempa for 
nynorsken, men det er tydeleg at 
også bokmålstilhengarane hadde 
mobilisert fram mot møtet. 

Sjølv om både Viken og Ålhus no 
hadde uttalt at dei ville innføre 
nynorsk, vart ikkje dette følgt opp 
med eit vedtak i skulestyret.

Ulovlege vedtak
I møte i skulestyret 5. mars 
1908 vart det referert eit brev frå 
skuledirektøren. Han meinte at 
skulestyret sine vedtak frå 22. mai 
1903 og 1. desember 1904 om 
at foreldra kunne velje kva språk 
lærebøkene skulle vere på, var 
ulovlege. I referatet er det sitert frå 
brevet til skuledirektøren. Han sa 
at ”der ikke er lovlig adgang til i 
samme skole at bruke lærebøker i 
samme fag paa forskjellig maal”. 
Og skulestyret vedtok med 7 mot 
3 stemmer at vedtaka ”…sættes ud 
af kraft, som ulovlige”.

Etter dette foreslo lærar Johannes 
Ålhus at spørsmålet om lærebøker 
på nynorsk skulle på høyring i 
krinsane. Dette vart stemt ned i 
skulestyret. 

Lærebøker for 
Klakegg, Heggheim, 
Veiteberg og Åmot
Krinsane Klakegg, Heggheim, 
Veiteberg og Åmot hadde 
nytta nynorsk i den skriftlege 
opplæringa. Då var det også viktig 
at lærebøkene var på nynorsk. 
Skulestyret vedtok difor at 
Vellesens norgeshistorie, Horns 
geografi og Utnes lærebøker i 
naturfag, som alle var på nynorsk 
skulle innførast i dei fire nynorsk-
krinsane. Saka skulle leggjast 
fram for overtilsynet. Fleirtalet 
i skulestyret kom med framlegg 
om at dette også skulle gjelde 
bibelhistorie på nynorsk.

I møte 30. juni var uttalen frå 
overtilsynet klart. Denne uttalen 

hadde også vorte 
send til krinsane. 
Dei hadde uttalt 
at dei ynskte 
alle lærebøker 
på nynorsk, 
dette gjekk 
ikkje gjennom i 
skulestyret. Dei 
hadde tre rundar 
før dei vart 
einige om at ”i 
Klakeg Hegheim 
Veiteberg og 
Aamot kredse 
indføres Vellesens 
norgeshistorie, 
Horns Geografi 
og Lærebøger 
i naturfag 
– efter senere 
bestemmelse 
– paa landsmaal 
fra kommende 
skoleaar at regne”. 

1. september 
handsama 
skulestyret 
ein søknad frå 
læraren i Klakegg 
krins. Han hadde 
søkt om at nye 
stavetabellar 
på nynorsk 
vart kjøpt inn. 
Søknaden vart 
forkasta. I same 
møtet refererte 
skulestyret til 
uttalen frå overtilsynet i saka om 
lærebøker på nynorsk. Her vart 
det stor debatt i skulestyret. Styret 
var delt på midten og formannen 
si dobbeltstemme vart avgjerande. 

Fleirtalet meinte at skrivet ikkje 
gav grunnlag til å endre vedtaket 
frå 5. mars til også å gjelde 
bibelhistorie. Mindretalet har føya 
til i protokollen at dei meiner 
at ”da Klakegs kreds omtrent 
enstemmig ønsker at faa beholde 
bibelhistorien paa landsmaal 
anser vi skolestyrets beslutning 
stridende mod skolens interesse”. 
Til dette kommenterte fleirtalet at 
lærebøkene på nynorsk ikkje var 
innførte på lovleg vis, og at det 
ikkje var slik at alle barna hadde 
nytta bibelhistorie på nynorsk. 
Mindretalet heldt fram at Klakegg 
krins hadde kjøpt inn bibelhistoria 
på nynorsk etterkvart som barna 
byrja i skulen. Diskusjonen førte 

ikkje fram og skulestyret ville ikkje 
innføre bibelhistoria på nynorsk. 

For nynorskkrinsane vart utvalet 
av lærebøker på nynorsk stadig 
større. 5. januar 1909 vart det 
vedteke at Rolfsens lesebok på 
nynorsk skulle innførast, 1. 
juli vedtok skulestyret at også 
”Vellesens emner” på nynorsk 
skulle kjøpast inn. 

Innføring av nynorsk 
i nye krinsar
Vi må fram til 1911 før fleire 
krinsar i Jølster fekk lærebøker på 
nynorsk. Då hadde krinsane på ny 
gitt uttale i spørsmålet. Dei nye 
krinsane som no ynskte nynorsk 
var: Ålhus, Årdal, Myklebust, 
Viken, Sunde og Søgnesand. 
Krinsane Eikås, Gjesdal og Sandal 
var framleis imot innføring av 
nynorsk. 

Eit brev, 
underteikna av 

59 personar 
frå Ålhus krins, 

førte til ny 
handsaming 

av spørsmålet 
om innføring 
av nynorsk. 

Her fyrste sida 
av brevet.
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Olav Vevle var skuledirektør 
i Bjørgvin bispedøme frå 
1910 til 1933. Han gjorde 
mykje for å få nynorsken 
inn i skulane. I Norsk Årbok 
1936 skreiv han ein artikkel 
med om målbyte i Bjørgvin: 
’Minne um målbyte i 
Bjørgvin bispedøme frå 1910 
til 1933’. Då Vevle tok til 
som skuledirektør i Bjørgvin 
var det 789 skulekrinsar 
som hadde nynorsk som 
hovudmål og 504 krinsar 
som hadde bokmål. Serleg 
i åra 1903 til 1907 vart 
nynorsk hovudmål i bygd 
etter bygd. I 1936 var det 
1127 krinsar med nynorsk 
og 96 med bokmål. Men 
striden var hard mange 
stader. I denne artikkelen 
gjev me att noko av det Vevle 
skreiv i Norsk Årbok 1936 
om målstriden i Lærdal. 
Årboka vart utgjeven av 
Gustav Indrebø. 

Bjørnson på 
Lærdalsøyri
Den kvassaste målstrid eg hadde 

med å gjera var i Lærdal dei tvo 
fyrste åri eg var skuledirektør. 
Nokre år fyrr var nynorsk førd 
inn til hovudmål i alle krinsar 
i heradet. Eg trur skulestyret 
hadde vore altfor tidleg ute med 
målbyte. Der var ikkje gjort nok 
upplysningsarbeid fyreåt. Mange 
av foreldri skyna ikkje at nynorsk 
høvde framifrå til opplæringsmål 
i denne bygdi med den sermerkte 
gamle dialekt. Det hadde nok 
snart gjenge yver, for der var sers 
dugande lærarar i bygdi. 

Men so heldt Bjørnstjerne 
Bjørnson fyredrag der, og sidan 
for riksmålssekretær Brun gjenom 
bygdi og øste folket upp. Han 
hadde ei sergåva til å agitera mot 
nynorsk og vekkja strid. 

Men dei som gjorde mest til 
at striden vart so kvass var 
soknepresten og dokteren i bygdi. 
Dei var båe ihuga riksmålsmenn, 
og dei gjorde alt dei kunde for å 
øsa folket upp mot nynorsken.

Bjørnson hadde vore i Borgund 
og Lærdal fyrr og. Han var kjend 
med gamle hotelleigar Hroar 
Husum og vitja honom på denne 

turen. Um kvelden sat 
dei tvo og rødde. Hroar 
Husum fortalde sogor på 
sitt klingande Borgunds-
mål. Bjørnson lydde på, 
og so vart kunstnaren 
i honom sterkare enn 
riksmålsmannen, og han 
sa til deim som var med: 
”Hør hvor vakkert han 
taler”. Dette fortalde son 
til Husum, då eg var der i 
1911.

Då Bjørnson nokre dagar 
etter gjestingi på Husum 
stod på talarstolen i 
Lærdalsøyri og tala mot 
målet, var det riksmåls-
mannen som rådde, og han 
gjorde det han kunde for 
å bryta ned vyrdnaden for 
vårt fagre norske mål. 

Det såg elles ut til at han 

ikkje fekk folket med seg, for 
møtelyden svara med å syngja ein 
salme på nynorsk.

Bygdi kløyvd 
i to flokkar
Målstriden kløyvde etterkvart 
bygdi i tvo fiendslege flokkar. 
Dokteren og soknepresten var 
førarar for bokmålsfolket, og deira 
uppgåva var å få nynorsken ut or 
skulen. Til 1910 hadde målfolket 
fleirtal i skulestyret. Formannen 
var målmann, og bokmålsfolket 
kunde soleis ikkje gjera noko.

Ved valet på heradstyre hausten 
1910 var målsaki einaste 
programpost. I Lærdal fekk 
målfolket fleirtal, men i Borgund 
sigra bokmålsfolket. Det er tvo 
herad, men ei skulesokn. Ved val 
på skulestyre og ved fyrehaving av 
alle skulesaker var båe heradstyre 
saman, og då hadde bokmålsfolket 
fleirtal. Eg var i tvil, um det var 
rett å velja skulestyret i sammøte. 
Hadde kvart heradstyre valt for 
seg, vilde valet fenge eit anna 
utfall. Men då dei alltid hadde valt 
på denne måten, vilde eg ikkje 
reisa noko strid um dette.

Ved skulestyrevalet sist i 1910 vart 
der 8 målfolk og 8 bokmålsfolk i 
skulestyret. Formannsvalet laut då 
avgjerast ved lutkast, og det vart 
avgjerande for um målfolket eller 
bokmålsfolket skulde ha makti i 
skulestyret. Der var stor spaning 
um korleis det vilde gå.

Millom jol og nyår var skulestyre-
formannen so uheppen at han 
braut foten sin. Dokteren vart 
henta og stelte med honom, og 
han fekk vita at han laut liggja 
i minst 6 vikor. Dokteren som 
var førar for bokmålsfolket visste 
at skulestyreformannen ikkje 
kunde koma or sengi fyrr ut i 
februar månad, og kunde ein få 
skulestyremøte til val på formann 
medan skulestyreformannen låg 
under dokteren sitt tilsyn, vilde 
bokmålsfolket vera trygge på 

Skulemålsstriden i Lærdal 1908 -1911

Redigert av Oddvar NatvikNynorsken i Sogn og Fjordane
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formannsplassen. Varamannen var 
bokmålsmann. 

Strid i skulestyret
Straks nyårsdagen var yver, kom
der krav frå bokmålsfolket at 
skulestyreformannen skulde kalla 
skulestyret saman til val på 
formann. Men skulestyre-
formannen vilde ikkje kalla 
skulestyret saman, fyrr dokteren 
gav honom lov å stå upp att. 
Dokteren torde ikkje ta ansvaret 
for å gjeva sovore løyve fyrr ut i 
februar månad. 

Det vilde ikkje bokmålsfolket 
venta på, og so fekk dei ordføraren 
i Borgund til å kalla skulestyret 
saman. Berre dei 8 bokmålsfolk 
og so varamannen for formannen 
møtte. So gjekk dei til formannen 
og ville få skulestyret si møtebok. 
Men ho låg forsvarleg nedlæst 
i eit skrin, og formannen vikle 
ikkje lata deim få lykelen til 
skrinet. Men dokteren var ikkje 
rådlaus. Han kjøpte ei bok hjå 
handelsmannen til møtebok åt 
skulestyret, og so heldt dei 9 mann 
møte og valde samrøystes dokteren 
til formann.

Då eg fekk melding um 
dette formannsvalet, kom 
der samstundes motmæle 
frå målfolket. Eg røkte etter 
framgangsmåten, og då eg fekk 
vita korleis skulestyret var kalla 
saman, sa eg frå at valet var 
ulovleg, og at dei laut ha nytt 
møte. Etter lovi er det formannen 
som skal kalla skulestyret saman 
eller i hans forfall varaformannen. 

Der var etter lovi ikkje noko i 
vegen for at valet kunde verta 
utdrygt nokre vikor til formannen 
vart frisk att. Det vert ofte gjort 
utan slik tvingande grunn. I 
denne tid hev formannen både 
rett og plikt å ekspedera kurante 
saker som ikkje toler utsetjing. 
Ordføraren i Borgund hadde 
ingen rett å lysa til skulestyremøte. 
Det gjeng heller ikkje at berre 
det eine partiet kjem saman for å 
velja formann. Ein må og bruka 
skulestyret si møtebok.

Riksavisene 
engasjerte seg
Då skulestyret fekk dette skrivet, 
vart der skrik. Dokteren gjekk til 

bladi med det, 
og so kom 
’Morgen-
bladet’, 
’Tidens Tegn’, 
’Bergens 
Aftenblad’ 
og fleire med 
sterke åtak på 
den nye skule-
direktøren 
i Bjørgvin, 
som vilde læra 
soknepresten 
og doktoren 
i Lærdal lovi. 
Han vilde 
gjera seg til 
despot, og det var sjølvsagt av 
målfanatisme han gjorde dette. 
Men bladi trøysta seg med, at 
lærdølene var so upplyste folk, 
at dei vilde nok læra honom 
folkeskikk. Tok han ikkje mot 
lærdom derifrå, so vilde nok 
riksstyret setja honom på plass. 

Saki vart og omtala i Stortinget 
av Hagerup Bull og Alfred 
Eriksen. Dei og kom med åtak 
på meg. So lite hadde dei sett 
seg inn i saki. Dei trudde det 
bladi skreiv. Etter den hjelp 
dokteren og soknepresten fekk 
på denne måten, vilde dei ikkje 
retta seg etter det eg hadde sagt. 
So la eg saki fram for Kyrkje- og 
skuledepartementet, som etter å 
ha granska alt sa det same som eg 
hadde sagt og kravde nytt møte i 
skulestyret til val på for-mann og 
varaformann, og til det valet var 
halde, skulde formannen frå året 
fyrr administrera. Departementet 
gav meg soleis rett heilt ut, og 
denne fråsegn vart offentleggjord i 
dei blad som hadde omtala saki. I 
’Morgenbladet’ vart meldingi gjevi 
utan nokon kommentar og under 
denne yverskrift: ”Qvigstad som 
Vevle”.

Striden i Lærdal var ikkje slutt 
med dette. Folket stod kløyvt 
som i tvo fiendslege flokkar. Eg 
laut prøva å finna ei løysing. So 
reiste eg til Lærdal for å verta 
nærmare kjend med tilhøvi, og eg 
vitja mest alle skular i skulesokni. 
Dei hadde dugande lærarar, men 
målstriden var so kvass at det 
var til stor skade for arbeidet i 
skulen. Soknepresten og dokteren 
hadde største skuldi for dette. Dei 
gjekk i brodden og øste folk upp. 

Men elles var det der som mest 
alle stader striden rasar, at der 
var feil på båe sidor. Skulestyret 
hadde gjenomført målbytet fyrr 
folk var mogne for det, og der 
var gjort altfor lite til å rettleida 
folk um spursmålet. Mange såg 
på nynorsken som det framande, 
ja som det gudlause med, og 
førarane for bokmålsfolket gjorde 
det dei kunde for å stydja denne 
fåkunna.

Privatskule
I den krinsen soknepresten budde 
hadde dei ein uvanleg dugande 
lærar. Det var Knut Gjesme 
frå Aurland. Han gjekk eit år 
saman med meg på lærarskulen, 
og eg kjende honom godt frå 
den tid. Soknepresten og dei 
andre bokmålsfolki fekk agitera 
foreldri i krinsen upp både imot 
nynorsken og imot læraren, so dei 
tok borni ut or skulen og skipa ein 
privatskule med ein ung mann frå 
Kristiansand til lærar. Yver helvti 
av borni gjekk i privatskulen. 
Til skulestova fekk dei leiga ei 
vanleg bondestova tett attmed 
hovudvegen. 

Eg var inne i privatskulen for å 
høyra på undervisningi. Den unge 
læraren meinte truleg at det var 
hans uppgåva å læra borni både 
å lesa, skriva og tala bokmål med 
”dannet uttale”. Han sjølv tala 
bokmål med sørlandsk uttala. Eg 
høyrde på ein lesetime i minste 
klassa i tvo-bytt skule. Borni las 
i Rolfsens lesebok um ”Beate og 
dukken”. Borni las som småborn 
plar lesa i landsskulen med nok so 
ljodrett uttala soleis som det stod 
i boki. Men læraren retta uttala i 
ord for ord, so det skulde få ein 
sørlandsk svip. Ei flink smågjenta 

Øyramarka 
med utsikt mot 
Brattegjerdet. 

Skulehuset 
vart bygt i 

1902. Hauge 
kyrkje til 

høgre. (Foto: 
1905 - 1910, 
eigar: Karen 

Margrethe 
Lindstrøm).
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las. So kjem ordet ”bred”, og ho 
sa det som det stod i boki med 
d-ljoden òg. Læraren retta det og 
sa: ”Vi sier ikke bred, men bre.” 
Ho laut lesa upp att, men det vart 
”bred” framleides. Han retta att, 
peika på vegen utanfor huset og 
sa: ”Se nu på veien. Hvad sier du 
den er?” Barnet var ei sers gløgg 
liti gjenta. Ho reiste seg upp, såg 
ut gjenom glaset og sa: ”Me segjer 
at vegen er brei.” ”Nei, nei,” sa 
læraren, ”vi sier at veien er bre.”

”Dei var so haole..”
Ei onnor liti gjenta las um at 
Beate fall i brunnen med dokka si. 
”Hvorfor falt Beate i brønnen?” 
spurde læraren. ”Dei var so haole 
dei stokkadn’ ho gjekk pao,” svara 
gjenta kjapt. ”Nei, sa læraren, ”de 
var så glatte.” Soleis gjekk timen. 
Ikkje skyna borni læraren og 
ikkje skyna han deim alltid heller. 
Uvisleg agitasjon hadde villeidt 
elles vituge folk til å taka borni 
sine ut or skulen frå ein lærar som 
tala barnet sitt mål og var kjend 
med heile miljøet i bygdi og so 
senda deim til ein lærar som stod 
heilt framand både for tale-målet 
og sed og skikk i denne avstengde 
bygdi. 

Den røynsla eg fekk etter å ha vitja 
skulane var at målspursmålet laut 
takast upp att til ny avgjerd, og 
so måtte kvar krins få bruka den 
målform som fleirtalet av foreldri 
vilde ha. Det var det einaste som 
kunde skapa arbeidsro i skulen. Er 
fyrst folkestyret innført, so kann 
ikkje eit sovore kulturspursmål 
løysast med tvang. Det er 
upplysningsarbeidet som må leggja 

grunn-laget for alt framstig ogso i 
denne leid.

Då Kyrkje- og skuledepartementet 
hadde teke avgjerd i striden um 
formannsvalet i Lærdal skulestyre, 
var skulestyreformannen frisk att. 
Dokteren gav honom lov å gå ut. 
Han lyste til møte i skulestyret til 
val på formann og varaformann.

Det vart halde i april månad. 
Denne gongen møtte alle. Der 
var 8 målfolk og 8 bokmålsfolk. 
Bokmålsfolket vilde ikkje retta 
seg etter departementet si 
avgjerd, men kravde at eg skulde 
godkjenna det valet dei hadde 
gjort i januar månad. Skulde 
valet vorta avgjort ved lutkast, 
var det uvisst kven som vart 
vald, og det vilde dei ikkje finna 
seg i. Eg kunde sjølvsagt ikkje 
godkjenna det ulovlege valet, men 
kravde at dei skulde retta seg etter 
departementet si fråsegn. Det 
vilde ikkje bokmålsfolket, og so 
gjekk dei frå møtet med dokteren 
og soknepresten i brodden. So var 
der berre dei 8 målfolk att, og då 
kunde ein ikkje halda val, av di 
skulestyret ikkje var vedtaksført.

Kva skulde ein so gjera? Eg 
kravde at skulestyreformannen 
skulde senda innkalling til 
varamennene for deim som gjekk. 
Der var varamenn for alle, so 
nær som for soknepresten. Um 
ikkje meir enn ein varamann 
møtte, var skulestyret lovleg 
samansett og vedtaksført. Då 
kunde ein og leggja bot på dei 
som gjekk utan lovleg grunn 
og soleis få saki fram til rettsleg 

avgjerd. Skulestyreformannen 
skreiv innkalling og so for der 
sykkelryttarar upp og ned gjenom 
dalen for å få varamennene til å 
møta. Ein hadde ikkje bilar i den 
tid. 

Bokmålsfolket 
tek makta
Millom dei innkalla varamenn 
var der og nokre målmenn, og 
målfolket vilde soleis få fleirtal, 
um nokon av deim møtte. 
Det visste bokmålsfolket, og 
dei gjekk difor ikkje lenger frå 
møtestaden, enn at dei kunde 
fylgja med korleis det gjekk. 
Etter eit par timars ventetid kom 
varamennene, so skulestyret kunde 
ha lovleg møte. Møtet vart sett, og 
skulestyret var vedtaksført. Men 
då kom dei 8 bokmålsfolk og vilde 
vera med. Der kunde vera tvil um 
dei hadde rett til dette, sidan dei 
fyrst hadde gjenge frå møtet, og 
varamennene var komne. Men eg 
rådde til at dei skulde få vera med. 
Skulestyret gjekk med på dette, 
og varamennene fekk vera med 
millom åhøyrarane. Der var fullt 
hus. Det er ikkje ofte ein hev slike 
skodespel på bygdene, og mange 
vilde difor nytta høvet å sjå dette.

Fyre valet gjorde eg framlegg 
um, at korleis enn formannsvalet 
vart, skulde skulestyret gjera 
vedtak um å ta spursmålet um 
målformi i skulen upp til ny 
avgjerd i samhøve med § 73 
i landsskulelovi, og so skulde 
skulestyret retta seg etter den 
tilråding krinsane gav. Kvar krins 
skulde få ha den målform som 
fleirtalet i krinsmøte røysta for. 
Den tid var ikkje skulestyret 
bunde av krinsen si fråsegn. Båe 
partar var samde i dette.

So gjekk dei til val på formann 
ved skriftleg røysting. Den fyrre 
farmannen, bonde Per Voll, og 
dokteren fekk 8 røyster kvar. Valet 
laut avgjerast ved lutkast. Eg skreiv 
namni på tvo setlar, og dokteren 
såg etter at namni var rette. Lærar 
Knut Gjesme skulde trekkja. 
Det var ikkje fritt for at han var 
skjelvande på handi. Ingen hadde 
havt meir vondt av målstriden. 
Det var i hans krins privatskulen 
var. Han tok den eine setelen med 
dokterens namn på. Floken var 
løyst. 

Til side 70

Framhalds-
skulen på 
Ødegaard, 
ca. 1916. 
(Fotograf: 
ukjend).
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Av Randi MelværNynorsken i Sogn og Fjordane

Gustav Indrebø og målstriden
“Fyremålet med den 
norsk målreisingi 
hev vore å få 
løyst målunionen 
med Danmark, 
og få reist eit 
sjølvstendigt norsk 
nasjonalskriftmål.”
(Gustav Indrebø (1937) i 
artikkelen God norsk)

Nasjonsbygging 
som motivasjon 
for målstriden
Gustav Indrebø 
(1889-1942) såg på 
nynorskbruken som ein del 
av nasjonsbygginga. Han 
hadde ei sterk oppleving av 
hendingane i 1905, seinare 
ei sterk nasjonalkjensle. 
Men det var ikkje før han 
kom på Oslo lærarskule at 
han lærte å skrive nynorsk. 
Då hadde han målmannen 
Olav Midttun (1883-1972) 
som norsklærar. 
Gustav Indrebø 
var truleg den 
flinkaste eleven 
Olav Midttun 
hadde hatt. 
Heime blei 
det snakka 
sunnfjordmål 
fram til ei stund 
etter at dei flytte 
austover. Når 
Gustav Indrebø 
fortalde historier 
frå Jølster, nytta 
han jølstradialekt. 

Tvilen
Då han arbeidde 
som lærar, brukte 
Gustav Indrebø 
vekselvis riksmål 
og landsmål. Han 
var veldig frustrert 
over denne 
inkonsekvente 
språkbruken 
hjå seg sjølv. 
Dette fortel 
han om i brev 

til kona Astrid. Han var 
i grunnen ein tvilar i 
målspørsmålet. “…Ja, jeg 
liker nok landsmaalet paa 
en vis; men jeg kan aldrig 
fordrage slik grundfæstet 
kulsviertro verken paa 
det ene eller det andet…” 
(1911). Han hadde evne 
til å sjå språkspørsmålet frå 
fleire sider. Truleg er det 
den reflekterte, grundige og 
samvitsfulle språkforskaren 
som her viser evna til å sjå  
eit spørsmål frå fleire sider.

Overtydinga
Om han i åra som lærar 
tvila på kva som var det 
beste for det norske folket 
og språket deira, gjekk 
han i 1915-1916 over til å 
snakka og skriva nynorsk. 
Det var mellom anna studia 
som overtydde han om 
kva som var rett. Truleg 
vart doktoren, professoren, 

Jølstringen
Begge foreldra til Gustav Indrebø var 
frå Sunnfjord, faren frå Jølster og 
mora frå Førde, men sonen deira blei 
fødd i Samnanger i 1889. Han døydde 
i Bergen, i 194�, berre 5� år gamal. I 
dei viktigaste barneåra budde Gustav 
Indrebø med familien sin  i Jølster, 
sidan budde dei i Gaular og Vestre Aker.

Arbeidssam skuleelev  
og student
Gustav Indrebø hadde lett for å læra. 
Han tok eksamen artium på to år, 
embetseksamen i historie (med norsk 
og tysk bifag) på 4 år, 1913-1917, 
begge med utmerka resultat. Han var 
både intelligent  og arbeidsam. Dottera 
hans, Inger Indrebø Eidissen, kalla han 
for ein ”arbeidsmaur”. 

Lærar, doktor og professor
Gustav Indrebø arbeidde først som 
lærar fleire stader. Etter avlagt 
embetseksamen blei han tilsett 
som amanuensis ved Riksarkivet. 
I 1918 blei han utnemnt som 
universitetsstipendiat i norsk historie 
og i 1921 dosent i norrøn filologi ved 
Universitetet i Oslo. Doktoravhandlinga 
Innsjønamn. I  Upplands fylke skreiv 
han ferdig i 19�4. I 1930 søkte Gustav 
Indrebø eit professorat i vestlandsk 
målføregransking og fekk det. Han vart 
og styrar for Folkeminnesamlingi ved 
Bergen Museum til han døydde. 

Statens namnekonsulent
I 19�3 blei Gustav Indrebø spurt om 
han kunne vere stadnamnkonsulent 
for staten. Han tok på seg dette, men 
sa det frå seg i 1937. Han blei likevel 
oppmoda om å halde fram, og hadde 
denne funksjonen fram til han døydde. 
Desse tenestene utførte han ved sida 
av anna arbeid. Samstundes var han 
med og skipa Norsk stadnamnarkiv i 
19�1 og leidde det heilt til han gjekk 
bort. I 1930-åra organiserte han ei 
stadnamninnsamling der skuleborn 
i heile landet var med (”Skuleborn-
innsamlinga”).   

Ein kjær far
Ein skulle tru at borna ikkje fekk sett 
stort til far sin sidan han ved sida av 
dei krevjande offentlege stillingane han 
fekk, hadde så mange tillitsverv som 
han gjekk tungt inn i og stadig skreiv 
talar og utgreiingar. Men dottera Inger 
Indrebø Eidissen karakteriserte Gustav 
Indrebø som ein kjær familiefar. Han tok 
seg tid til å ta vare på familien sin og 
borna, og trekte dei ofte inn i arbeidet 
sitt og delte kunnskapane sine med dei.

“Minnesteinen 
i Årdalen på 

Jølst” med 
revebjøller.
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Dette 
portrettet 
står fremst 
i dottera 
sin biografi, 
’Gustav 
Indrebø: ei 
livsskildring’.

målføre- og stadnamngranskaren 
seinare også overtydd av dei 
faglege kunnskapane sine, i tillegg 
til det nasjonale sinnelaget han 
hadde. “Den berande, djupaste 
aktive ideen i målreisingi… 
er den nasjonale reisings- og 
sjølvhevdingstanken. Og 
truskapstanken. Det er ein ting me 
ikkje kan få med norsk-dansken, 
men berre gjennom nynorsken: 
Det er eit norsk mål…”  
 
Dette skreiv Gustav Indrebø 
i artikkelen Idégrunnlaget for 
målreisingi som stod i Gula 
Tidend i 1934. Artikkelen er og 
trykt som særprent. Han nytta alle 
slag argument for eit nynorsk mål 
skriv Nils Halland. ”Argumenta 
kunne vera historiske, sosiale, 
pedagogiske og jamvel kristelege.” 
(Mot-Skrift nr.2, sitert etter Jostein 
Krokvik) I artikkelsamlinga Kva er 
målreising? (Bergen, 1976) finn ein 
att desse argumenta. 

Målsaka – 
organisasjonane og 
institusjonane
Sjølv om Gustav Indrebø 
arbeidde seriøst med studia og 

dei offentlege stillingane han 
fekk, hadde han likevel overskot 
til tillitsverv i målorganisasjonar 
og målinstitusjonar. Det første 
tillitsvervet han tok på seg, var å 
vere formann for Studentmållaget 
i Oslo i 1917. Det var det same 
året som han tok embetseksamen 
i historie. Gustav Indrebø 
gjekk med stort engasjement 
og stor arbeidskapasitet inn 
for dei tillitsverva han tok på 
seg. Frå 1917-1921 var han 
filologisk redaktør av ei nynorsk 
Bibelutgåve. 

Formann i  
Det norske Samlaget 
I seks år, frå 1923 til 1929, var 
Gustav Indrebø formann i Det 
norske Samlaget. I desse åra var 
han med på å legge planar for 
Norsk Ordbok. Dette er no blitt 
ein institusjon med 38 tilsette, og 
verket i 12 planlagde band skal 
sluttførast i 2014. Første band 
på 800 s. var komplett i 1966. 
Gustav Indrebø la og mykje arbeid 
i å få gjeve ut Nynorsk salmebok. 
Ho kom ut i 1925.

Nynorsk i kyrkjene
At nynorsk kom inn som eit språk 
i kyrkjene, såg Gustav Indrebø 
på som svært viktig. Han såg på 
striden om nynorsk i kyrkjene 
som ein del av den politiske og 
nasjonale historia til landet. For 
å halde på ungdomen var det 
viktig at nynorsken kom inn i 
kyrkjene. (Indrebø, 1976) For 
Gustav Indrebø var det viktig at 
både preike-målet, salme-målet og 
Bibel-målet  var nynorsk. Men, 
dette var likevel berre ein del 
av det arbeidet Gustav Indrebø 
gjorde for å få nynorsken inn i 
offentleg bruk. Gustav Indrebø 
fekk mykje å bety for bruken av 
nynorsk i det offisielle Noreg.

Styremedlem og 
formann i 
Noregs mållag
Dei to siste åra han leidde Det 
norske Samlaget var han og 
styremedlem i Noregs Mållag, 
frå 1928 til han døydde i 1942, 
i heile 14 år. I krigsåra la styret 
ned arbeidet sitt i protest mot 
okkupasjonsmakta.) Gustav 
Indrebø var formann i Noregs 
Mållag i to år, frå 1929 til 1931. 

Både som formann og som 
styremedlem var Gustav Indrebø 
ei drivande kraft i organisasjonen.
 

Vestmannalaget og  
Ivar Aasen-ringen
Gustav Indrebø var med i  Norsk 
Måldyrkingslag. I Vestmannalaget 
var han styremedlem frå 1931 
og formann frå 1937 til 1942. 
Han var og med på å skipa Ivar 
Aasen-ringen, noko han tykte 
var naudsynt i høve den nye 
rettskrivingsnormalen av 1938. 
Også for Norsk Bokreidingslag 
gjorde Gustav Indrebø ein innsats. 
Han var redaktør for Norsk Aarbok 
i heile ni år, frå 1931 til 1939.

Gustav Indrebø 
sine meiningar og 
språkynske:
”…eg kan ikkje koma ifrå at Ivar 
Aasens skriftmål er ei god, vakker 
og tenleg praktisk løysing…” 
Gustav Indrebø var motstandar 
av rettskrivingsnormalen av 1938. 
Han likte heller ikkje 1917-
normalen, som han tykte vatna 
ut språket med altfor mange 
likestilte former. Etter at 1938-
rettskrivinga blei innført, var han 
med å starta Ivar Aasen-ringen. 
Her vart valspråket at dei skulle 
bruka godkjende former som 
låg så nær opp mot Ivar Aasen-
normalen som råd, dersom dei i 
skriftstykke plikta å nytte offentleg 
rettskrivingsnormal. Dersom dei 
skreiv noko som ikkje var bunde 
opp til normalen,  skulle dei skriva 
Ivar Aasen sitt mål. Elles meinte 
Gustav Indrebø at det var mykje 
anna som var viktigare å arbeida 
med enn rettskrivingsnormalar. 
(Eidissen, 1993)

1920- og 1930-åra
Frå andre halvdel av 1920-
talet byrja Gustav Indrebø for 
alvor å skriva mange innlegg 
i måldebatten. Det som blei 
trykt av han før dette var mest 
historisk stoff, stadnamnstoff og 
tradisjonsstoff. Jostein Krokvik 
(1927-) fortel at i femåret 1930-
1935 dreiv Gustav Indrebø eit 
omfattande utoverretta arbeid for 
nynorsken. Det gjorde han i skrift 
og tale, og i deltaking i målarbeid 
på annan måte. I femåret 1935-
1940 måtte han driva innoverretta 
verksemd for å prøva å få 
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Foto av Gustav 
Indrebø 

frå bonde-
ungdoms-

lagsstemna i 
1930 i Fana, 

med kona 
Astrid til 

venstre og 
formannen 

i bonde-
ungdomslaget 

i Bergen, Klaus 
Vabø bak.
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målfolket til å halda saman trass i 
forskjellige synspunkt på den nye 
rettskrivinga av 1938.

”Høgnorsk”
I 1920-åra begynte Gustav 
Indrebø og å ta opp att eldre 
former i språket, som ”stend” og 
”gjeng” Han byrja også å bruka 
i-formene. Jostein Krokvik kallar 
dette for ”høgnorsk”, eit omgrep 
som truleg først blei nytta av 
Torleif Hannaas i Norsk Aarbok 
for 1922: ”…So kom Ivar Aasen 
og lyfte sitt lysande merke: Eit 
høgnorskt skriftmaal, nyreist 
fraa roti av, bygt paa dei beste 
bygdemaali, utan umsyn til 
dansken…” I Norsk Allkunnebok 
(1948-66) definerte Per Thorson 
høgnorsk som ei nemning for 
”mynstergildt, nynorsk skriftmål 
på Ivar Aasens grunnlag.”

Avisdebattant 
og polemikar
Gustav Indrebø skreiv ei mengd 
debattinnlegg i avisene om målet 
og bruken av det. Det var særleg 
i avisene Gula Tidend, Firda 
Folkeblad (Flora), Bergens Tidende, 
Dagen og Den 17de mai han hadde 
innlegg. Han kunne vera svært 
krass i ordbruken, men han heldt 
seg til saken. Personangrep heldt 
han seg unna. Han må ha brukt 
mykje energi på desse innlegga. I 
tillegg til å skriva i avisene skreiv 

han og i tidsskrift som Maal 
og minne, Syn og Segn o.a. 
Han må ha hatt ein ufatteleg 
arbeids-kapasitet og arbeids-
glede.Truleg dreiv han og 
rovdrift på si eiga helse, som 
kona skreiv til han ein gong. 
(Eidissen, 1993)

Indrebø-saka i 1930
I 1930 blei Gustav Indrebø 
tiltala og måtte møta i retten 
fordi han hadde uttala om 
ein embetsmann at ”måten 
han etterlevde mållovi på 
var ei skam for standet”. 
(Eidissen, 1993) Det var Lov 
om målbruk i statstenesta han 
refererte til. Gustav Indrebø 
blei faktisk dømt til å betala 
ei bot for uttalen sin, men 
han fekk mykje sympati i 
folket fordi svært mange 
tykte domen var feil.

Bort frå danske 
stadnamnformer 
Dette skal ikkje vera ein 
artikkel om Gustav Indrebø 
som stadnamnforskar, 
men det er vanskeleg å 
la vera å nemna innspela hans 
til fornorsking av bynamna 
Trondhjem/Nidaros og Bergen/
Bjørgvin. (Sjå illustrasjonen.) 
Morgenavisen i Bergen laga ei stor 
sak på bruken av Bjørgvin i den 
første forelesinga Gustav Indrebø 

heldt i Bergen. 
Etterpå uttala 
han at han ikkje 
hadde brukt 
namnet slik 
i forelesinga, 
hadde han 
visst kor mykje 
rabalder det blei.
Morgenavisen 
innsåg etterkvart 
at dei hadde 
drege saka for 
langt. Gustav 
Indrebø  var 
også med i 
diskusjonen 
om eit bynamn 
i fylket vårt: 
Florø/Florøy/
Flora. I 
Odelstings-
proposisjon nr. 
12, 1939 står 
ei utgreiing av 
han kalla Um 

bynamnet Flora. Dette stykket blei 
og prenta i Gula Tidend den 11. 
mars 1939 med tittelen Utgreiding 
um Flora-namnet.

Eit kort og 
arbeidsamt liv
Eg må dessverre sløyfe mykje. Det 
er så mange ting som burde ha 
vore med i denne artikkelen, men 
den blir for lang. Gustav Indrebø 
fekk utretta mykje i sitt altfor 
korte liv. Ein kan berre tenkja seg 
til alt han kunne ha fått gjort, 
hadde han fått leva til han blei 80 
år. 

”…ei ovmengd 
skriftlege arbeid…”
Heilt til slutt vil eg sitera Jostein 
Krokvik i nettartikkelen frå 1997 
Høgnorsk målreising: ”Gustav 
Indrebø let etter seg ei ovmengd 
skriftlege arbeid, og med skrivingi 
si stend han i aller fremste 
lina millom dei mynstergode 
høgnorske klassikarane etter Ivar 
Aasen. Eller rettare sagt, han er 
den fremste etter Aasen.

T.v. Ein språk-
professor 

sitt mareritt? 
Morgenavisen 

gav Gustav 
Indrebø ein 
hard start i 

Bergen, men 
målfolket 

ynskte han 
hjarteleg 

velkomen til 
byen.
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Det er noko tilfeldig at 
Noregs Mållag har eit 100-
årsjubileum å feira i år. 
Skipinga av eit landslag stod 
ikkje på saklista til den store 
målmannsstemna som vart 
halden i Oslo 3.-5. februar 
1906. Initiativtakarane ville 
eigenleg berre få i stand 
eit representativt møte av 
målfolk som kunne forma 
ut eit målprogram på vegne 
av målfolket dagen før 
landsmøtet i Venstre, som 
tok til i Oslo 5. februar. 
Skipinga av eit landslag 
kom som eit benkeframlegg 
ein sein nattetime på stemna 
frå bladstyraren i Gula 
Tidend i Bergen, Johannes 
Lavik.
 
 Utsendingane tenkte seg 
nok såleis ikkje kva for ei historisk 
hending som stod for døra då 
dei drog til Turnhallen i Oslo og 
var kanskje ikkje klare over det 
då dei drog heim att heller. Heilt 
sikre er me ikkje på kven som var 
til stades på stemna, for nokon 
offisiell protokoll ligg ikkje føre. 
Det skulle enno ta mest ti år før 
Noregs Mållag kom skikkeleg i 
drift. Men held ein saman listene 
over påmelde utsendingar som 
vart prenta i Den 17de Mai 
omkring stemna og namna på dei 
som tok ordet etter avisreferata og 
dei handskrivne referata, får me ei 
liste på 138 namn som truleg er 
nokolunde komplett.

 Dei som har skrive om 
stemna, har slege fast at ho var 
austlandsdominert, og det er ikkje 
til å undrast over. Innkallinga 
var prenta i Den 17de Mai med 
under tre vekers varsel. Dette 
var midtvinters og før det var 
jarnbanesamband frå Oslo til 
Bergen og Trondheim. Heile 
75 prosent av utsendingane var 
såleis busette på Austlandet. Frå 
dei fire vestlandsfylka møtte 14 
utsendingar, frå Trøndelag og 
Nord-Noreg til saman berre ti. Tre 
av utsendingane var busette i Sogn 
og Fjordane. Dei tre sterkaste 
fylka på statistikken var Oslo (23 
utsendingar), Hedmark (19) og 
Akershus (16). 

 Ser me derimot på 
kvar utsendingane var fødde, 
blir biletet eit heilt anna. Eg har 
til no identifisert fødestaden 
til 112 av utsendingane. Etter 
dette ”etniske” kriteriet blir 
Sogn og Fjordane det klårt best 
representerte fylket med 18 
utsendingar. Deretter kjem Møre 
og Romsdal (12), Hordaland (10) 
og Aust-Agder (10). Det som 
skulle visa seg å bli kjerneområdet 
for nynorsken, teikna seg altså 
av alt på utsendingslista til 
målmannsstemna i 1906.

Dei tre utsendingane med fast 
bustad i Sogn og Fjordane, var:

• Stortingsmann og lærar 
Anfinn Refsdal (1839-
1920) frå Vik maallag

• Handelsmann Jens Mo (f. 
1877) frå Lærdals maallag

• Lærar Matias Glomnes 
(f. 1869) frå Uppstryn 
maallag

I tillegg møtte altså 15 utsendingar 
som var fødde i Sogn og Fjordane, 
men budde utanfor fylket i 1906:

• Kyrkjesongar Jørgen 
Midttun (f. 1855), 
Øyestad, repr. Aust-
Agder ungdomslag, fødd 
i Eivindvik

• Lærar Sigvat Øygard (f. 
1867), Gran i Oppland, 
fødd i Balestrand

• Lærar Olav Mundal (f. 
1866), Sarpsborg, repr. 
Austfoldlaget, fødd i 
Balestrand

• Lærar Sigurd Nesse 
(1852-1955), Eidsvoll i 
Akershus, fødd i Vik

• Student Ivar Midlang 
(f. 1882), repr. 
Studentmaallaget i Oslo, 
fødd i Vik

• Lærar Nils Tryti (f. 
1869), Svelvik i Vestfold, 
fødd i Vik

• Lærar Botolf Ohnstad 
(f. 1877), Kristiansand, 
fødd i Aurland

• Lærar Jens Hæreid (f. 
1867), Oslo, fødd i 
Årdal

• Ivar Nesse (f. 1881), 
repr. Akershuslaget, 
fødd i Sogndal [usikker 
identifikasjon]

Utsendingar frå Sogn og Fjordane 
på Målmannsstemna 1906

Av Oddmund L. HoelNynorsken i Sogn og Fjordane

Frå side 25 Kjelder: 
• Takk til professor Oddvar 
Nes for korrigeringar.

• Eidissen, Inger Indrebø 
(1993). Gustav Indrebø : ei 
livsskildring. – Bergen : Norsk 
bokreidingslag. – �55 s.

• Krokvik, Jostein (1989). 
Gustav Indrebø og hans veg, 

oppslag i mai �006 på  www.
nynorsk.no/nmu/nynorsken/
normering/krokvik.

• Krokvik, Jostein (1997). 
Høgnorsk målreising, oppslag i 
mai �006 på  www.ivaraasen.
no/bokstova.php?bok=hm. 

• Indrebø, Gustav (1976). 
Kva er målreising? : ei 
artikkelsamling ved Jarle 
Bondevik og Oddvar Nes. – 
Bergen : Norsk bokreidingslag. 
– ��0 s.

• Indrebø, Gustav (1989). På 
norsk grunn. – Bergen : Norsk 
bokreidingslag. – 109 s. 
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• Marius Joleik (f. 1884), 
repr. Fjørtoftlaget i Oslo, 
frå Florø

• Student Anders Hamre 
(1878-1934), repr. 
Studentmaallaget i Oslo, 
fødd i Naustdal

• Gardbrukar Karl 
Gjelsvik (f. 1868), 
Jessheim, repr. 
Akershuslaget, fødd i 
Vevring

• Dosent Nikolaus 
Gjelsvik (1866-1938), 
repr. Det norske 
samlaget i Oslo, fødd i 
Vevring

• Lærar Lars Eldevik (f. 
1860), Nes i Hedmark, 
repr. Austmannalaget, 
fødd i Davik

• Skulestyrar Henrik 
Kaarstad (1856-1927), 
Volda, repr. Møre og 
rauma maallag, fødd i 
Innvik

Av dei 18 var det såleis heile elleve 
sogningar, av dei fire frå Vik, 
og vidare fire sunnfjordingar og 

tre nordfjordingar. Dei største 
nynorske ’kjendisane’ på lista var 
Nikolaus Gjelsvik, som var heilt 
sentral i målmiljøet i hovudstaden, 
Anfinn Refsdal og Henrik 
Kaarstad. Dessutan kom Anders 
Hamre til å få ein svært sentral 
posisjon i nynorskverda som 
redaktør for riksavisa Den 17de 
Mai 1916-27. Lista illustrerer elles 
at lærarar frå Sogn og Fjordane, 
som frå resten av Vestlandet, 
spela ei viktig rolle i den lokale 
norskdomsrørsla i andre delar av 
landet.

 Ein del utsendingar 
har eg altså ikkje identifisert 
med fødselsår og fødestad etter 
nokre raske søk i oppslagsverk 
og folketeljingar. Det er ikkje 
urimeleg om det løyner seg 
endå fleire frå Sogn og Fjordane 
her, og dei fleste kan nok raskt 
identifiserast om ein har dei rette 
bygdebøkene for handa. Dei 
uidentifiserte er:

• Frå Kristiansund: 
bladstyrar Nisja

• Frå Larvik: lærar Thorvik 
[kanskje Ole, f. 1832, frå 
Volda?]

• Frå ’Litlehamar’: 
kjøpmann Einar Lunde

• Frå Lommedalen 
(Akershus): Hans 
Tasserud og Kristen 
Haugen

• Frå Sandefjord: kæmner 
Hansen

• Frå ’Skonevik’ (Skånevik i 
Hordaland): lærar Tveit

• Frå Treungen (Telemark): 
Olav H. Grova

• Frå Fet ungdomslag 
(Akershus): kyrkjesongar 
A. A. Musum

• Frå Gjerstad maallag 
(Aust-Agder): gardbrukar 
Tor Mo

• Frå Miklagilde (Oslo): 
Jonas Vatne og Knut 
Kjorstad

• Frå Maallaget ’Heimatt’ 
(Fredrikstad): lærar 
Kristiansen

• Frå Maallaget Hamar: 
lærar C. Bjørva

• Frå Maallaget paa 
lærarskulen, Hamar: 
Einar Aasen, Laura 
Blekan, Alv Grini og 
Anders Ruden

• Frå Maallaget ved 
lærarskulen, Levanger: N. 
Neraas, frk. Longva

• Frå Ungdomslaget 
”Vegard” (Vegårdshei, 
Aust-Agder): gardbrukar 
Olav Vaage

• Frå Ungdomslaget 
Heimdal (Ytre Vinje, 
Telemark): J. Vinge, lærar 
Hylland

• Frå Vestfoldlaget: 
lærar Per Brekke 
(Holmestrand)

Underskrivne og Fylkesarkivet tek 
gjerne imot fleire opplysningar 
både om dei som me sikkert veit 
at kom frå Sogn og Fjordane og 
dei med ukjend bakgrunn.

Litteratur
Då Noregs Mållag vart skipa. Referat 
frå Målmannsstemna 4.–5. februar 
1906. Ved Oddmund L. Hoel. Noregs 
Mållag. Oslo 1906. (Fullstendig 
utsendingsliste s. 93-105.)

Sogn og Fjordane fekk Nikolaus Gjelsvik som 
”sin mann” i Noregs Mållag sitt fyrste styre. 
Gjelsviksteinen står i Gjelsvik på sørsida av 

Førdefjorden. Han vart reist av folket i Sunnfjord og 
vart avduka 24. august 1941. Gjelsvik vart gravlagd 
i Oslo, men urna vart seinare flytta og gravsett ved 
minnesteinen. Fredrik Gjelsvik har laga trappa opp 

til steinen og murgjerdet.
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Kva brukte folk inst mot 
kroppen her i Nordfjord-
bygdene på 1800-talet og 
tidlegare? Kva var skikk 
og vanleg bruk? På bilete, 
teikningar og i beskrivingar 
frå 1800-talet, er det oftast 
dei ytste kleda vi får vite 
noko om. Det er også 
dei synlege kleda det er 
forska og skrive mest om. 
I Nordfjord folkemuseum 
(NMF) si samling er det 
ein god del underklede, 
men kulturhistoria rundt 
er det verre å få greie på. 
Naturleg nok, kanskje. 
Men opplysningar 
finst. Som til dømes hjå 
folkelivsgranskaren Eilert 
Sundt som på midten av 
1800-talet reiste rundt på 
bygdene i Noreg og samla 
opplysningar om korleis 
«almuen» levde. I boka Om 
renligheds-stellet i Norge er 
det ein del å lese om saka. 

Underbuksa  
- ei ny oppfinning 
Og, hald dykk fast, underbukser 
var rett og slett ikkje vanleg å 
bruke på bygda før midten av 
1800-talet! Dette gjaldt både 
for kvinner og menn. Sundt 
rapporterer mellom anna at i 
ei bygd i fylket vårt var det ei 
«tauskone» som fyrst byrja med å 
bruke underbukser ein gong rundt 
1830, og at «hun blev riktignok 
hedende Brok-Kari for det samme, 
ja, da en mand siden fulgte 
exemplet, fik han også samme 
navn». Det var altså så uvanleg å 
bruke underbukser på denne tida 
at ein fekk kallenamn for det.

Ei kvinne av i dag ville vel ikkje 
gått utan truse under skjørtet, 
sjølvom skjørtet var aldri så sidt. 
Det ville høgst truleg stridd mot 
hennar kjensle av kva som sømer 
seg. Tidleg på 1800-talet var 
det altså heilt motsett, det var 
usømeleg for kvinna å gå med 

underbukser under 
skjørtet!

Luftige kvinne-
underbukser 
Oppsiktsvekkjande 
for oss i dag er også at 
kvinneunderbuksene 
kunne vere opne 
i skrittet! Slike 
underbukser vart 
kalla «openbukser». 
Openbuksa hadde 
to bein som kun vart 
haldne saman i midja 
og som ikkje var sydd 
saman i skrittet. Dagens 
kvinner ville oppfatta ei 
slik openbukse som i høg 
grad vågal. Men slik var 
det altså ikkje for kvinna 
for 150 år sidan. Kva 
som kjennest sømeleg 
har på desse punkta 
snudd heilt om.

Men kvifor gjekk dei 
ikkje med underbukser 
på tidleg 1800-tal? Å sjå 
litt på nokre praktiske 

tilhøve i tida kan, om ikkje gje 
heile forklaringa, så iallefall gjere 
det meir forståeleg.

Skjørtet som  
privat avtrede 
Do fanst i liten grad som private 
rom på denne tida. Do var ofte 
kollektive, eller folk gjorde sitt 
“fornødne” ute. Når kvinner skulle 
«lette sine behov», kunne dei 
enkelt og greitt gå litt unna folk, 
stå oppreiste med svai i ryggen og 
lett bøygde kne og halde skjørtet 
litt ut i frå seg Kvinnene kunne då 
nokså usett gjere sitt “fornødne”. 
Dette skjedde gjerne på faste 
plassar. Det seier seg sjølv at det i 
dette ærendet var praktisk å ikkje 
ha underbukse eller å ha ei bukse 
som ikkje var sydd saman i skrittet 
når alternativet var å dra opp 
skjørtet, dra ned underbuksa og 
sette seg på huk. Sett i lys av dette 
kan ein forstå at det sømelege 
faktisk var å gå utan underbukse 
eller å ha opning i ho. 

Å spare på tøy og arbeid 
Vi kan også få ei forståing av 
«underbuksevegringa» når vi veit 
at stoff og tråd til produksjon av 
klede var mykje høgare verdsett av 
folk på 1800-talet enn det er for 
oss i dag. For å få eit ferdig plagg, 
låg det ein lang arbeidsprosess bak. 
Klede av ull, hamp og lin gjekk 
den lange vegen frå råprodukt 
til ferdige klede gjennom folk 
sine eigne hender. Det var ikkje 
overflod av noko. Vanlege folk på 
bygdene i Norge hadde lite, og det 
gjaldt å greie seg med det vesle ein 
hadde. Sett i lys av dette, kan ein 
tenkje seg at underklede var ein 
unødig luksus.

Korleis helde varmen 
Korleis heldt dei varmen, særleg 
vinterstid, utan underbukser? 
Lange overdelar i ull var vanleg 
om vinteren for både kvinner og 
menn. Desse var lange, gjerne til 
litt ned over låra. På det viset vart 

Underbuksehistorie 

Av Ingrid Berger

Eksempel 
på kvinne-
underbukse 
i vove ull. 
Lengda er 
69 cm frå 
livet og ned. 
Frå Gloppen. 
Denne 
underbuksa 
er truleg 
heimevove av 
heimespunne 
garn, den er 
ufarga, har 
opning i kvar 
side som 
latas att med 
knappar og 
bomullsband i 
livet. 
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også underkroppen varm. Menn 
hadde bukser og kvinner hadde 
ullskjørt og ullunderskjørt. Begge 
kjønn hadde ullstrømper. 

For kvinnene må det likevel ha 
vore trekkfullt og kaldt under 
stakken på kalde vinteren. 
Sundt bekrefter dette når han 
skriv at ulike underlivsplagar 
var eit hyppig problem hjå 
kvinner. Det kom då også 
etterkvart oppmodingar frå 
helsemyndigheitene om å bruke 
underbukser. For kvinna si helse 
var fråveret av underbukser av det 
vonde.

Materialar og teknikk 
Når underbukser etterkvart kom 
i bruk, var dei først handsydde av 
vove ullstoff. Strikka underklede 
av ullgarn kom rundt midten 
av 1800-talet, først strikka 
undertrøye, så strikka underbukse. 
Då strikkemaskinen kom i bruk, 
vart dei strikka underbuksene 
regelen.

I byrjinga gjekk kvinnene 
helst bukselause under skjørtet 
om sommaren, men brukte 
ullunderbukse om vinteren. 
Etterkvart som bomull vart 
vanleg, brukte dei ull og bomull 
parallellt, avhengig av årstida. I ei 
minneoppteikning frå Gloppen, 
vert underkleda til ei eldre kvinne 
fødd 1838 beskriven. 

Denne kvinna brukte ulltrøye 
nærast skinnet, hadde smårukka 
ullunderskjørt i einskjeft og 
bukse av vadmål om vinteren og 
heimevove bomulls vendaty om 
sommaren. Det var solide saker, 
står det. Fasongen var «halvebrok» 
av nikkerstypen. Dette utstyret 
hadde kvinna på sine eldre dagar, 
på byrjinga av 1900-talet.

«Trods den fordom  
som var iveien»  
At det vart meir utbreidd med 
underbukser, kan også ha 
samanhang med at bomull kom 
meir og meir i bruk frå midten av 
1800-talet. Ein kunne kjøpe tråd 
og veve stoffet sjølv eller kjøpe 
ferdig stoff. Det siste var nok 
luksus i byrjinga. Ein kunne også 
kjøpe bomull og spinne heime.

Eilert Sundt meinte iallefall at 
det var ei stor føremon at ein 

fekk bomullslerret : 
«Ikke alene til skjorter 
og særker, men også 
til underbukser - et 
plag som i det sidste 
halvhundrede år har 
holdt på at komme 
i brug selv blandt 
almuekvinderne, trods 
den fordom, som var i 
veien». 

Mykje ubrukte 
underklede 
Mykje av underklea 
på museet ser ubrukt 
ut, og kanskje er 
forklaringa at det har 
vore så gamaldags i den 
tida det vart produsert, 
at det har vorte 
liggjande? Underkle 
vart som regel ikkje tatt 
vare på for ettertida. 
Stort sett er det stasklea 
vi har att etter våre 
forfedre. Underkle 
blei «brukt opp». Vi 
har til dømes ikkje 
openbukser i samlinga, 
så om nokon har det 
på lager, er det berre å kontakte 
museet.

(Artikkel frå Kulturhistorisk 
leksikon, Internett: www.
fylkesarkiv.no).

Eksempel på 
strikka kvinne-

underbukse 
i ull. Lengda 

er 69 cm. 
Frå Gloppen. 

Buksa er 
gråblå 

og truleg 
maskinstrikka.

Eksempel på 
ribbestrikka 

(1 rett/1 
vrang), lang 

ullunderbukse 
til kvinne. 

Lengda er 90 
cm frå lininga 

og ned. Frå 
Eid.
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Korleis er det med 
deg no då? Du er 
vel kannhenda gift 
med han som du 
ikkje var verdig til 
å løyse skoreima 
på, og har gløymt 
meg. Mine kjenslor 
til deg er diverre 
dei same som før. 
Men eg er rolegare 
no, so eg raklar 
meg vel gjennom 
livet på ei vis. Det 
var bra eg ikkje tok 
til å drikke. Sant? 
Ja, for då kunde 
det gått spikande 
gale med meg. 

Solid Jakob Sande biografi

Av Bjarnhild Samland

Det var ein tydeleg vonbroten 
Jakob Sande som 
skreiv dette til 
Halldis Moren. 
Historia bak var 
at han hadde fått 
”nei” då han fridde 
til henne. Som salt 
i såret fekk Tarjei 
Vesaas ”ja” då han 
fridde dagen etter. 

Ut av forelskinga 
og nederlaget 
kom det ei rekkje 
kjenslefulle 
kjærleiksdikt. 
Det var ikkje 
utypisk for Jakob 
Sande at han let 
eigne opplevingar 
bli spegla att i 
diktinga. 

Ein 
mangfaldig 
diktar
I boka Jakob Sande. 
Liv-dikting gir 
forfattaren Ove 
Eide oss kjennskap 
til mange ukjende 
sider av Jakob 
Sande og hans 
dikting. Me følgjer 

han frå barneåra i Dale til han 
døyr av kreft i 1967. Etter kvart 
utover i framstillinga får me 
møta dikt som er skrivne på dei 
ulike stadia av livet hans. Slik 
kjem det tydeleg fram at det 
er eit breitt utval av tema og 
verkemiddel i diktinga. 

Under juletreet?
Biografien gir nok lesarar som 
berre knyter Jakob Sande saman 
med humor og satire, eit meir 
heilskapleg og korrekt inntrykk. 
Ove Eide kritiserer måten Jakob 
Sande og diktinga hans har 
blitt framstilt på. Av den grunn 
har det vore ein del blest om 
boka sidan ho kom i midten av 
oktober. 

Det er difor god grunn til å tru 
at  ho kjem til å ligga under 
mange juletre i år. Det er boka 
verdt.  All merksemd er god 
merksemd i dette tilfellet.  

T.h. Ein 
fantastisk trio, 
frå v.: Geirr 
Tveit, Ivar 
Medaas og 
Jakob Sande. 
(Bilete frå 
boka). 
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Vik IT-Partnar AS har i 
samarbeid med Høgskulen 
i Sogn og Fjordane sett i 
gang prosjektet Bygdebasen, 
som tek  sikte på å bli ei 
ramme for komplette gards- 
og ættesoger på Internett. 
Bygdebasen vil innehalda 
informasjon om både 
slektsdata og busetjingsdata. 

Ein demoversjon av Bygdebasen 
vil bli opna på nettet i desember, 
med 23 859 personar, 52 bustader 
og 4 gardar frå Vik i Sogn. Gå inn 
på www.bygdebasen.no og klikk 
deg inn på ei av gardssidene, eller 
søk etter namn.

Informasjon  
om Bygdebasen 
Slektsdatabasar på Internett er 
ikkje noko nytt, men Bygdebasen 
vil gjera materialet fyldigare ved å 
leggja til fakta om gardar og bruk, 
bruksdeling, landskyld osv. samt 
kommentarar, bilete/multimedia 
og historiar knytte til personar. 
Innanfor lokalhistoriefaget har 
ein i dag god nytte av databasar 
frå til dømes Digitalarkivet og 
Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane. 
Bygdebasen vil ta utviklinga eit 
langt steg vidare ved å knyta 
saman opplysningar frå alle desse 
basane og meir. Det vil resultera i 
eit heilt nytt og kraftig verktøy for 
lokalhistorikarar og slektsforskarar. 

Ideen bak prosjektet er:

• Bygdebasen skal vera open for 
alle. Den opne strukturen gjer at 
søkjemotorane fritt kan indeksera 
basen, og folk vil lett finna fram 
via eit enkelt grensesnitt.

• Ei bygdebok er i hovudsak eit 
oppslagsverk for slektsinteresserte. 
Oppslagsverk i bokform er i ferd 
med å gå ut på dato, og dette gjeld 
i høgste grad for bygdebøker der 
datagrunnlaget er stort, komplisert 
og vanskeleg å organisera på ein 
oversiktleg måte.

Bygdebasen -
gards- og slektssoger på Internett

Av Oddvar Natvik

Det er 
Torstein Hønsi 

(utviklar) 
og Grethe 

Hjetland 
(prosjektleiar) 
som står bak 
utviklinga av 
Bygdebasen.

• Eit sett med 
rapport-malar 
mogeleggjer 
endå mange 
måtar å henta ut 
data frå basen. 
Brukaren kan 
få generert 
forfedretre eller 
etterkommartre, 
bruksdelings-
skjema over 
gardar osv.

• Bygdebasen 
vil vera den 
staden der alle 
kjende slekts-
opplysningar 
til ei kvar 
tid er lagra. 
Profesjonelle 
og eldsjeler 
vil få direkte tilgang til eit 
brukargrensesnitt der dei kan 
oppdatera og føya data til 
databasen. Publikum vil kunna 
rapportera feil i basen direkte via 
kommentarfelt på brukarsidene.

• Både brukarsida og registrator-
sida vil få eit grensesnitt som 
er så enkelt som mogeleg. Det 
populære programmet Embla 
Familie og Slekt er velkjent blant 

granskarar og har eit veldig enkelt 
og intuitivt grensesnitt. Me vil 
prøva å bruka hovudlinjene her 
som modell for registrator-sida i 
Bygdebasen.

• I ytterste konsekvens kan 
Bygdebasen verta så godt 
organisert og velhalden at den 
dagen ei bygdebok skal skrivast, 
kan ho hentast rett frå ein rapport 
frå basen.
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Å rydda på loftet er av og til 
ein god idé. Du kan finna 
interessante og verdfulle ting 
du ikkje visste at du hadde, 
og det treng ikkje vere gull 
for å vere verdfullt! Under 
loftsrydding i eit gamalt 
hus på Øvrestrond i Gaular 
kommune dukka det opp 
originale stadnamnlister frå 
1932. Både for Fylkesarkivet 
og for Stadnamnsamlinga 
på Nordisk institutt, 
Universitetet i Bergen, er 
dette eit flott og verdfullt 

funn! Dette er lister vi 
trudde var tapt for ettertida.

Lister frå 1932 i Gaular 
kommune manglar
Har du lyst til å gå på jakt etter 
74 år gamle skattar i nærmiljøet 
ditt? Det syner seg no, at det var 
rett det vi trudde då vi høyrde 
om funnet av stadnamnlistene. 
Dei blei aldri sende inn til Gustav 
Indrebø i Bergen etter innsamlinga 
i 1932, slik meininga var. 
Jølstringen Gustav Indrebø (1889-
1942) var ein av dei store innan 

stadnamnforsking. (Sjå artikkel 
om han annan stad i bladet.) Han 
sette djupe spor etter seg både i 
målstriden, stadnamnforsking og 
i stadnamninnsamling. Denne 
innsamlinga som skuleborna 
utførte, var landsomfemnande. 
Den 3. og 4. juni 1932 var det 
fleire skuleborn på gardane kring 
Sande som skreiv ned stadnamn 
på dei gardane dei kom frå.  

Kva hende med listene?
Dei aller fleste stadnamnlistene 
frå skuleborna rundt i landet blei 
sende inn til Gustav Indrebø. 

Men, i nokre skulekrinsar eller 
kommunar ser vi at listene 
manglar i samlinga ved Nordisk 
institutt. Kva skjedde med 
desse? Kvar skal du leite etter 
dei? Av og til har dei blitt 
liggjande i skulehusa, og dukkar 
opp på loftet der, etter mange år. 
Det kan og ha hendt i Gaular. 
Eller dei blei liggjande mellom 
skulestyrepapira til kommunen. 
Det siste er kanskje det mest 
sannsynlege for Gaular?   

Gøymt og gløymt?
Stadnamna vi har fått no, blei 
samla inn rett før sommarferien 
1932, i byrjinga av juni, og 
etter sommarferien var dei kan 
hende allereie gløymde? Det 
er ei muleg forklaring. Ei anna 
forklaring kan vere at dei tykte 
stoffet høyrde til i kommunen. 
Arbeidet blei jo gjort her, 
og innhaldet representerer 
lokalhistoriske kjelder for folket 
i Gaular. Det var ikkje så enkelt 
i dei dagar å produsere kopiar til 
å behalda sjølve, om dei ynskte 
det. Fotokopimaskina eksisterte 
ikkje då, og kopiering for hand 
var tidkrevjande.

Olaf Hjelmeland, 
Johannes Hage 
og lokalhistoria 
Gunnar Hage, som fann 
stadnamnlistene, har 
overteke huset etter far sin på 
Øvrestrond. Faren, Johannes 

G.nr.  60 br.nr. 1  Løfall   Eigar: Torstein Brusesson?, Løvfald 
G.nr.  60 br.nr. �  Løfall   Eigar: Ola Pedersson?, Løvfald
G.nr. 63 br.nr. 1  Selstad   Eigar: Johannes Pederson?, Selstad 
      (same ark som br. 3)
G.nr. 63 br.nr. 3  Selstad   Eigar: Johan Ivarsson?, Selstad
G.nr.  64 br.nr. 1  Hauka   Eigar: Ole Hansson?, Hauken
G.nr.  65 br.nr. 1  Eikeland (Øiane)  Eigar: Anders Jakobsson?, Eikeland 
G.nr.  68 br.nr. 6  Skudalen (Berge)  Eigar: Thorstein Hansson?, Skudal
G.nr. 70? br.nr. 8?   Foss   Eigar: Kristian Ludvigsson?, Foss
G.nr. 7� br.nr. 1  Lia (Sandali)  Eigar: Søren Olai Hansson?, Lien  
      (same ark som g. 63)
G.nr. 72 br.nr. 3  Lia (Indre-Lia)  Eigar: Søren Anfinsen. 
      Har bumerkje.
G.nr.  73 br.nr. 1  Byrkjefletene  Eigar: Laurits Andersson Skår 
      (same ark som br. �)
G.nr. 73 br.nr. 2  Byrkjefletene  Eigar: Brynjulf Olsson? 
G.nr.  74 br.nr.10   Skagen (Bakkelund) Eigar: Hans Olsson?, Bell
G.nr.  75 br.nr. 1?  Sande   Eigar: Per Ludvigsson?, Sande
G.nr.  75 br.nr. 5  Sande   Eigar: Kristian Larsson?, Sande
G.nr.  75 br.nr. 4?  Sande   Eigar: Olav Madsson?, Sande
G.nr.  78 br.nr. 3  Alvera (Norebøen) Eigar: (Simon?) Olaf  Andersson?,   
      Osen. Oppskrivar: Alf Olafsson?   
      Osen, 3. juni 193�
      (Alf var fødd i 1918 og var dermed   
      14 år gamal då han skreiv lista.   
      Han overtok bruket seinare.?)
G.nr.  79 br.nr. �?  Sygnebotnen (Botnen)   Eigar: Anton Mathiasson?    
      Søgnebotten 
      Oppskrivar: Søren Olai Antonsson?   
      Søgnebotnen,  3. juni 193�. (Søren  
      var 15 år då han skreiv ned   
      stadnamn. 
      Han blei den neste brukaren.? )
G.nr.  80 br.nr. 5-  Sygna, nedre (Haugen)  Eigar: Gabriel Johansson?, Søgnen.  
      Har bumerkje. Oppskrivar: Jakob   
      Gabrielsson?, Søgnen, 3/6 193�.
G.nr. 80 br.nr. 6/13? Sygna, nedre (Fagerheim el. Myra)

 Eigar: Mads Davidsson?, Stenseth.   
 Oppskrivar: Hermann Andreas    
 Madsson?, Søgnen, 4/6 193�.

G.nr. 80 br.nr. �4  Sygna, nedre  Eigar: Rikhardt Johansson?,   
      Høgelid. Oppskrivar Johannes   
      Rikhardsson? Høgelid. 3. juni 193�
G.nr.  83 br.nr.  1  Høgelia (Lida)  Eigar: Olai Johansson?, Høgelid 
G.nr.  83 br.nr.  �  Høgelia (Lida)  Eigar: Hans Johansson?

 Oppskrivar: Ella O. Høgelid, 3. juni   
  193�

G.nr.  98 br.nr.  �  Leirsand (Haugen) Eigar: Karl Nikolai Olsson?,   
      Leirsand. 

 Oppskrivar: Jenny Gustina   
 Karlsdatter?, Leirsand, 3. juni 193�

Spanande funn på loft

Av Randi Melvær
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Hage (1875-1959), var lærar 
i Hestad skulekrins. Han 
var kommunestyremedlem i 
fleire periodar og formann for 
skulestyret i ein menneskealder. 
Dersom stadnamnlistene lå 
i skulestyrearkivet, kjende 
kan hende Johannes Hage 
til dei derfrå? Listene frå 
skulebarninnsamlinga blei 
truleg brukte i det eldste 
bygdebokarbeidet i 1950-1960-
åra som Olaf Hjelmeland (1872-
1964) dreiv, og Johannes Hage 
var med på for sin krins. Johannes 
Hage var svært interessert i 
lokalhistorie, og heimen hans 
blei brukt som eit samlingspunkt 
i sogearbeidet for Hestad krins. 
Dei andre  stadnamnlistene kan 
framleis vere spreidde rundt i 
Gaular kommune etter dette 
lokalhistoriske arbeidet. Gaular 
kommune har ikkje noko arkiv 
etter Olaf Hjelmeland sitt arbeid. 

Listene på loftet
Dei ber ikkje preg av bruk, og 

finnaren trur 
dei hadde 
blitt lagt til 
sides, av di dei 
dekka eit anna 
område enn det 
Johannes Hage 
skulle arbeida 
med. Så vart 
dei gløymde 
inntil sonen 
Gunnar Hage 
rydda loftet. 
Han og naboen 
Per Kjelstad 
vart einige om 
å venda seg til 
Fylkesarkivet for 
å syta for trygg 
oppbevaring 
av listene. Det 
tykkjer vi er 
flott! Listene vi 
fekk inn kjem frå 23 bruk under 
14 matrikkelgardar i Sande sokn 
og ei liste frå ein matrikkelgard 
i Bygstad sokn. Dei kjem frå 
gardane 60 Løfall til 98 Leirsand. 
Eg har brukt bygdeboka til Jan 

Her er huset 
som Johannes 

Hage bygde 
i 1936 på 

Øvrestrond 
(g.nr.5 
br. nr.4 

”Fredheim”) i 
Hestadgrenda, 

Gaular 
kommune. 
Johannes 
Hage var 

lærar i heile 
44 år i Hestad 

skulekrins, 
frå 1904 til 

1948 då han 
gjekk av med 

pensjon 70 
år gamal. I 
dette huset 
fann sonen 

stadnamnlister 
på loftet. 

(Foto: Gunnar 
Hage).

Anders Timberlid for å supplera 
med opplysningar som manglar 
på listene. Desse opplysningane 
har eit spørjeteikn etter seg. 
Skrivemåten på gardsnamna har eg 
teke frå stadnamnbasen til Statens 

kartverk som du kan finna på 
www.fylkesatlas.no (under søket 
merka med postkasse) eller 
gardsleksikon på Fylkesarkivet 
sin nettstad. Sjå listene i eigen 
boks.

Halvgjengsfura 
– eit eksempel 
frå Sygnehògjen
Det at dei skriv ned så mange 
stadnamn i utmarka tyder på 
at dei framleis brukte utmarka 
i gardsdrifta. På vegen opp 
til stølen skreiv han Jakob 
ned mange stadnamn, m.a. 
Halvgjengsfura. Det var godt 
å ha eit merke på vegen den 
gongen ein ikkje brukte kart.  
Sikkert godt for ungane å få vita 
at no var dei komne halvvegs 
til støls. På andre gardar ser ein 
gjerne stadnamn som byrjar på 
halvfar- eller halvveg- sett saman 
med –stein, -tre, -bakke el.a.  

Skanna liste frå g.nr.80 br. 
nr. 5. Her viser vi lista for 

Sygnehògjen, slik at du kan få 
sjå kva type lister vi leiter etter. 

Lista har godt med stadnamn 
“heime på garden” og “i skogen 

eller utmarki”. Fire stadnamn 
tilsaman som ender på -myr, 

-gro,  -bekk ( Florsbekken 
og Gotebekken) -kjelde 

(Bakkekjelda) og -løk (Løyken) 
vitnar om eit bruk med fleire 

vasskjelder.

Til side 34
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Jenshelleren
På stadnamnlista frå Alværa 
(78/3) avsluttar oppskrivaren Alf 
Olafsson Osen med å skriva ned 
ei segn:  
 
”I gamle dagar stod kyrkja på 
Lunde. Ein vintersdag kom det 
eit likfylgje frå Arbergsdalen. Då 
snøa det so mykje at dei kom ikkje 
fram til kyrkja den dagen. Dei 
sette då liket ned um vegen under 
ein hellar, og i frå den dag fekk 
hellar<en> namnet Jenshellaren.”

Dette biletet av klyngetunet på 
Byrkjefletene blei teke i 1937. Vi 
ser bygningane på bruk ein og 
bruk to. Stadnamna for begge 
desse bruka blei samla inn på 
eitt skjema. Oppskrivaren kom 
kan hende frå bruk to, sidan 
vedkommande kallar bruk ein for 
grannegarden. På dette skjemaet 
har vi desse stadnamna “heime på 
garden” som ender på –åkren:
Krokeleåkren Hamarsåkren 
Fåråkren  Flatåkren 
  (bruk 1)
Longåkren Lisjåkren 
Storeåkren Flatåkren 
Jeiteflorsåkren (bruk 2)

Dersom du vil vite meir om kva 
du ser på biletet kan du slå 
opp i bygdeboka b. 5 eller sjå i 
fotobasen frå Fylkesarkivet på 
http//www.fylkesarkiv.no/.

I Bygdebok for Gaular band 5, Sande sokn, av Jan Anders Timberlid, finn du opplysningar om bruket 
Sygnehògjen og om folket som budde der. Her finn du eit familiebilete av dei som budde på garden i 1926, 
dvs seks år før Jakob skreiv stadnamnlista. Midt på biletet ser du Gabriel Johansson og kona hans Anna, 
som eigde og dreiv bruket då lista blei skriven. Mellom dei ser du oppskrivaren Jakob Gabrielsson. Han 
var åtte år då biletet vart teke. Jakob var yngst av ni sysken. Han hadde fire eldre brødre, og det var den 
eldste av dei, Johan som overtok bruket etter foreldra. Til venstre i biletet ser du bestemor Helene med 
konehue.

Vil du og rydda  
på loftet?
Er det fleire i Gaular som kan 
tenkja seg å rydda loft eller kjellar? 
Det kan hende de finn fleire lister 
av dette slaget! Det hadde vore 
utruleg kjekt! Ei samling bør helst 
vere så komplett som mogeleg, 
for å kunne brukast til forsking. 
Det er og viktig lokalhistorisk 
kjeldemateriale for innbyggjarane 
i Gaular kommune. Difor er dette 
funnet og eventuelle nye funn gull 
verd!  

Frå side 33
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Fylkesarkivet er godt i gang 
med å skanne møtebøkene 
for formannskapa og 
kommunestyra. Til no 
har møtebøkene for seks 
kommunar blitt lagt ut på 
nettet. I seg sjølv er dette 
ei ny teneste som burde 
nå ei stor brukargruppe. 
Kombinert med 
møtebokregisteret er det 
snakk om eit unikt tilbod, 
som vil vere tilgjengeleg 
for publikum 24 timar i 
døgeret, året rundt.

Møtebøkene er ei viktig kjelde 
til forståing av vår nære historie. 
Her får ein opplysingar om kva 
saker som har vore handsama i 
kommunestyre og formannskap. 
Slik sett er dei mellom dei mest 
interessante seriane som finst i 
det kommunale arkivtilfanget, og 
difor ei naturleg kjelde å søkje til 
for bygdebokforfattarar og andre 
som er interesserte i lokalhistorie. 

Fleire inngangar
Det finst fleire inngangar til 
møtebøkene. På heimesidene 
våre kan du velje databasetenester 
i venstre meny, og vidare lenka 
digitaliserte bøker. Du vil då 
få opp dei møtebøkene som 
er skanna for kvar einskild 
kommune. 

Kolonna digitaliserte møtebøker 
i tabellen viser kor langt arbeidet 
har kome. I alt har 17 kommunar 
fått heilt eller delvis ferdigstilt 
elektronske kopiar av møtebøkene.  

Ein annan vegvisar til materialet er 
registeret til møtebøkene. For ein 
del kommunar har møtebøkene til 
formannskapa og kommunestyra 
blitt analysert, og kvar einskild sak 
vorte registrert i ein database. Det 
nye er at det kjem ei kopling frå 
sakene til dei digitaliserte kopiane 
i møtebøkene. Sjølve saksteksten 
er no berre eit lite klikk unna. 
Eksempelet syner eit søk etter 
brennevin for Aurland kommune. 
Bak kvart treff er det ei lenke til 

Kommune Årstal 
registrerte 
saker 

Tal saker Årstal 
digitaliserte 
møtebøker

Askvoll 1837-1909 3351 1837-1909
Aurland 1837-1904 38�7 1837-1910

Balestrand 1849-1946 7�11 1949-1940
Fjaler 1837-1910 4�45 1837-1910
Florø 1865-1895 1�78 1865-1880
Gloppen 1838-1904 4354 1838-1904
Hornindal 1867-1906 �5�5 1867-1930
Hyllestad 1861-1909 �664 1934-1937
Innvik 1837-1906 4843 1888-1906
Jostedal 1838-1939 7619 1838-1939
Kinn 1837-1900 3183 1896-19�9
Kyrkjebø 1853-1895 1�41
Leikanger 1838-1937 6003 1838-1937
Lærdal 1876-1900 97�
Lærdal gamle 1837-1876 1471

Naustdal gamle 1896-1897 99

Selje 1837-1914 466� 1837-1937
Sogndal 1837-1905 7607 1837-1896
Solund 1903-193� 3897 1903-1936
Stryn 1844-1877 150�
Vevring 1837-1861 �47
Vik 1837-1900 306� 1837-1943
Årdal 1860-1915 3608 1860-19�3

kjeldekopien, der ein kan lese saka 
i sin heilskap. 

Møtebøkene blir viste i jpg-format 
med god oppløysing. For kvar 
side kan storleiken endrast. I 
utgangspunktet vert sidene viste 
med 65% storleik, men dei kan 
aukast til 100% og 135% om 
ynskeleg. Dette kan ofte vere ein 
føremon, ettersom dei tidlegaste 
protokollane gjerne er førte med ei 
snirklete, gotisk skrift. 

Eit unikt tilbod
Det varierer ein del kor langt 
arbeidet har kome for dei ulike 
kommunane. Tabellen gjev eit 
oversyn over kor mykje som 
står att. Der det er samanfall i 
årstal mellom registrerte saker 
og digitaliserte møtebøker, vil 
det altså vere ei kopling mellom 
saka og teksten i møteboka. 
Sjølve prosjektet med å skanne 

møtebøkene sluttar kring 1964. 
For publikum vil møtebøkene 
bli tilgjengelege fram til 1940. 
Kontakt gjerne Fylkesarkivet 
om du ynskjer innsyn i nyare 
materiale.

Med digitaliseringsprosjektet vil 
ein viktig bit av kommunearkiva 
bli tilgjengeleg for ålmenta. 
Kombinert med registeret til 
møtebøkene gjev det folk ein 
svært nyttig inngang til eit rikt 
kommunalhistorisk materiale. 
Terskelen for å navigere i det 
kommunale saksmylderet er 
dermed betrakteleg senka. 

Tilbodet gjer det lett å skaffe 
seg utsyn over framveksten av 
dei store og tunge kommunale 
tenestetilboda. Samstundes er 
det no enkelt å få innsyn i dei 
små sakene, som gjerne kan vere 
vanskeleg å leite seg fram til på 
eiga hand. Fylkesarkivet vonar 

Møtebøker på verdsveven

Oversyn over 
kommunar 
i møtebok-

prosjektet og 
digitaliserte 
møtebøker.

Av Per Olav Bøyum

Til side 36
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difor at tilbodet vil nå eit 
breitt publikum. Me trur 
særleg elevar, studentar og 
lokalhistorikarar vil ha nytte 
av det. 

Me er dessutan svært
interesserte i tilbake-
meldingar om den nye 
tenesta. 

Send melding til:
postmottak.sffarkiv@sf-
f.kommune.no

Frå side 35

Med utbygginga av Ytrøy 
sentral, er Solund kommune 
ein av dei aller fyrste i 
fylket som er ferdig med 
breibandutbygging til 
alle telefonsentralane. Vi 
vil i den samanheng rette 
blikket ca. 100 år attende 
i tid, og sjå på den fyrste 
utbygginga av telefon i 
Solund. Kommunestyret sine 
møtebøker gjer det mulig å få 
eit innblikk i denne utviklinga. 
Ei digitalisert utgåve av desse 
finn vi på fylkesarkivet sin 
nettstad. 

Telefonlinja 
Bergen – Førde 
I planen for utbygging av 
telefonnettet i Sogn og Fjordane 
fylke frå 1899 vart det slått fast at 
det skulle hengast opp ei dobbel 
telefonlinje på rikstelegrafens 
linje mellom Bergen og Førde. 
I Eivindvik skulle det ligge 
ein stasjon som m.a. skulle ha 
forgreiningslinje til Solund, men 
dette vart det ikkje løyva pengar til 
det året. Ein stasjon i Leirvik, med 
forgreiningar til Lavik, Hyllestad 
og Øen vart prioritert, då den låg 
på hovudlinja.  

Dei digitaliserte møtebøkene for 
Solund startar i 1903, men det 

kjem fram av eit møte dette året, 
at det i alle høve vart sendt ein 
søknad frå kommunen i 1902, 
med detaljer for kva stasjoner som 
skulle etablerast. Men saka ser 
ut til å ha blitt liggande stille dei 
neste to åra. Stasjonen i Leirvik 
vart sett i drift i 1904. Det kan ha 
ført til at det igjen vart aktuelt å 
søke om telefonlinje til Solund. 

4. april 1905 vart dermed 
telefonsaka handsama på nytt. 
Når Hyllestad fekk si telefonlinje 
såg nok Solund muligheita til å 
få ein kabel over sundet til Losna, 
vidare frå Klauva med kabel over 
Krakhellesundet til Indre Solund. 

Kråkevåg – Hardbakke 
– Kolgrov
Dei neste to åra vart det framleis 
inga telefonutbygging. På 
bakgrunn av eit møte i amtstinget 
i 1907 vart det frå kommunestyret 
den 20. november mellom anna 
påpeikt at Solund no måtte få 
telefon då ”Sulen er det eneste av 
kystheredene som er igjen uden 
telefon og mangelen deraf føles 
mer og mer og kravene der på 
sterkere og sterkere vil man rette 
en innstendig hænstilling til amt 
og amtsting om at gjøre sit til at 
Sulen naa kommer allerførst i 
betraktning med telefon anlæg”. 

Til tross for dette kravet ser det 
ikkje ut til at det skjer noko vidare 
med saka før i 1910. I eit skriv 

Kamp for telefonlinje i Solund kommune

Av Sturla Binder

T.h. 
Fylkesarkivet 
har kjøpt inn 
ein ny skanner 
for snøgt 
og effektivt 
å få unna 
digitaliserings-
arbeid. Her ser 
me sommar-
vikaren vår, 
Asbjørn Ness, 
i full sving ved 
skannaren.

T.h. Frå 
Kolgrov, 
Solund, 
ca. 1930. 
(Eigar: 
Borgny 
Fivelsdal).
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frå telegrafinnspektøren i Bergen 
23. april dette året, vart det kravd 
kommunegaranti for eventuelle 
utgifter ved formidlingstasjonen 
i Dalsøyra i Gulen. Denne 
garantien stilla kommunen, og no 
ser det ut til at det skjedde noko. 

18. november 1911 vart det 
søkt om at telegrafstyret måtte 
prioritere Kråkevåg – Hardbakke 
– Kolgrov som den fyrste linja til 
å verte fullførd ”da den har den 
største berettigelse og vil være til 
størst nytte for den største del av 
bygdens befolkning”

Kommunestyret stilte dei 
”sedvanlige kommunale garantier 
for formidlingstjenester for 
rigstelefonstasjoner”. Ordninga var 
slik at Telegrafvesenet skulle syta 
for linjer, sentralbord, og utstyr 
til ekspedisjonen. Gebyrandelar 
og tilseiingsavgift tilfall 
kommunekassa. Dei interesserte 
på sin side skaffa fritt hus, lys, 
brensel, og budhald for eit tidsrom 
på minimum fem år. 

Husøy
Det kan sjå ut til at den nemnde 
telefonlinja vart utbygd etter dette, 
men sidan vart det og stilt krav 
om linje enda lengre ut i havgapet. 
I 1913 vart det sendt eit brev til 
departementet og telegrafstyret 
som la vekt på at ei linje til Husøy 
måtte bli ferdigbygget dette året 
”da som bekjendt har et betydelig 
sild, torsk og seifiske foregaat i 
fjor og denne vinter der ute og 
mangelen på telefon foraarsaket 

Telefon-
arbeidarane 
som bygde 
telefonlinja 

nordover forbi 
Lending.

betydelige 
tap baade 
for fiskere og 
forretningsfolk 
som alle i høi 
grad beklagede 
dette forhold”

Det var vektige 
argument for 
linje til Husøy, 
men det skulle 
ta mange år før 
den vart bygd. 
14. april 1925 
vart det igjen 
søkt om at linja 
måtte byggast 
då det i fleire 
år hadde vore 
kasta storsild. 
Kor store tap 
bygda hadde lide 
over at der ikkje 
var telefon, var 
”uberekneleg”. 

Det kan sjå ut 
til at det først 
vart bygd ut eit 
tilfredstillande 
telefonnett 
på 1930-talet. Når Solund 
kommune i dag er ein av dei 
fyrste i fylket som er ferdig 
med breibandutbygging til alle 
telefonsentralane, fortel altså 
møtebøkene oss at situasjonen 
var motsatt for ca. 100 år sidan. 
Som vi såg i klaga som vart sendt 
til amtet i 1907 var Solund den 
siste av kystkommunane som fekk 
innlagd telefon.

Kjelde:
• Solund kommune, 
formannskapet, møtebøker 
1903 til 1936

Litteratur:
• Thorolf Thistel Rafto - 
Telegrafverkets historie
• Magnus Lundeland - Då 
telefonen kom til Hyllestad

Dette biletet 
er truleg frå 

arbeidet med 
telefonlinje-

nettet i Gulen.



Kjelda, nr. 3 - 2006, årgang 15

38

Etter nærare 20 år ved 
Fylkesarkivet går Berit 
Selseng av med pensjon 
til nyttår. Berit har vore 
tilsett ved Fylkesarkivet 
sidan 1987, og har gjennom 
sitt mangeårige arbeid 
som registrator medverka 
til oppbygginga av 
Fylkesarkivet.

Lokalhistorisk interesse
Berit si interesse for historie 
starta då ho som heimeverande 
med små barn brukte ledige 
timar til å lese historiske 
romanar. Seinare studerte ho 
samfunnsfag på Høgskulen i 
Sogndal – der vart interessa for 
historie ytterligare stimulert. 

Etter å ha gjort unna studiet 
i samfunnsfag, valte Berit å 

studere lokalhistorie. Som 
deltidsstudent følte ho både 
at ho fekk tatt seg av born og 
heim og fylt ledig tid med 
noko fornuftig. Etter å ha 
jobba som omvisar ved Sogn 
Folkemuseum i ein periode, fekk 
Berit i 1987 tilbod om jobb ved 
Fylkesarkivet, som på den tida 
delte lokale med museet. Berit 
vart fyrst tilsett på engasjement, 
men gjekk seinare over i fast 
deltidsstilling.

Kasta ut i det
Dei fyrste åra ved Fylkesarkivet 
jobba Berit med ordning og 
registrering av privatarkiv. Eit 
av dei første arkiva ho ordna var 
arkivet etter Hotel Mundal som 
Fylkesarkivet fekk inn 1987.  ”Ja, 
du kan byrje her med dette. Så 
ordnar du på seriar, sa Gunnar.  

Eg var jo heilt blank, og visste 
ikkje kva seriar var. Så du kan 
seie at eg vart kasta rett ut i 
det” fortel Berit. Arkivet etter 
Hotel Mundal er på heile 
15 hyllemeter, og Berit lærte 
mykje undervegs i prosessen 
med å ordne og registrere dette 
arkivet: ”Eg krabba rundt på 
golvet i biblioteket på museet. 
Fylkesarkivet hadde ikkje eige 
ordningsrom på den tida, og 
eg måtte nytte biblioteket. Det 
var kassar over alt. Til og med 
lesesalplassane nytta eg for å 
organisere materialet”.  

Varierte 
arbeidsoppgåver
Med flyttinga til Fylkeshuset 
på Leikanger vart det betre 
med plass både til lagring av 

Berit Selseng går av med pensjon

Av Elin Østevik

Ei av dei fyrste oppgåvene til Berit var å ordne arkivet til Hotel Mundal. I 1987 heldt Fylkesarkivet hus på 
Sogn Folkemuseum og hadde ikkje eige ordningsrom. Berit minnast godt korleis kvar ein krok av biblioteket 

vart tatt i bruk i prosessen med å ordne materialet. (Fotograf: Ragnar H. Albertsen).
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arkivmaterialet 
og ordnings-
arbeidet.  
Ettersom 
Fylkesarkivet 
vaks seg større, 
vart Berit 
sine arbeids-
oppgåver meir 
varierte. 

I tillegg til 
ordning av 
privatarkiv, har 
Berit jobba med 
kommunale 
arkiv: 

”Gjennom 
kommune-
arkivordninga  
deltok eg i 
ordning av 
eldre arkiv opp 
til 1963. Blant 
anna ordna eg 
arkivet etter Sogndal kommune. 
Listene blei litt meir utfyllande 
på Sogndal, må eg innrømme! 
Det var jo litt meir spennande 
for meg, det, enn andre 
kommunar”. 

Også privat har Berit vore 
engasjert i heimkommunen 
Sogndal si historie. Ho er med 
i styret i Sogndal sogelag og har 
det siste året nytta store delar 
av fritida si på bygdebokarbeid. 
Ho har både transkribert eldre 
tekstar på gotisk, og jobba med å 
samle opplysningar om slekter og 
gardar i dei ulike sokna i Sogndal 
kommune. Dette arbeidet vil ho 
forsette med i åra som kjem.

Ekspert i gotisk
Gotisk er noko Berit kan, og ho 
har stundom hjelpt kollegaer og 
andre når dei har stått fast. Ho 
lærte gotisk på høgskulen, men 
meiner sjølv at arbeidet med 
eldre kyrkjebøker har hatt mykje 
å seie. Først på 1990-talet hadde 
Fylkesarkivet eit prosjekt der me 
registrerte eldre kyrkjebøker frå 
kommunane. Berit hadde ansvar 
for dei eldste kyrkjebøkene, frå 
heilt tilbake til 1700-talet, og 
fekk då øvd seg i både gotisk 
og det å tyda svært varierte 
handskrifter. 

”Det er den einaste aha-
opplevinga eg hatt. At dette 
forstår eg jo!”, seier Berit, som 
ikkje ser vekk i frå at ho kjem 
til å ta på seg mindre oppdrag 
innanfor gotisk skrift òg som 
pensjonist.

I tillegg til arbeid med 
privatarkiv, kommunale arkiv og 
kyrkjebøker, har Berit mellom 
anna handsama førespurnader, 
registrert møtebøker og jobba 
med arkivmateriale knytt til 
utvandringa til Amerika. Ho 
har gjort eit svært viktig arbeid 
over lang tid, seier Fylkesarkivar 
Gunnar Urtegaard. 

Ein lærerik 
arbeidskvardag
Mest spennande tykkjer 
Berit at arbeidet med 
møtebokregistrering har vore. I 
møtebøkene er saker handsama i 
formannsskap og kommunestyre 
registrert. 

Det er mange rare saker ein 
kjem over i arbeidet med 
desse kan Berit fortelje. Blant 
ei av sakene ho har registrert 
er den såkalla ”hanndyrlova”. 
Kommunen bestemte kva typar 
hanndyr som bøndene skulle få 
sleppe på beite: ”Det er slikt ein 

ikkje eigentleg tenkjer over at 
kommunane styrar med”. 

Ein annan ting ho har bite seg 
merke i er at det er få kvinner 
å finne i møtebøkene. Dei 
første kvinnene ein finn nemnt 
i møtebøkene er jordmødre. 
”Kommune og amt skulle saman 
betale for jordmødre og i visse 
tilfeller var det snakk om å 
betale for fleire jordmødre. Det 
var det ikkje alltid kommunane 
ville. Dei var opptatt av å spare. 
Pengane gjekk til vegar, skule, 
fattigstell og så til kyrkjer. Elles 
var dei forsiktige med midlane”, 
fortel Berit som har lært 
mykje gjennom arbeidet med 
møtebøkene: 

”Gjennom møtebokregistreringa 
har eg blitt godt kjent i 
fylket. Eg har lært mykje om 
kommunane og arbeidet dei gjer. 
No må eg reise litt rundt i fylket 
og sjå kva det er eg har jobba 
med,” seier Berit som ser fram til 
å få god tid til reising og å vere 
bestemor for sine 7 barnebarn 
når ho til nyttår går av med 
pensjon. 

”Eg kjem nok 
til å sakne 

gjengen. Me 
har reist på 

turar i lag, og 
samlast elles 

og utanom 
arbeid. Det har 

vore ei kjekk 
tid”. Her på 

personaltur til 
Berlin i 2005. 

Berit, Karianne 
Schmidt 

Vindenes og 
Klaus Dettmer, 

Landesarchiv 
Berlin. 

(Fotograf: 
Arild Reppen).
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Frå fotoarkivet Av Arild Reppen

Samlinga etter fotograf-
meister Malvin N. Horne 
har vore omtala tidlegare her 
i Kjelda. Den store samlinga 
etter florøfotografen er trygt 
lagra i Fylkesarkivet sine 
magasin, og i desse dagar 
jobbar Elsa Horne, dotter til 
fotografen, med registrering 
av bileta.

Elsa har i ei veke arbeidd med 
ordning av bileta på Fylkesarkivet 
sitt kontor på Sandane saman med 
fotoarkivar Arild Reppen. Fleire 
hundre bilete vart pakka om, 
nummererte og digitaliserte denne 
veka. På arkivet fortset vi arbeidet 
med digitalisering, medan Elsa 
registrerer opplysningar til bileta 
frå sitt kontor i Florø.

Målet i første omgang er å ordne

den delen av 
samlinga som 
er av allmenn 
interesse. Det store 
portettarkivet, som 
utgjer den største 
delen av samlinga, 
skal vi ta for oss 
seinare.

Malvin N. Horne 
var fotograf i 
perioden 1935-
1962. Han vart fødd 
på garden Horne 
i tidlegare Vevring 
kommune i 1904. I 
1931 fekk han seg 
plass som lærling hjå 
fotograf Tonning i 
Stryn, der han avla 
svenneprøva i 1935. 
Same året etablerte 

Samling etter fotografmeister 
M. N. Horne vert ordna

SFFf-100227. 
158088. 
Sildefiske ved 
Kinn. 
(Fotograf: 
Malvin N.Horne).

han seg med eiga fotobedrift i 
Florø, med atelier og butikk.

Horne var fotograf under det store 
sildeeventyret i Florø, ei tid som 
gav godt grunnlag for verksemda. 
På det meste hadde han fleire 
fotografar i arbeid på same tid. 
Fotografen leigde skyssbåt og drog 
ut på feltet for å fotografere fisket. 
Han fotograferte og båtane ved 
hamn, og folkelivet.

Til liks med andre fotografar 
utgjorde porrett og bryllaups-
grupper ei kjerne i verksemda. 
Denne delen av arkivet er den 
største i tal bilete.

Ved sidan av oppdragsbileta 
fotograferte Horne mykje kringom 
i Florø. Han har dokumentert 
bybilete og folkeliv, arbeid, 
busetnad og landskap. Det er 
desse bileta som i første omgang 
vert registrerte i fotodatabasen.

Når dette nummeret av Kjelda 
kjem ut skal ein del bilete vere på 
plass i basen på internett, der du 
finn dei under arkivnummeret 
SFFf-100227.

T.h. Elsa 
Horne ordnar 
og registrerer 
bileta etter 
faren, 
fotograf-
meister Malvin 
N.Horne, i 
samarbeid 
med Fylkes-
arkivet i Sogn 
og Fjordane 
og Flora 
kommune.
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Av Elin Østevik

Fortid, framtid og fotografi
- fotobevaring i Høyanger

Fylkesarkivet er, i sam-
arbeid med den lokale 
prosjektgruppa ”Høyanger 
i Endring”, i gang med eit 
større fotobevaringsprosjekt 
i Høyanger. Om lag 7.500 
bilete, hovudsakeleg frå 
verket, skal digitaliserast 
og det skal ikkje minst 
bli samla inn og registrert 
opplysningar om desse 
bileta.

Historiske fotografi 
frå Høyanger 
Hydro Aluminium Høyanger 
sitt gamle fotoarkiv (tre ulike 
samlingar) utgjer hovuddelen 
av fotomaterialet som inngår i 
bevaringsprosjektet. Fotografia 
frå verket er frå perioden 1910-
1950, altså frå den tida då 
verket var kjent som Norsk 
Aluminiums Kompani (NACO). 
Fotomaterialet utgjer ein unik 
dokumentasjon av den materielle 
utviklinga frå bondesamfunn til 
industristad. 

Her er bygging av blant anna 
administrasjonsbygg, fabrikkhallar, 

kraftstasjonar, vegar, bustadhus 
og  sjukehus dokumentert. 
Likeeins finn vi bilete av 
arbeidsprosessar i fabrikken, 
ingeniørar ved teiknebordet, 
og overlegen på kontoret sitt. 
Men det er ikkje berre arbeidsliv 
og anleggsverksemd som er 
dokumentert  - også deler av det 
sosiale livet i bygda er dekka. 

Her er bilete frå speidarleirar, 
idrettsarrangement, kor, badeliv, 
fjellturar, 1.mai-tog  og festlige 
lag. 

Det er ei rekkje ulike fotografar 
som har medverka til å skape 
fotomaterialet frå verket. Den 
mest sentrale NACO-fotografen 
må likevel seiast å vere Eugen 
Nordahl-Olsen sr.. Eugen 
Nordahl-Olsen sr. var opphavleg 
frå Oslo og kom til Høyanger 
som ingeniør i byggeteknikk og 
maskinteknikk i 1919. 

Med tida fekk Eugen Nordahl-
Olsen sr., i følgje sonen Eugen 
Nordahl-Olsen jr., ansvaret for 
all fotografering ved NACO. I 
tillegg fotograferte Nordahl-Olsen 
sr. flittig på fritida, og fekk då 
hjelp både frå sonen og dottera 

NACO vart offisielt stifta i 
november 1915, og bygginga 

tok til allereie tidleg i 1916. 
Kontrasten mellom det gamle 

bondesamfunnet og den 
framveksande industristaden er 
tydeleg på dette fotografiet frå 

1917. Kontorbygget til NACO 
reiser seg tett opp til tunet på 

garden Øren ved Høyangsfjorden. 

Elektrode-
fabrikken 

under bygging. 
Fabrikken stod 

klar allereie 
i 1917, men 
fyrst i 1919 

kom den 
ordinære 

produksjonen 
i gang. 

Den seine 
oppstarten 

skuldast 
mellom anna 

låge prisar 
på aluminium 

på verds-
marknaden.

Til side 42
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Ruth. Eugen 
Nordahl-Olsen 
jr. fekk med tida 
sjølv jobb på 
verket  – då som 
teiknearkivar og 
assistent for far 
sin. I 1950 vart 
Eugen Nordahl-
Olsen jr. 
industrifotograf 
på fulltid. 

I tillegg 
dei kring 
7.500 bileta 
(kring 7. 000 
nitratnegativ 
og kring 500 
glasplatenegativ) 
frå Høyanger verk, inngår kring 
350 flyfoto i bevaringsprosjektet. 
I tillegg vil det i prosjektet bli lagt 
vekt på å samla inn livsminne 
materiale frå eldre innbyggarar i 
Høyanger, samt å bevare og samle 
inn informasjon til eldre film og 
video. 

Sikring av 
originalmaterialet
Nitratfilm, som utgjer hovuddelen 
av fotomaterialet frå Høyanger, er 
svært brennbart og krev spesielle 
oppbevaringsforhold. Nitratfilmen 
skil ut brennbare gassar i sin 
eigen nedbrytningsprosess og kan 
sjølvantenne, spesielt om han blir 
oppbevart i tette boksar og små 
rom. Av dei 7.000 nitratnegativa 
frå Høyanger  har kring 3.500 
bilete blitt deponert ved 
Nasjonalbiblioteket i Mo i Rana 
sitt spesiallager for nitratfilm etter 

å ha blitt duplisert over på anna 
film. Den resterande nitratfilmen 
er oppbevart på Fylkesarkivet 
sitt fotodepot på Sandane. 
Glasplatenegativa og flyfotoa er 
likeeins oppbevart på Sandane. 

Ulike typar fotografisk materiale 
er meir eller mindre sårbart for 
nedbrytning, men fotomateriale 
er generelt meir sårbart for 
ytre påverknad enn ”vanlege” 
papirdokument. Fotomateriale bør 
derfor oppbevarast under andre 
forhold enn anna arkivmateriale. 
I fotodepotet på Sandane vert 
fotomaterialet lagra under 
kontrollerte forhold: Luftfukt 
og –temperatur blir haldt mest 
mogeleg konstant og på nivå som 
er gunstig for lengst mogeleg 
bevaring av materialet.

Digitalisering og 
dokumentasjonsarbeid
I tillegg til sikker lagring av 
originalmaterialet er digitalisering 
av eldre fotografiske materiale 
ei sentral oppgåve ved 
Fylkesarkivet – så også i det 
pågåande fotobevaringsprosjektet 
i Høyanger. Digitalisering av 
biletmaterialet  gir både ein 
digital ”tryggleikskopi” av 
originalmaterialet og det minskar 
slitasjen på originalmaterialet. 
Originalmaterialet får nemleg 
ligge i fred i depotet medan den 
digitale ”tryggleikskopien” blir 
nytta til å formidle og produsere 
kopiar av materialet.  

Viktig er det at digitaliseringa  
dannar grunnlag for auka tilgjenge 
til biletmaterialet: Dei digitaliserte 
bileta blir lasta opp i Fylkesarkivet 
sin fotodatabase og gjort 
tilgjengeleg for publikum på nett. 
Per dags dato har Fylkesarkivet 
digitalisert kring 6.500 av fotoa 
frå verket; dei er å finne under 
arkiv/samlingsnummera SFFf-
1993360 og SFFf-1994100. Det 
står att å digitalisere dei kring 
500 glasplatenegativa og diverse 
anna materiale. Glasplatesamlinga 
vil vere tilgjengeleg under arkiv/
samlingsnummeret SFFf-1992050 
når digitaliseringsarbeidet er 
fullført.

Oppbevaring og digitalisering av 
originalmaterialet, samt tekniske 
løysingar, er arbeidsoppgåver som 
Fylkesarkivet har ansvar for. 

Dokumentasjons-arbeidet vil på
si side vere den lokale prosjekt-

Frå side 41

T.h. Eugen 
Nordahl-Olsen 
sr. var ein 
produktiv 
fotograf 
både på jobb 
og privat. 
Overgangen 
mellom 
private og 
jobbrelaterte 
bilete er 
glidande. 
Eugen 
Nordahl-Olsen 
jr. kunne, 
då han vart 
intervjua av 
Fylkesarkivet i 
1993, fortelje 
at syster hans 
Ruth (jenta i 
den lyse kjolen 
fremst på 
biletet) ofte 
hjelpte faren 
med å bere 
kamerastativet 
rundt på 
bygda når 
han var ute å 
fotograferte. 

Eit motiv 
som går 
igjen i bilet-
materialet: 
Utsikt over 
Storgata og 
Ørengata 
frå kontor-
bygningen til 
NACO. Dette 
biletet er 
datert 
1930-33.



43

Kjelda, nr. 3 - 2006, årgang 15

gruppa  ”Høyanger i Endring”, 
som består av representantar 
frå Høyanger Næringsutvikling 
og Høyanger kommune, sitt 
hovudansvar. Med fagleg støtte 
og rettleiing frå Fylkesarkivet skal 
den lokale prosjektgruppa stå 
for innsamling og registrering av 
biletinformasjon.  

Fylkesarkivet har laga i stand
registreringsskjema og tre 
komplette sett med arbeids-
katalogar som den lokale prosjekt-
gruppa har gjort tilgjengeleg på 
Høyanger bibliotek, Høyanger 
Industristadmuseum og på det 
lokale eldresenteret ”Pensjonisten”. 
Her kan lokalhistorisk interesserte 
samle seg om katalogane, 
sjå på bileta og medverke til 
dokumentasjonsarbeidet. Kanskje 
dukkar eigne foreldre eller 
besteforeldre opp på bileta? Eller 
kanskje ein kjem i hug artige 
episodar, personar og hendingar 
frå fortida når ein ser på bileta? 

På biblioteket er det dessutan 
høve til å låne med seg ein katalog 
heim, slik at ein kan kose seg med 
lokalhistorie og fotoregistrering i 
godstolen.

Dei fire K-ane: Kva, kva 
tid, kvar og kven?
Det er fire hovudspørsmål me 
ønskjer svar på i dokumentasjons-
arbeidet: Kva er fotografert, kva 
tid er fotografiet teke, kvar er det 
teke og kven er avfotografert. 

Kva er fotografert? 
Viktig i fotobevaringsarbeidet er 
det å registrere informasjon om 
kva som er fotografert, det vil sei 
om motivet. Dette blir gjort på 
to måtar. For det fyrste registrerer 
me informasjon om motivet 
i stikkordsform. Ved hjelp av 
stikkorda kan ein seinare søkje 
fram bileta i fotodatabasen. For det 
andre registrerer me ein utfyllande 
tekst til kvart bilete. Biletteksten 
skildrar motivet i detalj: Her 
er det høve til å registrere 
bakgrunnsopplysningar  og gi 
utfyllande informasjon om biletet.

Kva tid? 
Me registrer kva år eller 
tidsperiode biletet er teke. 
Tidfesting er viktig med tanke på 
seinare bruk av biletmaterialet, 

og det er òg mogeleg 
å søke fram bilete i 
fotodatabasen ved 
hjelp av datering som 
søkekriterium. Bilete 
kan bli tidfesta ved hjelp 
av fleire ulike faktorar: 
fototeknisk type, 
munnleg eller skriftleg 
informasjon, motiv 
(for eksempel veit ein 
kanskje året ein bygning 
vart bygd, dei avbilda 
personane sine klede 
osb) med meir.

Kvar er biletet teke?
Stadnamn, gateadresse 
eller gardsnamn 
blir registrert. I 
fotodatabasen kan ein 
søke på stad/adresse og 
få opp alle bileta som 
er tatt ein gitt stad. 
Slik kan ein til dømes 
studere utviklinga i 
bygningsmiljøet til ein 
tettstad eller på ein gard 
over tid. 

Kven er avfotografert?
Er det personar på 
biletet, registrerer me namn på 
desse. Å finne namn på avbilda 
personar på dei aller tidlegaste 
bileta frå Høyanger vil vere ei 
utfordring, men ei utfordring som 
kanskje vil fenge bygdefolket som 
har besteforeldre og oldeforeldre 
som
har jobba på verket. I fotodata-
basen kan ein søkje på avbilda 
personar. 

Vindauge til fortida?
Me har to kjente uttrykk knytt 
til fotografi – for det fyrste heiter 
det at ”bilete lyg” og for det andre 
heiter det at ”eit bilete seier meir 
enn hundre ord”.  Kva kan så 
fotomaterialet frå Høyanger verk 
fortelje oss? Kva kan vi slutte oss til 
om liv og samfunn i Høyanger  frå 
fotoa, og kva er det vi eventuelt går 
glipp av? Er det slik at fotografia 
er informasjonsmetta avbildingar 
av verda, at dei utgjer vindauge til 
fortida, eller ”lyg” dei?

Desse spørsmåla retter merksemda 
mot både meir nær sagt filosofiske 
spørsmål kring biletmateriale som 
røyndomskjelde generelt og til 
meir spesifikke spørsmål knytt 

til den konteksten det konkrete 
biletmaterialet ein har for handa 
vart produsert i. Det førstnemnte 
punktet let eg ligge – men kva 
med kontekst og bileta frå verket?

Vi veit at bileta vart produsert av 
tilsette ved NACO på oppdrag 
frå leiinga. Men kva skulle bileta 
nyttast til? Dokumentasjon, 
planlegging, reklame, bedriftsblad? 
Kva fekk fotografane i oppgåve å 
fotografere, og kva skulle dei ikkje 
fotografere? Korleis var forholdet 
mellom fotografane (som vi veit 
var funksjonærar) og arbeidarane 
som vart avfotograferte i 
arbeidskvardagen sin? Er det 
vanlege arbeidssituasjonar som har 
blitt fotografert eller er fotografia 
planlagde og arrangerte? Kva 
perspektiv på industrireising og 
NACO si verksemd kan bileta frå 
Høyanger verk seiast å utgjere? 

Dette er spørsmål ein kan stille 
seg når ein ser på fotografia i dag, 
og det er spørsmål som kanskje 
kan danne grunnlag for ei utvida 
forståing av fotomaterialet. 
Fotografia inviterer både til 
nostalgi og vekker til live minner 
om fortida, men dei kan og 

I foto-
materialet frå 
verket finn vi 

fleire bilete frå 
foreinings-livet 

i bygda. Til 
dømes er det 

fleire bilete frå 
ulike idretts-
arrangement 
som fotball, 

turn, symjing, 
vintersport 

og, som her, 
friidrett. 

Til side 44
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invitere til kritisk refleksjon.  
Fylkesarkivet si primære oppgåve 
er å bevare og formidle materialet; 
det er opp til brukarane å reflektere 
over materialet og sette det inn i ei 
meiningsfull fortolkingsramme. 

Tilgjengeleggjering: 
Framtidas forsking og 
publikumsformidling
Fotomaterialet frå Høyanger 
har allereie vekka akademisk 
interesse. Gaute Ljotebø, som er 
inne i fotobevaringsprosjektet som 
deltidstilsett rettleiar og 
kontaktperson for bygde-
folket som er involvert i 
dokumentasjonsarbeidet, 
vil ta fotomaterialet 
som grunnlag for si 
masteroppgåve i historie. 
Problemstilling for oppgåva 
er korleis fotografiet har 
fanga opp utviklinga i 
Høyanger 1916-1970. 
Spørsmål om kva som er 
fotografert, kvifor og kva vi 
kan hente ut av bileta i vår 
tid er sentrale for Ljotebø 
si oppgåve.
Ei viktig oppgåve for 
Fylkesarkivet, som andre 
arkivinstitusjonar, er 
nettopp å  bevare historisk 
materiale med tanke på 
morgondagens forsking. 
Fotomaterialet frå 
Høyanger er ei potensiell 
kjelde om kunnskap til 
eit mangfald av ulike 
tema, som til dømes 

industrireising, sosiale skiljeliner, 
idrettshistorie, byplanlegging, 
industrifotografering og 
arkitektur for å nemne nokon få. 
Utfordringane er å samle inn og 
bevare informasjon som gjer at 
materialet er nyttig og gir meining 
for framtidige brukarar. 

I tillegg til å formidle materiale 
til forsking, er det som eg allereie 
har nemnt, viktig for Fylkesarkivet 
å gjere materialet tilgjengeleg for 
alle interesserte. Etterkvart som 
dokumentasjonsarbeidet i Høyanger 

gir resultat vil Fylkesarkivet 
lage nettutstillingar som vil vere 
tilgjengeleg på Fylkesarkivet sin 
nettstad (http://fylkesarkiv.no) og på 
kulturnett sogn og fjordane (http://
sognogfjordane.kulturnett.no). I 
tillegg kan publikum sjølvsagt finne 
bileta frå Høyanger i fotodatabasen 
vår. Fylkesarkivet har allereie laga 
ei nettutstilling der fotomateriale 
frå Høyanger blir presentert med 
tekst og lydspor. Utstillinga kan ein 
finne på nettsida: http://tjenester.
kulturnett.no/quiz/playgallery.
php?quizID=297. 

T.h. 
Resultatet av 
fotobevarings-
prosjektet i 
Høyanger vil 
mellom anna 
bli formidla 
og gjort 
tilgjengeleg 
for publikum 
i form av 
nettutstillingar 
som denne. 
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Okkupasjon og industri
Bilete frå A/S Nordag si verksemd i Årdal

Av Elin Østevik

Fylkesarkivet har nyleg 
motteke ei rekke bilete frå 
A/S Nordag si verksemd 
i Årdal. Bileta er etter 
Erna Dahle, fødd Lorenz, 
som jobba i Årdal i 1942. 
Erna Dahle var frå den 
austtyske byen Labes 
(no Lobez i Polen) og 
hadde kontorutdanning 
frå Gdansk. Ho vart 

tilsett ved A/S Nordag si 
transportavdeling i 1942, og 
jobba både ved A/S Nordag 
sine kontor i Årdal, Oslo og 
Sauda i løpet av krigsåra. 
I Årdal var ho frå april til 
august 1942, og om me ikkje 
kan seie det sikkert, er det 
truleg Erna Dahle som har 
teke dei fotografia, datert 
1942, som her blir presentert.

A/S Nordag blir stifta
Hausten 1940 vart Nordag, 
Nordische Aluminium 
Aktiengesellschaft, stifta i Berlin. 
Skipinga av Nordag var eit 
ledd i nazistane sine planar for 
industriutbygging i det stortyske 
riket og kom i stand på initiativ 
frå Hermann Göring. Herman 
Göring, som var riksmarskalk 
i Nazi-Tyskland, var ansvarleg  
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for gjennomføringa av den 
tyske fireårsplanen (militær 
opprustning i Tyskland), og 
han var dessutan øvste leiar 
for det tyske flyvåpenet. 

Nordag vart oppretta for å 
utnytte norsk vasskraft og 
norske aluminiumsressursar 
til fordel for den tyske 
rustingsindustrien. Det tyske 
flyvåpenet hadde eit stort 
behov for lettmetall, og det 
tyske Luftfahrtsministerium 
stod for størstedelen av 
kapitalen i det nystarta 
selskapet.

Nordag sine planar i Noreg 
møtte motstand i den 
norske NS-regjeringa, og 
Terboven ønskte heller 
ikkje å sette til side norsk 
konsesjonslovgiving.  3. mai 1941 
vart difor A/S Nordag etablert 
som eit norsk dotterselskap av 
det tyske Nordische Aluminium 
A/G. Det norske Nordag (A/S 
Nordag) var fullstendig dominert 
av det tyske Nordag, som kort 
tid etter skifta namn til Hansa 
Leichtmetall, ettersom det tyske 
selskapet fortsatt satt med heile 
aksjekapitalen. 

Etter ordre frå Göring skulle det 
nystarta A/S Nordag prioritere 

utbygging av anlegga i Glomfjord, 
Tyssedal, Herøya, Sauda og Tyin/
Årdal. Hansa Leichtmetall skulle 
på si side bygge oksidfabrikkar 
andre stader i Europa og, ikkje 
minst, sørgje for råstoff til anlegga 
i Noreg.

Utbygginga i Årdal 
under krigen
Ein av grunnane til at Årdal vart 
prioritert var at utbygginga av 
Tyin-fallene allereie var godt i 
gang. A/S Nordag sine planar 

for Årdal var å ferdigstille Tyin 
kraftverk og bygge oksidfabrikk på 
Årdalstangen og elektrolyseanlegg 
for råaluminium i Veshagen i Øvre 
Årdal. Alle tre anlegga skulle stå 
ferdig våren 1942. Med så kort 
frist var det viktig å komme raskt i 
gang med arbeidet. 

Allereie tidleg på vinteren 1941
tok arbeidet til i Årdal, då leia 
av det tyske selskapet Mineralöl 
Baugesellschaft m.b.H. som 
tidlegare hadde leia store 
industrireisingsprosjekt i Tyskland. 

A/S Nordag tok over 
Mineralöl sine avdelingar 
i Noreg i august 1941, 
inkludert Årdal, og først 
i november 1941 vart 
Tyin-fallene offisielt 
overført frå Hydro til A/S 
Nordag. Kjøpesummen 
var 17,5 millionar kroner.

Aktivitetsnivået toppa 
seg fram mot sommaren 
1942. Talet på tilsette 

Til side 46

Årdalstangen 
5. juli 1942. 

Aktiviteten er 
på sitt høgste i 

Årdal og 
fleire lasteskip 
ligg ankra opp 
på fjorden og 
ved dei ulike 

kaiane. På 
fjorden ligg 

D/S “Palermo” 
og D/S 

“Boltenhagen”. 
Ved kaien 
nærast til 

venstre ligg 
D/S “Dora 

Oldendorf” og 
D/S “Waihbel”. 

Ved Dahls-
kaien ligg ein 
uidentifisert 

båt, medan D/
S “Rolandseck” 

ligg ved 
Saltviki-kaien. 

(Datering: 
05.07.1942. 

Foto: Erna 
Dahle. Eigar: 

Solveig 
Østevik).

D/S ”Jersbek” til kai i 
Saltviki. D/S ”Jersbek” 
vart bygd av Lübecker 

Maschinbau Gesellschaft 
i 1938 og seinare senka 
utanfor kysten av Latvia 

i 1945. Båten var eigd 
av reiarlaget Knohr & 
Burchard Nfl. Her blir 

turbinrøyr lossa frå båten 
og over på tilhengarar 

trekt av trekkvogna som 
A/S Nordag leigde av 

Deutsche Reichsbahn. 
(Datering: 30.07.1942. 

Foto: Erna Dahle. 
Eigar: Solveig Østevik).
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ved anlegga hadde 
då auka frå nokre 
få hundre til nærare 
5000 arbeidarar og 
funksjonærar. Nokre 
sivile tyskarar og 
danskar jobba ved 
anlegga, men det 
store fleirtalet var 
nordmenn. 

Mykje anleggsutstyr 
og maskineri var 
og blitt frakta frå 
Tyskland til Årdal 
i denne perioden 
– blant anna 
damplokomotiv, 
trekkvogner, 
flatlekterar og 
slepebåtar som skulle 
nyttast til å transportere materiale 
frå Årdalstangen til øvre Årdal. 

Av Deutsche Reichsbahn  hadde 
A/S Nordag leigd inn ei trekkvogn 
av merket ”Kaelble”. Vogna var 
til stor nytte i arbeidet og vart 
vakta strengt av tyskarane – berre 
tyskarar fekk lov til å køyre 
trekkvogna, og når ho var i bruk 
vart arbeidet alltid overvaka av to 
væpna vakter. 

Vogna kom til Årdal i 1941, og 
vart mellom anna nytta til å reisa 
dei store kranane i Saltviki. 

Framdrifta gjekk likevel seinare enn 
planlagt og i juli 1942 vart arbeidet 
med fabrikkane i Årdal stansa og 
leiinga bytta ut. Under den nye 
leiinga vart planane raskt utvida 
att: Kraftverk, oksidfabrikk og 

smelteverk skulle stå ferdig i 1944. 

For å realisere desse planane vart 
russiske og franske krigsfangar satt 
i arbeid i 1943. Heller ikkje den 
nye leiinga klarte å nå måla sine. I 
september 1944 vart det bestemt 
at arbeidet i Årdal skulle innstillast, 
men arbeidet stansa likevel ikkje 
heilt.

Okkupasjon og industri
A/S Nordag si verksemd var prega 
av dårlig organisering og sløsing 
med ressursar, samtidig som 
krigen gjorde fraktsituasjonen 
og tilgangen til materiale og 
arbeidskraft vanskeleg. Å frakte 
varer og utstyr til havs i krigstid 
var farefylt. Fleire av lasteskipa som 
Erna Dahle fotograferte i Årdal i 
1942 vart senka i løpet av krigsåra. 
D/S ”Boltenhagen”, bygd i 1912 i 

Rotterdam,  vart torpedert av ein 
britisk ubåt og sokk 12. august 
1942  utanfor sørvestkysten av 
Noreg. 

Kan hende er biletet som Erna tok 
i juli 1942 eitt av dei siste bileta av 
lasteskipet D/S ”Milos”, som gjekk 
på ei mine og sank 20. oktober 
1944 utanfor Lister. Lasteskipet 
D/S ”Ilona Siemers” sokk ved kai 
då engelske styrkar bomba hamna 
i Bergen 12. januar 1945. D/S 
”Rolandseck” vart også bomba av 
engelske styrkar – lastebåten sokk 
natta mellom 12. og 13. mars 1945 
i Kattegat. 

D/S ”Jersbek” vart torpedert av 
ein russisk ubåt og sokk 31. mars 
1945 utanfor byen Liepaja i Latvia. 
Trekkvogna som A/S Nordag 
hadde leigd inn frå Deutsche 
Reichsbahn forsvann også i 
havet: Mot slutten av 1945 skulle 
trekkvogna returnerast til Tyskland 
for godt, men lasteskipet ho var 
ombord vart senka i eit flyåtak ytst i 
Sognefjorden. 

Oppløysing av A/S 
Nordag og stifting av 
A/S Årdal Verk
Ved slutten av krigen var det 
investert 265 millionar kroner 
i Årdal, noko som utgjorde i 
underkant av 1/3 av dei samla 
kostnadane til A/S Nordag. Då den 
norske staten overtok A/S Nordag i 
1945 vart verdiane i heile selskapet 
til samanlikning sett til 93 millionar 
kroner. Kraftstasjonen i Tyin vart 
vurdert som den største og viktigaste 
verdien i selskapet. Korleis skulle ein 
nyttiggjere seg denne verdien? 

Frå side 45

T.h. 
Slepebåten 
”Odin” foto-
grafert frå 
Årdalstangen. 
(Datering: 
30.08.1942. 
Foto: Erna 
Dahle. Eigar: 
Solveig 
Østevik).

D/S ”Bolten-
hagen” 
på veg ut 
Årdalsfjorden. 
Båten vart 
bygd i 1912 
ved verftet 
Rotterdam 
Droogd. 
Maats, og var 
i reiarlaget 
Aug. Bolten, 
Wm. Miller’s 
Nachfolger si 
eige. Skipet 
vart senka 
utanfor 
norskekysten 
i august 1942 
og kan hende 
er dette 
biletet, teke 
25. juli 1942, 
frå skipet si 
siste reis. 
(Datering: 
25.07.1942. 
Foto: Erna 
Dahle. Eigar: 
Solveig 
Østevik).
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Etter krigen 
vart A/S 

Nordag sin 
fabrikk i Sauda 

riven og 
produksjons-

utstyret frakta 
til Årdal. 

(Datering: 
1943. Foto: 
Erna Dahle. 

Eigar: Solveig 
Østevik).

Å sende straumen til Austlandet 
var eit forslag, men konklusjonen 
vart å nytte krafta til å drive 
aluminiumsproduksjon i Årdal. 8. 
juli 1946 vart A/S Nordag avvikla 
og eigedelar frå dei andre anlegga til 
A/S Nordag som kunne nyttast til 
aluminiumsproduksjon vart sendt 
til Årdal. Det statseigde selskapet 
A/S Årdal Verk vart formelt skipa 
28. januar 1947 med ansvar for å 
fullføre Tyin kraftverk, smelteverket 
i Øvre Årdal og tilhøyrande anlegg 
på Årdalstangen.

Fleire bilete finn du på 
nettutstillinga ”Okkupasjon 
og industri” på kulturnett.no: 
http://tjenester.kulturnett.no/quiz/
playgallery.php?quizID=367.
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D/S ”Ilona 
Siemers” 

ved hamna i 
Årdalstangen. 

Frakteskipet 
”Ilona 

Siemers” vart 
bygd i åra 

1921-1923 
ved G.J.H 

Siemers & Co., 
Hamburg. 12. 

januar 1945 
vart  hamna 

i Bergen 
bomba av 

det engelske 
flyvåpenet 
og ”Ilona 
Siemers” 

sokk ved kai. 
(Datering: 

1943. Foto: 
Erna Dahle. 

Eigar: Solveig 
Østevik).
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Siri Ingvaldsen:

Nytt og aktuelt på Kulturnett 
Sogn og Fjordane

Kulturnett Sogn og Fjordane er ein portal for data 
og tenester innan kulturområdet i fylket, http://
sognogfjordane.kulturnett.no 
Arkiv- bibliotek- og museumsinstitusjonar 
samarbeider om å gjere digitale ressursar tilgjengelege 
for eit breitt publikum på Kulturnett.  
 
Nettsida har og ei Nytt og aktuelt-spalte med 
nyhende frå kulturlivet i fylket. Her vil vi gjerne 
ha bidrag frå kommunar, museum, bibliotek 
og organisasjonar. Det kan vere korte artiklar 
om aktuelle kultursaker kring om i fylket eller 
pressemeldingar om arrangement de skal ha. 
Kulturnettet har stort besøk. Her kan de nå ut 
med informasjon om kva som rører seg i Sogn og 
Fjordane! 
Send bidrag til: siri.ingvaldsen@sjf.no

Siri Ingvaldsen:

Samsøk
ABM-samsøk er ein felles søkeinngang til databasar 
innan arkiv, bibliotek og museum i Sogn og 
Fjordane. Ein kan ein velje om ein vil søkje berre i 
eigen kommune eller i alle tilgjengelege ressursar på 
Kulturnett Sogn og Fjordane. Med dette har vi fått 
ein reiskap som vi har venta på lenge, og som vil 
effektivisere søkinga mykje. Slik kan dette sjå ut for 
Askvoll: 

http://www.sffarkiv.no/samsok/Default.aspx?clean=y
es&context=askvoll

For andre kommunar: byt ut kommunenamnet til 
slutt i lenken. 
Layout og funksjonalitet er under vidareutvikling.

Fleire kommunar er interesserte i å leggje slik 
søkeinngang direkte frå heimesida si. I tillegg føresler 
vi at Kulturnett Sogn og Fjordane vert tilgjengeleg 
frå heimesida til kommunane. Då har ein direkte 
inngang til nettsider og databasar innan heile ABM-
sektoren i fylket.

Ynskjer de å drøfte korleis dette kan gjerast i dykkar 
kommune? 
Ta kontakt med Siri Ingvaldsen, 
telefon 57 82 50 08/907 89 828, 
epost: siri.ingvaldsen@sfj.no

Siri Ingvaldsen:

Felles kulturkalender  
for Sogn og Fjordane 

Kulturkalenderen.no er ei gratis teneste der ein kan 
registrere kulturarrangement som ein står bak eller 
kjenner til. Kommunar, fylkeskommunar, private 
og offentlege kulturinstitusjonar/aktørar registrerer 
arrangement i Kulturkalenderen. Kalenderen er 
laga i samarbeid med Filmweb.no, Tellus og dei 
regionale kulturnetta, men også andre kan registrere 
kulturarrangement som dei står bak eller kjenner til. 
Tenesta er praktisk, gratis og fri for reklame. 

Kulturnett.no gir deg eit utsnitt av Kulturkalenderen 
på sidene dine. Om utsnittet skal gjelde for eit 
avgrensa geografisk område (poststad, kommune 
eller fylke) eller ein særskild type arrangement (til 
dømes konsertar) eller begge deler, kan du avgjere 
sjølv. Registreringane i “din” kulturkalender vert 
samla i databasen til Kulturnett.no og det blir 
mogleg å finne arrangementa på fleire kalendersider.  

Det er også høve for publikum å registrere 
arrangement direkte frå di heimeside. Kulturnett 
Sogn og Fjordane godkjenner arrangementa før dei 
blir kunngjorde i Kulturkalenderen.  Arrangement 
som kjem i konflikt med norsk lov, eller som kan 
verke støytande, vil bli avviste. Arrangementa blir 
publiserte innan 24 timer, med unntak av helgar og 
heilagdagar. Manglande opplysningar i registreringa 
vil seinke publiseringa. 

Kva er nettbasert
 kultur- og kunnskapsformidling?

Dersom du har lese dei siste nummera av Kjelda 
har du nok støytt på omgrepet Nettbasert kultur- 
og kunnskapsformidling. Dette er namnet på eit 
prosjekt som Fylkesarkivet har stått føre sidan 2005.  
Svært forenkla sagt er målet med prosjektet å gjera 
materiale frå arkiv, bibliotek og museum tilgjengeleg 
på Internett på ein best mogleg måte. Sjølve basen 
for dette er nettstaden Kulturnett Sogn og Fjordane. 
Me arbeider no blant anna for å gjera ressursane 
som ligg på denne nettstaden tilgjengeleg på 
kommunane sine nettsider og tilpassa og tilrettelegga 
dei for bruk i skulen. Nedanfor kan du lesa litt 
om nokre av dei tenestene som har blitt utvikla og 
vidareutvikla gjennom prosjektet.
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Dersom det er ynskje om andre delmengder 
enn kommune og fylke, så kan vi lage ein felles 
kalender for nokre kommunar. De bestemmer sjølv 
om denne skal vere i tillegg eller i staden for ein 
kommunekalender

Oppgradering av 
eksisterande kalender
Det kjem ei oppgradering av Kulturkalenderen i 
løpet av 1. kvartal 2007. Her er nokre av dei nye 
funksjonane som kjem:

Ingressvising av arrangement 
Eit eige ingressfelt vert innført. Dersom det ikkje er 
registrert data i dette feltet, vil dei første tegna frå 
hovudteksten bli henta. 

Betre kontroll med ut-data  
både på papir og på nett
Ein vil få full kontroll over fontar, fargar og 
bakgrunn via administrasjonsmodulen.  Her vil 
det også være støtte for CSS og ulike oppsett for 
visning av innhald. Ein eksportfunksjon til tekst- og 
rekneark vil gjere det enklare å lage trykksaker på 
grunnlag av data i kalenderen.
 

Ein eigen modul for avisene 
Vi arbeider med å lage eit oppsett som er tilpassa A-
pressa sin infrastrukturløysing, slik at dei enkelt kan 
publisere på nett og papir. Fleire avis-system vil være 
på plass når oppgraderinga er klar. Det vil også være 
mogeleg å få skreddersaum for lokalaviser som nyttar 
andre datasystem

Interessert i å verte kalenderkunde? Ta kontakt med 
Øystein Åsnes ved Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane 
på telefon 57656404 eller på epost  
oystein.asnes@sfj.no

Øystein Åsnes:

Audioguide – 
De Heibergske Samlinger

Ta med deg MP3-spelaren din neste gong 
du besøkjer De Heibergske Samlinger - Sogn 
Folkemuseum. Guiding på friluftsmuseet er 
nemleg tilgjengeleg som podkast. Gå rundt i vakre 
omgjevnader i ditt eige tempo. Din eigen personlege 
guide er berre eit tastetrykk unna.

Pod - kva?
Podkasting (eller podcasting, om du vil), vert 
vanlegvis brukt om radioprogram som vert 
gjort tilgjengeleg som lydfiler for nedlasting på 
datamaskin og MP3-spelarar. Du altså gjere det 
same med guiding ved DHS-Sogn Folkemuseum: 
last ned lydguidane på Kulturnett Sogn og Fjordane 
eller overfør filene lokalt frå ein ladestasjon på 
museet. Ladestasjonen er sjølvbetjent og støttar dei 
mest brukte MP3-spelarar og minnekort. Dersom 

du ikkje har eigen MP3-spelar, får du lånt dette i 
resepsjonen på museet for 20 kroner.

Slik går du fram
Bygningane i Friluftsmuseet er merka med eit 
symbol (sjå illustrasjon) og eit nummer som fortel 
deg at ein lydguide er tilgjengeleg. Nummeret viser 
til lydfila du skal spele av. Kvar lydguide varer omlag 
to minutt. Til saman finn du førti merka punkt 
rundt om på Friluftsmuseet.

På tre språk
Audioguide er tilgjengeleg på norsk, engelsk 
og tysk. Den nye tenesta er eit supplement til 
det eksisterande tilbodet på museet. Ynskjer du 
omvisning av ein ”manuell” guide, er det sjølvsagt 
høve til det, akkurat som før. Husk å ta kontakt på 
førehand om du ynskjer å tinge guiding.

Gode erfaringar
På grunnlag av erfaringar ein har gjort sidan 
Audioguide vart lansert i vår, kan ein trygt slå 
fast at tilbodet er ein suksess. MP3-spelarane er 
mykje brukte, og ein fekk mange svært positive 
tilbakemeldingar frå brukarane. Vi er ikkje i tvil: 
dette er eit framtidsretta tilbod, som vi ynskjer å 
utvikle vidare.

Bjarnhild Samland:

Eit gode for skuleverket
Nettbasert kultur- og kunnskapsformidling har gitt 
oss moglegheit til å vidareutvikla og byggja opp nye 
digitale tenester for grunnskular og vidaregåande 
skular i Sogn og Fjordane. Me arbeider tett med ei 
rekkje skular for å kunna gi eit best mogleg tilpassa 
tilbod. Dette kjem til syne gjennom nettstaden 
Geoatlas som vart etablert i 2003 og ein ny nettstad 
som kjem i januar 2007.

Geoatlas (www.geoatlas.no)
Geoatlas har sitt opphav i Fjellatlas. Tanken er å 
løfta fram natur - og kulturkvalitetar frå elevar sitt 
nærmiljø. Frå starten av var grunnskulane Fresvik 
skule, Angedalen skule, Stårheim skule, Kjølsdalen 
skule, Sagatun skule, Hyllestad skule, Gaupne skule, 
Solund ungdomsskule, Gloppen ungdomsskule 
og Aurland barne og ungdomsskule med. Frå dei 
vidaregåande skulane var Årdal vgs, Sogndal vgs og 
Mo og Jølster vgs representerte.

Når du støter 
på dette 

symbolet på 
museet, tyder 

det at ein 
lydguide er 
tilgjengeleg 

som podkast. 
Nummeret 

viser til kva 
lydspor du skal 

spele av.

Til side 50
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Populært med Geoatlas
Denne nettstaden gir skulane ei unik moglegheit 
til å oppfylla kravet som “Kunnskapsløftet” set til 
digital kompetanse. Elevar kan skriva artiklar, ta 
bilete, gjera intervju, laga video som fortel om kultur 
og natur i nærmiljøet deira. Deretter kan dei legga 
dette ut på nettet og soleis vera med å bygga opp ein 
kunnskapsbase som andre kan ha nytte av.  Berre i 
haust har seks nye skular meldt si interesse for å ta i 
bruk Geoatlas. Desse er Sogndal vidaregåande, Sygna 
vidaregåande, Viksdalen skule, Vassenden skule, 
Vågsøy montesorriskule og Selje skule. 

Skulestova (www.skulestova.no)
Me vonar at Skulestova.no skal bli like populær som 
Geoatlas. Denne nettstaden vert utvikla gjennom 
eit samarbeid mellom Den kulturelle skulesekken, 
Fylkesbiblioteket, Fylkesarkivet, Kystmuseet, 
Kunstmuseet og dei tre folkemusea i fylket. 

Her vil lærarar og elevar finne nettressursar frå 
Kultursektoren i fylket. Vidare vil det finnast 
oppgåver og framlegg til aktivitetar og prosjekt 
med utgangspunkt i ressursar frå eige nærmiljø. 
Samstundes vert dei ein stad der skulane kan dela 
sine erfaringar, idear og kunnskap med andre. 
Skulestova.no vil vera oppe å gå  på nyåret.

I tråd med Kunnskapsløftet 
Skulestova.no og Geoatlas er i tråd med krava 
“Kunnskapsløftet” set til digital kompetanse og 
bruk av digitale hjelpemiddel i fag som norsk, 
samfunnslære, historie og naturfag. Dei to 
nettstadane gir også ei lokal forankring av lærestoffet. 
Det gir opplæringa i skulen det identitetsskapande 
elementet som “Kunnskapsløftet” framhevar. 

Fleire er velkomne!
Erfaringar med Geoatlas syner at elevane finn 
arbeidsmåten inspirerande og motivasjonen for 
skularbeidet stig. Me ønskjer at fleire elevar skal 
ha glede av dette og ser skulane som ein viktig 
samarbeidspartnar for sikra at kunnskap om fortida 
og notida ikkje går tapt. Difor vil me invitera fleire 
skular til å nytta Geoatlas!

Her er logoen til nettstaden Skulestova.no. Me er no 
i full gang med å laga eit fint design som skal tiltala 
lærarar og elevar. 

Gunnar Urtegaard:

ABM-samsøk – felles inngang til 
arkiv, bibliotek og museum

ABM-samsøk er eit felles søk i digitale ressursar 
frå arkiv, bibliotek og museum. Omgrepet er nok 
framandt for folk flest – enno i alle fall. Som oftast 
får nye tenester nye namn. Av og til får namn på 
gamle tenester ny meining og nytt innhald. Om 
dette er rett er det delte meiningar. 
Auka samarbeid mellom arkiv, bibliotek og museum 
er drive fram av ny teknologi, særleg Internett som 
vart tilgjengeleg frå midten av 1990-åra. Ein vart 
meir oppteken av brukarane, tenester og sørvis. 
Dette ser me på mange område - både i offentleg og 
i privat sektor. 

Digitalt rom med digitalt innhald
For mange har nok institusjonar som museum og 
arkiv vore fjerne og framande stader. Med Internett 
vart det brått mogeleg å formidla store mengder 
informasjon ut til brukaren. Føresetnaden er 
sjølvsagt at institusjonane har informasjon i digital 
form som kan leverast ut på Internett. For dei 
fleste institusjonar dreier dette seg først og fremst 
om katalogar til samlingane. Etter kvart kjem og 
digitale presentasjonar av innhaldet i form av digitale 
foto, digitale kopiar av dokument, digital kopiar av 
artiklar, digital lyd, digitale lydbøker, diktsamlingar, 
video/film med meir. Det me ser i dag kan knapt 
kallast byrjinga på noko. Denne utviklinga vi skyta 
enorm fart, og endra både tenestene og brukarane. 
Meir og meir av institusjonane sine samlingar og 
tenester vil verta flytte ut i det digitale rommet. 
Det er ei stor utfordring. Samstundes er det ei stor 
utfordring å ikkje svekka dei tradisjonelle kvalitetane 
i desse institusjonane. Det digitale rommet må 
ikkje verta den einaste møtestaden mellom ABM-
institusjonane og brukarane. 

Nettbasert kultur og kunnskapsformidling
Prosjektet nettbasert kultur - og 
kunnskapsformidling skal mellom anna utvikla 
og forbetra digitale tenester frå arkiv, bibliotek og 
museum. Ein viktig arbeidspakke i dette prosjektet 
er å laga tenester som kan fungera som fellessøk 
eller samsøk. Prosjektet går over 3 år, 2005, 2006 
og 2007. I 2006 har mellom anna arbeidet med 
samsøk vore sentralt. Ein førebels versjon vart lagt 
ut på Kulturnett Sogn og Fjordane i oktober 2006. I 
denne første versjonen er det lagt opp til felles søk i 
fleire datakjelder:

Fylkesbiblioteket sin base
Dette er eit søk i fylkesbiblioteket sin bokkatalog. 

Frå side 49
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Søket er avgrensa til 
litteratur/stoff som 
har tilknyting til 
Sogn og Fjordane. All 
lokalhistorisk litteratur 
med meir vil sjølvsagt 
vera med, men og 
skjønnlitteratur som 
har tilknyting til 
fylket.

Fjognedok
Dette er bibliotekbasen 
som fylkesbiblioteket 
byggjer opp og held 
vedlike. Basen er eit 
register over artiklar 
i årbøker, julehefte, 
bygdeaviser med 
meir og inneheld eit 
imponerande oversyn over lokalt stoff. Her ligg det 
svært mykje viktig og interessant som er kome til 
gjennom mange år. 

Kulturhistorisk leksikon 
for Sogn og Fjordane
Dette er ein artikkelbase som Fylkesarkivet og 
kommunane byggjer opp i samarbeid. Her ligg det 
artiklar om kulturhistorie, hendingar, minnesmerke, 
attraksjonar, kulturminne og mykje meir. Pr. 
november 2006 ligg det kring 1700 artiklar i basen 
og det kjem nye til kvar veke.

Gjenstandar ved musea 
i Sogn og Fjordane
Dette er ein felles database over alle gjenstandar 
som er registrerte av Kystmuseet, Nordfjord 
Folkemuseum, Sunnfjord Museum og De 
Heibergske Samlinger – Sogn Folkemuseum. Samla 
inneheld basen opplysningar om over 60.000 
gjenstandar.

Foto
Dette er ein felles fotobase for Sogn og Fjordane som 
vert nytta av Fylkesarkivet, musea og kommunane. 
Basen inneheld i hovudsak eldre foto frå 1880 og 
fram til kring 1970. I alt ligg det kring 60.000 foto 
i den pr. november 2006. Basen inneheld digitale 
kopiar av bileta og omtale av motiv og andre viktige 
data. 
 

Stadnamn
Dette er den felles stadnamnbasen for Sogn og 
Fjordane og den inneheld stadnamn frå alle 
kommunane. Tal namn frå kvar kommune 
varierer. Til kvart stadnamn er det som oftast 
knytt opplysningar om kva det er namn på og kva 
området eventuelt har vore nytta til i kulturhistorisk 
samanheng. Pr. november 2006 inneheld basen 
opplysningar om kring 163.000 stadnamn frå Sogn 
og Fjordane. Her ligg og 101.000 stadnamn frå 
kommunar i Møre og Romsdal. 

Audio/lyd
Dette er ein ny base som skal vera ei felles 
teneste frå Fylkesarkivet, musea og kommunane. 
Her vil brukaren etter kvart finna intervju, 
dokumentasjonsopptak med meir. Innhaldet i basen 
er under oppbygging og pr november 2006 er det 
ikkje så mykje å finna. Innhaldet vil veksa framover 
etter kvart som lydopptak ved Fylkesarkivet, i 
kommunane og ved musea vert digitaliserte. 

Video/film
Dette er og ein ny base som skal verta ei felles teneste 
frå Fylkesarkivet, musea og kommunane. Her vil 
brukarane finna levande bilete. Det kan vera nyare 
videoopptak eller det kan vera eldre filmar som er 
digitaliserte. Det ligg ikkje så mykje materiale der i 
dag, men innhaldet veks og det vert registrert data 
om det som vert lagt ut.

Møtebøker
Dette er eit saksregister til møtebøker for 
formannskap og kommunestyre frå kring 20 
kommunar i Sogn og Fjordane. Dette er resultat av 
eit prosjekt som starta i 2001. Ikkje alle kommunane 
var med i dette arbeidet, men det ligg i dag 
opplysningar om kring 80.000 saker som har vore 
handsama i kommunane frå 1837 og fram til kring 
1900-1920. 

Fylkesarkivet arbeider no med å skanna alle 
møtebøker etter kommunestyre og formannskap i 
tidsrommet frå 1837 til 1964. Etter kvart som det 
vert gjort, vil saksregistret verta kopla opp mot rett 
side i møtebøkene der sakene er omhandla. 

Arkivkatalogar
Dette er Fylkesarkivet sin database over 
arkivkatalogar. Den omfattar kommunale arkiv, 
fylkeskommunale arkiv og private arkiv som 
Fylkesarkivet har teke hand om og har i sine 
magasin. Her det er arkiv frå alle kommunane i 
fylket og opplysningar om kring 4200 arkiv. Til side 52

Samsøk i 
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på ordet 
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Sjå avsnittet 
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Solund, neste 
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Musikk
Database over musikk som Fylkesarkivet har i 
sine samlingar. Dette er i hovudsak musikk som 
er innsamla i kommunane i Sogn og Fjordane 
og omfattar kring 13500 opptak. Det meste er 
tradisjonsmusikk, og tilfanget er særleg rikt for ein 
del kommunar der det har vore gjort eit omfattande 
innsamlingsarbeid. Eit døme på ein slik kommune er 
Hornindal der Oline Løvlid gjennom mange år har 
samla inn svært mykje og viktig materiale. 

Samsøk – korleis det fungerer
Samsøket fungerer på det viset at brukaren får fram 
eit søkefelt på same vis som ein får når ein nyttar 
Google og andre søketenester. Der kan ein leggja 
inn eit eller fleire søkeord skilde med mellomrom. 
Legg ein inn orda Askvoll og fisk, leitar søketenesta 
gjennom alle dei datakjeldene som er nemnde og 
hentar ut alle postar som inneheld desse to orda. 
Resultatet vil då vera data som har tilknyting til 
Askvoll og som inneheld ordet fisk. Skriv ein Askvoll 
og fisk% (trunkering), vil søket verta utvida noko 
og vil då også omfatta alle ord som byrjar på fisk 
(fiskebåt, fisketur o.s.v.) 

Dei viktigaste søkefelta vil vera namn eller tittel på 
dei ulike datapostane, omtale i tekstfelt, registrerte 
geografiske opplysningar, emneord, stikkord med 
meir. No er det slik at museum, arkiv og bibliotek 
ofte arbeider med ulike typar materiale. Desse har 
ulike fagtradisjonar og slik må det vera framover. 

Materiale er ulikt og krev ulik handsaming. Det er 
likevel ofte mange fellestrekk. I framtida bør ein 
tenkja samordning på område der dette er naturleg. 

Samsøk i Solund
Til slutt tek me med eit døme på bruk av tenesta 
ABM-samsøk. Me går inn på Kulturnett Sogn og 
Fjordane (kulturnett.no/sfj), går til ABM-samsøk. 
Me får opp søkefeltet og skriv inn ordet Solund. 

Frå side 51

Dette viser kva som er funne om Solund i dei ulike 
datakjeldene. Dette er i alt 13800 ulike datapostar 
som samla inneheld enormt med informasjon om 
Solund. Nokre av desse datapostane er registrerte 
opplysningar som viser at det finst ei bok, ein 
artikkel eller eit arkiv. For andre data kjelder, som 
foto, kan ein går direkte til bilete og sjå det på 
skjermen. Slik når og brukarane fram til sjølve 
innhaldet, ikkje berre opplysningar om innhaldet. 

Fiske i Solund
For dei fleste vil det vera naturleg å søkja etter eit 
emne eller tema, gjerne kopla mot eit avgrensa 
geografisk område. Me skriv då inn Solund og fisk% 
og dette vert resultatet.

Me ser straks at det er mykje stoff som omhandlar 
fiske i Solund på eit eller anna vis. Her er litteratur, 
artiklar, musikk, stadnamn, foto, saker i møtebøkene 
med meir. Tal datapostar i kvar kjelde står til høgre 
for namnet på datakjelda. 
Me skal ikkje gå nærare inn på dette, men det viser 
klårt at samsøk på ein snøgg måte gir brukaren eit 
oversyn over aktuelle kjelder. 

Samsøk-tenesta er under utvikling, men alt no ser 
me at dette er ei god tenestene for mange føremål. 
Frå samsøk er det og lenkje til søkefunksjonar som 
er laga spesielt for dei ulike datakjeldene. Gjennom 
dette arbeidet har ABM-institusjonane i fylket 
utvikla nye og betre tenester og vil med dette nå 
fram til fleire brukarar. 

Føresetnaden er som sagt før, at det finst digitalt 
innhald og at det er registrert og gjort tilgjengeleg 
på Internett. Sogn og Fjordane er det fylket i landet 
med mest digitalt innhald på dette området. 

I denne samanhengen er me og mellom dei fremste 
regionane i Europa.  
 

 

Skriv inn 
Solund og 
fisk%, og 
dette vert 
resultatet.
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Kontaktkonferansen 2006

Av Karianne Schmidt Vindenes

Kommunearkivordninga ved 
Fylkesarkivet skipar kvart 
år til ein stor konferanse 
for sine medlemmer. Det 
vil seie at konferansen er 
open for alle kommunane 
og fylkeskommunen. 
Arkivleiarane og arkiv-
medarbeidarane i 
kommunane er sjølvskrivne 
deltakarar. Elles har både 
it-medarbeidarar og 
assisterande rådmenn vore 
mellom deltakarane. 

I år vart konferansen arrangert 
på Leikanger. Dato for 
arrangementet var 25.-26. 
september. Foredraga vart haldne 
i Firdasalen i fylkeshuset medan 
deltakarane fekk lunsj og middag 
på Sognefjord Hotel. Her var 
det også fleire deltakarar som 
overnatta.

Riksarkivaren 
opna konferansen
Fylkesarkivet var så heldige at 
Riksarkivar Ivar Fonnes takka ja til 
å komme på Kontaktkonferansen. 
Den første oppgåva Fonnes hadde 
var å opne konferansen. Han 
understreka den viktige rolla til 
arkiva, både i eit lokalt, regionalt 
og nasjonalt perspektiv.  
 

Fonnes trakk også fram 
Fylkesarkivet sitt gode omdøme 
i opningstalen. For Fylkesarkivet 
har arbeidet med digitalisering 
vore eit prioritert område. Dette 
har vekt merksemd, også utanfor 
fylket sine grenser.  
 
Den teknologiske utviklinga 
gjev arkivsektoren både 
utfordringar og mogelegheiter. 
På den eine sida representerer 
nye kommunikasjonsformer ei 

utfordring 
når det gjeld 
sikring av 
dokumentasjon 
for ettertida. 

På den andre 
sida opnar 
teknologien for 
nye måtar å nå 
brukarane på. 
Fonnes opplyste 
at Riksarkivet 
arbeider aktivt 
med skanning 
av kyrkjebøker, 
eit arbeid som 
vil verte sluttført 
neste år.

Opning av 
nytt sentraldepot
Fylkesarkivet opna i år nytt 
sentraldepot for kommunane 
og fylkeskommunen. 
Fylkeskommunen og 21 
kommunar skal avlevere sine
papirarkiv til dette nye sentral-
depotet. Kommunearkivordninga 
tykte på denne bakgrunnen at 
det var naturleg at konferansen 
vart arrangert på Leikanger, og at 
hovudtemaet skulle vere depot. 

Kommunearkivordninga hadde,
då konferansen vart arrangert, 
motteke avleveringar frå to 
kommunar. I salen sat 
representantar for 19 andre
kommunar og var spente på
korleis dette med avlevering 
skulle gå føre seg. 
Kommunearkivordninga 
presenterte rutinar for avlevering 
av eldre arkiv og kva arbeid 
kommunane kan sjå føre seg i 
samband med avleveringa. Vi 
presenterte også ei liste for når 
vi ser for oss at kommunane 
skal kunne avlevere dei eldste 
arkiva sine. Alle kommunane vil 
få avlevert arkiv i løpet av dei to 
neste åra. 

T.v. Arkivar 
for fylkes-

kommunale 
arkiv, Snorre 
Øverbø, heldt 

innlegg om 
Fylkesarkivet 

sitt arbeid med 
dei fylkes-

kommunale 
arkiva. (Per 

Olav Bøyum).

Deltakarane 
på Kontakt-
konferansen 
fotografert i 

Firdasalen på 
fylkeshuset. 

(Foto: Sturla 
Binder).
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Kommunane 
fekk også høyre 
korleis Jeanette 
Vie i Naustdal 
kommune 
opplevde arbeidet 
med avlevering. 
Naustdal 
kommune 
avleverte arkiv i 
mai 2006. Vie 
kunne fortelje dei 
andre kommunane 
om kva arbeid 
Naustdal hadde 
i samband med 
avleveringa. Ho 
meinte arbeidet 
med avleveringa 
var godt organisert 
og at det difor 
var enkelt for 
kommunen å gjere 
dei oppgåvene dei 
var pålagde.

Arkivar for fylkeskommunale 
arkiv, Snorre Øverbø, fortalde
om Fylkesarkivet sitt arbeid
med eldre arkiv frå fylkes-
kommunen. Sentralarkivet 
hjå fylkeskommunen er i gang 
med å ordne og klargjere arkiv 
for avlevering. Dette er også 
hovudprioriteringa for arbeidet 
med fylkeskommunale arkiv hjå 
Fylkesarkivet.

Ein viktig del av temaet depot 
var sjølvsagt ei omvising i dei 

nye magasina. Kommunane fekk 
sjå korleis vi arbeider med dei 
eldre arkiva og korleis dei vert 
oppbevarte.

Ei veldig viktig oppgåve for 
Fylkesarkivet er formidling frå 
dei kommunale arkiva. Det vil 
seie at vi fortel omverda om kva 
arkiv som er tilgjengelege, korleis 
brukarane kan nytte seg av arkiva 
og kva som er innhaldet i dei.

Formidling
Dei kommunale arkiva inneheld 
mykje interessant materiale, men 

det er diverre få forskarar som 
tek materialet i bruk. Ein som 
gjer det er Gaute Losnegård. 
Han har skrive fleire bøker der 
han mellom anna har nytta 
kommunalt arkivmateriale. Vi 
hadde difor invitert Losnegård 
for å fortelje om korleis han 
har nytta materialet og om kva 
utfordringar han ser når har 
nyttar kommunale arkiv. 

Losnegård peika på møtebøker 
som ei av dei viktigaste 
kommunale kjeldene. Han 
meiner han har hatt godt 
utbytte av å nytte kommunalt 
materiale i si forsking, men 
seier at han ikkje har nytta arkiv 
frå kommunane under arbeid 
med perioden etter 1964. Slik 
Losnegård ser det er den store 
mengda med arkiv frå 1964 
og fram til i dag den store 
hindringa. Samstundes har 

forskarar på nyare historie fleire 
kjeldetypar å velje mellom. Dette 
har mellom anna ført til at aviser 
vert ei viktigare kjelde enn dei 
kommunale arkiva når forskarar 
skal studere vår næraste historie. 
Her meiner eg at vi har ei stor 
utfordring i åra som kjem: Korleis 
gjere dei kommunale arkiva frå 
1964 og fram til i dag tilgjengelege 
for forskarar?

Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane 
er utpeika som prøveregion 
i eit arkiv, bibliotek- og 
museumsprosjekt, nettbasert 
kultur- og kunnskapsformidling. 
Som ein del av dette prosjektet 
vert det arbeida med formidling 
til skuleelevar. Dette skal skje 
gjennom ein eigen nettstad, 
skulestova.no. Bjarnhild Samland 
er tilsett hjå Fylkesarkivet og
arbeider med å utvikle denne 
nettstaden. Ho fortalde 
deltakarane på konferansen korleis 
dei kommunale arkiva speler ei 
viktig rolle i formidling av arkiv til 
skuleelevar.

For Fylkesarkivet er digitalisering 
og tilgjengeleggjering av 
arkivmateriale på Internett ei 
viktig oppgåve. Vi prioriterer 
dette fordi vi meiner Internett 
aukar tilgjenget til arkiv. 
Fylkesarkivar Gunnar Urtegaard 
fortalte om møtebokprosjektet og 
digitalisering av arkivmateriale. 

Møtebokprosjektet vil seie 
arbeidet Fylkesarkivet i samarbeid 

Frå side 53

T.h. 
Deltakarane på 
konferansen 
fekk omvising 
i dei nye 
magasina. Her 
er det Snorre 
Øverbø som 
stolt viser 
fram dei nye 
magasina til 
Fylkesarkivet. 
(Foto: Per 
Olav Bøyum). 

Riksarkivar 
Ivar Fonnes 
heldt innlegg 
på kon-
feransen. 
Han gjekk 
gjennom kva 
han ser som 
Riksarkivet 
sine oppgåver 
i høve til dei 
kommunale 
arkiva. 
(Foto: Per Olav 
Bøyum).
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med kommunane har gjort for 
å registrere saker frå dei eldste 
kommunale møtebøkene. For 
dei kommunane som er med 
i prosjektet har vi registrert 
alle sakene i møtebøkene til 
formannskap og kommunestyre, 
frå 1837 til ca. 1910 i ein 
database. Dette gjer det no 
mogeleg å søkje på kva saker som 
har vore handsama i kommunane. 
Møtebokregisteret gjev nye 
mogelegheiter for forskarar som 
kan sjå dei store linene i kva saker 
som har vore handsama, og andre 
brukarar som er på jakt etter 
konkrete saker.

Digitalisering er ein del av 
møtebokprosjektet. I sommar 
har Fylkesarkivet digitalisert 
møtebøker som er kopla opp mot 
møtebokregisteret. I tillegg har 
vi laga ein dokumentdatabase 
og ein bokdatabase. Dette gjev 
brukarane høve til å bla, digitalt, i 
ein protokoll. Brukaren kan også 
søkje opp einskilde dokument. 
Dette er ei teneste vi ynskjer å 
utvide i åra som kjem. Tanken 
er at når ein brukar ynskjer 
innsyn i eit dokument, kan vi 
digitalisere det og legge det ut 
på Internett. Dokumentet vil då 
vere tilgjengeleg for brukaren, 
men også for alle andre som vil 
kunne ha eit ynskje om å sjå dette 
dokumentet. 

For å oppsummere emnet om 
formidling frå kommunale arkiv, 
gjekk vi til slutt gjennom kva 
strategi kommunearkivordninga 
har for formidling av kommunale 
arkiv. For oss er det viktig at dei 
kommunale arkiva får god plass på 
internettsidene til Fylkesarkivet, at 
det står om dei i Kjelda, at dei vert 
formidla gjennom skulestova.no 
og at fleire forskarar etterkvart tek 
dei i bruk. Vi vil difor løfte fram 
døme på kva dokumentasjon ein 
kan finne i kommunale arkiv, kva 
arkiv vi har, og korleis brukarane 
kan finne fram til relevant 
informasjon.

Riksarkivaren sin time
Riksarkivar Ivar Fonnes heldt også 
eit foredrag under konferansen. 
Her tok han opp korleis han ser 
på arbeidet med kommunale 
arkiv, depotordningar og litt om 
framtida for det elektroniske 
arkivmaterialet. 

Eit av Riksarkivaren sine mål 
er å medvirke til kvalitet i 
arkivdanninga og organisering av 
depotordningar. Fonnes peika på 
at det er viktig at dokumentasjon 
vert fanga opp og arkivert og at 
denne dokumentasjon vert bevart 
og er tilgjengeleg. Vidare er det 
viktig at dokumentasjonen vert 
tilrettelagt for langtidslagring. 

Riksarkivaren ynskjer at det 
vert etablert depotordningar for 
kommunalt og fylkeskommunalt 
arkivmateriale. Det er viktig at 
desse ordningane har god fagleg 
kompetanse, at arkivmaterialet 
vert bevart i autentisk stand 
og er tilgjengeleg for ettertida. 
Riksarkivaren peika også på at 
det må vere gode brukartenester 
knytt til depotordningane. Vi 
på Fylkesarkivet er glade for 
at Riksarkivaren meiner at vi 
kan tilby ei god teneste til våre 
kommunar. 

Verkemidla Riksarkivaren ynskjer 
å ta i bruk for å sikre måla sine 
er utdanning og kurs, syte for 
faglitteratur og utvikle standarar 
og verkty, til dømes Noark, som 
er ein standard for elektroniske 
sak-/arkivsystem. Fonnes meiner 
at arkivfunksjonen i offentleg 
forvaltning aldri har stått sterkare 
enn i dag. Dette skyldast i stor 
grad arbeidet til interkommunale 
arkivinstitusjonar, byarkiv og 
fylkesarkiv.

Her ser vi frå 
venstre Terje 

Moldestad, 
Anders 

Heggdal, Jan 
Kåre Fure, 

Sissel Hauge 
Søreide 

og Astrid 
Sætre Rake. 

Debattane 
i pausane 

er også ein 
viktig del av 
konferansen 

(Foto: Per 
Olav Bøyum).

Riksarkivet arbeider med vidar-
eutvikling av Noark-standarden. 
Dette arbeidet vil leie fram til 
versjon 5 av standarden. Denne 
vil stille overordna krav til 
elektronisk arkivdanning, gjere det 
meir fleksibelt med bruk av felles 
databasar og auke tryggleiken ved 
å fryse dokument og metatada 
og ved å logge aktivitetar. Vidare 
vil Noark-5 leggje stor vekt på 
integrering av e-post, portalar, 
fagsystem og elektroniske 
signaturar. 

Elektroniske signaturar
Elektroniske signaturar vart 
også handsama grundigare på 
konferansen. Dette vart gjort av 
Anne Siri Fardal Bruteig. Ho er 
arkivleiar hjå Fylkesmannen i 
Sogn og Fjordane og er ansvarleg 
for arkivfaget i eit prosjektet 
eSaksbehandling (elektronisk 
sakshandsaming). Her er fleire 
kommunar frå fylket med for å 
teste ut bruken av elektroniske 
signaturar. 

Elektroniske signaturar gjer det
mogeleg for mottakar av eit 
dokument å stadfeste kven 
avsendaren er. Med elektronisk 
signatur kan ulike etatar 
sende brev elektronisk, noko 
som er med på å effektivisere 
sakshandsaminga. Ein elektronisk 
signatur er også juridisk gyldig. 

Til side 71
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Professor i rettsvitskap, 
Claus Winter Hjelm, kom 
i 1840 med eit lovforslag 
som stramma inn grensene 
for religionsfridomen i 
Noreg. Saka vart sendt ut på 
høyring til formannskapa 
i landet. Fråsegna frå 
formannskapet i Vevring er 
spesielt interessant, fordi 
haugevenene stod så sterkt i 
bygda.

Bakgrunnen 
for forslaget
Det var striden om konventikkel-
plakaten som låg til grunn for 
Hjelm sitt lovforslag. Plakaten 
avgrensa retten til lekpreiking, 
og til å halde religiøse samkomer 
som ikkje var godkjente av 
soknepresten. Det var særleg 
haugianarane som førte an 
i striden med å få fjerna 
konventikkelplakaten, sjølv om 
han i praksis hadde vore ute av 
bruk i mange år. 

Stortinget vedtok både i 1836 
og 1839 å avskaffe han, men 
kongen nekta sanksjon. Det låg 
i korta at Stortinget ville fremje 
saka ein tredje gong, og då ville 
ho gå gjennom, ettersom kongen 
berre hadde vetorett to gonger. 
For å hindre å kome i ein slik 
situasjon, ba Kyrkjedepartementet 
juristen Claus Winter Hjelm 
om å utarbeide eit lovforslag om 
grensene for religionsfridomen i 
Noreg.

Forslaget til Hjelm kveikte ei harm 
kjensle hjå mange. Den fritalande 
Henrik Wergeland var mellom dei 
som reagerte mest kraftfullt:

Vort i politisk Henseende saa 
frie Norge fremstiller en Viden- 
skabsmand, der anbefaler hiin 
religiøse Trældom, fra hvilken 
Christendommens 
guddommelige Stifter befriede 
Menneskeslæg- 
ten og den drabelige Luther 

Kirken; og 
hvad der er det 
mærke- 
ligste, saa 
er denne 
Nutidens 
Torquemada ei 
nogen fanatisk 
Theolog, men 
en nymodens 
Philosoph 
og en til 
Lovgivnings-
arbeider 
udkaaren 
juridisk 
Professor, ved 
Navn Hjelm. 
Et saadant 
Monstrum har 
vort Frederiks 
Universitet 
udklækket.

Grunnen til 
dei sterke 
reaksjonane var 
at mange såg forslaget til Hjelm 
som eit steg tilbake. Professoren 
ynskte ikkje berre å behalde 
konventikkel-plakaten, han ivra 
også for å snevre inn grensene for 
religionsutøvinga. Etter Hjelm si 
oppfatning var omsynet til staten 
ei hovudsak. Det skulle råde full 
semje i trusspørsmål. 

For Hjelm var haugianarane ei 
sekt på line med andre, og dei 
burde straffast med bøter og 
fengsel om dei utøvde lekpreiking 
eller andre aktivitetar som utfordra 
statskyrkja sitt religionsmonopol.

Haugerørsla i Vevring
Hans Nielsen Hauge hadde 
reist mykje i Sunnfjord, men 
i Vevring kom det ikkje til ei 
omfattande vekking før på 1830-
talet. Fleire personar slutta seg 
då til Haugerørsla. Mange av dei 
var driftige folk, som engasjerte 
seg i næringsverksemd og lokal 
politikk. 

Mellom dei var salmediktaren 
Anders Redal, som òg var ordførar 
i bygda i perioden 1858-1863. 
Ein annan aktiv haugianar var 
Erik Thingnæs. Erik vart valt inn 
som representant til det nyskipa 
kommunestyret i Vevring i 1837.

Vevring formannskap 
si fråsegn
Formannskapet si fråsegn er 
sjeldsynt langt. Uttalen fyller om 
lag seks sider i møteboka. Sjølv om 
lovforslaget til Hjelm tok for seg 
meir generelle spørsmål knytte til 
”sekter og seperatister” sin adgang 
til religionsutøving, konsentrerte 
formannskapet i Vevring seg mest 
om haugevenene, ettersom det var 
desse dei hadde kjennskap til: 

”Af saadane kjænder 
Formandskabet ingen at have 
framstaaet uden Haugianerne, 
disse gives adskillige af i 
Vefrings Sogn.” 

Religionsfridomen i Noreg i 1840-åra

Av Per Olav Bøyum

T.h. Dette er 
det einaste 
originale 
portrettet av 
Hans Nielsen 
Hauge ein 
kjenner 
til, måla i 
København 
kring 1800. 
(Kjelde: 
Wikipedia).



57

Kjelda, nr. 3 - 2006, årgang 15

Formannskapet var samd med 
Hjelm i at sekter og utskot frå den 
kristne trua ikkje burde tilkjennast 
rett til å spreie læra si, men dei 
braut tvert med professoren då det 
kom til haugianarane si stilling. 
Dei meinte at Hjelm sitt syn på 
haugerørsla var bygd på rykte og 
gamle fordommar:  

Med lige saa megen Vished 
veed Man at adskillige Feil 
som maaske for længre Tid 
siden kan have fundet Sted nu 
næsten i det Hele er bortfalden, 
men at Professorens derom 
fremførte yttringer ere byggede 
paa Actstykker deri og for sig 
selv ikke indeholder den nøgne 
Sandhed, men ere tagne deels 
af Eventyrlige Rygter og deels af 
Avise-Opsatsser. Det er og saa 
spørgsmaal om de af Professoren 
paapegede utilbørlige Facta 
ere fremgaaede ved Hauges 
virkelige tilhængere?

Formannskapet kom med det
beste skussmål til hauge-
tilhengjarane i Vevring, og 
hevda at desse ikkje stod i eit 
motsetnadsforhold til presten i 
bygda:

I det minste kan 
Formandskabet bevidne, at de 
af Hauges Venner der befinder 
sig i Vefrings Sogn er i god 
forstaaelse med sin Sognepræst 
der af og til har været tilstede 
i deres Forsamlingar, og 
derom ikke yttret sig uden 
alt vel, ja har endog offentlig 
tilkjændegivet at disse ere de 
villigste at alle i hans hele 
Præstegield til at anlægge 
de præstlige Rigtigheder. Alt 
saa kan det ikke være deres 
hensigt at afvende Folket fra de 
beskikkede Lære.

For vidare å underbyggje det 
positive biletet av haugevenene, 
refererte formannskapet til ei 
rekkje geistlege og verdslege 
embetsmenn som hadde ytra seg i 
rosande vendingar om Hauge og 
rørsla hans. Konklusjonen måtte 
difor bli at lovforslaget til Hjelm 
burde forkastast:

I hvorvit Professor 
Hjelm i tilnemte 
Forslag har lagt megen 
Nidkjerhed for Sagen 
at den Evangelisk 
Lutherske lære maa 
befølges, saa drister dog 
ikke Formandskabet 
sig til, paa Grund af 
det ovenfor i korthed 
anførte, at tilraade at 
Forslaget træder i Kraft 
som Lov men at det 
henlægges da det vilde 
sette alt for snævre 
Skranker for Troesfæller 
af Statens Religion, 
til at holde private 
Sammenkomster, 
og derved søge fælles 
bestyrkelse i aandelig 
Henseende. Ikke 
mindre forekommer 
det Formandskabet 
at slige Skranker ere 
stridende imod vor 
Stasforfatnings aand 
i følge hvilken man i 
saa mangfoldige andre 
henseender paaberaaber sig 
Frihed.

Argumentasjonen mot lov-
forslaget hadde altså ei dobbel 
side. Dels var det grunna i at 
”troesfæller af Statens religion” 
(haugerørsla) blei hindra i å halde 
oppbyggjelege møte. 

Eit meir prinsipielt ankepunkt var 
at forslaget streid mot grunnlova. 
Ei slik innvending om det 
illiberale i Hjelm sitt framlegg, 
var òg eit gjennomgangstema i 
høyringsfråsegnene frå dei andre 
formannskapa. 

Dei fleste formannskapa avviste 
forslaget til Hjelm. Av 365 
formannskap som uttalte seg 
om saka, var 182 sterkt imot. 
Motstanden var dessutan størst i 
dei områda der haugerørsla stod 
sterkast. Det galdt særleg på Sør- 
og Vestlandet. 

Som me har sett, opplevde 
haugerørsla ei bløming i Vevring 
på 1830-talet. At formannskapet 
så skarpt avviste Hjelm sitt 
lovutkast, må difor sjåast i 

Anders Redal 
(1811-1896). 

Han var ein av 
fleire kjende 

lekpredikantar 
frå Vevring 

på 1800-
talet. Han 

var med og 
skipa Vefring 

Missions-
forening i 1844 

og var med i 
styret i 50 år. 

(SFFf-100057. 
110377).

samanheng med det høge talet på 
haugevener i bygda.  
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• Møtebok for formannskapet i 
Vevring 1838-1890
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Veghistorie Av Kristin Ese

Totland - Måløy - “en fullt tjenlig vei”
Strekninga Totland-
Deknepollen var det siste 
stykket som stod att før 
ein fekk samanhengjande 
veg mellom Måløy og 
Oppland over Strynefjellet. 
Den første løyvinga kom i 
1938, men det var tyskarane 
som sto for byggjinga av 
anlegget under krigen. Om 
vegen vart det seinare sagt: 
“Anlegget viser hvorledes 
det i kostbart terreng med 
beskjedne fordringer til 
trasé og utstyr kan bygges 
en etter norske forhold fullt 
tjenlig vei.”  

Vegplanar og løyvingar 
I 1926 var det sterk semje mellom 
kommunane Eid, Selje, Davik, 

Nord- og Sør-Vågsøy om å 
fremja veg til Måløy (Kulen). 
Sør-Vågsøy ville same året 
forskottera veg frå Deknepollen 
til Kulen og til Daviks grense 
(vest for Almenning), men fylket 
gav ikkje løyve. Først i 1937 
vart Totland-Måløy teke med 
på budsjettframlegget for 1938-
39. Strekninga var 18,3 km, og 
arbeidet byrja same året. Men 
det var smått med løyvingane, og 
framdrifta var difor ikkje så stor. 

Tyskarane overtok 
Den tyske okkupasjonsmakta såg 
på vegen som ein strategisk viktig 
veg, og anlegget vart difor sett opp 
som eit ekstraordinært anlegg med 
auka midlar. Vegen vart sett på 
lista for ”samfunnsmessig særlig 
betydningsfulle og uoppsettelige 
arbeidsoppgaver”. Årsaka var 

Måløy si plassering 
ved kysten med store 
festningsanlegg som 
var militære mål. 

Dersom det kom 
eit angrep på Måløy 
ønskte tyskarane 
å ha ryggen fri og 
trekkja seg tilbake 
langs landevegen. 
Okkupasjonsmakta 
forserte også fram 
andre krigs-strategisk 
viktige vegar som 
Førde-Florø, 
Årdalstangen-Øvre 
Årdal og utbetringar 
over Filefjell. 

Måløyraidet 
sette fart i 
vegbygginga 
Det skulle visa 
seg at tyskarane 
hadde all grunn til 
å sjå på vegen som 
særleg viktig. Tredje 
juledag 1941 gjekk 
dei allierte til åtak 
på Måløy. Det var 
den britisk-norske 
landgangsstyrken 

med mellom anna Kompani 
Linge, som slo til. Sentrale anlegg 
vart øydelagde, og både tyske 
fangar og leiande NS-folk vart 
tekne med til England. 

Vanskeleg med folk 
Det var ikkje så lett å skaffa nok 
arbeidsfolk for å få fortgang i 
vegbyggjinga. Ikkje ein gong auka 
forskotsbetaling hjelpte. Mange 
av arbeidarane var bønder som 
måtte heim i onnene, eller fiskarar 
som skulle ut på feltet. Dei fleste 
arbeidarane kom frå distriktet 
rundt, frå Gloppen, Breim, Stryn, 
Hornindal og Eid. 

I 1942 var det gitt ordre om å 
overføra arbeidarar frå veganlegget 
Årdalstangen-Øvre Årdal, men 
også dette anlegget hadde for 
få arbeidarar i periodar. Av di 
vegen var så viktig for tyskarane, 
tvangsoverførde dei folk. 

Vanskeleg med mat 
Arbeidet var som på alle anlegg 
hardt, og det sleit på både kropp 
og sjel. Eitt av problema for 
arbeidsfolka var vanskane med 
matforsyninga. Heimturane 
betydde difor mykje. Dei fekk 
dra heim kvar andre veke på 
fredag. Turane var viktige for å 
proviantera. Maten dei fekk var 
stort sett poteter og klippfisk med 
kaffierstatning (Rika) som dessert. 
Alt anna måtte dei halda seg med 
sjølve. 

Det vanlege var at dei frå Eid 
var heime kvar helg. Dei frå 
Hornindal og Stryn var heime 
annakvar helg. Dei frå Gloppen 
og Breim kunne dra heim kvar 4. 
veke. Forventningane var store når 
dei som hadde vore heime kom 
tilbake med båten. Kva hadde dei 
greidd å skaffa av mat? Hadde dei 
kjøt med seg? 

Potetkakene berga dei 
gjennom krigen 
Potetkaker var svært populære, 
og brødrasjonen var så liten at 
potetkakene redda dei gjennom 

Vi ser nokre 
karar som 
skal til å ta 
ut stein etter 
at den første 
salva har gått. 
Tunnelen vart 
offisielt opna 
17. november 
1950. (Foto: 
Truleg 1948 
Alvhild Solberg 
Åsebø).
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krigsåra på anlegget, i tillegg til 
heimeavla tobakk. Heimturane 
kunne av og til vera vanskelege. 
Først måtte dei ta båt frå 
Skavøypollen til Rødegga. Vidare 
gjekk turen med lastebilar som 
gjekk på ”knott” (vedgass). Når 
det var litt stigning, gjekk farten 
ned, og vart det for ille måtte 
dei hoppa av og dytta bilen. På 
tilbaketuren var det rett som det 
var kontroll av ”ulovlege” varer. 

Ein levande radio 
Hygienen var det så som så 
med. Dei vaska seg ein gong 
om dagen i ein bekk ovanfor 
brakkeinngangen. Dei hadde 
ein handduk og B-såpe på 
deling. Annakvar helg hadde 
dei besøk av ”Ola i Pollen” som 
fortalde nyhende. Ola hadde 
radio. Alle visste når Ola kom, 
då vart rommet fylt opp av folk 
og siderommet med. Når han 
fortalde var det stille. 

Ola vart teken av tyskarane 
sommaren 1944. Han vart 
arbeidsleiar for ein arbeidsgjeng på 
eit veganlegg, og med der var óg 
ein av sjefane i vegvesenet i Sogn 
og Fjordane. 

Rutebussen 
til Nordfjord 

og Sunnmøre 
Billag på veg 

frå Almenning 
til Eid. Bussen 

vart kalla 
“Reoen”. 
Biletet er 

teke aust for 
Brunsvik på 

Rødegga. Den 
nye vegen 

var lite eigna 
for bil og 

busstrafikk, 
då den var 
for smal og 

svingete. 
(Foto: 

Fylkesarkivet, 
1947).

Tunnel gjennom 
Almenningsfjellet 
Vegen fram til Deknepollen stod 
ferdig i 1943/44. Men standarden 
var mindre god. For å få vegen 
ferdig hadde tyskarane bygt vegen 
over Almenningfjellet i staden 
for å byggja tunnel, av di det 
ville ta lenger tid. Vegen over 
fjellet var knapt køyrbar, slik at 
tunnelarbeidet vart sett i gang like 
etter krigen. I 1950 kunne dei 

opna den 335 m lange tunnelen. 
Stordelen av tunnelarbeidet vart 
utført utan maskiner. All stein frå 
tunnelen vart lasta for hand og 
køyrt bort med trillebår og tralle. 
Riksveg 15, som vegen vart 
heitande frå midten av 1960-
talet, var no samanhengjande frå 
Oppland til Ulvesundet.

I førre nummer av Kjelda 
gjorde me kjendt at ei 
bok om vegane i Sogn og 
Fjordane var i kjømda. Me 
hadde von om at boka skulle 
koma ut til jul, men det synte 
seg etter kvart vanskeleg å få 
til. Det blir framleis arbeidd 
med boka, som truleg vil 
koma til våren. Det er Selja 
forlag som skal gje henne 
ut, med Kristin Ese som 
forfattar. Fylkesarkivet har 
medverka i arbeidet med 
boka.

På god veg



Kjelda, nr. 3 - 2006, årgang 15

60

Me ønskjer opplysningar om minnesmerke! 
Kontakt Hermund Kleppa, tlf. 57 65 64 02. Epost: hermund.kleppa@sfj.no

Av Hermund KleppaMinnesmerket

På Kyrkjebø har dei flytta 
minnesteinen over Andreas 
B. Vamraak. No ”møter” 
folk Vamraak på ein open 
plass når dei fer til og frå 
butikken i bygda. Steinen 
vart reist i 1938, og stod då 
ope og fritt til på ein knaus 
på oppsida av postvegen 
gjennom Kyrkjebøstranda. 
Ved tusenårskiftet var 
rommet rundt steinen blitt 
monaleg mindre. Utviding 
av vegen hadde teke plass på 
nedsida og  eit nytt hus var 
kome tett inntil steinen på 
oppsida. Dessutan var det 
kronglete å koma seg fram. 

I 2000 tok Kyrkjebø Ungdomslag 
opp spørsmålet om å flytta 
minnesmerket til ein meir høveleg 
stad, til området ved skulen eller 
til ein park ved butikken i bygda. 

Vamraak-steinen er ein vel 3 m 
høg med ansiktsrelieff i bronse 
og innskrifta A.B.VAMRAAK  
1861 – 1936. Relieffet er laga av 
kunstnaren Ambrosia Tønnesen. 
På baksida står: REIST AV 
VENER. Minnesteinen vart 
avduka laurdag 13. august 1938 
under ei stemne Sogns Lærarlag 
heldt der den dagen. Mellom 
3- og 400 mennske var tilstades. 
Overlærar Olav Hoprekstad heldt 
avdukingstalen. 

Han slutta talen med desse 
orda: Han var ein god borgar 
som ville bygda si vel og bygda 
har æra av dette minnesmerket 
– dei som lever i dag og dei som 
etter kjem. Vern om minnet! 
Ordførar Opdahl tok deretter mot 
minnesmerket og sa at det var ein 
heider for kommunen å ta vare på 
det og verna det til alle tider.

Flyttinga av steinen vart høgtidleg 
markert 9. september. Kyrkjebø 

Hagelag hadde då ei stor tilskiping 
i høve laget sitt 20 årsjubileum 
og at parkanlegget ved butikken 
vart opna. Erling Sagen heldt tale 
ved minnesteinen. Han fortalde 
om Andreas Vamraak, om då 
minnesteinen vart reist i 1938 og 
om bakrunnen for flyttinga.

Frå artikkel om Andreas B. 
Vamraak i Fylkesarkivet sitt 
Kulturhistorisk Leksikon tek me 
med fylgjande avsnitt:

Kort biografi
Andreas Bergeson Vamraak 
vart fødd på garden Vamråk i 
Høyanger 10.4.1861 av foreldra 
Berge Olsson Vamraak og Sofie 

Andersdotter Dale. Han vart 
gift med Anna Austreimsli. Dei 
hadde ikkje born.  Vamraak tok 
eksamen ved Stord lærarskule i 
1880. I åra 1880-1882 var han 
lærar i heimkommunen Kyrkjebø. 
Frå 1882 til 1893 var han lærar i 
Buskerud, dei siste åra som lærar i 
ein ambulerande folkehøgskule. I 
1893 vart han tilsett som lærar og 
kyrkjesongar i  Kyrkjebø, der han 
heldt fram til han gjekk av i 1931, 
70 år gamal.

Andreas Vamraak var i mange 
år med i politisk arbeid. Han 
var m.a. ordførar i Kyrkjebø 
kommune i perioden 1899-1904 
og formann i fylkesskulestyret frå 

Minnestein på ny stad – Andreas B. Vamraak

T.h. Andreas 
B. Vamraak 
(1861-1936). 
Relieffet på 
minnestøtta, 
laga av 
bergens-
kunstnaren 
Ambrosia 
Tønnesen.
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1908. I perioden 1900-1903 
var han vararepresentant 
til Stortinget frå Nordre 
Bergenhus Amt for Venstre.

Elles var han med i styret 
for Vestlandske Mållag og 
formann i Sogn Ungdomslag 
i mange år.
I 1932 vart Vamraak tildelt 
Borgardådsmedalja i sølv. 
Han døydde 13.8.1936.

Skreiv mykje
Andreas Vamraak tok til 
å skriva på landsmål eller 
nynorsk alt i slutten av 
1880-åra. Gjennom heile 
livet skreiv han mykje. 
I ungdomen skreiv han 
dagbøker, og det ser ut 
til at han alltid hadde 
omfattande korrespondanse. 
Av og til skreiv han på 
vers, t.d. Ved mors kiste 
1898, og livsminnestykke, 
t.d. Stemneminne, i 40-årskrift 
for Voss folkehøgskule 1935.  
Vamraak var ein flittig bidragsytar 
til blad og aviser. Han skreiv 
t.d. om lærararutdanninga, om 
kristendomsfaget i folkeskulen, 
om Olaf Huseby og Blixsalmane 
og Bjørnstjerne Bjørnson-jubileet 
i 1932.

T.v. Dette 
heftet på 

36 sider om 
Fylkesbaatane 

av Andreas 
Vamraak, kom 
ut i 1931. Det 

vart skrive 
og utgjeve til 

bruk i skulane.

I 1931 ga Fylkesbaatane i Sogn og 
Fjordane ut eit lite historiehefte, 
skrive av A.B.Vamråk til bruk 
i heimstadlærefaget. Det må 
ha vore eit av dei aller fyrste 
lokalhistoriske skrifta utgjevne til 
bruk i skulen i Sogn og Fjordane.

Vamraak for vide på talarferder. 
I 1909 fekk Salten Ungdomslag 

han nordover 
for å halda 
foredrag om 
”norsk skule”. 
Mot slutten 
sende han to 
nordlandsbrev 
heim til Sogns 
Tidende. Det 
siste er signert 
ombord i 
dampskipet 
”Kong 
Halfdan”. I eit 
avsnitt skildrar 
han Nordlands-
naturen:

”Og so alle 
desse øyarne 
med alle sine 
vikar og vaagar 
og fjellformer 
i endelaus 
skifting. Det 
er tindar og 
taarn, nut 
og nos, og 
skaft og stav, 

kall og kjerring, ryttarar med 
hjelm, og møyar med lange 
slæp og snjokrans um panna. 
Sjølve Lofotveggen saag fraa 
austsida aat Vestfjorden ut som 
eit veldugt sagblad med noko 
ujamn tannrekkja, - høgste 
toppen – Lofotkallen – naar 
3000 fot upp yver havet.”

”Takk det same!”
I Firda Folkeblad, 15.9.1936 har 
skulestyrar Otto Huseklepp eit 
stykke om talaren og skulemannen 
Vamraak. Han fortel m.a. om ein 
tale i ei stove ein stad i Sogn og 
Fjordane like etter hundreårskiftet 
1800/1900. I artikkelen kjem 
det og fram eit glimt av nynorsk-
forkjemparen eller målmannen 
Andreas Vamraak.

”Talaren var ein stor, sterk kar 
med klår røyst og livande minespel 
som fekk folk til å fylgja med både 
i ålvor og lått. Han tala um norsk 
mål. ”Takk i lige måde!” - veit 
De nokon god nordmann som 
segjer det? Det er ikkje vårt eige. 
Det er tillært. Frå eit flatt land 
i sud er det kome, og det høver 
der, men ikkje i Noreg. Kva skal 
ein nordmann seia? Takk likeeins! 
Takk det same! Då jol kom, og 
”god jol” lydde oss i møte, svara 
kvar einaste ungdom i grenda: 

”Takk det same!”

Vamraak-
steinen på 

ny plass ved 
vegen til 

butikken på 
Kyrkjebø.
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Bedehus Av Hermund Kleppa

“Har du opplysningar om bedehus? 
Om bedehuset på biletet her? Det 
ligg tett attmed vegen mellom 
Bygstad og Dale.” 

Biletet og spørsmåla stod i Kjelda 
1-2006 (biletet under).  
Karl Magnus Gudvangen slo til. 
I ein e-post fortalde han at han 
hadde kontakta lærar Ola Bjørvik. 
“Han veit mykje om dette”, skreiv 
han, og fortalde at Bjørvik skreiv 
ein artikkel til 50-årsjubileet. 
Gudvangen fekk ordna med ein 
kopi av artikkelen. Og - me har 
vore på bedehusbesøk.

På denne måten fekk me 
kjeldemateriale til ein ny 
bedehusartikkel i Fylkesarkivet 
sitt Kulturhistorisk Leksikon. 
Bedehusa er “viktige” 
forsamlingshus hus, på same 
måten som ungdomshusa, 
losjehusa og kyrkjene. 

Det er mange bedehus i Sogn 
og Fjordane, dei spenner over 
ein periode på meir enn hundre 
år, mange personar har «gått på 
bedehuset» (og går, gud betre), 
enten me avgrensar til kvart einskilt 
bedehus eller ser alle under eitt. 

Me har laga eit førebels oversyn 
over bedehusa i Sogn og Fjordane 
(bedehus, bedehuskapell, 
misjonshus, kristelege 
forsamlingshus). Oversynet er 
oppsett kommunevis, det andre 
kronologisk. Kyrkjelydshus 
av nyare dato er ikkje med. 
Oversynet er å sjå på som heilt 
førebels, sikkert med fleire slags 
skavankar. 

Me ber difor lesarane om å 
sjå etter og ta kontakt med 
oss om bedehus som manglar, 
kommentera namn og årstal, 
og framfor alt forsyna oss med 
bedehushistorisk informasjon, 
på same måte som Karl Magnus 
Gudvangen gjorde. 

Det er 10 bedehuskapell i 
fylket. Sju av dei vart bygde 
som bedehus, men vart seinare 
«oppgraderte» til kapell med 
nemninga bedehuskapell. I røynda 
vert dei brukte som kyrkjer, noko 
som meir eller mindre kjem til 
syne i innreiinga og inventaret, 
- tårn og kyrkjeklokke, altar, 
døypefont, nattverdsutstyr, 
m.m. Bedehuskapella er med i 
to-bindsverket På Kyrkjeferd, 

Bedehus – over 70 i Sogn og Fjordane
og det er artiklar om dei i 
Kulturhistorisk leksikon saman 
med kyrkjeartiklane.

Me har seks nye bedehusartiklar 
sidan 1. mars:
- Solvorn bedehus, Luster
- Dalsøyra bedehus, Gulen 
(Kjelda, 2-2006)
- Bjørvikstranda bedehus, Gaular
- Nessane bedehus, Balestrand
- Marifjøra bedehus
- Fardal bedehus

 
Bedehusartiklar 
i Kulturhistorisk 
Leksikon pr. 
20.11.2006

Balestrand
• Nessane bedehus

Eid
• Bedehuset Betania, 
Nordfjordeid
• Haugen bedehus
• Kjølsdalen bedehus

Gaular
• Bjørvikstranda bedehus

Gulen
• Dalsøyra bedehus 

Hyllestad
• Ramsgrø bedehus

Luster 
• Ornes bedehus
• Hafslo bedehus
• Lambhaug bedehus
• Solvorn bedehus
• Marifjøra bedehus

Selje
• Nordstranda bedehus

Sogndal
• Fardal bedehus

Vik
• Vik bedehus (rive)
• Arnafjord bedehus
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Merknad: Pr. 20.11.2006. 
Det står spørsmålsteikn 
ved årstal me er usikre på, 
og 0000 der me ikkje har 
årstal.

Askvoll
1905 Bulandet bedehus/kapell 
– vigsla til kyrkjeleg bruk 1909
1908 Stongfjorden bedehus/
kapell – vigsla til kyrkjeleg 
bruk 1914
1960 Værlandet bedehuskapell 
– ikkje fortid som bedehus
0000 Holmedal bedehus
0000 Olset bedehus

Aurland
191� Aurland bedehus 

Balestrand
1938 Nessane bedehus
0000 Balestrand bedehus
0000 Bedehus i Vetlefjorden

Bremanger
Hauge bedehus -  pr. �005: 
“over hundre år”

Eid
1905 Bedehuset Betania
1914 Kjølsdalen bedehus
1917 Haugen bedehus– nytt 
hus 1989
0000 Samlingsheimen, 
Stårheim

Fjaler
1940 Folkestad bedehus/kapell
1963 (?) Hovlandsgrend 
bedehus
1978 Hellevik bedehuskapell– 
ikkje fortid som bedehus
0000 Ljosheim ??? - Dale

Flora
1907 Batalden bedehus/kapell  
– vigsla til kyrkjeleg bruk 1911  
1907 Florø bedehus – nytt 
0000
1913 Rognaldsvåg bedehus
19�8 Midtbø bedehus, 
Norddalsfjorden
194� Samlingsheimen, 
Storebru  
1954 Brandsøy samlingshus
1954 Nyttingnes krist. 
Samlingshus
1957 Askrova bedehuskapell- 
ikkje fortid som bedehus

Førde
1881 Førde bedehus - det 
eldste i fylket? – nytt 1959

1908 Holsen 
bedehus
1915 (?) 
Bedehus i 
Haukedalen 
(’Forsamlingshus’)

Gaular
1905 Bygstad 
bedehus  – nytt 
hus 0000
1954 
Bjørvikstranda 
bedehus
1974 
Hestadgrend 
bedehus
0000 Vik 
bedehus
0000 Bedehus  
på Hjelmeland

Gloppen
19�0 (?) Rygg bedehus
19�3 Sandane bedehus
1933 (?) Breim bedehus

Gulen
1916 Dalsøyra bedehus
1974 (?) Brekke bedehus
0000 Byrknes bedehus/kapell– 
vigsla til kyrkjeleg bruk 197�

Hyllestad
1919 Ramsgrø bedehus
0000 Løland bedehus
0000 Sørbøvåg bedehus
0000 Skifjord bedehus

Høyanger
1914 (?) Vadheim bedehus/
kapell – vigsla til kyrkjeleg 
bruk 1954
19�8 Bedehus i Høyanger, 
interimskyrkje til 1960
0000 Bedehus i Lavikdalen

Jølster
193� Vassenden bedehus
1960 Årdal bedehus
1984 Misjonshuset på Skei

Leikanger
0000 Leikanger bedehus

Luster
1888 Marifjøra bedehus
1903 Luster bedehus
1907 Bolstad bedehus
19�3 Hafslo bedehus -  nytt 
hus 1965.
1955 Lambhaug bedehus
1959 Solvorn bedehus
1960 Ornes bedehus

0000 Fortun bedehus
0000 Gaupne bedehus

Lærdal
1883 (?) Bedehus på 
Lærdalsøyri – nytt 1907(?)
0000 Ljøsne bedehus
0000 Rikheim bedehus

Naustdal
?

Selje
1903 Nordstranda bedehus
0000 Selje bedehus

Sogndal
1967 Kaupanger bedehus 
0000 Fardal bedehus
0000 Fjærland bedehus
0000 Sogndal bedehus

Solund
0000 David Lunds Minne

Stryn
1907 (?) Betania, Stryn 
19�4 Olden bedehus/kapell 
– vigsla til kyrkjeleg bruk 1935 

Vik
1891 Vik bedehus,- rive
19�1 Framfjord bedehus
19�7 Vangsnes bedehus
1941 Feios bedehus
1978 Fresvik bedehus

Vågsøy
19�4 (?) Bedehus i Måløy
0000 Bedehus på Kvalheim
0000 Bedehus på Silda

Årdal
?

Førebels liste over bedehus og bedehuskapell
 i Sogn og Fjordane - kommunevis

Av Hermund Kleppa

Me er svært 
interesserte 
i eldre bilete 
av bedehus. 

Dette biletet, 
teke av Hans 

Mo, er frå 
Dale i Luster 
kring 1950. 
Bedehuset 

midt på 
biletet, tett i 

vegen. 
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Vinteren 1943 kom 
forkynnaren David 
Sunde til Bjørvikstranda 
i Dalsfjorden. Han heldt 
møte i skulehuset, kveld 
etter kveld, til langt utpå 
våren. Det vart vekkjing. 
Kristenfolket skipa 
indremisjonsforeining og 
gjekk i gang med å byggja 
bedehus.

Bjørvikstranda bedehus står på 
garden Birkeland i Dalsfjorden, 
tett attmed riksvegen mellom 
Osen og Dale. Huset er bygd av 
teglstein. Det er om lag 11 meter 
langt og 7 meter breitt. I tillegg 
kjem utbygd kor, inngangsparti og 
full kjellarhøgd. 
Salen er lys og romsleg, med tre 
vindauge på kvar langvegg. Taket 
er løfta opp i ein låg himling. 

Koret er om lag fem meter breitt 
med golv to trappetrinn høgare 
enn i salen. To vindauga har 
småruter i blyinnfatning med ein 
farga kross som midtfelt.
Kjellarhøgda er innreidd med 
eigen inngang, garderobe, kjøken, 
matsal (no delt i to rom, all 

matservering føregår nå i salen 
oppe) og toalett.
 

Inventar
Talarstolen er spesiell. Det er 
kateteret som stod i det gamle 
skulehuset i Birkeland skulekrins. 
Framme i salen heng tre broderte 
vers, det eine (ei bøn) midt over 
talarstolen, dei to andre (bibelord) 
på sidene. På veggen bak i koren 
heng eit målarstykke, signert 
“Sandersen – 72”. Motivet er då 
Moses fekk steintavlene med dei 
ti boda. Kollektkorga, handlaga 
i Viksdalen., er påskriven: Gud 
elskar ein glad gjevar. Instrumentet 
er eit elektronisk orgel. I 
inngangen heng tekstildelen til ei 
fane der det er brodert: Dei unge 
på Bjørvikstranda for Jesus.

Opphavleg var huset utstyrt 
med trebenker. Dei vart seinare 
skifta ut med røyrstolar, som 
no er forsynte med puter. Frå 
starten hadde huset rikeseleg med 
langbord, og kjøkenet er godt 
utstyrt med alle slags hjelpemiddel 
for matservering.

Bruk
Bedehuset ber preg av born i 
aktivitet. Både oppe i Salen og 
nede i eit rom i kjellarhøgda står 
der bord med formingsutstyr av 
mange slag. Barneforeininga har 
basar i april kvart einaste år.
Elles er det juletrefest 2. juledag,  
- det er fast, fortel Bjarne Sagevik, 
formann i bedehusstyret 2006, 
og av og til møte med tilreisande 
forkynnarar.
Den gamle Birkeland skulekrins 
eksisterer ikkje lenger, men krinsen 
er framleis valkrins, og då brukar 
valstyret bedehuset til vallokale. 
Bedehuset vart nyleg også nytta 
til rettslokale i ei jordskiftesak. 
Elles leiger bygdefolk bedehuset til 
konfirmasjonar og begravelsar.

Historisk oversyn 
ved 50-årsjubileet
Både indremisjonsforeininga 
og bedehuset på Bjørvikstranda 
kom i kjølvatnet av vekkjinga 
vinteren 1943. I 1993 skipa 
indremisjonsforeininga til 50-
årsjubileum. Lærar Ola Bjørvik 
gav eit interessant oversyn over 
soga til bedehuset. Skildringa 
nedanfor byggjer på manuskriptet 
til Bjørvik.

Fleire tomtealternativ
Tanken om eige hus kom opp 
våren 1943, og mange slutta seg 
til. Indremisjonsforeininga valde 
byggjekomite med Jens Sagevik, 
Mons Bjørvik, Ole L. Bjørvik, 
Johan Berg og Martin Nistad 
som medlemmer. Den første 
oppgåva vart å finna høveleg tomt. 
Komiteen hadde mange alternativ 
velja mellom. Ikkje mindre enn 
fire personar hadde tilbydd gratis 
tomt. Spørsmålet vart kva for ei 
tomt som var mest tenleg. 

Komiteen delte seg. Somme 
meinte ein burde halda seg innan 
Birkeland skulekrins (alternativ 
1). Andre heldt på ei tomt nærare 
nabokrinsen lenger ute i fjorden 
(alternativ 2).

Av Hermund Kleppa

Bjørvikstranda bedehus

Bjørvikstranda 
bedehus. 
Bedehuset 
har kor i 
vestenden 
og full 
kjellarhøgd.
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Saka vart avgjort på eit 
medlemsmøte på skulehuset 
4. desember 1944. Sekretæren 
i Dalsfjord og Bremanger 
fellesforening, David Sunde, var 
tilstades. Elles var møtet ope 
for interesserte som ikkje var 
medlemmer. Etter å ha drøfta 
saka og David Sunde hadde halde 
“appell”, gjekk dei til skriftleg 
avrøysting. Resultatet vart at 26 
røysta for alternativ 1, tomta hjå 
Siverine Birkeland, og åtte røysta 
alternativ 2, tomta hjå Mons 
Bjørvik. Alle var no samstemde i 
ynskjet om å løfta i flokk.  Nikolai 
Roska tok på seg oppgåva å vera 
byggjeformann. Arbeidet med 
husgrunnen kunne ta til.

Byggjearbeidet
Tomta vart utsprengt og 
opparbeidd på dugnad. Huset 
skulle byggjast av teglstein frå 
Helle teglverk. Steinen vart teken 
i land like nedanfor huset. Det var 
eit heilt arbeid å få steinen opp 
til byggjestaden. Georg Bjørvik 
murde. Han hadde noko røynsle 
med slikt. 

Kristian Lien utolmodig
Hausten 1953 var huset kome 
under tak og innreiingsarbeidet 
pågjekk for fullt. Kristian 
Lien, ordførar i Gaular ei tid 
og lekpredikant, dreiv arbeidet 
fram. Han var urikkande på 
at han ville leggja ein påskeleir 
for Misjonssambandet til 
Bjørvikstranda påska 1954. Huset 
var langt frå ferdig til påske, helst 
i “skral forfatning”, og verst var 

det med kjøkenet. Men leiren 
vart tillyst og halden. Det var 
50 deltakarar og fleire leiarar 
og talarar. Johannes Sandvik og 
misjonær Espegren vart såleis 
dei første talarane ved eit større 
arrangement på Bjørvikstranda 
bedehus.

Arbeidet drog ut
Etter denne leiren vart det 
gjort lite. Byggjeformannen var 
ikkje så sterk lenger og bad om 
avløysing. Ei tid etter valde dei 
ny byggjenemnd med Andreas 
Bjørvik som formann. Eit krafttak 
måtte til, men det drog ut før 
arbeidet kom i gang. T.v. Brodert 

bøn i ramme 
opphengt over 

talarstolen. 
Det står:

“Herre. 
Himlenes 

himler kan ikke 
romme deg, 

ind [Merknad: 
skrivefeil, 

skulle stått: 
end] mindre 

dette hus 
som her er 
bygt. Men 

jeg ber at du 
i din Himmel 
vil høre alle 
de ydmyge 

bønner, som 
blir opsent til 
deg fra dette 

hus, og skulde 
en fremmed 

komme og 
bede, saa hør 

du ogsaa hans 
bøn.”

Dei fleste meinte salen måtte 
takast på nytt. Det var trong for 
nytt lysopplegg. Kjellaren var 
meir eller mindre halvferdig. Det 
stod ille til med kjøkenet. Toalett, 
garderobe og golvet i kjellaren var 
uferdig. Det mangla tropp ned til 
kjellaren. Pussearbeid stod att, og 
det var nødvendig å måla og lakka.

Ingen ting kunne gjerast utan 
“kapital”. Det vart nye rundar 
på bygda for å be om pengar, 
og utsending av brev til utflytte 
frå “stranda”. Responsen var 
god. Folk skreiv seg på listene 
og  postanvisningane strøymde 
inn. Formannen i byggjenemnda 
tok oppslutninga som “eit Guds 
svar” på at no måtte huset verta 
ferdig. Dugnadsgjengar og fagfolk 
tok fatt og dreiv på til huset stod 
ferdig. Huset vart vigsla i 1978.

Bedehusforeining
Mange var med på å byggja 
bedehuset, både ved pengetilskot 
og arbeidsinnsats. I høve jubileet 
ynskte lærar Bjørvik å nemna 
innsatsen til bedehusforeininga 
særleg. Foreininga vart skipa i 
1957, og kom i fullt arbeid med 
ein gong. Foreininga hadde møte 
kvar 14. dag med lesing, sang, bøn 
og handarbeid på programmet. 
Foreininga samla inn pengar og 
gjennom alle år vart det kjøpt inn 
utstyr til bedehuset, mellom anna  
kjøkeninnreiing, røyrer, gardiner 
og gardinbrett.

Korpartiet. 
Talarstolen 

er kateteret 
som stod i 
det gamle 

skulehuset 
i Birkeland 
skulekrins. 
Skulehuset 

vart rive fyrst 
på 1960-

talet, flytta 
og oppattsett 

i Hovlands-
grenda i 

Fjaler, som 
bedehus!
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Litteratur Av Randi Melvær

Oversikt over litteratur som er komen til Fylkesarkivet. 
Send oss bøker, skrifter og hefte som blir utgjevne i 
Sogn og Fjordane, eller som omhandlar fylket.
Denne litteraturen er tilgjengeleg på lesesalen til 
Fylkesarkivet. Kontakt Randi Melvær, tlf. 57 65 64 00. 
Epost: randi.melvar@sfj.no

Ny litteratur til lesesalen mai - oktober 2006
Mai
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– 51� s. – ISBN 8�-430-0�51-0
• Fonnes, Ivar (�003). Arkivhåndboken for 
offentlig forvaltning. – Oslo : Kommuneforlaget, 
Riksantikvaren. – 330 s. – ISBN 8�-446-0737-8
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Red. Arnfinn Brekke, Aslak T. Helleve. – Voss : - 
Foreininga, 1999. – �10 s.
• Indrebø, Gustav (1989). På norsk grunn. – Bergen 
: Norsk bokreidingslag. – 109 s. – 8�-90186-74-6
• Indrebø, Gustav (1976). Kva er målreising? : ei 
artikkelsamling / ved Jarle Bondevik og Oddvar Nes. 
– Bergen : Norsk bokreidingslag. – ��0 s. – 8�-
90186-06-1

Juni
• Thyri, Hans H. (�006). Aurlandsvegen. - [Lærdal] : 
Skald. – 80 s. Galt ISBN 8�-7959-076-5
• Med sparebanken i Leikanger i 1�5 år / [Tekst: 
Kåre H. Haugen]. [Hermansverk : Sparebanken, 
1989]. – 11 s.
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Gyldendal, 1937. – 307 s.

Juli
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lovsamling 1660-1860 : i udtog med henvisninger. 
– �. udg. – Christiania : Mallingske boghandel. – b. 1.

August
• Thue, Johannes Brynjulv (�000). Livets steinar: 

produksjon og 
eksport av kvernstein 
frå Hyllestad i 
mellomalderen. 
– Leikanger : Skald. 
– 79 s. – ISBN 8�-
7959-016-1
• Øyane, Lars (�006). 
Gards- og ættesoge 
for Luster kommune 
: Eikum Ytre – Høgi. 
– Gaupne : Luster 
kommune. – 1046 s. 
– ISBN 8�-99118�-6-3
• Nordmenn i 
fangenskap 1940-1945 : alfabetisk register / med 
innledning av Kristian Ottosen. – �. utg. – Oslo 
: Universitetsforlaget, cop. �004. – ISBN 8�-15-
00�88-9
• Walle, Olaf R. (1947). Norsk politi bak piggtråd : 
Stutthofpolitiets historie : 1943-1945. – Kragerø : 
Bokcentralen. – 367 s.
• Thyri, Hans H. (�005). Sogn jord- og 
hagebruksskule : frå potetprest til økoskule. – Førde : 
Selja forlag. – �005. – �06 s. – ISBN 8�-917��-53-6
• Sæbø, Arne Inge (�005). Skulesoge for Vik. 
– Leikanger : Skald, Vik lokalhistoriske arkiv. – 168 
s. – 8�-7959-071-4
• Starheim, Ottar (2004). Tida flyg : historiske 
flyfoto frå Sogn og Fjordane : basert på Johan 
Ottesens fotoarkiv. – �86 s. – ISBN 8�-917��-4�-0
• Thue, Johannes Brynjulf (�006). Nærøyfjorden. 
– Leikanger : Skald. – 83 s. – ISBN 8�-7959-074-9
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marginale, usynlige, kontroversielle / ABM-utvikling. 
– Oslo : ABM-utvikling, �006. – 65 s. (ABM-skrift : 
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• Indrebø, Gustav (1951). Norsk målsoga / utg. 
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• Bøyum, Per Olav (2004). Konfliktar og 
konfliktløysing i Luster : gransking av rettsbruken 
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1797-1810. – Bergen : P.O.Bøyum. – 148 s. - 
Hovudoppgåve i historie ved Universitetet i Bergen, 
våren �004
• Viste, Sikke (�003). Bildene forteller : 
sjamanistiske element i veideristningene fra Vingen 
og Ausevik?. – Bergen : Sikke Viste. – 155 s. 
– Hovudfagsoppgåve i arkeologi ved Universitetet i 
Bergen, hausten �003
• De trodde på en ny dag : norsk politi i krig, 
fangenskap og befrielse 1943-1945 / [redigert av] 
Erik Dahlin, Jørn-Kr. Jørgensen og Per Ole Johansen. 
– Oslo : Genesis, �001. – 337 s. – Største delen av 
boka er ei bearbeiding av Finn Dahlin si dagbok. Han 
var politimeister i Sogn. – ISBN 8�-476-0�09-1
• Østvedt, Einar (197�). Høyfjellet i Ibsens liv og 
diktning / Henrik Ibsens egne tegninger og malerier. 
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– Skien : Oluf Rasmussens forlag. – 136 s. - Her er 
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I januar 2007 er 
det 100 år sidan 
produksjonen 
starta ved 
Norges første 
aluminiumverk 
Stangfjorden 
Elektrokemiske 
Fabriker i Askvoll 
(biletet). Dette 
var eit lite verk 
og produksjonen 
stansa for godt i 
1945.  

Likevel var det byrjnga 
på ein industri som 
gjennom 100 år har 
utvikla seg mykje 
og har vore viktig 
for landet. Sogn og 
Fjordane er det fylket der denne 
næringa både har lengst historie 
og har manifistert seg i sine ulike 
variantar. 

Aluminiumproduksjon er 
avhengig av internasjonale 
forhold. Dette ser ein like frå 
etableringa i Stangfjorden til 
Hydro sine disposisjonar i dag. 

For å sjå nærare på denne  
industrien i Norge, som snart 
rundar 100 år, har det vore 
eit forskingsprosjekt mellom 
medarbeidarar ved 
Nasjonalbiblioteket og historisk 
og geografisk institutt ved NTNU. 

Intiativtakarar  er professor i 
historie Hans Otto Frøland,  
professor i geografi Asbjørn 
Karlsen og amanuensis Johan 
Henden, Nasjonalbiblioteket. 
Forskingsprosjektet skal munna 
ut ei bok hausten 2006 og 
vert dermed  også ei hundreårs-
markering av starten i 
Stangfjorden. 

Initiativgruppa vert også 
redaktørar og bidragsytarar til 
boka. Boka vil få bidrag frå 
forskingsmiljø ved geografisk og 
historisk institutt ved NTNU, 
samt at Nasjonalbiblioteket bidreg 
med illustrasjonar og bibliografisk 

kompetanse. Boka skal koma ut på 
Fagbokforlaget og utgjevinga vert 
støtta av stiftelsen Sat Sapienti. 

Forskingsprosjektet heiter 
Comparative Aluminium Research 
Program og  har heimeside http://
www.hf.ntnu.no/hist/prosjekter/
aluminium/index.htm

Boka skal ikkje vera 
bedriftshistorie om dei einskilde 
produsentane i Norge, men ein 
skal sjå på lange liner og tendensar 
utifrå ein globaliseringsvinkel. 
Men sidan Stangfjorden 
Elektrokemiske 
Fabriker står i 
ei særstilling,  
vert det eit 
eige kapittel 
om denne 
verksemda.  

Eit spørsmål 
som straks 
reiste seg då 
underskrivne  
byrja å arbeida 
med dette 
kapittelet, var 
kor norsk var 
eigentleg denne 
verksemda? 
Svaret kjem 
forhåpentlegvis i 
boka. 

Nytt frå lesesalen Av Johan Henden

Norsk aluminium 100 år 

God hjelp undervegs har eg 
fått frå Fylkesarkivet i Sogn 
og Fjordane med hjelpsamt 
personale, interessant materiale og 
trivelege vitjingar på lesesalen.  

Johan Henden er tilsett på 
Nasjonalbiblioteket i Mo i Rana. 

Han er medforfattar til boka 
om norsk aluminiumsindustri 

i 100 år. (Foto: Kjetil Iversen, 
Nasjonalbiblioteket). 
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Spesialtilbod til lesarar av Kjelda
10. november �005 
lanserte Fylkesarkivet 
og Skald forlag boka 
’Året 1905 i Sogn 
og Fjordane’. Boka 
markerte avslutninga 
på 1905-prosjektet til 
Fylkesarkivet.

Boka er skriven av 
medarbeidarane ved 
Fylkesarkivet og tek føre 
seg nasjonale hendingar 
i 1905 og korleis 
desse kom til uttrykk i 
kommunane i Sogn og 
Fjordane. 

Hovudmålet med boka 
var å fortelje om kva 
som hende i Sogn og 
Fjordane i samband med 
unionsoppløysinga. 

Boka er delt i to deler der 
den fyrste vert nytta til å 
fortelje om dei nasjonale 
hendingane i 1905 og om 
hendingar som er felles 
for heile fylket.

Den andre delen fortel 
om korleis dei nasjonale 
hendingane kom til 
uttrykk lokalt. Boka har eit 
kapittel om kvar kommune. 

Boka ‘Året 1905 i Sogn og 
Fjordane’ kan du no få kjøpt 
til kr. 200. Denne prisen er 
tilgjengeleg for lesarane av 
Kjelda. 

Om du ynskjer å kjøpe boka tek 
du kontakt med Fylkesarkivet 
på telefon 57 65 64 00, eller 
e-post: 

postmottak.sffarkiv@sfj.no 

Merk tinginga med “Kjelda”. 
Du vil få boka fritt tilsendt. 

200 kroner!
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For dei krinsane som var positive 
til nynorsk skulle ”læse- og 
lærebøker avfattede paa landsmaal 
indføres fra kommende skoleaars 
begyndelse i samtlige smaaskoler. 
De skriftlige arbeiders udførelse 
paa landsmaal indføres straks i alle 
klasser”. 

Skulestyret vedtok at Vellesens og 
Jensens lærebøker i norgeshistorie 
skulle bytast ut mot J. Hareids, 
at det skulle kjøpast seks sett av 
Vellesens læretabellar på nynorsk 
og tre eksemplar av Holmsen 
og Strøms lærebok i naturfag 
som skulle sendast rundt til alle 
medlemmene av skulestyret og 
alle lærarane i kommunen. 28. 
desember vedtok skulestyret at 
denne læreboka skulle innførast i 
alle krinsane i kommunen. 

Målbytet fullført 
I referatet frå skulestyremøtet 
28. april 1912 står det å lese at 
”forslag om indførelse av abc 
og 1ste hefte av læreboken paa 
landsmaal for kredsene Sandal, 
Gjesdal og Eikaas forelægges 
skoledirektøren til udtalelse, 
hvorefter kredsenes erklæring 
indhentes. For Sandals krinds 
vedkommende ogsaa om hel 
overgang til landsmaal”. 

I neste møte 26. august kan vi lese 
at skuledirektøren har uttalt seg 
positivt til innføring av nynorsk i 
Sandal, og at også krinsen med 6 
mot 2 stemmer ynskjer at nynorsk 
skal innførast. Skulestyret vedtok 
difor at nynorsk skulle innførast 
som hovudmål i Sandal krins. 

Krinsane Eikås og Gjesdal ville 
halde på bokmålet. Begge krinsane 
hadde uttalt seg negativt til å 
innføre nye lærebøker på nynorsk. 
Skulestyret valde å utsetje saka.  
Først i 1919 vart nynorsk innført 
som hovudmål i Eikås og Gjesdal, 
og med dette var målbytet fullført, 
også i Jølster.

Kjelder:
• Jølster skulestyre,møtebok,1880 
– 1918
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Bokmålsfolket fekk formanns-
romet og med det makti i 
skulestyret dei komande år. 
Spursmålet um målformi i skulane 
vart teke upp til ny avgjerd. Etter 
eg hadde gjeve fråsegn, vart saki 
lagd fram for krinsane. Nokre 
heldt på nynorsk, og andre vilde 
gå attende til bokmålet, millom 
deim den krinsen som hadde 
skipa privatskule. Skulestyret 
retta seg etter krinsane si fråsegn. 
Privatskulen vart lagd ned, og 
borni fekk att den sers dugande 
læraren sin.

Etterdønningar
Noko etterdynningar vart der 
no like vel ei tid frametter. Det 
var serleg soknepresten som 
heldt liv i striden. Han vilde 
ikkje at borni frå dei nynorske 
krinsane skulde få bruka Det 
nye testamentet på nynorsk ved 
konfirmantundervisningi. So kom 
der klaga frå foreldri yver dette. 
Bispen og eg fekk fråsegn hjå 
soknepresten. Han skulda på at 
borni var so ringe å lesa bokmål 
at han laut driva leseøvingar 
i det målet, og då brukte han 
testamente på bokmål. 

Då dette svaret sidan kom til 
Kyrkje- og skuledepartementet, 
vart eg uppmoda um å reisa til 
Lærdal og ved vitjing i skulane 
røkja etter um det var so ringt 
med borni si leseevna som 
soknepresten sa. Eg vitja mest 
alle skular og kom til det, at i dei 
skular der ein hadde nynorsk til 
hovudmål, las borni som vanleg 
både nynorsk og bokmål best. 

Det er no elles ei røynsla eg 
sidan fekk i andre skular og. Ein 
praktisk pedagog vil lett skyna 
at det må vera so. Det er alltid 
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Personalnytt
Geir Utmo, f. 1960. frå Vik, er 
tilsett som arkivar for elektroniske 
arkiv. Han skal arbeide med 
vern elektroniske arkiv frå 
kommunesektoren. Han er 
høgskulekandidat frå HISF og har 
vore it-ansvarleg i Vik kommune i 
mange år. Han  byrja �1.11.�006.

Silje Sjenken Svanevik, f. 1987, 
frå Leikanger er engasjert på 
prosjekt som gjeld digitalisering 
av  møtebøker frå kommunane. 
Ho byrja 13.10.�006.

Marit Anita Skrede, f. 1974, 
frå Leikanger er tilsett som 
arkivar for kommunale arkiv. 
Ho har hovudfag arkeologi frå 
Universitetet i Bergen, og byrja 
01.1�.�006.

Bjarnhild Samland, f. 1977, 
frå Vik er tilsett som arkivar 
for kommunale arkiv. Ho skal 
arbeida i prosjektet nettbasert 
kulturformidling i 80 % ut �007. 
Bjarnhild har hovudfag historie frå 
Universitetet i Bergen, og byrja 
01.1�.�006. 

Jan Erik Bjørk, f. 1965 frå 
Sogndal er tilsett i prosjektstilling 
i 50 % som teknikar. Han skal 
digitalisere lyd og levande bilete, 
og særleg stadnamnopptak. Jan 
Erik har utdanning innan IKT frå 
HISF og lydteknikarutdanning 
frå Nordisk Institutt for scene 
og studio i Oslo. Han byrja 
01.09.�006.

Rahimollah Jurmi, f. 1950, frå 
Afganistan er  engasjert i 75 % 
stilling. Han er journalist og skal 
arbeida med kulturstoff på persisk 
på Kulturnett Sogn og Fjordane. 
Rahimollah byrja �1.8.�006.   

Roger Kvarsvik, f 1974 frå 
Averøy er tilsett i prosjektstilling 
knytt til arbeidet med eldre 
kommunale arkiv Han har 
mastergrad i historie frå 
Universitetet i Bergen. Roger byrja 
01.1�.�006. 

Berit Selseng,  f. 1943, går 
av med pensjon ved nyttår. Ho 
byrja i Fylkesarkivet i 1988 og 
har arbeidd i 60 % stilling. Berit 
har arbeidd med ordning og 
registrering og har gjort eit svært 
viktig arbeid for arkivet. Me takkar 
ho for svært godt arbeid i desse 
åra.

2 nye fagleiarar
Snorre Øverbø og Karianne 
Vindenes er tilsette som 
fagleiarar ved Fylkesarkivet. 
Denne oppgåva er integrert i 
det daglege arbeidet dei elles 
har ved arkivet. Snorre skal 
ha eit samla og overordna 
fagleg ansvar for arkivet sine 
depotoppgåver.   Karianne skal 
ha dette ansvaret når det gjeld 
arkivtenester til kommunane og 
fylkeskommunen. Endringa er ein 
del av ny organisasjonsplan for 
Fylkesarkivet og vart innført frå 
1.11.�006. 

• Jølster skulestyre,sakarkiv,1905 
– 1909
• Anders Lothe, Målreisingssoga i 
Sogn og Fjordane. 1950
• Sunnfjord Ungdomslag. 
Sunnfjord ungdomslag �5 aar 
(1898-19�3). 19�3.
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lettaste vegen å gå frå det kjende 
til det ukjende.
 
Eitt og anna barn i bokmåls-
krinsane skreiv heimestilane sine 
på nynorsk, og lærarane retta desse 
stilane. Det kom skulestyret med 
klagemål yver. Men denne klaga 
vart og avvist. Der var ikkje noko 
å segja på at læraren retta stilar i 
el onnor målform enn den som 
var fastsett for krinsen, når han 
elles ved den daglege undervisning 
gjorde alt han kunde for å læra 
borni det som var hovudmålet i 
krinsen. 

Kyrkjedepartementet sa og frå 
at soknepresten skulde halda 
upp med leseøvingane ved 
konfirmantundervisningi. Borni 
måtte få lov å bruka Det nye 
testamentet og lærebøkene i den 
målform dei brukte i skulen. 
Skyldfolket åt dei avlidne måtte 
og få lov å ha kva målform dei 
vilde i dei salmar ein brukte ved 
jordfesting.

Biskopen grip inn
Biskop Eriksen var misnøgd med 
den framferd soknepresten synte 
i denne striden. Der var visitas i 
Lærdal året etter. Då bispen kom 
att frå visitasreisi, tala eg med 
honom um tilhøvi i Lærdal. Han 
hadde fenge ei sterk kjensla av 
korleis denne striden hadde kløyvt 
kyrkjelyden, og at soknepresten 
hadde mykje av skuldi for at 
striden hadde kvest seg so sterkt 
til. Bispen sa at kyrkjelyden stod 
som tvo fiendslege flokkar mot 
einannan, og han fortalde at han 
sa dette til presten: 

”De kan være for mig head De 
vil, målmann eller riksmålsmann, 
jeg er riksmålsmann. Men De må 
huske på at De er sjelesørger her 
ikke alene for riksmålsfolket, men 
også for målfolket. Men det var 
vanskelig for mig å få ham til å 
forstå dette,” la bispen til.

Bispen var klår yver at det 
vilde vera til vinning både for 

Bruteig fortalte om framdrifta i 
prosjektet om eSaksbehandling. 
Vi fikk også høyre kva erfaringar 
nokre av kommunane som er med 
i prosjektet har gjort seg.

Ny offentlegheitslov
Stortinget har vedteke ei ny 
offentlegheitslov. Ho er enno ikkje 
trådt i kraft, men Fylkesarkivet 
ynskte likevel å ha ei orientering 
om kva vi har i vente. Det fekk vi 
av Turid Måseide som er juridisk 
sjef hjå Fylkesmannen i Sogn og 
Fjordane. 

Formålet med lova er å leggje til 
rette for at offentleg verksemd er 
open og gjennomsiktig. Lova
inneheld mellom anna ein ny
paragraf som handlar om innsyn
i interne dokument hjå
kommunane og fylkes-
kommunane. Dette punktet har 
blitt skjerpa inn i høve til den 
gamle lova, og kommunane må 
lage nye rutinar tilpassa den nye 
lova. Det er Fylkesmannen som 
er ansvarleg for å gje kommunane 
opplæring i nye lover. Dette 
arbeidet vil Fylkesmannen byrje 
med når forskriftene til lova er på 
plass.

NAV
NAV, eller ny arbeids og 
velferdsforvaltning, er noko 
kommunane er opptekne av. 
Fylkesarkivet inviterte difor NAV 
Sogn og Fjordane til å fortelje 
om den nye reforma. Frode 
Henden hadde eit engasjerande 
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innlegg om korleis ein skal samle 
trygdekontor, arbeidformidling 
og sosialkontor for å gje ei betre 
teneste til brukarane. 

For oss som arbeider med arkiv 
er det sjølvsagt viktig at vi 
sikrar dokumentasjon i ein slik 
prosess. Fylkesarkivet hadde difor 
eit innlegg der vi informerte 
kommunane om nokre punkt 
dei må vere merksame på i den 
prosessen dei no skal inn i. Vi på 
Fylkesarkivet håpar difor at vi no 
får gode prosessar i alle kommunar 
og ein god dialog mellom 
kommunen sin administrasjon, 
NAV og Fylkesarkivet.

Oppsummering
Fylkesarkivet er godt nøgd 
med gjennomføringa av årets 
konferanse. Vi meiner det er viktig 
å setje det daglege arkivarbeidet 
hjå kommunane inn i ein 
større samanheng. Det arbeidet 
kommunane gjer i dag sikrar gode 
historiske arkiv for framtida. 

Vi ynskte også å setje fokus 
på nokre av utfordringane 
kommunane vil møte i tida 
som kjem. Dette gjeld spesielt 
NAV-reforma. Når kommunane 
skal inn i drøftingar om lokal 
organisering av NAV-kontoret er 
det viktig at arkivleiarane er med. 
Vi håpar at arkivleiarane etter 
Kontaktkonferansen står godt 
rusta til å setje i gang arbeid med 
NAV lokalt, i godt samarbeid med 
Fylkesarkivet.

soknepresten og for kyrkjelyden 
um han kunde få eit anna embete, 
og han gjorde det han kunde for 
å få presten flytt til ein stad han 
høvde betre. Ei tid etter søkte 
han Ådalen soknekall og fekk det, 
og der gjekk det visst berre godt. 
Straks etter fekk dokteren og eit 
nytt embete på Austlandet, og 
etter desse tvo menn var farne, roa 
det seg i Lærdal. For fleire år sidan
er nynorsk vorte hovudmål att i 
alle krinsar i Lærdal. 
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Historikk
Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane vart etablert i 
1983. Målet var å syte for at historie og kulturarv 
frå Sogn og Fjordane vart bevart for ettertida. 
I 1983 var det først og fremst arbeid med 
stadnamn, livsminne, private arkiv, foto og musikk 
som stod sentralt. I 1987 byrja Fylkesarkivet 
arbeidet med eldre arkiv etter kommunane. Ei 
kommunearkivordning såg dagens lys, men i 
første omgang som ei prøveordning.

Kommunearkivordninga
I 1987 inviterte Fylkesarkivet alle kommunane til 
eit samarbeid. Målet var å sikre dei kommunale 

arkiva. Oppslutninga hjå kommunane var 
enorm. Alle kommunane såg viktigheita av dette 
arbeidet. Flora kommune hadde eit forsprang 
på resten. I 1985 hadde kommunen engasjert 
ein arkivar for å få orden på dei eldre arkiva. 
Kommunen valde difor å ikkje vere med i 
kommunearkivordninga dei første åra. Resten av 
kommunane i fylket var med på den nyskapinga 
som kommunearkivordninga var. 

Vestlandet gjekk i brodden når det gjaldt arbeid 
med eldre arkiv. I 1976 vart det etablert eit 
interkommunalt arkiv i Rogaland, og i 1987 vart 
det satt i gang arbeid med å etablere tilsvarande 
ordningar i Hordaland og Sogn og Fjordane. I 
Hordaland vart det etablert eit interkommunalt 
arkiv, som i Rogaland, medan ein i Sogn og 
Fjordane valde å legge arbeidet med kommunale 
arkiv til Fylkesarkivet. 

Kommunearkivordninga har heile tida vorte 
finansiert av kommunane. Fylkesarkivet tilsette i 
1987 to arkivarar med ansvar for dei kommunale 
arkiva. Fylkesarkivet og kommunane var einige 
om at det var dei eldre arkiva frå kommunane 
som skulle prioriterast i startfasen. Eldre arkiv vil 
seie arkiv som er danna i perioden frå 1837 – då 
kommunane vart oppretta, og fram til 1963-1965. 
Vi set eit skilje då fordi det i denne perioden var 
mange store kommunereguleringar, noko som 
også medførte naturlege skilje i arkiva.

Arbeidet i ein kommune starta med at ein av 
arkivarane hadde møte med ordførar og rådmann 
i kommunen. Kommunen fekk då ei god 
orientering om det arbeidet som skulle gjerast, 
og arkivaren hadde høve til å gjere seg kjent med 
tilhøva i den einskilde kommunen. Arkivaren 
måtte først få oversyn over kva arkiv kommunen 
hadde og kvar dei var oppbevarte. Så starta 
arbeidet med å samle inn, ordne og registrere 
arkiva.

Kommunearkivordninga var også svært 
oppteken av å sikre best mogelege arkivrom 
ute i kommunane. Arkivarane var difor med 
på prosessen med å finne oppbevaringslokale 
som eigna seg for arkiv. Eit døme på 
dette er i Hornindal kommune, der 
kommunearkivordninga var med på å få til eit 
arkivrom i Svor-museet.

Fast ordning
I 1991 vart kommunearkivordninga gjort til ei fast 
ordning. No kom også Flora med i ordninga, som 

Av Karianne Schmidt Vindenes

Kommunearkiv
Denne hausten sit nye medarbeidarar på 
kommunearkivordninga og arbeider med eldre 
arkiv frå Naustdal kommune. Dei sit i eit nytt 
ordningsrom der dei har tilgjenge til Pc-ar, bord dei 
kan heve og senke, digitaliseringsstasjonar og utstyr 
for å reingjere arkivmateriale. Arkivmaterialet 
dei arbeidar med hentar dei ut frå eit helt nytt 
magasin. Eit magasin som tek godt vare på alt 
arkivmaterialet Fylkesarkivet oppbevarer. Denne 
artikkelen skal handle om Fylkesarkivet sitt arbeid 
med eldre kommunalt arkivmateriale. Eg vil 
fortelje om historikken til Fylkesarkivet på dette 
arbeidsfeltet, den siste avleveringa frå Askvoll 
kommune, om ordningsarbeidet, kva vi gjer for 
at arkivmaterialet skal verte tilgjengeleg for ulike 
brukarar, og presentere dei kommunane som skal 
avlevere arkiv våren 2007. 

Ordnings-
rommet til 
Fylkesarkivet 
er ein god 
arbeidsplass. 
Rommet er 
lagt til rette 
for arbeidet 
med eldre 
arkiv. Her ser 
du arkivar 
Sturla Binder 
som arbeider 
med arkivet 
etter Naustdal 
kommune. 
(Fotograf: 
Karianne 
Schmidt 
Vindenes).
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då omfatta alle kommunane i fylket. Kommunane 
og Fylkesarkivet vart einige om ei avtale som 
skulle regulere arbeidet med dei kommunale 
arkiva. 

Denne avtalen markerer eit skilje i arbeidet med 
dei kommunale arkiva. I perioden 1987 – 1991 
var det dei eldre arkiva til kommunane som var 
prioriterte. Med avtalen av 1991 vart dette berre 
eitt av 10 punkt som kommunearkivordninga 
skulle arbeide med. I tillegg til eldre arkiv skulle 
kommunearkivordninga hjelpe kommunane med 
spørsmål knytt til aktive arkiv og organisering av 
arkivarbeidet. 

Kommunearkivordninga har halde fram med 
denne todelinga av arbeidet. Resultatet er at 
dei nye arkiva i kommunane held ein god 
standard. Vi har også halde fram med ordning 
og tilgjengeleggjering av dei historiske arkiva. Ny 
teknologi og meir ressursar har gjort at vi også har 
fått arbeida med formidling frå dette materialet.

Etablering av sentraldepot
Hausten 2005 fekk Fylkesarkivet eit nytt 
arkivmagasin. Dette var eit tilbygg til fylkeshuset 
på Leikanger. I 1999 vart arkivlova sine forskrifter 
vedtekne. Desse stiller strenge krav til arkivlokale. 
Romma der eldre arkiv vert oppbevart skal vere 
sikra mot brann, vatn og ulovleg tilgjenge og 
temperatur og fukt skal haldast under kontroll. 
Fylkesarkivet sitt magasin fyller alle desse krava.

Med arkivforskrifta vart kommunane pålagde 
å opprette depot for eldre og avslutta arkiv. 

Det vil seie at 
arkivromma i 
depotet må halde 
dei krava som 
arkivforskrifta 
gjev, at 
arkivmaterialet 
held ein høg 
standard med 
omsyn til ordning 
og merking 
og at arkiva er 
tilgjengelege for 
innsyn. Dette er 
med andre ord 
ei omfattande 
teneste og det 
er difor sagt 
i forskrifta at 
kommunar og 
fylkeskommunar 
kan overføre 
depotansvar til ein 
interkommunal 
depotinstitusjon.

Då det nye magasinet var klart kunne 
Fylkesarkivet etablere ei interkommunal 
depotordning. I 2006 gjorde 21 kommunar 
avtale med Fylkesarkivet om at vi skal vere 
depotinstitusjon for papirarkiva til desse 
kommunane. Det vil seie at arkiva skal 
oppbevarast hjå Fylkesarkivet.

Fylkesarkivet meiner dette er ei veldig god løysing. 
For kommunane vil det vere ei billigare løysing å 
vere med på Fylkesarkivet sitt sentraldepot, enn å 
setje i gang arbeid med å byggje nye arkivlokale og 
byggje opp ei ny teneste.

Fylkesarkivet sitt arbeid med innsyn og formidling 
vert styrka med opprettinga av sentraldepotet. Det 
er stor skilnad på kommunal sakshandsaming i 
dag og for 50-100 år sidan. Difor er det naudsynt 
med godt kjennskap til arkiv for å gje brukarane 
best mogeleg service. Vidare ser eg det som ein 
føremonn at brukaren kan få tilgang til ulikt 
materiale på ein stad.

Når det gjeld arbeid mot forskingsmiljø meiner eg 
vi har veldig god nytte av eit sentraldepot. Vi kan 
sjå materialet i ein større samanheng, samstundes 
som vi har høve til å gjere det tilgjengeleg digitalt. 

Dette var 
ofte synet 

som møtte 
arkivarane i 
kommune-

arkivordninga. 
Her ser vi 

eit arkivrom 
frå ein av 

kommunane 
i fylket. I 

hyllene er det 
oppbevart 
gammalt 

teknisk utstyr, 
bøker og 

arkiv. Arkiv-
materialet 
er plassert 

tilfeldig inn i 
hyllene, utan 
nokon orden. 
Første skritt 

for arkivarane 
ville i denne 
situasjonen 

vere å sortere 
ut det som 

ikkje var 
arkiv, for så 

å gå gjennom 
arkivmaterialet 

og sortere 
det. (Fotograf: 

Hermund 
Kleppa).

I mange år var ordføraren ansvarleg for kommunen 
sine arkiv. For dei kommunane som ikkje hadde 

kommunehus vart det slik at arkiva vart oppbevarte 
heime hjå ordføraren. Dette var dei første arkivarane 

i kommunearkivordninga merksame på. Her er dei 
på besøk hjå Svein Sindre. Han er son av Hallvard 

Sindre, tidlegare ordførar i Innvik kommune. 
På biletet har Svein Sindre funne fram arkivsaker 

som høyrer til Innvik kommune. 
(Fotograf: Hermund Kleppa).
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Fylkesarkivet ser difor fram til den 
spanande prosessen som vi nett har 
komme i gang med. Vi har no tatt 
imot to avleveringar med arkiv. Desse 
er frå Naustdal og Askvoll. Eg vil nytte 
avleveringa frå Askvoll som døme for 
å gje dykk eit bilete av det arbeidet vi 
driv med.

Avlevering frå Askvoll
Når vi skal ta imot store avleveringar 
med arkivmateriale, er det viktig 
med god planlegging. Det viktigaste 
for oss er at vi har full kontroll på 
alt arkivmaterialet som vert flytta og 
at materialet ikkje vert skada under 
transporten. 

Avleveringsmøte Fylkesarkivet 
og Askvoll kommune hadde 
avleveringsmøte 11. juli 2006. Dette 
er alltid trinn 1 i planlegginga  av ei 
avlevering. Under avleveringsmøtet 
avklarar vi alle praktiske detaljar 
som vedkjem flyttinga. Arbeidet kan 
summerast opp i desse punkta: 

• Fastsetje dato for flyttinga
• Få oversyn over arbeidskraft
• Planlegge kvar og korleis ein 

skal laste arkivet på pallar
• Avtale kvar flyttebilen skal 

parkere og korleis ein skal 
transportere arkivmaterialet ut 
av huset

• Avtale ein tidsplan.

I 2005 gjorde kommunearkivordninga ei 
kartlegging av eldre arkiv i kommunane. Dette 

gjev oss eit godt 
grunnlag når vi 
skal planleggje 
avleveringa for 
den einskilde 
kommune. 
Når det gjeld 
Askvoll hadde 
vi kjennskap 
til kva omfang 
arkivmaterialet 
hadde og kvar det 
vart oppbevart.

Avleverings-møtet 
vert avslutta med 
ei lita synfaring 
i arkivlokala til 
kommunen. 
Den første 
avleveringa skal 
omfatte arkiv for 
perioden 1837-

1964, men det er ikkje alltid lett å setje eit skilje i 
1964. Vi gjer difor ei vurdering av om vi også skal 
inkludere einskilde arkiv for perioden etter 1964 i 
avleveringa.

Som tidlegare nemnt, er det svært viktig at vi til 
ei kvar tid har full kontroll på det materialet som 
skal flyttast. Vi må også syte for at arkivmaterialet 
ikkje vert skada under transporten. Difor er 
nedpakking og listeføring svært viktig når 
kommunen skal avlevere arkiva sine.

Nedpakking og listeføring
Arkivmaterialet som kommunane avleverer er i 
all hovudsak ordna av Fylkesarkivet frå før. Det 
gjer at vi har gode lister på kva materiale som skal 
flyttast. For dei aller fleste kommunane er boksane 
og protokollane godt merka, noko som gjer 
arbeidet til kommunen litt enklare.

Oppgåvene Askvoll kommune fekk var: 

1. Å pakke protokollane i kartongar
2. Å merke alle boksane og kartongane i ein 

nummerserie
3. Å lage liste over alt materialet som skulle 

flyttast

Følgjande avtale (1991) mellom Fylkesarkivet 
og dei 26 kommunane i Sogn og Fjordane gjev 
retningsliner for kommunearkivordninga sitt 
arbeid: 

1. Kommunearkivordninga ved Fylkesarkivet skal 
vera oppdatert på den faglege og teknologiske 
utviklinga som skjer innanfor områda 
informasjonshandsaming og arkivarbeid. Arkivet 
gjev ut eit meldingsblad der aktuelle arkivfaglege 
emne og tiltak vert omtala. 

�. Kommunearkivordninga skal gje råd og rettleiing 
i spørsmål som knyter seg til edb og arkiv. 

3. Kommunearkivordninga skal vera  med å 
utarbeida og setja  i verk kommunale arkivplanar.

4. Kommunearkivordninga skal ta del i arbeidet med 
omlegging frå gammal til ny arkivnøkkel. 

5. Kommunearkivordninga skal ta seg av 
personregister og arkiv med personopplysningar.   

                    
6. Kommunearkivordninga skal handsama eldre 

kommunalt arkivmateriale. 

7. Kommunearkivordninga skal arbeida med å 
spora opp, ordna og registrera ikkje-offentleg 
arkivtilfang i kommunen.  

                     
8. Kommunearkivordninga skal vera med å 

planleggja, byggja opp og driva lokalhistoriske 
arkiv i kommunane.    

                                  
9. Kommunearkivordninga skal gje kommunen hjelp 

og råd i spørsmål som gjeld lokalhistorie.     
                 
10. Kommunearkivordninga skal i samarbeid 

med kommunen utarbeida årsplanar for 
arkivtenestene.

Kassa på 
biletet 
inneheld 
arkivet 
etter over-
formynderiet 
i Balestrand 
kommune. 
Slike kasser 
vart ofte nytta 
til å oppbevare 
arkiv 
etter ulike 
kommunale 
nemnder. 
Arkiva vart 
ofte oppbevart 
privat, hjå 
leiaren av 
nemnda. 
(Fotograf: 
Hermund 
Kleppa).
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Vi pakkar protokollane i kartongar for å hindre 
at dei vert skada. Vi får også betre kontroll på 
dei minste protokollane når vi veit at dei er trygt 
pakka i kartongar.

Når vi skal flytte store mengder arkiv, er den 
enklaste måten å få kontroll på heile materialet 
å nummerere det i ein serie. Gjennom denne 
nummerserien har vi kontroll på arkivboksane og 
kartongane frå dei står i hylla, vert pakka på pallar, 
transportert og til slutt plassert inn i magasinet til 
Fylkesarkivet.

Under avleveringsmøtet fekk Askvoll kommune 
utlevert lister på alt materialet Fylkesarkivet hadde 
registrert for kommunen. Desse listene syner eit 
detaljert oversyn over dei ulike einingane i arkivet.

Når arkivmedarbeidarane i Askvoll kommune 
byrja arbeidet med å merke og pakke arkivet 
tok dei utgangspunkt i arkivlista. Dei fann den 
første protokollen som var registrert på lista og 
pakka han i ei kartong. Denne fekk nummeret 
1. Nummeret på kartongen vart så ført inn i 
arkivlista. På denne måten fekk vi eit samsvar 
mellom arkivlista og einingane i arkivet. Dette 
arbeidet gjorde det enkelt for oss å kontrollere 
kvar eining mot avleveringslista når vi tok imot 
materialet. Vi er difor sikre på at vi har motteke 
alt materialet Askvoll seier dei har avlevert.

For alle kommunane vil det vere materiale med i 
avleveringa som Fylkesarkivet ikkje har registrert 
tidlegare. Askvoll kommune gjorde ein god jobb 
med å leggje uregistrert materiale i kartongar og 
lage lister over innhaldet. 

Avleveringa
Under avleveringsmøtet hadde vi vorte einige om 
at Askvoll skulle avlevere arkiva 4. september. 
Tre arkivarar frå Fylkesarkivet var med under 
sjølve flyttinga. I tillegg stilte arkivleiar og 3 
arkivmedarbeidarar frå Askvoll kommune. 

Arbeidet med å pakke arkivet på pallar hadde 
starta før sjølve avleveringsdagen. Det stod att 
å laste på dei siste pallane og pakke dei siste 
eskene med uregistrert materiale. Vi var ferdige 
med dette til flyttebilen kom for å hente med seg 
arkivmaterialet.

For å sikre arkivmaterialet under transport kan vi 
nytte pallekasserammer eller sterk pakkeplast. For 
arkivet etter Askvoll nytta vi ein kombinasjon av 
pallekasserammer og pakkeplast. Dette gjorde at 
lasta stod stabilt under sjølve transporten.

Når alt arkivmaterialet er lasta på pallar går sjølve 
lastinga på bilen ganske raskt. Vi nytta litt tid til 
å få pakkeplast på pallane, men elles gjekk det 
effektivt å laste 11 pallar med arkivmateriale på 
lastebilen.

Når bilen er lasta, er det sjåføren sitt ansvar å 
frakte materialet trygt fram til Leikanger og 
Fylkesarkivet sitt magasin. Ein av arkivarane ved 
Fylkesarkivet tek imot bilen. Så vert pallane lasta 
av og plasserte inn i magasinet. 

Vi har gjort det til vane å 
avslutte avleveringa med eit 
oppsummeringsmøte med 
kommunen. Dette er svært nyttig 
for å sikre at vi tek med oss alle 
erfaringane kommunane gjer 
seg i arbeidsprosessen. Slik kan 
vi vidareformidle gode tips og 
rutinar til dei neste kommunane 
som skal avlevere. 

Når arkivarane kjem tilbake frå 
avleveringa i kommunen, er 
allereie arkivmaterialet plassert 
inn i magasinet. Då byrjar 
arbeidet med å pakke ut arkivet 
og plassere det inn i hyllane. Vi 
set materialet på plass etter ei 

Her ser du 
det nye 

magasinet til 
Fylkesarkivet. 
Det består av 

kompaktreolar 
som til saman 

har plass til 
10 000 meter 

arkiv. 
(Fotograf: 
Karianne 
Schmidt 

Vindenes).

Arkiv-
materialet som 

skal flyttast 
vert pakka 
på pallar. 
Materialet 
er pakka i 
kartongar, 

og det følgjer 
med lister over 
innhaldet. Her 

er vi i ferd 
med å pakke 

pallen inn i 
pakkeplast. 

Dette er med 
på å sikre 

arkivet under 
transporten. 

(Fotograf: 
Karianne 
Schmidt 

Vindenes).
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bestemt rekkjefølgje, og vi kontrollerer kvar 
eining i arkivet mot avleveringslista.

Sjølv om størsteparten av det avleverte 
arkivet har vore ordna av Fylkesarkivet 
tidlegare, må vi likevel gå gjennom arkivet 
på nytt. Det kan vere materiale som skal 
samordnast med resten av arkiv eller 
materiale som må merkast betre. Vi ynskjer 
også å kvalitetssikre det arbeidet som er gjort 
og lage meir detaljerte omtalar av innhaldet 
i arkiva.

Ordning av arkiv
Målet vårt med å ordne arkiv er å:  

1. Sikre at arkivet ligg i den orden det 
vart skapt i

2. Registrere innhaldet i arkivet
3. Fjerne element som kan skade 

arkivet
4. Lage omtalar av arkivet som lettar 

tilgjenget
5. Sortere arkivet og merke det slik at 

det er lett å finne fram i 

Proveniens
Proveniens er eit faguttrykk som vi arkivarar 
nyttar mykje. Proveniens tyder ganske enkelt 
opphav. Eit av måla med ordningsarbeidet er altså 
å sikre at arkiva er i tråd med opphavet deira. Det 
er to typar opphav eller proveniens vi leitar etter: 
ytre proveniens og indre proveniens.

Ytre proveniens seier noko om kven som har 
skapt arkivet. Ein kommune er delt inn i fleire 
arkivskaparar. Formannskapet er ein arkivskapar, 
skulestyret ein annan. På same viset seier vi at 
kvar skule er ein arkivskapar. I eldre arkiv hender 

det av og til at arkiv frå ulike arkivskaparar er 
blanda saman. Vi som skal ordne arkiva må vere 
merksame på dette.

Indre proveniens viser til den interne orden i 
arkiva knytt til ein arkivskapar. Det vil seie at vi 
ser etter om arkiva er delte inn i ulike seriar – og 
kva prinsipp som er nytta for å ordne kvar einskild 
serie. Viss eit sakarkiv er ordna kronologisk, passar 
vi på at kronologien er følgt. 

Asta
Asta er eit hjelpemiddel for oss som arbeider i 
arkivinstitusjonar. Det er eit spesiallaga database- 
og registreringssystem som gjer at vi kan registrere 
dei arkiva vi arbeider med. Vi registrer inn alle 
arkivskaparar, kva seriar dei har i arkivet sitt, 
og kva arkivstykke vi har. Eit arkivstykke er 
nemninga på dei ulike einingane i arkivet, ein 
protokoll eller ein arkivboks.

Til alle registreringane noterer vi ned årstal. Då 
veit både vi og dei som vil bruke arkiva kva år ein 
arkivskapar vart oppretta og eventuelt lagt ned, 
kva tidsperiode kvar einskild serie dekkjer og kva 
år det einskilde arkivstykket dekkjer. 

Fylkesarkivet har gjort registreringane i Asta 
søkjelege frå vår internettside, www.fylkesarkiv.no 

Reinsing av arkiv
Stiftar og binders er arkivaren sin store skrekk. 
Vi kan forstå at ein stift eller binders er praktisk 
for å halde fleire ark samla. Problemet med dei er 

T.h. Linda 
Roithaug 
frå Askvoll 
kommune 
var med på å 
pakke arkivet 
på pallar. 
(Fotograf: 
Karianne 
Schmidt 
Vindenes).

Vi treng ein 
stor lastebil 
når vi skal 
flytte arkiva 
for ein 
kommune. Her 
ser vi korleis 
sjåføren 
plasserer 
pallane 
trygt inn i 
bilen. (Foto: 
Karianne 
Schmidt 
Vindenes).
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at dei øydelegg papir. Viss eit arkiv har vore 
oppbevart i eit rom med mykje fukt kan 
stiften eller bindersen byrje å ruste. Rusta vil 
etterkvart også øydeleggje papiret stiften er 
festa til. Dette er grunnen til at vi fjernar alle 
stiftar og bindersar frå eit arkiv.

Eit anna problem vi kan ha i arkiva er 
plastmapper. De har sikkert alle opplevd at 
de skal ta eit dokument ut av ei plastomslag 
og sit igjen med skrifta på plasten og eit 
uleseleg dokument. 

Når arkivet er ferdig ordna og ligg i riktig 
rekkjefølgje har vi ikkje bruk for stiftar, 
binders og plastomslag. Viss vi skulle ha 
trong for å markere at særskilde dokument 
høyrer saman, nyttar vi eit bretta ark. Elles 
ligg alle dokumenta etter kvarandre. 

Merking
Etter at vi har ordna arkiva skriv vi ut etikettar 
som vi fester på kvart arkivstykke. Desse etikettane 
inneheld informasjon om kven som har skapt 
arkivet, innhaldet og kva tidsperiode materialet er 
frå. 

Eit sakarkiv vert sortert og lagt i mapper. 
Mappene vert så lagt i ein arkivboks. Mappene er 
merka med opplysningar om arkivskapar, serie og 
årstal.

Omtale av arkiva
Når vi registrerer opplysningar om seriane i 
arkivet ynskjer vi å gje ei omtale også av kva 
informasjon brukarane kan forvente å finne. Som 
døme vil du under serien likningsprotokollar for 
likningsnemnda i Vevring finne at serien inneheld 
”oversyn over skatteytarar, bustad, pårekna formue 

og inntekt, summen av utlikna kommuneskatt og 
eventuell klageavgjerd” 
Serien kassamemorial som vi finn i arkivet etter 
kommunekassa inneheld ” løpande oversyn over 
kommunen sine inntekter og utgifter, ført for kvar 
månad”.

Når vi ordnar eit sakarkiv vil vi også registrere ned 
stikkord om kva saker ein finn i arkivet. På denne 
måten kan du vite at ein arkivboks i sakarkivet 
til Naustdal kommune inneheld ” verneskog, 
Horstad skule: påbygging, kostnaden med 
skulehusbygginga, provianteringsråd: rekneskap, 
budsjettforslag 1911-1920, avståing av grunn til 
vegen Førde-Florø, kyrkjetiende 1920, kjøp av 
eigedom til fattighuset (gnr. 9 bnr. 26), avståing 
av grunn Andal/Einvoll og Storelid, søknad frå 
Naustdal idrettslag om å bruke heradshuset til 
idrettsøvingar og rekneskap kommunelagringa”.

Desse 
registreringane 
er eit godt 
hjelpemiddel 
for å finne 
fram i arkiva. 
Samstundes må 
vi understreke 
at desse 
registreringane 
ikkje 
nødvendigvis 
representerer den 
fulle sanninga. 
Når vi som 
arkivarar ordnar 
arkivet, noterer 
vi det vi ser av 
større saker og 
det vi ser på som 
viktige saker og 
interessante tema.  

Arkivar Per 
Olav Bøyum 

fotografert 
under arbeid 
med arkivet 

etter Naustdal 
kommune. 

Han blar 
gjennom 

protokollen 
for å finne 
ut kva år 

han omfattar 
og kva 

informasjon 
han inneheld.

(Fotograf: 
Karianne 
Schmidt 

Vindenes).

Her er to 
protokollar 

frå Naustdal 
kommune 

fotograferte. 
Protokollane 

er registrerte 
i Asta og det 

står berre 
att å lime på 

etikettane.
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Det er ikkje mogeleg å notere ned informasjon om 
alle dokumenta i eit sakarkiv. Viss du er på jakt 
etter informasjon om ei sak, vil eg rå deg til å byrje 
å leite der du finn spor ut frå våre registreringar, 
men ikkje gløym at det også kan ligge informasjon 
andre stader. Til dømes vil du kunne finne 
informasjon om ei sak i møtebøker, sakarkiv og 
ulike journalar. Vi arkivarar vil hjelpe deg til å 
finne fram og gje råd om kvar du kan fortsette 
leitinga.

Formidling og digitalisering
Arkivmaterialet sin verdi ligg i innhaldet. Arkivet 
kan innehalde viktig juridisk eller administrativ 
dokumentasjon for kommunen, dokumentasjon 
for dei som har vore mottakarar av kommunale 
tenester eller interessant historisk dokumentasjon. 
Som arkivarar får vi stor kjennskap til kva arkiva 
innehald, og vi har som oppgåve å gjere dette 
kjent for ålmenta. Denne aktiviteten kallar vi 
formidling.

For å nå fram til ulike brukarar nyttar vi ulike 
metodar. Eg vil presentere korleis vi tenkjer om 
formidling av eldre kommunalt arkivmateriale. 
Dette rettar seg i all hovudsak mot den historiske 
verdien arkiva representerer.

Dei overordna måla for formidling av kommunale 
arkiv er å:

• Velje ut kjelder til skulestova
• Presentere historier på internett
• Presentere historier/problemstillingar i 

Kjelda
• Arbeide mot forskarmiljø for å sikre at 

kjeldene vert nytta
• Digitalisere arkivmateriale
• Gjere kjeldene lettare tilgjengelege for 

historieinteresserte
• Gje døme på innhaldet i arkivseriane.

Skulestova.no
Skulestova.no er ein ny nettstad som Fylkesarkivet 
skal opne i januar 2007. Nettstaden rettar seg mot 
skulane. Målet er at både lærarar og elevar skal 
kunne nytte skulestova.no som ein læringsressurs. 
Eksisterande nettenester frå Fylkesarkivet, 
Fylkesbiblioteket og musea i fylket vil vere 
tilgjengelege frå skulestova.no, og tenestene er 
utforma med tanke på brukarane. Som lærar 
vil du her finne kjelder som kan vere med på 
å gje lærestoffet ei lokal tilknyting. Elevane vil 
finne oppgåver knytte opp til dei ulike måla i 
Kunnskapsløftet. 

Kjelder henta frå kommunearkiva vil vere viktige 
for å setje lys på ulike sider av samfunnsutviklinga. 
Lokale kjelder kan nyttast til å forklare nasjonal 
historie. Når elevar i Askvoll skal studere 
industrialisering kan dei til dømes nytte kjelder 
knytt til fabrikkanlegga i Stongfjorden. 

Når vi ordnar dei kommunale arkiva er vi 
på utkikk etter dokument som kan nyttast i 
skulestova.no. Dokumenta vert digitaliserte og 
registrerte i ein database. Då kan både lærarar og 
elevar søkje opp dokumentet gjennom skulestova. 
no.

Kjelda og fylkesarkiv.no
Vi arkivarar har tilgjenge til spanande historie i 
vårt daglege arbeid. Dette ynskjer vi å dele med 
innbyggjarane i fylket, og det gjer vi først og 
fremst i Kjelda og på internett.

I Kjelda har vi god tradisjon for å skrive om 
historiske saker frå fylket. Desse sakene er med 
på å illustrere kva vi kan finne i dei kommunale 
arkiva. Det er også viktig at dei kommunale arkiva 
er synlege gjennom nyhendespalta på Fylkesarkivet 

sin nettstad, fylkesarkiv.no. Vi 
ynskjer å presentere varierte 
nyhendesaker. 

Vi vil difor skrive om aktivitetane 
i kommunearkivordninga, ulike 
typar kommunalt arkivmateriale 
og historiske saker basert på 
kommunale kjelder. 

Forsking
Dei kommunale arkiva inneheld 
mykje interessant materiale som 
kan nyttast til forskingsarbeid. 
Det vil vere mogeleg for 
mastergradsstudentar, 
doktorgradsstudentar og andre 
å finne interessante kjelder i dei 
kommunale arkiva. I dag gjer dei 
det i veldig liten grad. Her har vi 
som arkivarar ei utfordring.

Her ser vi 
arkivet etter 
formannskapet 
i Vevring 
kommune. 
Dette arkivet 
er ferdig 
ordna, merka 
og plassert inn 
i magasinet. 
Kvar hylle i 
magasinet 
har eit unikt 
nummer. I 
Asta kan vi 
registrere 
kva hylle 
det einskilde 
arkivstykket 
står på. På 
denne måten 
er det enkelt 
å finne fram 
i arkiv-
materialet. 
(Fotograf: 
Karianne 
Schmidt 
Vindenes).
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For oss startar denne utfordringa med det vi 
gjer under ordningsarbeidet. Når vi registrerer 
arkivmaterialet i Asta har vi brukarane i fokus 
og gode registreringar er eit stikkord for å gje 
forskarar godt oversyn over kva materiale vi 
har. Når vi ordnar arkiv ser vi spesielt etter 
kjeldemateriale som er einsarta og som kan nyttast 
til forsking.

Vidare trur eg at samarbeid med 
forskingsinstitusjonar må til for at vi skal klare å 
auke bruken av kommunalt arkivmateriale. Det 
Fylkesarkivet vil kunne hjelpe til med er rettleiing 
i høve til aktuelle arkiv og digitalisering. 

Digitalisering
Fylkesarkivet ser at ein utmerka måte å gjere 
arkivmateriale tilgjengeleg på er å nytte internett. 
Ved å digitalisere materiale har vi høve til å styrke 
tilgjenge til arkiva. Skulestova.no er nemnd 
som eit døme på korleis digitalisert materiale 
kan nyttast. I framtida vil brukarane våre få 
tilgjenge til digitalisert materiale ved å søkje i 
arkivkatalogane, gjennom møtebokregisteret eller 
ved å søkje direkte i databasen over digitalisert 
arkivmateriale.

Kommande avleveringar 
til sentraldepotet
Den neste kommunen som skal avlevere arkiv 
er Gulen. Når du les dette bladet har vi allereie 
gjennomført avleveringsmøte. Det er planlagt 
til 25. oktober. Mange av kommunane i Sogn 
og Fjordane har ansvar for arkiv etter nedlagde 
kommunar. Det var tilfelle med Naustdal, som 
hadde arkiv etter Vevring kommune. 

Det er også tilfelle for Gulen som har arkiv etter 
Brekke kommune. Vi vil ta imot avleveringa frå 
Gulen i november eller desember.

Våren 2007 vil vi ta imot avleveringar frå desse 
kommunane: 

Høyanger  januar
Balestrand  februar
Stryn   mars
Fjaler   april
Selje   mai

Etter kvart som arkivet etter kommunane vert 
avlevert, vil vi digitalisere møtebøkene etter 
kommunestyre og formannskap. Arkiva vil vere 
tilgjengelege for publikum kort tid etter at dei er 
avlevert, men det vil ta tid før vi er i mål med alt 
ordningsarbeidet. 

Bileta viser prosessen i ordnings-arbeidet. For dei 
eldste arkiva til kommunen finn vi ofte at arkiva 
er ordna kronologisk på årstal. Dokumenta vert 
tekne ut av den originale emballasje. Arkivaren 

går gjennom materialet og kontrollerer at det ligg 
riktig. Dokument som høyrer saman vert samla med 
papiromslag. Så vert desse omslaga samla i mapper, 

som til slutt vert plassert i ein arkivboks. 
(Fotograf: Hermund Kleppa).
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