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FORORD

I 1970 har Dalane Folkemuseum kunnet feire sitt 60
års jubileum. For 10 år siden var museets mangeårige
leder L Mehus nettopp avgått ved døden og 50 års jubileet
ble derfor forbigått i all stillhet. Når museet nå runder 60
år er tiden inne til å markere en ny milepel. Styret fant
at beste måten å gjøre dette på vilJe være ved å slå et
slag for å gjøre museet bedre kjent. Siden 1946 har museets
årsmelding og regnskap vært trykt i Stavanger Museums
årbok, men utenom dette har museet ikke publisert noe
om sin virksomhet.

I styremøte 7. april 1970 ble det besluttet å starte utgivelse
aven årbok som i sin første årgang bl. a. skulle inneholde
en oversikt Dver museets historie og billeder fra museet
og samlingene. Dessuten skulle en publisere historisk,
kulturhistorisk og språkhistorisk stoff fra Eigersund og
Dalane.

Stoffet i denne årgang er skrevet av personer som alle
er eller har vært medlemmer av museets styre og som i
mange år har vært og stadig er interessert i kulturhistorie
og bevaring av kulturminner. Forfatterne som har stilt
stoffet gratis til disposi~jon for årboka er ansvarlig for inn
holdet i sine artikler, men undertegnede har for et par av
artiklenes vedkommende satt til fotnoter med utfyllende
opplysninger.

Styret håper at det i årene framover skal bli mulig å
fortsette utgivelsen aven årbok for Dalane som kan spre
kunnskap om museet og om liv og levemåte i denne lands
del i eldre tid. Denne publikasjon har også til hensikt å
gjøre de bevilgende myndigheter oppmerksom på de store
kulturhistoriske skatter som finnes på Dalane Folkemu-



seurn. En så stor institusjon som dette museum kan ikke
i all framtid bestå og kan heller ikke fylle sin plass som
kunnskapsformidler, uten betydelig større offentlige til
skudd. En kan heller ikke gjøre regning med at det til
enhver tid vil være til disposisjon entusiastiske mennesker
som kan eller vil ofre all sin fritid for å holde det hele i
gang.

Torbjørn Bøe har tatt en rekke fotografier for årboka.
Ellers er det brukt billeder som er tatt av Erik Vea, Vilhelm
Feyling, Arvid Midbrød og Titania A/S.

En hj ertelig takk til artikkelforfatterne og fotografene
og til annonsørene som gjennom sine bidrag har støttet
opp om utgivelsen av årboka.

Eigersund, 23. november 1970.

Arvid Midbrød.



"

.'
l

~
, .".,
.~
I

II
•

i ,

S
o

re
n

s!
?

,r
iv

e
rg

å
rd

e
n

p
å

S
le

tt
e

b
ø

v
a

r
i

s
in

ti
d

e
n

a
v

d
e

y
tt

e
rs

t
fa

g
å

rd
e

n
e

i
D

a
la

n
e

m
e

d
h

e
rs

k
a

p
e

li
g

p
re

g
.

D
e

tt
e

h
a

r
l1

1,
U

se
et

g
å

tt
in

n
fo

r
ei

b
e

v
a

re



M
u

se
e

ts
fø

rs
te

-b
e

s
ty

re
ls

e
.

F
ra

ve
n

st
re

:
S

o
re

n
s!

?
ri

ve
r

S
ch

n
e

id
e

r,
te

le
g

ra
fa

s
s
is

te
n

t
A

n
d

e
rs

P
e

yl
in

g
,

fr
u

G
e

rd
T

y
b

ri
n

g
,

læ
re

r
o

g
I?

ir!
?e


s
a

n
g

e
r

A
.

S.
D

a
n

cl
?

e
,

d
is

tr
U

?
ts

d
yr

læ
g

e
J.

K
ja

s-
H

a
n

ss
e

n
,

te
le

g
ra

fb
e

s
ty

re
r

E.
H

.
T

o
rj

u
s
e

n

-



,,

Dalane Folkemuseum gjennom 60 år

1. del
av Øystein Feyling

(Januar 1944)

Motto,
Hedre din far og din mor,
at d~t kan gå dig vel
og du må lEnge leve i landet.

Olsokdagen 29. juli 1910 blev Dalane Folkemuseum åpnet.
Forhistorien er ikke lang. Det var i 1907 lærer og kirke
sanger A. S. Dancke skrev i Egersundsposten om .Bonde
kultur - Folkemuseum. og bar frem tanken om å ta
vare på og Fedde de svinnende rester av den gamle sær
pregede bondekultur i Dalane.

•Jeg venter ikke å se store resultater i min tid,» skrev
han, <men hvis der er spiredyktighet i tanken, vil nok
ungdommen ta den opp og føre den frem.»

Ordene i den enkle avisartikkel fenget straks, han
fikk varm tilslutning ikke minst av utflyttede egersundere,
de ba ham legge i vei og gaver til et vordende museum
begynte å komme.

Og så i 1909 ble Danckes forhåpninger bragt nær virke
ligheten. En landbruksutstilling for Stavanger Amt skulde
holdes i Egersund om høsten, i forbindelse med denne blev
det planlagt en utstilling av gamle redskaper og gammelt
innbo, og særlig clistriktsdyrlæge J. Kjos-Hanssen gikk
med hele sin energi og begeistring i gang med arbeidet.

Det ble dannet en arbeidskomite under Danckes ledelse
med Kjos-Hanssen, fru Gerd Tybring, telegrafbestyrer E.
H. Torjusen og telegrafassistent, senere telegrafbestyrer

9



Anders Feyling som medlemmer. De appelerer til byens folk
i avisene, «Et vordende folkemuseum for Dalane bør være
en fremtidstanke man ikke må tape av syne.-

Mange gjenstander fikk man som gave og enda flere
blev lånt, så det var en ganske fyldig samling på 300
nummer som kunde vises frem i Rettslokalet 6. til 9. ok
tober.

Samlingen utstiltes under navnet .Dalenes Folkemuse
um-. Dette navn beholdt museet uforandret til 1938 da
det ble bragt i overensstemmelse med offisiell skrive
måte -Dalane Folkemuseum·.

Over 2000 mennesker kom for å se.
•Jeg har sett mange samlinger av den art, og de fleste

har vært langt mere omfattende enn denne,- skrev Jens
Zetlitz Kielland, -men jeg har ikke sett noen mere gedi·
gen, noen så klokt og skjønsomt utvalgt, så morsom og
så rørende for alle oss, der har våre røtter i denne vel
signede del av verden.' -

-Alle dager da museet holdtes åpent, var der til stadig
het fullt av folk - mest bønder som var i byen til ut
stillingen. De gamle menn og koner beskrev og forklarte
for de andre hvorledes alle de snurrige innretninger
skulle brukes og fortalte med likefrem rørelse hvordan
alt hadde vært i de gode gamle dager, da de selv var små.
Og når de omsider gikk, kunde man høre dem mumle
at de sakta sko leida fram ett og annet gammelt som de
ville forære museet.'

Folk var nu interessert og tok tanken om et museum
alvorlig, gavene kom rikeligere. I februar 1910 innbød
arbeidskomiteen til dannelse av -Dalenes Folkemuseums
Forening., og i mai samme år våget de spranget De kjøpte
for lånte penger enkefru Bowitz' hus på Årstad litt uten
for bygrensen til et «asyl for svunne og svinnende tiders
kulturminner og tradisjon». Samlingen hadde nu 500 num
mer.

Olsokdagen blev valgt til åpningsdag fordi det først er

10
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museets oppgave å minne om fedrene, og dessuten ønsket
man at denne dag kunde bli en møtedag for gamle barn
domsvenner.

Til åpningen møtte alle som skal være med ved store
begivenheter, - bygdens og byens beste menn. Byens for
mannskap deltok i prosesjonen som med musikkorps og
sangkor i spissen drog opp til Årstad. Arne Garborg var inn
budt til å holde festtale, og han kom fra Knudaheio i sølv
knappet vadmelstrøye. Dancke og Kjos-Hanssen viste rundt,
og så var det høytid ute på tunet med taler av Dancke
og Garborg, med sang og musikk.

Garborg sa: «Eg har sett den nye samlingi og ynskjer
Eigersund til lukke. Det var eit godt tiltak. Det skulde
berre vore gjort før. På Jæren gjekk mykje gamalt til
utlendingar for -en dale og en dram., men Dalane har
greid seg betre. Enno er mangt å finna. Ein lærer mykje
av ei slik samling. Den syner framvokstren i folket si
soga. Og det har lovnad i seg å verna um fedrearven .•
Derfor ønsket han også til lykke med det motto museet
hadde valgt og som han fant gildt og rett: .Hedre din
far og din mor -.-

I august samme år holdtes konstituerende generalfor
samling i Dalenes Folkemuseums Forening, arbeidskomi
teen blev det første styre, og statutter blev vedtatt. I § 2
fastsettes museets oppgave: «Å redde oldsaker (forsåvidt
det ikke kolliderer med herom gjeldende lovel samt eldre
bruksgjenstande og andre av lokalhistorisk interesse fra
tilintetgjørelse eller bortsalg fra distriktet.

Ved forevisning i museets lokaler å vekke sans og for
ståelse av gammel kultur og derved søke å bevare kontinui
teten mellom det gamle og det nye.-

En rykende kole ble tatt til symbol.
Museet hadde nu god plass i folks bevissthet, og en

utmerket reklamesjef skuide i de første år gjøre det enda
mer kjent: På Rossland i Sokndal står en gammel stein
benk som efter tradisjonen skal være en hedensk offer-
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Rosslands-guden fra Sokndal, museets mest kjente og omtalte gjenstand

benk. Tre stare steinkar for blodet er funnet på stedet, 
og et steinhode over en halv meter høit. Denne Rosslands
guden blev bragt til museet. Men det var ikke alle som
vilde anerkjenne ham, og det var ikke fritt for at nogen
forsøkte å le av museets menn som holdt .Mannahåve
frå Rossland. for ekte.•Hadde jeg vært professor i Kristi
ania hadde jeg ikke turdet påstå det, men jeg er nu bare
klokker,. sa Dancke, og holdt fast på sin mening. Og
Rosslandsguden gikk gjennem avisene både i prosa og
på verseføtter og hamret museet inn i offentligheten. Om
han er ekte er enda ikke fastslått, men museet holder
ham i akt og ære. 1

Dancke var formann, kasserer og konservator. Han førte

l Litteratur om Rosslandsguden:
Emil Birkeli: Huskult og hinsidighetstro, Oslo 1944, s. 104 ff. Rikard
Berge: Husgudar i Noreg, Risør 1921, s. 28 f. (jfr. også. 5. 8 note 4 og
s. 115). J. H. Lexow: Rosslandsguden. Frå Haug ok Heidni 1964, nr.
2, s. 21 ff.
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katalog og arrangerte. Museet var åpent hver søndag i
den lyse årstid, og når Danc1<e viste rundt, kunde det
være rene folkestevner der oppe. På sin fantasifulle og be
geistrende måte førte han forsamlingen fra forstuen, hvor
man hilste på Rosslandsguden, gjennom kirkestuen, by
stuen og bondestuen, - gjennem værelsene ovenpå med
innbo og bruksgjenstander frem til værelset i gavlen hvor
han med stolthet viste frem prinsesengen som den senere
Carl XV hadde sovet i da han besøkte Egersund. Og så
bar det ut i løen med kj øre- og ridetøi, redskaper og våpen.

Dancke drev også kultur- og personalhistoriske studier,
samlet stoff og skrev. Gjennom en årrekke offentliggjorde
han i Egersundsposten sine bidrag til Egersunds og Dalanes
historie, ialt omkring 300 artikler.

Han hadde en sterk tro på «det store i museenes opp
gave·, deres oppdragende og belærende betydning, de
skulde brukes i forbindelse med skolene,

.Likesom ethvert menneske som fødes må gjennemgå
barnealderen nu som for tusener år siden med hensyn til
legemlig utvikling, likeså nødvendig er det å gjennemleve
menneskehetens barndom i deres enkle levevis, som man
lærer å kjenne i den efterlatte materielle kultur.

Forskjellen er den at de eldre måtte høste sin lærdom
gjennem langt praktisk arbeide, mens barnet teoretisk nu
på en kort tid kan gjennemgå det som den eldre menneske
slekt har behøvet tusener år til. Derfor må den yngre slekt
kunne sette noget nytt inn i verden fordi den når fortere
opp i kuJturstigen, og under gjennemlevelsen av gjenstan
dene i deres enkle former blir trenet til å gjøre gjenstande
mer kompliserte, men på samme tid bedre til å benyttes
efter tidens fordringer. -»

Dancke sa fra sig sine hverv i 1929 og blev da valgt til
museets første æresmedlem. I 1931 døde han, 81 år gammel,
og ble begravet fra byens gamle kirke. Medlemmer av
museets styre bar ham til graven.

«Dancke hadde en usedvanlig energi og arbeidskraft

14



helt opp i støvets år og langt utover disse,> sa Kjos-Hanssen .
•1 20 år stod han som museets ledende og bærende kraft,
uten ham hadde vi nok ikke hatt noget museum. - Denne
vår gamle hedersmann inngikk i vårt bysbilled, og her vil
han efterlate sig en tom plass - efter en personlighet
som utvilsomt vil bli savnet -.'

Æren for at museet så hurtig fikk en fyldig samling,
særlig av bondens og bygdehåndverkerens gamle redskaper,
tilfaller i første rekke Kjos-Hanssen. Han var samleren
ute i bygdene. Dancke skrev: .Vår iherdige dyrlæge har
under sine reiser fra Fjotlands sogn til Nærbø undersøkt
bondens hovedbygning, fjøs og lade på loft og i kjeller og
stadig bragt noget med. Hvor har man i landet en så ivrig
mann med anledning til å fremskaffe tingene uten be
taling?,

Flere strøk i Dalane ligger langt utenfor alfarvei og
besøkes sjelden av fremmede, og på mange av gårdene
har slekten bodd i hundrer av år. Derfor var meget gam
melt i god b\lhold.

Og samlingene vokste:
I 1914 hadde museet 1000 gjenstander,
9 år efter i 1923 2000,
5 år efter i 1928 3000,
3 år efter i 1931 4000,
4 år efter i 1935 5000,
4 år efter i 1939 6000.'
Som man ser er fartep øket med årene, og dette skyldes

ikke bare Kjos-Hanssens iherdige arbeide, og at han i
lærer 1. Mehus fikk en dyktig kompanjong. Det skyldes
også den forandring som har funnet sted i folks tenkemåte,

Etter siste krig har tilgangen på gjenstander til sine tider vært
så stor at en ikke har rukket å få alt innført i katalogen. l 1956
oppgir museumsstyrer 1. Mehus antall gjenstander i museet til ca.
12000. Golvflaten for utstillingen oppgis til ca. 2000 m2. (Norges
bebyggelse. Sørlige seksjon. Herredsbind for Rogaland søndre del,
Oslo 1957 S. 644).
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ikke minst ved den innflytelse museet har hatt og som en
virKning av dets menns arbeide.

r byen og omegnen blev det snart fast skikk at det gamle
man fant skulde .til Dancke-, og mange sjeldne ting
kunde på den måte dukke uventet opp. Dancke lette i 15
år efter en fullstendig ard - en treplog med jernspiss 
og fikk så en dag en som gave aven mann som bodde
et halvt hundre meter borte i gaten.

Samlerne ute i bygdene måtte fra først av ofte sette sig
ut over god takt og tone for å få lov å rote i kjeller og
på loft, og de ble sett på som løgne folk når de fant frem
gamle tilsynelatende verdiløse ting. ·Ko vil du med skitten,-,
spurtes det. Nu kommer mange selv med sine gamle saker
fordi de vet at på museet blir de best bevart og vernet om.
En mann bydde frem nogen gamle redskaper og sa: ·Far
min kom til gården her i 1824. Han var en navngiten
bygningsmann og snekker. Det meste av redskapen hans
har jeg omhyggelig tatt vare på. Nu er jeg gammel og jeg
er ikke sikker på at mine barn med samme pietet vil
oppbevare dem, og derfor gir ieg dem til Folkemuseet.-

Kjos-Hanssen samler ikke bare på gjenstander, han
skaffer sig også rede på deres tilvirkning og bruk, søker
opplysninger om levemåte, seder og skikker hos forfedrene,
- samtidig som han gir nøie akt på de nulevende og deres
levemåte, og han tar gjerne med en god historie attpå.
r Stavanger Turistforenings Årbok 1929 med undertitel
Dalane, har han offentliggjort en del av sin viden i en
artikkel om husflid og håndverk. Smed-håndverket i Dalane
har interessert ham særlig, han har samlet stoff om over
hundre smeder i det forrige århundre. Han var museets
varaformann fra begynnelsen og formann fra 1927 til 1932.
r 1938 blev han æresmedlem.

Formann fra 1932 er lærer l. Mehus som har vært styre
medlem siden 1922 og deltatt iherdig i arbeidet flere år
før. Som ivrig friluftsmann og interessert historiker har
han streifet gjennom Dalane på kryss og tvers og bragt
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eldre tid var smedhåndverket sterkt utbredt i Dalane. Museet har

mange fine ting 'ra dette )lrket.



en mengde saker til museet. I mange avisartikler' om de
forskjelligste emner har han offentliggjort resultater fra
sine studier rundt i bygdene og i arkiver. Med sine
solide kunnskaper, sin innsikt i museumsarbeidet og sin
ukuelige energi blev han nettopp den rette mann til å føre
arbeidet videre frem.

Efter som samlingene vokste blev det trangt i stuene
på Årstad. Bygningen fikk mer og mer karakteren av et
magasin, det var snart hverken gulv eller veggplass igjen.
Amanuensen Olaf Hasløf fra Giiteborgs Museum skriver i
1931: .Så många interessanta och ypperliga ting såg jag
sallan samlade på ett stelle. Samlingarna ha endast ett feI
- de spranga vel snart lokalerna.>

Styret så seg om etter ny plass, og da Skrivergården på
Slettebø, 2-3 km fra Egersund blev tilsalgs i 1933, meldte
museet sig som kjøper. Det blev å påta sig en tung øko
nomisk byrde, men en lignende sjangse vilde neppe by sig
frem, og i tro på museets fremtid våget man det.

Den nye eiendom består av:
Hovedbygningen i sen-empire stil, 22 X 10,5 meter, opp

ført av sorenskriver Chr. Feyer i 1855.'
Lysthuset i empirestil 8 X 8 meter, bygget i 1820-årene

3 1. Mehus oppgir byggeåret til 1846. {Norges bebyggelse, samme sted
som anført i note 21. - Museets bygninger er ellers omtalt i Fore
ningen til norske fortidsmindesmærkers bevaring. Arsberetning 1935,
s. 135 f.
Litteratur om Christian Feyer og Slettebø:
Rolf Andword; -Håb det beste men vær forberedt på alt.,. Dr. Kr. F.
Andwords liv, levnet og lære, Oslo 1955, s. 11 ff.
I. Mehus: Egersund by og fajansefabrikken på laOD-taUet. (Stensilert,
Oslo 1964), s. 25 fr.
I. Mehus: Sorenskriver Christian Feyer. Norsk Slektshistorisk Tids
skrift, bind XIX, s. 161 ff.
Olaf Lorentzen og Thor B. Kielland: AlS Egersunds Fayancefabriks
Co. 1847-1947, Stavanger 1947, s. 13 ff.
Olaf Lorentzen: Egersunds Sparebank gjennom hundre år 1839-1939,
Stavanger 1939, s. 28 f.
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av kjøbmann ChJ.'istian Troels Krogh. Denne bygning er
meget vakker og stilig.

Vognhuset 14 X 7 meter, bygget av Feyer i begynnelsen
a v 1860-årene. Denne bygning har museet brukt til mllte
og festlokal.e.

Jorden omfatter frukthage på 4 mål, eng 4 mål og skog
vokset mark 4-5 mål.

Men det trengtes reparasjoner, maling og oppussing og
først opprydning ute og inne.. Mehus trakk i arbeidsklær
og tok fatt. Mange dager arbeidet han helt alene, men
han fikk også god hjelp ikke bare av styret. En flokk unge
damer og herrer ryddet og stelte i hagen og malte vogn
huset.

De nødvendige reparasjoner blev foretatt, sommeren
1934 var stedet i presentabel stand, og publikum blev inn
budt til folkefest. Samlingene var enda på Årstad, og som
en begynnelse på overflytningen drog et festlig opptog
av museets gamle kjøretøier med damer og herrer oppi,
hvoriblandt .styremedlemmene, som alle tok sig meget
godt ut i de gamle stilige embedsuniformer og stasdrakter
- til Skrivergården. Og det vakre sted viste sig som en
strålende plass for folkefester.

Utover våren og sommeren 1935 blev samlingene bragt
på plass i hovedbygningen. Det var Mehus og styremed
lemmene Jacob Bjorheim og frk. Anna Dancke som stod
for dette, og de utførte det meste av arbeidet.

Den 28. juli 1935 blev så samlingene åpnet Igjen, og
samtidig feirtes museets 25-års jubileum. Talere var Mehus,
Kj os-Hanssen , Bjorheim, ordførerne i byen og herredet,
fylkesmann Norem og direktør ved Stavanger Museum dr.
Jan Petersen. En dikter stod også denne gang på taler
stolen: Theodor Dahl leste sin høistemte prolog .Hedre din
far og din mor.:

.Minnestille alle sinn.
Minnestille ....
Denne stund er hellig-båret,
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den er farne slekter kåret,
deres gjerninger og ord,
deres lengt og draum på jord.•

Samlingene var smakfullt arrangert og tok sig godt ut
i de rummelige stuer, så selv de som kjente gjenstandene
fra før blev behagelig overrasket.

Ute på tunet og gårdsplassen stod de store og tunge
ting som skibsankere hentet opp fra bunnen av Vågen
under oppmudring, kvernstener av alle aldre, Rosslands
guden med de store steinkar som tar et par bøtter hver.
I vognhuset stod kjøretøier, sleder og jordbruksredskaper.

Hovedbygningen inneholder garderobe, kontor og arkiv
rum, kjøkken, anretning samt 22 rum for utstilling og 4
magasinrum. I kjelleren var et gammelt bondekjøkken
med utstyr av alle slag, et lite rum med seterutstyr, en

Modell av Brådbenhsn i Egersund.
Her ble byens mange skuter kjølhaLt og reparert.
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samling ovner og ovnsplater, - og håndverkeravdelingen
som er den fyldigste i museet. Her var 12 monterte verk
steder og mange andre redskaper. Ialt har museet red
skaper for 30 yrker. Alt hadde man ikke utstillingsplass
til, så særlig store redskaper for jordbruk og fiske måtte
lagres. I første etasje fantes et rum med skibsutstyr og
sjøfartssaker, med seilmaker- og tømmermannsverksted.
Her stod halvparten aven eldgammel båt laget aven ut
hulet furustamme. Så kom en kjøbmandsstue, en stasstue
med møbler i sen empire, - videre en arkeologisk samling
som ikke er så rikholdig den kunde ha vært, da de fleste
oldfunn fra Dalane er utlevert til Stavanger Museum, som
igjen har deponert en samling i Dalane Folkemuseum:

Myntsamlingen er ganske rililioldig. Av steintøi har man
først en rik samling av gammelt fra Egersund, men også
annet, således en samling engelsk som i sin tid er gått
tilbunns utenfor kysten og nu hentet opp igjen av reke
trålere. I rulleboden og strykerummet kunde man se ut
viklingen av.strykejernet fra de eldste former, her var rikt
utskårne mangletre og meget annet. Vektsamlingen er
god og fyldig. I tekstilavdelingen har man en del gode
gamle drakter. I hallen og oppgangen til 2. etasje var
opphengt gamle Egersundsbilleder, portretter og gruppe
billeder.

I 2. etasje var det gjeterutstyr, våpensamling med mange
gamle kanonkuler som er skutt innover landet i ufreds
tider, - politi- og ve~terutstyr. Her var kirkeavdelingen
hvor det oppbevartes en hel del ting som bruktes ved res
taureringen av Egersunds kirke i de siste år, således en
døpefont fra 1583, - en bondestue med møbler og kister
og et reisesk.I-in med et maleri av Gottfried Hendtzschel på
innsiden av lokket, - en eldre bondestue med skapseng,
og tilslutt vevstuen som bl.a. viser utviklingen av rokken.

~ Denne ordning er seinere opphørt.
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Her fantes en håndten for tvinning av garn som det neppe
finnes maken til i landet. -

«Dette er det mest interessante museum jeg har sett,'
uttalte en fremmed, "det ligger så nær opp til dagliglivet..
Og det er nettopp dette som er formålet: Å gi et billede
av hvordan forfedrene i Dalane levde og arbeidet.

De som gikk igang med museet i en så liten by, var
nok forberedt på at de for det meste måtte stole på sig
selv og ikke vente for meget støtte fra andre hold.

De offentlige bidrag har ikke kunnet holde virksom
heten igang. Allerede fra begynnelsen av ble museet an
befalt av fagfolk, så fra 1911 har staten gitt fra 200 til 500
kr. årlig. Fylket har gitt fra 100 til 250 kr., Egersund kom
kune fra 200 til 400 kr., og dertil kommer mindre beløp
fra sparebanker og andre kommuner, - tilsammen av
bidrag fra 600 til 1250 kr. Av pengelotteriets overskudd
har museet fått i 1928 kr. 2000, i 1935 kr. 2000 til stolpebu,
og i 1941 kr. 1500 til en gammel løe og kr. 1000 til evaku
ering av samlingene.

Medlemstallet har vært omkring 150 som betaler i kon
tingent 1 kr. for enkeltmedlemmer og kr. 1,50 for familier.
Av livsvarige medlemmer er det 120, de betaler kr. 10 en
gang for alle.

Entreen har vært satt lavt så denne inntekt har ofte
ikke dekket utgiftene til vakthold. Besøket har variert
i de forskjellige år fra 5-600 til 2-3 tusen.

Eiendommen på Årstad kjøptes for kr. 3250 som var
utbetalt i 1930. I 1937 solgtes denne eiendom for kr. 4000.
Eiendommen på Slettebø ble overtatt for kr. 15000 som
låntes. I 1943 var gjelden betalt ned til kr. 8000. Byg
ningenes branntakst er kr. 55.500. Samlingene er assurert
for kr. 55.000.

De årlige utgifter har i almindelighet svinget omkring
2000 kr. Lederne har måttet regulere dem efter hvad
man hadde til disposisjon, så man har ofte vært nødt
til å slå av på planene. Allikevel kunde det komme tider
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da regnskapet hadde vanskelig for å balansere, men
når det røinet som verst, tråtte ungdommen til hjelp
med frk. Anna Dancke i spissen, laget en teaterforestilling
eller en aftenunderholdning og overrakte kassereren et
velkomment bidrag. Efter overflytningen til Slettebø arran
gertes folkefester som kunde gi opptil 1000 kr. i overskudd
hvis været var godt.

Men hvad som ikke kan vurderes i tall er den per
sonHge innsats, uten tanke på egen vinning, først og fremst
av Dancke, Kjos-Hanssen og Mehus.

Styret består nu i 1944 av lærer L Mehus, formann,
driftsbestyrer Jacob Bjorheim, varaformann, disponent Finn
Feyling, kasserer, distriktsdyrlæge J. Kjos-Hanssen, bok
handler frk. Anna Dancke og fabrikkbestyrer Claus A.
Feyling.

Medlemmer av første styre E. H. Torjusen og Anders
Feyling trådte ut i 1930 og 1935 og blev begge ved sin fra
treden valgt til æresmedlemmer.

Det var en betydelig utvidelse som fant sted ved over
flyttingen til Slettebø. Museet kom på et helt annet plan,
gikk over fra å være et bygdemuseum til å bli et distrikts
museum som alle kommuner i Dalane gir bidrag til.

Nu hadde man anledning til å gjennemføre de planer
styret lenge hadde arbeidet med, og de fikk fastere former.
På den åpne eng, skildt fra hovedbygningen ved frukt
hagen, blev det stukket ut plass til dalbutun som skulde
bestå av våningshus, løe, stolpebu og en årestue fra Ton
stad i Sirdal, en smie fra Svindland i Sokndal, bygget ca.
1750 og et kvernhus fra Lagård i Eigersund herred, - de
to siste hadde man fått som gaver. I skogen skulde plas
seres en fasgardløe fra Sokndal, - en veggeløe av runde
ujevne stokker, - en tjelm med tak av halje, rughalm,
bundet med einerrøtter, hentes fra Ogna, - og et gårds
anlegg fra folkevandringstiden som en på grunnlag av
utgravninger kan restaurere det, i Dalane finnes mange
slike.
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Stolpebua blev reist i 1937, den kam fra Øigard i Sirdal
og er fra 1600~tallet, bygget av svære materialer med
innkledd svalgang på tre sider. Den er oppmålt av ark.i~

tekt H. Vreim og nevnt i innberetningen fra den antikva
riske bygningsnevnd 1926 under nr. 219, Øvre Sirdal.'
Løen til tunet er kjøpt, den står på Steinberg i Lund, er
20 meter lang og bygget i 1750.

Formannen 1. Mehus har viet hele sin tid de siste år
til forskningsarbeide, særlig arkivstudier over lokalhistor~

iske emner, og interessante ting vil komme for dagen når
resultatene blir offentliggjort.

Krigen brøt av alt museumsarbeide på Slettebø, området
og bygningene blev lagt beslag på av den tyske verne~

makt og samlingene måtte pakkes sammen og spres på
forskjellige steder. Men museets menn er ikke bare opptatt
med å bevare det samlede. De har også sinnet åpent for
de sjangser som byr sig i denne tid, og arbeidet går videre
med blikket rette mot fremtiden da alt skal gjenreises og
planer gjennemføres, så museet kan fylle sin oppgave
til glede og lærdom for de nulevende og til ære for for~

fedrene.

2. del
av Jacob Melhus
(September 1970)

Etter at museet flyttet til Slettebø hadde det vært en
jevn, god utvikling. Samlingene økte og det var godt be~

søk av interesserte.
DaUe tok en brå slutt da Norge kom i krig 9. april

1940. Krigen fikk vidttrekkende følger for museet. Tyskerne
begynte nemlig kort tid etter at de var kommet hit å bygge
leir på Slettebø. Også museets eiendom ble i høy grad
berørt, bygningene ble rekvirert og det ble bygget barakker

5 Foreningen til norske fortidsmindesmerkers bevaring. Årsberetning
1926, s. 105.
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på dets område. I styremøte 23/5-1940 ble protokollert:
.Fra Ortskommandanten i Egersund var muntlig forespør
sel om leie av museets have til oppførelse av barakker
for den tyske vernemakt. Denne muntlige forespørsel er
en uttrykkelig ordre som må følges. Da man mener at
dette vil bevirke stor risiko for vår samling besluttedes å
flytte samlingen til sikrere steder.-

Det ble sommeren 1940 holdt en rekke styremøter der
tyskernes byggeplaner og evakuering av samlingene ble
diskutert. Det ble også ført forhandlinger med Ortskom
mandanten. Årsmøtet dette året vedtok: .Under de nu
værende forhold besluttedes å vedta en resolusjon til den
tyske vernemakt hvori man beklager at museets eiendom
blir beslaglagt til militære bygninger så de videre planer for
vårt arbeide helt blir hindret.-

Tyskerne hadde bestemt seg for å være på Slettebø og
ingen henstillinger om å spare museets område hadde virk
ning. Dat meste av hovedbygningen ble etterhvert tatt i
bruk til militært formål og en fikk bare beholde noen få
rom der samlingene ble pakket og stuet sammen. Etter
hvert så en seg nødt til å flytte ut og på årsmøtet i 1944
ble det lagt frem melding om at det var foretatt fullstendig
evakuering av samlingene, som hadde fått plass i Fotland
skolehus og Vegvesenets barakke på Hellvik.

I hagen ble det bygget 2 store hus, en mannskapsbarakke
og en hestestall. I januar 1944 fikk en oppgjør for skade
på eiendommen kr. 2.538,00 etter taksering av Sør-Rogaland
skjønnsnemnd og våren 1945 belsuttet styret å sende reg
ning til Wehrmacht over skader og ulemper kr. 5.731,00.
I det hele hadde styret i krigsårene et enerverende, utakk
nemlig arbeide. Det var lite en kunne foreta seg, bortsett
fra å forsøke å redde stumpene. Beretningene på årsmøtene
viser at arbeidet ligger nede, men at det allikevel hender
at nye gjenstander kommer inn. Men i styremøte 28/2-1945
ble det tatt et initiativ som i årene etter krigen har gitt
utmerket resultat. Man besluttet da å begynne et forbere-
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dende arbeide til en avdeling for Norsk keramisk hånd
verk og industri. Det ble vedtatt å søke Eie Stentøifabrik
og AlS Egersunds Fayancefabriks Co. om bidrag og teg
ningsliste ble lagt ut. Året etter kunne en meddele at det
var kommet inn ca. kr. 2.000,00 i bidrag til formålet.
Arbeidet med avdelingen ble ledet av styremedlemmene
Jacob Bjorheim og Claus A. Feyling som begge var fag
menn på området, og de har maktet å skape en avdeling
som gir et godt inntrykk av liv og virke innen den ke·
ramiske tilvirking i eldre tid.

Embetsmannsstuer 'ra hovedbygningens 1. etasje

,
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· Hadde styret hatt vanskeligheter under krigen, ble ikke
arbeidsbyrden mindre etter kapitulasjonen i 1945. Veg
vesenet ville straks ha frigitt barakken på Hellvik, men
styret måtte i oktober gi beskjed om at dette ikke var
mulig da det nå var flyttet inn polske krigsfanger på Slet
tebø. Etterhvert ble det jo normale forhold i landet, hoved
bygningen kunne igjen tas i bruk og samlingene bringes
tilbake. Formannen, 1. Mehus, gikk med stor energi inn
igjen i arbeidet. Uten hans arbeidsglede og aldri sviktende
interesse hadde det ikke vært mulig såvidt raskt å bringe
samlingene tilbake i god stand. Han ble tilsatt som be
styrer i noen år og gjorde en uvurderlig innsats.

Tyskerne hadde under krigen betalt leie for bygninger
og jord etter takst og den gamle gjeld var blitt betalt. En
var nå gjeldfri og kune arbeide lettere økonomisk. Men
store løft lå foran. Museet fikk anledning til å kjøpe først
mannskapsbarakken og senere hestestallen som var blitt
oppført i hagen. Dette var en enestående anledning til å
få realisert en drøm formannen lenge hadde hatt, nemlig
på en instruktiv og klar måte å få stille ut de rike sam
lingene av redskaper og verktøy for håndverk og jordbruk
som gjennom årenes løp var blitt samlet, men som hittil
ikke hadde kommet til sin rett. Ved at mye av det som
før krigen hadde vært oppbevart i hovedbygning og vogn
remisse ble flyttet til de nye bygningene, fikk en anled
ning til i større utstrelming å konsentrere seg om den
opprinnelige tanken med hovedbygningen: å vise et em
bedsmannsmiljø fra midten av 18DD-tallet. En var også så
heldig at en ved gaver og kjøp i årene rett etter krigen
fikk tak i en rekke gjenstander fra Næsgaard' og fra Fey
ers tid. I årsberetningen for 1947/48 heter det: «Samlingene
har hatt en sjelden rik vekst. Aldri før har vi kjøpt så meget

6 Litteratur om Næsgaard: Thv. Krohn-Hansen: Næsgaard. En gammel
sorenskrivergård i Egersund. Stavanger Museums årshefte 1941·42,
s. 35 ff. og Oluf A. Løwold: Fra Dalene. Stavanger 1895, S. 40 ff.
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og fått så mange verdifulle ting. Alt dette tar sikte på å
skape det rette tidsmiljø i sorenskriver Feyers gård. o

Mannskapsbarakken ble pusset opp. I kjelleren ble etter
hvert den keramiske avdeling bygget opp og her fikk en
også utstyrt en festsal med dekorasjoner av maleren Knut
Hovden. Utstyret ellers i salen er blant det som bør komme.
Ovenpå har en fått plass til en lang rekke håndverksverk
steder, en skolestue og et kombinert kontor/bibliotek.
Mange av verkstedene er meget godt utstyrt med verktøy,
redskap og materialer og gir et· levende inntrykk av liv og
virke i en tid som er forbi. En var ·så heldig å få til
museet alt det Moi Rokke- og Kunstdreieverksted hadde
av redskaper og modeller. Den samling museet har av
verktøy til kammaker har vist seg å være av enestående
interesse og er blitt fagmessig preparert av folk fra Bergen
Museum. Bøkkerfaget som var særpreget for distriktet
eldre t;d, har fått sin spesielle, vel utstyrte avdeling.

Den -gamla sllu!estovå" er bevart på museet
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Håndverksavdelingens bøkkerverksted.
fiskeribyen Egersund var bøkkeryrket et meget utbredt håndverk.

Mens det gikk forholdsvis raskt å få verkstedbygget i
orden, tok det lengere tid med landbruksavdelingen. Den
tidligere tyske hestestallen trengte nytt golv og i den ma
terialfattige tiden etter krigen var ikke tildeling av sement
til museer det som kom først på listen. Det måtte søkes
en rekke ganger før en kunne få det en trengte. Men da
materialene først kom ble det her anledning til å skaffe
museet et hus som gir god anledning til utstillingsrom
med godt overblikk over de fleste landbruksredskaper
som gjennom tidene har vært nyttet i Dalane. Bygningen
er på 320 m' i en etasje og gir utenom jordbruksredskaper
og kjøretøyer også plass til en smie og utstyret til det
gamle brannvesenet i Egersund.
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Kjøretøy og kjøreredslcaper av mange slag
har fått sin plass i landbruksavdelingen

Astrid og Magne Jørgensborg ble tilsatt som vaktmester
par med bolig i den gamle vognremisen og i Jørgensborg
fikk museet en arbeidskraft av uvurderlig betydning i alle
år etter 1947. Også etter at de sluttet som vaktmesterpar
har Jørgensborg gjennom årene vært museets faste ved
likeholdsmann, han har preparert og satt i stand muse
umsgjenstander. Ved oppbyggingen av de to nye avdeling
ene har det vært av den største betydning at styret har
hatt til sin hjelp en håndverker som han. Både han og
fruen har også periodevis vært medlemmer av styret.
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Alt I 1939 begynte styret å sysle med tanken om· å få
overta Jonas Svindlands eiendom som omfattet den del
av den tidligere sorenskrivergård som i sin tid var blitt
frasolgt og som museet ikke fikk hånd om ved overtagel
sen i 1935. En var etter krigen kommet i gang med for
handlinger med Svindland uten at disse var ført frem til
resultat. Det inntrådte nå en helt ny situasjon, idet den
tidligere tyskerleir ble overtatt av Norges Røde Kors som
anla Bakkebø hjem og skole for evneveike. Denne insti
tusjon ble etterhvert utbygget til en anselig størrelse og
trengte også et gårdsbruk til undervisningsformål m. v.
Jonas Svindland solgte sin eiendom til Bakkebø og det så
dermed ut til at museet ikke skulle kunne få samlet hele
tunet fra sorenskriverens tid. Museet hadde imidlertid
endel jordeiendom som ble liggende slik til at det passet
å overdra denne til Bakkebø, det gjaldt bl. a. lerke
skogen. Etter langvarige og tildels vanskelige forhandlinger
kunne styret endelig 19/3-1958 i ekstraordinært årsmøte
legge frem et forlik med Bakkebø, hvorved museet fikk
overta Jonas Svindlands tidligere hus og tun mot gjenytelser
i jordeiendommer. Museet måtte betale kr. 35.000,00. Av
dette fikk en statsbidrag på kr. 10.000,00 og lånte resten
i Egersunds Sparebank Årsmøtet som var svært godt be
søkt tok med glede mot styrets forslag. Denne saken
satte sitt preg på en lang rekke av styrets møter i ca.
10 år. I 1966 ble det påny foretatt mindre grensereguleringer
etter ønske fra Bakkebø. En kom da etter forhandlinger
frem til en overenskomst datert 14. september s. å., som
fastsetter den nåværende grense mellom de to institusjo
ner. Nytt gjerde og nye porter ble satt opp i denne for
bindelse. Det er etter denne tid blitt et godt og vennskape
lig forhold til naboen.

I styremøte 11/7-1950 presiserte formannen den forplik
telse som betegnelsen «Dalane Folkemuseum. innebærer.
Museet må så vidt mulig ta på seg kulturvernet for hele
distriktet. Han opplyste at museet hadde fått håndgivelse
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Dalane Folkemu.seums fiskeri- og sjøfarts
avdeling på 80Jandalsstranda j, Sokndal har
fått sin plass i den gamle sjøbua midt på

billedet.

på en sjøbu på Sogndalsstrand og foreslo den innkjøpt.'
Dette var innledningen til en ny utvikling av museet.
Mens før alt arbeide var blitt konsentrert om Slettebø,
tok en fra nå av sikte på å bevare bygninger og gjen
stander på stedet, uten flytting.

Sjøbua på Aros i Sokndal ble kjøpt for kr. 3.500,00 med
bidrag fra Noregs Sildesalslag kr. 1.000,00 og Sokndal
kommune kr. 500,00. Museets samlinger av fiskeredskaper
og båter ble flyttet til Sokndal der en også fikk en rekke
gjenstander, og 8. august 1954 kunne en foreta høytidelig
åpning av fiskeriavdelingen, der herredsstyre, bankstyre
m. v. var tilstede.

Aret etter overtok museet Torvald Austrumdals samlinger
den gamle løa fra 1600-tallet på gården Austrumdal i

7 Denne gamle sjøbua er en viktig del av det gamle miljøet på Sokndals
stranda som de antikvariske myndigheter og Sokndal kommune nå
arbeider med å få bevart.
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Bjerkreim' En fin augustdag i 1955 var det igjen åpning
aven ny avdeling under stor tilslutning av folk fra Eger
sund og distriktet og med stor og god pressedekning.

Senere har også museet påtatt seg å sette istand 3 kvern
hus og l tørkehus på Fuglestad ved Brusand. Til repara
sjonen har Statens Kornforretning ytet støtte.' Søndag 29/6
1958 ble anlegget åpnet for publikum.

Utenom dette har en hånd om en stølsbu på Steinberg
i Lund. Et naust på Varhaug som museet i flere år hadde
tilsyn med, ble i 1960 overlatt til Rogaland Folkemuseum,
da en fant at det ville være vanskelig å drive kulturvern
utenom museets egentlige område, Dalane.

Spredningen på mange steder skaper problemer, både
administrativt og økonomisk, og så ønskelig det enn kan
være at museet tar på seg å hjelpe til med å ta vare på
aldersverdier rundt i distriktet er det begrenset hva en
med de pengemidler en får til disposisjon kan utrette.
Staten klassifiserer museet som distriktsmuseum, men
hittil har statsbidraget aldri oversteget kr. 1.000,00 pr. år.
Det har imidlertid i de senere år vært mulig å få ekstra
bidrag fra Staten og Norsk Kulturfond til spesielle for
mål. I tillegg til de tidligere nevnte kr. 10.000,00 fikk en
i 1963 Irr. 6.500,00 til reparasjon av hovedbygningen. Fyl
kets tilskudd er nå kommet opp i kr. 12.000,00 pr. år og det
er dette bidraget som gjør at museet i det hele tatt kan
holde hodet over vannet. Eigersund kommune har forhøyet
sitt bidrag etterhvert, slik at det nå er kr. 3.300,00. Andre
kommuner i Dalane gir også tilskudd. Dessuten gir bankene
i distriktet og endel firmaer bidrag, men for å få endene
til å møtes har det vært nødvendig med en betydelig dug-

8 Se Sem Austrumdal: Bjerkreim. Stavanger 1932, s. 114 og 294 og Fore
ningen til norske fortidsminnesmerkers bevaring. Arbok 1951/52 s. 191,
1954 S. 196, 1955 s. 212 og 231.

9 Se Statens Kornfonetning. Melding fra bekkekvern-utvalget 1955
1965, S. 19 og plansje.
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nadsinnsats fra styremedlemmenes side de siste år. Gjel
den utgjør nå kr. 22. 200,00.

I 1952 holdt Norske Museers Landsforbund sitt årsmøte
i Stavanger. I tilknytning til dette ble det arrangert en
tur til Egersund. Det ble da anledning til å få vise fram mu
seet til en fagkyndig forsamling og det var en glede at en
til dette besøk kunne vise samlingene i oversiktlig stand,
idet landbruksavdelingen nettopp var ordnet. Egersund og
Eigersund kommuner ga middag for gjestene, som sa seg
godt fornøyd med besøket her.

I styremøte i mars 1958 kom formannen inn på den frem
tidige administrasjonsordning ved museet. Gnlnderperio-

\~

l' \

,,

I samlingene på Sokndalsstranda finnes
bl.a. disse gamle blokkene som ble brukt
ved kjølhaling av seilskutene i Rekefjord.
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den måtte nå betraktes som avsluttet. En ordning med en
felles konservator for Rogaland Folkemuseum og Dalane
Folkemuseum mente han var en brukbar løoing. Rogaland
fylke ansatte i 1967 en fylkeskonservator som skal ta
seg av veiledningstjeneste for museene utenom Stavanger
og i den utstrekning det er mulig, hjelpe til med montering
av samlinger o.l. Hittil har en imidlertid ikke fått den av
lastning av styre og formann som en tidligere håpet. Det
er en stor fordel at en nå har fått kvalifisert, faglig hjelp
som er tilsatt for bl.a. å ta seg av Dalane Folkemuseum,
men det blir stadig mer klart at et så stort museum som
dette ikke kan greie seg uten en fast tilsatt styrer som
kan ta seg av administrasjonen og de utallige oppgaver
som stilles til museet, bl.a. fra skolene.

Den 23/9-1958 var en stor dag i museets historie. Da
ble nemlig styrets formann, L Mehus, tildelt Kongens for
tjenestemedalje i gull. Utdelingen ble foretatt av fylkes
mann John Norem under en tilsteining holdt på Ledaal i
Stavanger. Det ble fra mange hold gitt sterkt uttrykk for
den enestående innsats Mehus hadde gjort under opp
bygningen av Dalane Folkemuseum gjennom nærmere 40
år. Styrets statsoppnevnte medlem, øystein Feyling, gratu
lerte og bar frem museets dypfølte takk.

I fellesmøte med styret for Egersund Kunstforening 26/4
1959 forelå melding om at foreningene var innsatt som ar
vinger til malerisamlingen etter kunstmaleren Johan S.
Wittrup. Wittrup var født i Egersund, men tilbragte det
meste av sitt liv i U.5.A. og Sør-Afrika og hadde en stor
produksjon. Det ble vedtatt foreløbig å stille ut samlingen
i Jonas Svindlands tidligere hus. Denne bygningen har
en imidlertid ikke kunnet finne midler til å sette i stand
foreløbig, slik at samlingen ikke hittil er kommet til sin
rett. Ved en utstilling arrangert av kunstforeningens ung
domsgruppe høsten 1969, ble den vist for et større publi
kum. Endel av samlingen er for tiden utlånt til offentlige
institusjoner, særlig aldershjem.
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Museets formann og leder gjennom mange år, Ingjald Mehus, ble
1958 overrakt kongens fortjenstmedalje i gull
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Tidligere er museet bare en gang betenkt i testament.
I 1939 ble museet sammen med endel andre foreninger
innsatt som arving i boet etter maskinist Randulf Jacobsen.
Det dreier seg om ca. kr. 10.000,00 som først vil kunne
utbetales senere da en arving skal ha avkastningen av
formuen til sin død.

Fellesmøtet var det siste Mehus deltok i, 4. mai 1959
døde han. Det var et stort tap for museet. Mehus hadde i
mange ar vært pensjonist og hadde hatt rikelig tid til a
ta seg av museumsarbeidet. Na matte formannsvervet,
det vil i vart tilfelle si en museumsstyrers arbeid, legges
over pa personer som daglig var i fullt arbeide på annet
hold. Det skal stor interesse og energi til hos den som skal
styre et stort museum i sin fritid. Etter Mehus' død måtte
varaformannen, Per Dancke overta midlertidig, men på
årsmøtet samme år ble Jacob Bjorheim som tidligere
gjennom en årrekke hadde vært styremedlem, valgt til
formann. Han hadde ved museets 50-års jubileum den
gleden å kunne overrekke telegrafbestyrer Anders Feyling
Kongens fortjenestemedalje for langt, samfunnsgagnlig ar
beide, bl.a. som stifter og mangearig medarbeider i Dalane
Folkemuseum. Etter Feylings død har hans barn opprettet
et fond til minne om sine foreldre. Museet har også nytt
godt av tilskudd fra dette fond.

Da Bjorheim i 1964 av helbredshensyn fant å måtte trekke
seg tilbake, ble Per Dancke valgt til ny formann. I hans
formannstid lyktes det å skaffe midler til en lenge til
trengt reparasjon av hovedbygningen. Det ble da også inn
ført en dugnadsordning som gikk ut på at styremedlemmer
som hadde anledning til det møtte opp på en bestemt dag
i uken og utførte forefallende arbeide. Dancke fant a
måtte si fra seg gjenvalg i 1966.

I hans sted ble Arvid Midbrød valgt til formann. Han
hadde siden 1952 vært medlem av styret og kjente derfor
godt til arbeidet. Med ham har museet fått en ny kraft
som med stor energi går inn for å føre tradisjonene videre.
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Helt fra barnsben av har han hatt en enestående inte
resse for bevaring av kulturverdier. Han har siden 1967
vært varamann til styret i Norske Kunst- og Kulturhisto
riske museers landsforbund og er styremedlem i Lands
laget for Bygde- og Byhistorie og i Rogaland Historie- og
Ættesogelag. Under hans lederskap har styret konsentrert
seg om å sette museet i best mulig stand og i å få ordnet
og systematisert bibliotek og fortegnelse over samlingene.
Lærer Abram K. Sørdal har stått for arbeidet med skriving
av kartotekkort. En meget stor samling av fotografier og
fotografiske plater fra E. H. Torjusens fotoatelier er man
i ferd med å katalogisere og påføre opplysninger.

Ved 60 års jubileet har styret planer om å legge inn
elektrisk lys og varme i museet. I samarbeid med for
mannen og spesielt sakkyndig museale instanser har in
geniør Gunleif Bowitz utarbeidet planer og tegninger for
anlegget.

Utenom de personer som er nevnt tidligere må det
nevnes at Finn Feyling gjennom 20 år var medlem av
styret som kasserer i en tid da det var mange vansker med
å få pengene til å rekke til. Thor Bøe var også i en lang
rekke år Statens representant'i styret.

En side ved museets virksomhet bør nevnes til slutt. Under
ledelse av styremedlem Amandius Skåra har en siden
1962 hver høst hatt en utflukt for foreningens medlemmer
der en har sett på ødegårder, bygdeborger og andre ting
av interesse i distrikte,t.. Turene har hvert år hatt god
tilslutning og gitt deltakerne rikt utbytte.

Ved 60-års iubileet kan en konstatere at det arbeide som
tok til 29. juli 1910 har vist seg å ha livets rett. Det har
vært en løftestang for kulturen i vår del av verden. Uten
den interesse og samlerglede som initiativtakerne viste
og som de senere styrer har fulgt opp, ville en ha hatt
lite å vise av hva våre forferdre hadde å klare seg med
i arbeid og fest.

•

39



Styret i jubileumsåret består av:
Arvid Midbrød, formann
Øystein Feyling, varaformann (oppnevnt av Staten)
Sverre Pedersen, kasserer
Abram K. Sørdal.
Amandius Skåra
Magne Jørgensborg.

Varamenn: Per Dancke og Jacob Melhus.
Revisorer: Finn Feyling og Rasmus Nilsen.

(Fotnotene i denne artikkel er satt til av Arvid Midbrødl.

Dalane Fo!kemuseums stY re i 1970
Foran 'ra venstre: Ban}u;jef Øystein Feyling, telegrafellspeditør Arvid

Midbrød, forsikringsagent Sverre Pedersen.
2. rekke: Bonde og gartner Amandius SIl-åra. lærer Abram K. Sørdal.

bygningssnekker Magne Jørgensborg.
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Statuter

for
DALENES FOLKEMUSEUM

Vedtagne paa extraordinær Generalforsamling
den 19de Juli 1911 og godkjent av Kirke-Departementet

under 21de September samme Aar.

§ l.

Museets Navn er -Dalenes Folkemuseum., og dets Be
liggenhet skal være i eller ved Egersund.

§ 2.

Museets opgave skal være,
al At redde Oldsaker (forsaavidt det ikke kolliderer med

herom gjældende Love) samt ældre Bruksgjenstande
og andre av lokalhistorisk Interesse fra Tilintetgjørelse
eller Bortsalg fra Distriktet.

bl Ved Forevisning i Museets Lokaler at vække Sans og
Forstaaelse av gammel Kultur og derved søke at bevare
Kontinuiteten mellelJl' det gamle og det nye.

§ 3.

Enhver som betaler en aarlig Kontingent av mindst
Kr. 1 er medlem av Dalenes Folkemuseums Forening og
har fri Adgang med Hustru og Børn i den almindelige
Aabningstid.

Enhver der en Gang for alle erlægger et Bidrag av 10 
ti - Kroner betragtes som livsvarigt Medlem av Fore
ningen.
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§ 4.

Museets Anliggender ledes aven Bestyrelse bestaaende
av 5 Medlemmer med 2 Suppleanter valgt paa en Gene
ralforsamling indenfor Medlemmer av .Dalenes Folkemuse
ums Forening". Styret vælger inden sin Midte Formand,
Næstformand, Kasserer og Sekretær.

Mindst 3 Medlemmer av Bestyrelsen maa være tilstede
forat den kan være beslutningsdygtig.

§ 5.
I den aarlige Generalforsamling, der skal bekjendtgjø

res mindst 14 Dage iforveien, fremlægger Bestyrelsen:
1. Beretning over Foreningens Virksomhet i det forløpne

Aar.
2. Avsluttet Aarsbertning.
3. Forslag, Foreningen vedkommende, der muligens

maatte være indkomne.
I samme Møte vælges 2 Revisorer samt foretages Valg

paa Bestyrelse overensstemmende med § 4.

§ 6.

Forslag til Forandringer i disse Love fremsendes til Be
styrelsen, som bestemmer, om samme skal behandles i
ekstraordinær Generalforsamling eller utsættes til næste
ordinære Aarsmøte og utkræves mindst % Stemmer, før
saadanne Forandringer kunne vedtages; dog kan første
Paragraf ikke forandres.

Naar mindst % av Foreningens Medlemmer forlanger
det, skal ekstraordinær Generalforsamling indkaldes straks
efter § 5.

§ 7.
For det Museet eventuelt aarlig tilflytende Statsbidrag

indkjøpes Musegjenstande, som blir de til Dalenes Soren
skriveri hørende 2 Ladesteder og 7 Herreders Eiendom.

Disse Gjenstande forsynes med et Mærke, der betegner
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dem som saadanne, samt indføres i en samlet Fortegnelse
over alle de for Museet anskaffede Musegjenstande.

§ 8.
Museets faste Eiendomme kan ikke sælges uten efter

Beslutning aven lovlig indkaldt Generalforsamling. Ingen
Museumsgjenstand maa sælges, byttes eller bortgives uten
efter Beslutning av Bestyrelsen, hvorav mindst % maa
være enige i Foranstaltningen, og ingen Museumsgjenstand
kan tillates ført ut av Landet uten efter indhentet Samtykke
hos IGrkedepartementet.

§ 9.

Skulde nogensinde det Tilfælde indtræffe, at Samlinger
ne eller Museet ikke skulde kunne vedlikeholdes, da skal
Museforeningen efter Generalforsamlingens Beslutninger
opløses, og Samlingerne søkt sikret for Dalene paa saadan
ne Betingelser, som Bestyrelsen efter Konference med So
renskriveren .og Ordførerne i Dalene maatte komme over
ens om.
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Gamle husskikker fra Dalane

(Fremført i Norsk Rikskringkasting 1934)
av Astrid Mydland Jørgensborg

Jeg skal trekke frem gamle seder og skikker fra Ro
galand, og da særlig fra Dalane. Dalane er den søndre
delen av Rogaland, bygdene rundt Egersund, som kalles
Dalanes hovedstad. Det er ikke bare i Rogaland vi finner
gamle seder og skikker, men enhver innen sin landsdel
vil finne det.

Bondestua i Rogaland var enkel og grei. Hver av de 4
krokene hadde sitt navn. Vi har høgsetkråne, sengekråne,
ognskråne og limakråne. I høgsetkråne har vi høgsetet,
og glasbenken under tvillingglaså. lognskråne bileggeren
og ognskråbenken, og i limakråne står sopelimen. Over
sopelimen har melkehyllen sin plass. Sengen var utstyrt
med karniss og forheng. Underst i sengen var sengehal
men og båsbreiå. Båsbreia var til å holde båset, dvs. hal
men på plass. Så har vi under- og overkvedel. Hodeputen
kaltes kodden. Så var det dyne med vår, og forheng. På
karnissen stod brødkorgen eller brødbeinå" som den kaltes.

l Se var Aasen: Norsk Ordbag (1918), Norsk Riksmålsordbok (1937)
og Norsk Ordbok (1966) under ordene baining f. og beiningskorg. 
I en trykt liste i Egersundsposten over museets tilvekst 1929-30 er
den omtalte korg (D.F. 3402) av formannen i museets styre J. Kjos
Hanssen kalt -brød-bøina.,
Dialektformer og -ord som er brukt i denne artikkel bør sammen
holdes med Aasens og Ross' ordbøker og det som er skrevet om
målføret i Dalane i Marius Hægstad: Vestnorske maalføre fyre 1350
Il l, Rygjamål, Kristiania 1915 (bl.a. st. s. 70ffJ og Hans Rass: Norske
bygdemaal XII-XVII, Kristiania 1909, s. 64 ff.
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Her var det godt og tørt så brødet holdt seg sprøtt. Disse
brødbeinene var ofte meget forsig-gjort både m.h.t. ut
skjæring, maling og inskripsjoner. På en brøbein fra
Skjeggestad i Lund, og som nu tilhører Dalane Folkemuse·
um står følgende:

lEG ER EN KORF OC lEG ER NY
FØR MIG UD TIL LAN OC BY
FØR MIG UD PAA VER ET ROM
LAD MIG ICKE \TERE TOM
KIØD OC FLESK ER MIG BEST
SMØR OC OST ER MIN DAGLIG KOST
HØR MER:
STOMPE BRØ OC STORE KAGE
SKAL DU ALTID TIL MIG BAGE
FISK LOBSA KINDE KLING
PANEKAGE OC SAADAN TING
SAA GAAR lEG I STUEN IN
TO MIG VEL I LUD OC VAN
DER LIUSET ER DER
MAA lEG FREM

Som vi hører av dette bruktes brødbeinene ikke bare
til brød.

Bileggeren i ognskråne blev gjerne fyrt fra kjøkkenet.
Godt og varmt hadde de det: «det går møgje smør i ein
heide egen.• Ilden måtte de også holde ved like. Fyrtøiet
bestod av fyrstål, flint og knusk. Knusken var av tunder,
som er en sopp på bjerken. Det var ikke så liketil som
nu å få fyr. Men en riktig dyktig husmor kunde si: «De'
he' 'kje loge elddaudt i de 50 år eg har vore kjerring
på garden.. Over bileggeren hadde ognsslåne sin plass,
hvor de tørket kjøttvarer som smalekjød og pylser og mor.
De tørket også klær på ognsslåne. Her har vi også herå til
tørking for malt og korn.

Over ovnen hang også alltid børsen, for at fengkruttet
skulde holde sig tørt.

Foran bileggeren hang sluken eller røkhatten som skulde
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samle op røken. Festet til denne hang koien, tranlampen
med lyse og veke. Veken var av bomull eller marg av
sivgress. Koien var enten enkel eller dobbel, med tre hakk
så den kunde reguleres efter mengden av lysen. Mens vi har
koIen for oss, skal vi også ta lysekjerringen. Det er et
stativ med holder for vokslys. Det har 2 armer og en inn
retning som kan nytte ut lysestumper, lysenyter. Videre
er der 5 hakk så den kan stilles op og ned.

Andre ting som har sin plass i nærheten av ovnen eL
Bråken, grapskarden, sokkalåne og primstaven, Bråken
er en innretning av jern til å bearbeide saueskinn på.
Grapskarden er å grovkarde ullen på. Sokkalånå, eller
sokkaleisten er til å forme sokkene på når de er tøvet.

Primstaven er almanakken. Her er der skurer på kan
tene, en for hver uke. Der er også utskåret figurer for
de forskjellige gjøremål og vinner. Vintertiden begynner
gjerne med en vott, og sommertiden med et tre.

Så skal vi se litt på kjøkkenet. Her har vi skorstein
eller peis, med skjæring og ranatre, og så var det brann
fot, stor eller liten, rund eller trekantet. Ved siden av lå
eller hang steigeteinen. En kunde legge merke til at det
var påfallende tykt materiell i kokekarene. Dette gjorde
at det ikke svidde så lett, og om det svidde eller kokte
over, så gjorde det ikke så meget, da all vond lukt får
opp gjennom skorsteinen. På kjøkkenet finner vi forskjel
lige redskap og husgeråd. Vi har kaffehrenner med lokk,
rund eller firkantet, hårsil av kuhalehår, melsikt som
kaltes graudasoll, av kujur, jurskinnet. Her var det kaste
skål til å skille det tunge kornet fra letten. Til dette
bruktes også skaksol!. Skaksoll var også skj ellsord på en
uøkonomisk kone, «han har et skaksoll til kjerring.. Så
var det kaffekjelen, han Lars, som stod i skorsteinen og
var lunka støtt. Mange kokte også kjelen inne i ogen.
Satte da gjerne op ovnsdøren og hengte den foran.

Disken var tallerkenen. Disse var av tre og stod i tal
lerkenhyller. Ordet er det samme som vi har i det greske
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diskos. Vi har det igjen i bordbønnen: Vår disk og duk
er alt bered.

Treskjeene og hornskjeene hadde de i slir på veggen.
Sliren hadde ofte sin plass inne i stuen, f.eks. ved siden
av glaset. Til knivene hadde de knivhus med sand, så kniv
stålet holdt seg tørt.

Til knaosten, fadosten hadde de knostfadet. Efter kna
osten har knostblomen sitt navn, d.e. hvitkløveren.

Så har vi ølbollene. På disse var størrelsen høist for
skjellig. På Dalane Folkemuseum har vi en fra år 1706
med følgende inskripsj on:

Jeg er en skaall
Ret Rond og Næt
Drick Mig Trei
ganger Ud gaa Lige Ræt

Denne var ikke så svært stor, som vi også kan skjønne
av inskripsjonen. Men så er der en stor en på 22 tommer i
diameter. Den er vakkert malet. Inni er det et brudefølge
og følgende .tekst:

Her Skal Du See En Brude Rey
Fiorten Hester I Hurlomhey
Var De I Live De Fik Ikke Rom
Enskiønt Skaalen Var Gandske Tom 1808

Utenpå står det:
Skienk I Mig Med Kopper Smaae
Derfore Kommer Jeg paa Bord At staae
Og kom slj.a Alle Til Mig frem som
udaf Mig vil have
Saa kommer Far med Dram og
Mor Med piber Kage
Anno 1808
Malet af Mig d. 30. Januar Atlag Kolbensen
Haalan'

2 Foruten siterte inskripsjoner finnes også følgende plassert langs det
avbildede brudefølge:
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Oppi slike svære boller lå der gjerne en liten båtlig
nende øse og fløt, denne øste de så med og drakk av.

Til smør hadde de smørambere med signet i lokket. Her
stod bondens fulle navn. På bordet brukte de smørkopper,
til helg også smørformer. De siste hadde ofte til mønster
bibelske motiver, f.eks. begynnelsen og enden på bibelen,
Adam og Eva i paradiset, utstøteIsen av paradiset, den
sterke løve av Juda, som tar Satan tilfange, og pelikaner
som mater sine unger ved at de suger blod av brystet osv.

Av jern til å stryke med finner vi flere slag.
1. Persejern var kompakte jern til press av .vebmål·.
2. Boltejern var strykejern som man la en opphetet bolt

inni.
3. Dampjern blev opvarmet med en glo man la inni.

De var forsynt med en liten .pipe. og så nesten ut
som en liten dampmaskin når røken stod ut.

4. Endelig har vi pipejern m. bolt. Disse var ofte av
kobber og skruddes fast til bordet. De ble særlig be
nyttet til piping av prestekraver.

Hey Nea
Kiærnme Mee
Slage paa
Tromaa
Spil ap Tasten
Brudgommen
Joen skonna
dæg
Bruden
sjå Naa fer du af
Naa foer Du som en Skarv ha ha ha
Hey saa lad os KUa fort
Tredje siste og nest siste linje er kommentar til en som øyensynlig
har tatt til seg for mye av ølballen og faller av hesten. Tekst med
liknende ordlyd som på denne ølbollen finnes på. en kiste fra Fjells
gård i Finsland. Mandal bymuseum. Arbok 1967, s. 8 f.
Bollen er en gave fra Sigbjørn Bilstad, Heskestad.
Lesningen av samtlige siterte inskripsjoner har forfatteren av
disse merknader ansvaret for. I gjengivelsen her er bokstaven v der
denne står for ti skiftet ut med u, f.eks. ud for vd og lud for lYd, osv.
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En særpreget slaapseng inngår i interiøret i hovedbygningens 2. etasje

Til å rulle .med bruktes mangletre og manglestokk, som
en jo enda kan finne rundt om i Dalane. Mangletreene var
alltid vakkert utskårne, og var guttenes gave til den ut
kårede. Pikene hadde en svær kiste hvor de gjemte med
giften. Nøkkelen til kisten var alltid ekstra fint smidd,
da den blev overrakt brudgommen foran alteret.

Til klær bruktes først og fremst ull. Men noe som kanskje
de færreste har tenkt på var at de før dyrket forholdsvis
meget lin her i Dalane, Linen blev avlet, spunnet og vevd
og slitt på en og samme gård. At dette har gått sørgelig
tilakters ser vi alle, men kanskje kan det atter bli hvad
det engang var. Vi har heldigvis dem som holder lindyrk
ningen i høi kurs, som både dyrl<er linen og spinner og
vever den enda. Og ære være dem for det.

Klædedrakten i de forskjellige bygdene i Rogaland hadde
meget tilfelles, og derfor har vi en drakt vi kaller Roga
landsbunaden. Magnus Våge sier bl. a. om denne: Roga
landsbunaden eller vår gamle bygdebunad er like gamal
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og ekte som hardingbunaden, hallingbunaden og' andre
norske bygdebunader. Vår nyreiste kvinnebunad med mal
jesnøringa høyrer ellers til dei eldste bunader i landet, då
denne maljeprydnaden går attende til middelalderen og
er nytta i bunader etterpå dei gamalnorske millomalders
klærne osv."' A gå inn på noen nærmere beskrivelse av
bunaden vil ta for lang tid. De som har arbeidet med å
få bunaden til heder og ære igjen har nedlagt et stort
arbeide, men så er den også blitt mottatt med begeistring,
eller for å bruke hr. Våges ord, «Med glede vart den ny
reiste bunaden motteken av den nasjonalvaktle ungdomen
i bygd og by.»

Før jeg går over til selv matstellet, vil jeg snakke litt
om smaletrafikken i Dalane før og nu. Sauen har alltid
vært dalbuens Kjæreste husdyr. Den er fordringsløs, billig
å fø og gir stor avdrått både til mat og klær. Om hvordan
dalasauen er stod det et stykke i Dalane Tidende ifjor
høst i anledning et sauesjå på Tonstad. Der stod bl.a.'
Dalasauen er ein stor grovbygd og kjøtfull sau. Det hender
at verane veg upp til 130 kg levande. Og han (rasen) hev
etter kvart fenge ei fin og god kroppsform med god ull.
Dalasauen er svært spak og triveleg. Dyr som vert fint
handsama um vinteren og elles, kan verta so spake, at dei
endatil når dei er på fjellet om sumaren kan koma burt
til folk da dei ventar ein godbit. På heidane om sumaren
gjeng dei roligt og i same draget år etter år, so eigaren
veit kor han skal finna dei att um hausten. Tykkjer so
sauen at graset vert for hart, eller husbonden drygjer
foringi fyrre han hentar dei heim, kjem sauen ruslande
heim i lidene sjølv, osv."

Før i tiden blev sauene om sommeren drevet tilheis
av gjetergutten. Der travet han over uendelige strekninger.
Sauen visste som regel veien selv, og var rapp til bens,
og gjetergutten var likeså rapp på sine små, bare ben,

3 Magnus Våge: Rogalandsbunaden, Stavanger 1929, s. 5.
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Interiør fra hovedbygningens 2. etas;e

eller heilgjo~de tresko. Hans utstyr var: flatbrødbomme
med brød, lefse eller andre lekre ting, surmelksholk med
sur melk, eller grøt og melk. Denne var overbundet med
en skjå, tørket svineblære, det samme som vi har i skjå
lykten. Så hadde han bokhus med bibelhistorie og katekis
mus og lurhodn. På fine solskinnsdager var det et herlig
liv å være gjetergutt. Verre var det i uvær. Ja, mangen
liten gjetergutt har, når det lynet og tordnet på det verste,
latt smale være smale og stukket tilgårds. Nu er smale
trafikken en ganske annen. Nu kjører smalen til heis
i bil. I store lastebiler blir sauene anbragt i to etasjer, og
slik kan man på kort tid få mange tusen sau til heis på
Rogalands mange gode veier.

Om høsten har vi så slakting. Bare i Egersund slaktes
pr. høst ca. 12000 sau.' Fra Rogaland blir en god del sendt

... Mengden av saueslakt ved slaktehuset i Eigersund har siden dette
ble skrevet øket kraftig og ligger nå årlig på mellom 30000 og
35000 dyr.
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til Oslo hvor det går under navn «Stavangerlam«. Men det
er nå ikke lam fra Stavanger alt, for en del er nå Dalasau.

Det som særpreger dette slaktet, er at det er småbent,
lubbent, kjøttfullt og delvis marmorert. Så har det en saftig
aromatisk,' litt søtlig smak, riktig fint. Dette er nettop
p.g.a. de utmerkede smalebeiter i Vest-Norge. Det fine
smalegresset nyspirer efterhvert som sneen smelter opover.
Vintrene er forresten så å si snebare, og det gjør at bl.a.
Rogaland er som skapt for sauehold.

Smalekjøttet er Dalanes, ja vi kan si hele Rogalands
nasjonalrett, og vi har mange, gamle gode retter av smale
kjøtt. Først kan vi ta «sylta lammeføda. og ·smalehove•.
Lammeføddene blev sprengt på og hengt til tørk. Og så
blev de kokt så lenge at benene var ganske sprø. Etter
gammel skikk servertes denne rett første gang på svarte
søndag, søndag før jul. En slik rett må selvsagt være
rasjonell på en ortopedisk anstalt, til avstivning aven
svak benbygning, f.e. ryggradsskjevhet og dårlig holdning.

Hode og føttene er jo bare avfall nu, men tenker vi
på all den smale som slaktes i Norge pr. år, som før nevnt
12000' bare i Egersund, forstår vi at et rasjonelt utbytte
av et slikt avfall er av nasjonaløkonomisk betydning. Vel
tillaget og pent servert er det og en herrerett. På en større
utstilling i Egersund for noen år tilbake, fikk en utstiller
utstillingens sølvmedalje og takkediplom for denne rett.
Den var såvel utstillernes som de besøkendes store sam
taleemne.

Så har vi pinnesteig. Det var smaleribbe, saltet og tørket.
Den ble stukket på steigeteinen og stekt over gloen.

Av smaleinnmaten fikk man morpølse. Man brukte:
vemmå, veien, hjerte, lunger, litt lever og nyre og så
«neiå· (krøsetJ og tarmtalgen. Av krydder var det alle
speis, ingefær og pepper og salt. Pølsene blev hengt til
tørking og speking ved siden av skorsteinen, i ognskråne.
Når de hang fra høstslaktingen var de ferdige over jul.
Morpølse blev også stekt på steigetein over gloen. Ofte

52



,
I

stektes den i åpen ovnsdør, og man holdt en fladbrød
under til å ta mot «flådet· . Den medisinske vitenskap
vil vite at morpølse er et næringsmiddel av meget høi
verdi.

Videre har vi smalerull, og .Iær og bøga. som hang til
speking (lær av lår og bøga av bogl .
I gamle dager hadde man noe som het kjøttslåne som
hang i «rode. på loftet. Det var en tykk stokk med huller
i, og gjennem hullene gikk der sterke tverrkjepper, ca.
10 stk. Her hang det meste' av gårdens kjøttforsyning:
«lær og bøga, smalaside, morpylsa, smalerull, hove og føda,
neiå, nyrnefett til kompedott og så timiansdusken.' Når
man så hadde bruk for noe gikk man op og «skar ned•.

Når Egersunderen kommer til gårds med konå si, sa bon
den: .Nei kå ska me finna på te mad når de' kjerne slige
folk? .He, mad," sa gjesten, .du he vel kjød i rode, flad
brød på lopte og jordeple i kjedlaren!. Kjøttslånets stør
relse var uttrykk for gårdens velstand og husmorens
hjertelag.

Så kommer vi til en yndet rett, nemlig kompe. I Dalane
sier vi kompe, mens man i Ryfylke og på Jæren sier
komla. Av kompe har vi mange sorter, men de vanligste
"r rivkompe og blodkompe. Det er poteter som er hoved
faktoren i kompene, med tilsetning av mel, helst gryn
mel, og en blanding av andre melsorter. Der er ikke to
gardakoner som lager kompe likt. Men pointet, centret
i kompå, det er dotte{l.· Neiå, eller nyrnefett hadde man
hele året rundt til kompedott. Og dotten i kompå blev
aldri for stor. Størrelsen på kompene var høist forskjellig.
På Njå på Jæren har man nok brukt små komper etter
Alex Kiellands: mangfoldige og små, som komlene på Njå.

Forbruket var også forskjellig. Småbarna på Jæren
synger: Han Ola sko ut og tenna pibå si, så hørte'an
det romla i komlegrydå si, så sprang han op etter gaffel
og kniv, Og 24 komle gjekk i Ola sitt liv. Til kompe hadde
man .flåd. å dyppe i.
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Det alm. brød før var flatbrød. Av dette har vi 2 sorter,
potetbrød og vassbrød. Potetbrød er det almindeligste, og
med tilsetning av havremel. Bakningen foregikk ved siden
av bakstehedlå i gruå. Brenselet var torv. Det var en til å
steke og en til å bake. En flink bakstekone skulle kunne
prestere 7 tjug på dagen. Leivene var store, så store som
bare hedlå tillot. Med hensyn til stekningen gjaldt det
at den var langsom uten at det brente.

I flatbrød brukte man helst havremel. Jæderhavren er
en gammel god havresort. Den er mer lodden, har mer
agner enn de fleste andre sorter, men så er den også fetere
og mere aromatisk. Det gjelder bare å tørke den godt.
I gamle dage tørket de korn på tusså. Det var tykke
jernplater som var opmurt ved siden av skorsteinen, med
karm på. Her også blev det fyrt med torv. Pointet var
at kornet ikke måtte få for sterk varme. Det måtte ikke
.kneste. på tusså. Helst skulle det ikke være varmere
enn at man kunde røre med hendene. Ellers brukte man
turketre å røre med.•Me ede ikkje meir enn me kan
gje oss tid til å turka og mala det rektig godt,- sa en
gammel truen bonde, som var bekjent for å male et fin
fint havremel hjemme på kvednå. Hver mann hadde helst
sin egen kvern, for det er et gammelt ord som sier at
.det er tre ting en ikke skal ha sammen med sin nabo,
nemlig kvednå, øyken og konå."

Man mol om nettene, og det er derfor vi har all den
kvernhuspoesien vi kjenner til. Man gikk da med skjå
lykt. Melet hadde de så i hid. Det var en sekk, laget på
den måten at 2 saueskinn var sydd sammen. Benene på
skinnet dannet da fatler og halsen dannet åpningen eller
kjeften. Og dyden med hide var at kjeften var stor. Om
noe som var riktig velstappet brukte man uttrykket -vid
som ei hid., det kan en høre somme gamle si enda.

Da heleren til Ole Høiland kom til Egersund for å selge
sølvtøiet som stortyven hadde stjålet hos Gabriel Kirsebom
i Sogndal, da bar han hide på ryggen. Gateguttene sprang
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da efter ham og nappet ham i hide og ropte: .He du ståle
hide? Han slenger da hide av sig idet han ropte: .Eige
du meir i 'en enn eg, så kan du ta 'en.· På sølvtøiet stod
monogrammet G. K., altså Gabriel Kirsebom, men Gunnar
Tjødden (Tjørn) la det ut med G. for Gunnar og K. for
Tjødden. Om Ole Pedersen Høiland skriver Jakob B. Bull.

Tilbake til maten. Flattbrødet var på bordet hver dag,
ellers satt ikke maten unna. Så laget de bede. Da ble flad
brød sammenlagt med kjød og flesk og jordeple, eller
fisk og jordeple, gjerne også·smør «imydlå•. Så var det
sur melk til, eller kjinne-melk.

Til kvelds var det havregraut og sur melk. Grauten
blev kokt annen hver dag i skumringen, og den ble stam
pa og kokt både lenge og vel. Det hendte at de kokte
graut for hele 8 dager på en gang. Skorpen på grøten
blev gjerne benyttet som deksel. Denne blev brettet til
side når de tok av grøten, som da holdt sig fin og myk
under, og så brettet over igjen. Enkelte holdt det for
en stor uskik.k å spise skorpen. En gammel bonde uttrykte
sin misnøie med dette med å si: .Eg liga ikkje at de ede
hedlå i grauden.•

Hver .apta., høytidsaften, var det risengrøt, lefse, fersk
fisk og varme jordeple. Det var fast skikk. Dertil kom
smør, ost, dravle og gome. Ellers var det salt fisk alle
annendage og alle mandage. Den typiske egersunder la
derfor hvert år under torske- og seiefisket minst 60-70
fiska til huset. Som bekjent er det 52 mandage i året, og
da trengte man såpass hvis man ikke vilde risikere at
beholdningen slapp op til neste forsyning.

Ølbrygningen foregikk hvert år før jul. Halvparten av
ølet blev spart til vårvinna. Når de hadde brygget gikk
grannene skiftesvis til hverandre og smakte på juleølet,
for efterpå å samles i stova og synge julesalmer. Om øl
bollene har jeg nevnt før.

Dette var kostholdet i de gode gamle dage. Nu er
det litt anderledes. Til slutt vil jeg dra en sammenligning
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mellem en spiseseddel fra 1814 og en fra 1914. Begge fra
Dalane.

Først 1814: Efter et par timers arbeide på fastende hjerte
var det morgenmat kl. 6-7. Den bestod av velling av havre
eIler byggmel, kokt i geite- eller kumeIk, eller vassvelling.
Dertil havreflatbrød med smør og knøost hvis man hadde.
Kl. 10-11 var det mattid. Da var det havregrøt og sur
melk, eller jordeple og sur melk. Kl. 2-4 var det nonsmat.
Tiden kunde variere på de forskjellige steder. Nu var det
smalekjød og suba; i sesongen ørret og ål, ellers fisk,
fladbrød og smør. Så tørrkokte neper og poteter, og sur
melk til å dyppe beden i. Kveldsmat var i 7-8 tiden. Da
var det varme jordeple og sur melk, sålenge jordeplene
varte, ellers havregrød og sur melk eller sod!.

Spiseseddelen fra 1914 er en -smule. anderledes. Dagen
begynner med morgenkaffe kl. 6. Til denne er det marga
rin og skjeva. Skjeva er a v mykt ovnsbrød av siktemel.
Så er det frokostkaffe kl. 9. Også margarin og skjeva.
Kl. 11 var det formiddagskaffe, også et stykke mat til.
Middag kl. l var som tidligere nonsmat. Efter middags
hvilen er det ettermiddagskaffen kl. 2, «sukkerdråpen•. Kl.
4 er det mellem-matskaffen med margarin og skjeva til.
Til kveldsmaten kl. 8 brukte man op levninger fra mid
dagen, separert melk og grøt, eller margarin og skjeva.

Man har undersøkt tennene hos en 80-åring som levet
efter spiseseddelen av 1814, og hos en konfirmant, 14 åring,
som levet efter spiseseddelen av 1914. Hos den første var
alle tenner ubeskadiget, hos den siste var alle tenner
beskadiget. Det er ikke bare her i Rogaland at spisesed
delen av 1914 brukes delvis ennu.

Det er mitt håp at det jeg har hatt å si vil få oss til
å tenke på våre forfedre, lære av dem og holde fast på
gamle gode tradisjoner. Det vil knytte de forskjellige
generasjoner sammen og bidra til vår kulturelle utvikling.

(Fotnotene i denne artikkel er satt til av Arvid MidbrødL
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Fasgard, fasgardløer og litt om gammel
byggeskikk i Dalane

av Arvid Midbrød

Byggeskikken på landet i Dalane har vært lite påaktet
av vitenskapen. Mens det er skrevet to store bind om bebyg
gelsen i Dalane og på Jæren i folkevandringstid og vikinge
tid,' er det bare spredte opplysninger å finne i den viten
skapelige litteratur om bebyggelsen i Dalane i de seinere
århundrer. Dette til tross for at en forsker sier at .byg
ningshistorisk er det ingen tvil om at Jæren og Dalane
representerer det mest alderdommelige strøk i distriktet
(Sørvest-Nor~e)•. '

Fjøsene i Dalane har vanligvis vært bygget av gråstein
og løene ofte som fasgardløer, det vil si med riskledning
i stedet for bord.

Et fenomen som tidligere ikke har vært omtalt fra Da
lane er fjøs med ildsted (grue). Et slikt steinfjøs står enda
på den ubebodde gården Imeseid i Helleland (nå i Eiger
sund kommune). Det fortelles at det også har vært slike
på flere gårder i Hellelapd, bl.a. på Auglend under Møgje
dal. Dessuten skal det ha vært et slikt på Laupstad i
Eigersund.

1 Jan Petersen: Gamle gårdsanlegg i Rogaland I-Il. Oslo 1933 og 1936.
2 Marta Hoffmann: Gamle fjøstyper. By og bygd. 18. bind, Oslo 1966,

s. 123. - Foruten i siterte artikkel kan en finne kortfattede opp
lysninger om bebyggelsen i Dalane i samme forfatters skrift OlJær
huset-, Oslo 1943, S. 85 ff., i Erling Nielsens artikkel -Sygningsskikk
i Dalane,. i Stavanger Turistforenings årbok 1929, s. 165 ff., Wilse
og Kielland: By og bygd i Stavanger amt. Stavanger 1915 og For
tidsminneforeningens årsberetning 1926, s. 106 ff.
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Ildsted i fjøset var nokså vanlig i visse strøk på østlan
det, men forekom bare nokså sporadisk i Telemark og Se
tesdal. Ellers i Rogaland finnes et slikt fjøs på Auklend
i Lyse fra siste halvpart av 1700-årene. Under utgravingen
av et gårdsanlegg fra jernalderen på Ullandhaug ved Sta
vanger har arkeologene funnet rester etter ildsted i fjøset.'

På Imeseid i Helleland står forøvrig enda en primitiv
stavløe. En slik finnes også på Kjervall i Eigersund. Begge
disse har nå kledning av bord, men den sistnevnte har
tidligere, til inn i dette århundre, hatt fasgardkledning.

Det eneste fenomen innen Dalanes byggeskikk som har
vært gjenstand for en særskild avhandling er fasgardløene.
I en artikkel i Universitetets oldsakssamlings årbok 1935-36,
s. 132-142, har arkitekt Halvor Vreim en artikkel ·Fas
gardløer og brakekledning. Går de tilbake på forhistoriske
byggemåter?- Vreim beskriver fasgard-teknikken på føl
gende måte:

.1 fasgardveggene fylles rurnmet mellom to staurrekker
.fasgardsledner-, til opunder taket med mindre, helst
langvoksne, bjørkebusker. Den ene rekken festes ved hjelp
a v trenagler eller spiker på yttersiden - og den annen på
innersiden av svil og stavlegje. Buskene legges i veggen
med kvist og løv på, men allikevel ble det et veldig for
bruk som krevet stor tilgang på materialer. Bjørk egner
sig best, for den faller med sine myke kvister tettest sam
men og den bør hugges og legges i veggen ved St. Hans
tider, for da sitter løvet best. Tykkelsen på rislaget svinger
mellem 15 og 30 cm. Der hvor huset er mest utsatt for vær
og vind er veggene gjort tykkest. Utenpå blir de av og til
kledd med briskekvister, som er stukket inn ifasgarden,
nedenfra og oppover.-

Fasgardkledning ble brukt til løer på store og små går
der og til utløer. I Dalane har det i århundrer vært snaut

3 Jon Bergsåker: Eldstad i fjøset. Frå Haug ok Heidni 1969, nr. l,
s. 224 ff.
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med skog, og derfor har denne materialbesparende bygge
metode hatt en særlig rik blomstring her. Fasgardvegger
i en løe regnes for å være bedre for høyet enn bordkledning,
fordi fasgarden gir en luftig og samtidig tett vegg mot
regn og snødrev. Kanskje har også det fuktige klimaet
Dalane vært medbestemmende ved valg av byggemåte.

Arkeologiske utgravinger andre steder i Norden og i
Europa tyder på at denne måte å tette veggene på er
meget gammel og kan -ikke ,tilhøre den nyere tid, men
må gå tilbake på eldre - ja meget gamle byggemåter
som nu er ukjent hos oss-o (Vreim).

Utbredelsen av bruken av fasgard er ikke undersøkt,
men synes å ha hatt sitt tyngdepunkt i Sokndal, Heskestad
og Helleland, men har også vært kjent i Eigersund og
Gjesdal.' I Bjerkreim, som ligger mellom bygdene Helle
land, Heskestad og Gjesdal har fasgardløer visstnok ikke
vært brukt. Torvald Austrumda1 skriver bl.a. om gamle
byggeskikker i Bjerkreim i Sem Austrumdals bok -Bjerk
reim herad- _(Stavanger 1932), S. 294, men nevner ikke fas
gardløer. Trygve Fuglestad kjenner imidlertid fra Bjerk
reim et verb fasgara, lage en gard (stengseIl av bjørke
greiner.~

I gamle dokumenter og protokoller vil en sikkert kunne
finne atskillig om fasgardbebyggelsen i eldre tid. O. G. J.
Ueland omtaler et kjøkken med fasgardkledning av einer
kvister på Ramsland i Helleland fra første halvpart av
leDO-årene, og sier at ~alle kjøkken i den tid kun bestod
av' risvegger» ,6

Når det gjelder selve ordet fasgard, så har forskerne
visstnok aldri gjort noe forsøk på å trenge til bunns i det.

4 En fasgardløe på Haugamork i Gjesdal er avbildet i FrA bygd og
by i Rogaland 1959, s. 130.

5 Stavanger Aftenblad 29. april 1969.
6 Rogaland Historielag. Arshefte 1933, s. 46. - Det er overfor meg

fra interessert hold reist tvil om riktigheten av de opplysninger
Ueland her gir.
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Hans Ross fører i sin «Norsk Ordbog· (1895) oPP' ordet
Fastgard m. Klædning af Halmbundter med overspigrede
Lister el. Brædder, eller af Løv- og Lyngknipper, omkring
nye eller utætte gamle Huse. Lister og Dalane: Fasgar. Maa
ske ogsaa .Faskar•. - Han setter ordet i forbindelse med
det gammelnorske begrep fastgardr m., som i den gamle
litteraturen visstnok bare er brukt i betydningen vanske,
hindring på veien, men som opprinnelig har betydd fast
gjerde.'

Sammenhengen mellom fasgar og det gammelnorske
fastgard, tror j eg vi tør sette et spørsmålstegn ved.

l ·Ætt og Heim· 1955, s. 5 ff. har I. Berner Eikeland en
interessant artikkel .Fassgarbyen. i Sokndal.' Eikeland
kommer også inn på ordets betydning (s. 6 f.) og mener det
er beslektet bl.a. med ordet fasein, risknippe, knippe av
greiner, latin faseina (faseis) , risknippe. - Dette forslaget
synes heller ikke å være overbevisende. Marius Skadsem
sier i hvert fall om det i en artikkel .Gardsnamn og alder.
i Stavanger Aftenblad 12. mars 1956: .Det er og eit stort
mistak når han (I. B. Eikeland) trur det er nokon saman
heng mellom fassgar (av fast-gard) og dei latinske orda
på fase (les: fase?) (s. 7); den likskapen han byggjer på
er berre reint tilfeldig.•

Våren 1969 dukket ordet opp igjen i Stavanger Aftenblads
spalter i en artikkel .Tekkjedugnad i Dalane» av T. G.
Dybing (18/4). Artikkelen forårsaket en rekke leserinnlegg,
se f.eks. avisen for 2914, 915, 12/5, 13/5 og 21/5. En av leser
ne hadde aven setesdøl hørt ordet fjask med betydning
tørre kvister, særlig av gran. Ordet kunne han ikke finne
verken i Aasens eller Heggstads ordbøker, men mente at
han i dette hadde funnet opprinnelsen til ordet fasgar.
Ordet fjask er imidlertid å finne både i Ross' ordbok, i

7 Johan Fritzner: Ordbag over det gamle norske sprog (1883-1896>
og Leiv Heggstad; Gamalnorsk ordbok Cl930L

8 Se også Stavanger Turistforenings årbok 1929, s. 132.
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Alf Torps Nynorsk etymologisk ordbok og dessuten i Olav
T. Beito, Genusskifte i nyncrsk (Oslo 1954), s. 178. Disse
ordbøkene viser at betydningen «små turrkvist« er sekun
dær, og ordet fjask kan derfor ikke brukes til forklaring
av ordet fasgard.

I Ivar Aasens ordbok finner vi ordet pas n., «Rils, Kviste
eller løse Grene. Hardanger, Hallingdal. Hertil Pasgard m.,
Rilsgjærde. I Hallingdal Pasgar, og Pasuggar (for Pasut
gard) _. Alf Torp har i sin Nynorsk etymologisk ordbok
vansker med å finne dette ords etymologi, men sier bl.a.
«kunde høre sammen med østsvensk og sydsvensk pasa,
rasle«, og sier videre, ·Pas er ikke ganske ensbet. med
bas.- Dette siste er intetkjønnsordet bas, lite kratt, klynge
av små trær.

Når vi så tar for oss ordene fasgard, pasgard og pasut
gard, må det vel være helt klart at annet ledd er ordet
gard, gjerde. Forleddene fas- og pas- ligger i sin betydning
så nær hverandre at vi må kunne antyde at det er to
former aven og samme rot.

Ross har skrevet opp ordet fassa f. fra Sogn med betyd
ningen trevl. Torp finner dette ordet igjen i svenske og
danske dialekter og i flere andre indo-europeiske språk
med betydninger som hengende tråder, trevler, pelskledd,
lodden, dunet osv. Han mener at opphavet til ordet er å
finne i en indogermansk grunnform pes eller pas, blåse,
vifte. Denne ordstammen mener Torp er nær beslektet med
nyslavisk pahati, blåse,.gammelslavisk pachati, ventilere og
serbisk zapaha, ånding på. -

Når vi ser på de forskjellige former og betydninger av
de nevnte ord, må vi medgi at de gir visse ideassosiasjoner
når vi sammenstiller dem med ordene fasgard og pasgard.
Jeg mener at disse to ords betydning er il finne i ovennevnte
ordstamme. Fasgardveggenes utseende kan godt sammen
liknes med hengende tråder, trevler, pelskledd, og den indo
germanske ordstammens betydning blåse, vifte, sammen
med de beslektede formers betydning, ventilere, ånding på,
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minner oss nettopp om det karakteristiske med fasgard
løene. Vinden blåser gjennom risveggene og tørker høyet,
mens regn og vete preller av på kvistene.

Det har i mange år vært Dalane Folkemuseums ønske
å få hånd om en fasgardløe, men finansene har aldri
strukket til. Det vil være et stort tap for distriktet og lan
dets bygningshistorie om fasgardløene skulle gå over i his
torien uten synlige spor.

Det er i det hele tatt en preserende oppgave for norsk
etnologisk gransking å utforske den karakteristiske og
alderdommelige byggeskikken i Dalane som det nå bare er
noen ganske få rester igjen av.

62



Stedsnavnstudier

av Arvid Midbrød

Få mennesker tenker nok over at en spesiell sort for
tidsminner daglig er i bruk blant oss og er en absolutt
nødvendighet i ethvert folkesamfunn. Våre gamle steds
navn som er overlevert fra ættledd til ættledd er fortids
minner og kulturminner av høy rang. De forteller ikke bare
språkhistorie, men i mange tilfeller også om liv og leve
måte i gammel tid. A samle inn stedsnavn og historiske og
topografiske opplysninger om dem, er en viktig del av
kulturvernet. Studiet av stedsnavn har interessert meg i
en årrekke. I årgangene 1950, 1954, 1955, 1960, 1961, 1962
og 1963 av Rogaland Historie- og Ættesogelags årbok Ætt
og Heim har jeg hatt en rekke artikler om stedsnavn, og
jeg tar tråden opp igjen her og meddeler iakttakelser og
tanker jeg har gjort meg opp 'om en del navn.

Skjæveland
Dette navn finnes som gårdsnavn i Bjerkreim i Dalane

og i Høyland på Jæren. I følge Norske Gaardnavne, bind
X (forkortes heretter til 'NGl, er den eldste kjente skrive
form for navnet i Høyland .a Skialfualande. (1329l. Ved
omtalen av disse to navn i NG vises det til gårdsnavnet
Skjevrås i Sokndal. Det antas at disse tre navn har sin
opprinnelse i et gammelt ord skjolf f., som bl.a. kan bety
hylle, flat avsats i en li eller fjellside. Den opprinnelige form
for Skjæveland menes å ha vært Skjalfa(rlland og for
Skj evrås Skj alfaråss.

Nå våger jeg ikke å påstå at NG's tyding av navnene
er feil, men etter stedsbeskrivelsene å dømme virker det
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som om en må tøye betydningen av ordet skjolf 'nokså

langt for å få det til å stemme med terrenget.' Jeg vil

derfor prøve med en ny tolkning. Kan Skjæveland være

dannet av ordet skav, gammelnorsk skaf n., «Skav, Bark

som skaves af Træer for at bruges til Kreaturføde». (Fritz

ner). Det tilsvarende verbet skava betyr, «med skarpt red

skap skrape, skjære, spikke (i overflaten særl. av noget

hårdt) slik at der dannes tynne fliser, smuldrer el. lign».

(Norsk Riksmålsordbok).

Ivar Aasen har i sin ordbok betydningen «skrabe, afskra

be, f. Eks. Bark af Træer. Skava aat Buskapen: skave Bark

til Foderhjelp•. I noen norske dialekter heter det å skjeva',

og denne form mener jeg også å ha hørt i Bjerkreim.

Det er velkjent at bøndene helt opp til vår tid skavet

bark av trærne til kreaturfår. Dette var også velkjent i

Dalane og til dels også på Jæren. I en notis «Den harde

vinteren og fåret. i Dalane Tidende for 21. februar 1940

forteller Anton Birkeland om skaving i Helleland, og i

Bygd og by 1946, s. 70 f., forteller Marta Hoffmann om det

samme fra Bjerkreim.
Navnet Skjæveland skulle da bety, land der det ble tatt

skav. Den gamle skriftformen Skialfualande fra 1329 taler

muligens mot en slik tyding, men om en må legge avgjøren

de vekt på denne ene skriftform, tør jeg ikke uttale meg.

Tør vi sette opp en gammelnorsk form Skefi (rlland for

Skjæveland og Skefirås for Skjevrås? Gårdsnavnet Skjevrås

har enstavelses tonelag, hvilket vanligvis tyder på at en

mellomstaveise er falt ut'

I NG X, s. 11 f., 54 og 173. - Sem Austrumdal: 5jerkreim herad,

Stavanger 1932, S. 256 og Ola Aurenes: Høylands gards- og ætte

soge. Stavanger 1954, s. 34l.

2: Andreas Ropeid: Skav. Oslo 1960, s. 8. - Denne avhandling b~hand·

ler utførlig alle sider av begrepet skav.

3 NG oppgir feilaktig tostavelsestonelag. - Jfr. Ætt og Heim 1961.

s. 164. - Gårdsnavnene Lauvås og Lauvland i Sokndal (NG X. s. 13

og 20) kan kanskje også ha sammenheng med sanking av dyrefor,

lauving?
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Det er kjent at en rekke norske gårds- og stedsnavn
inneholder ordet skav. Se om dette i Ropeids -Skav., s. 54 ff.

I denne forbindelse kan en minne om at det kjente gårds
navnet Eskeland er dannet aveski, en avledning av tre
navnet ask. Vi kan da sette opp lyd-parallellene ask 
eski og skav - skevi.

Horve
Også dette navn forekommer som gårdsnavn to stedet

i Rogaland. I Eigersund (g.nr. 37) og i Høle (g.nr. 18).
Horve i Eigersund har i lang tid ligget øde og har vært
brukt under g.nr. 16 Puntarvoll. NG mener at navnet her
kan komme av et gammelt navn på det lille vassdraget som
renner ut av Horvevatnet, Horfa eller Horfu, som skal
være beslektet med hverfa, -dreie sig omkring, danne en

Det har i gammel tid vokst storsl?Og flere steder i Eigersund.
Disse trestammene er dradd opp 'ra myr ved Horve.
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Kreds eller krum Linie.. (NG X, s. 87l. Dette skulle sikte
til at den nevnte elv gjør en rekke skarpe dreininger.
Vassdraget har imidlertid ikke noe fremtredende krong
let løp og det er vanskelig å se at den foreslåtte forklaring
kan være riktig.

Horve i Høle ble i 1347 skrevet Haruidar, og NG sier
«synes at være sms. med vidr m., Skov". Forleddet menes
også her å komme av et elvenavn. Av flere muligheter
nevnes også det elvenavn som er omtalt under Horve i
Eigersund. Navnets gammelnorske form skulle da være
Horfu-vidar, skogen ved elva' Horfa.

A tolke disse to likelydende navn på forskj ellig måte,
mener jeg er betenkelig. Jeg kan godt tenke meg at den
gammelnorske form for begge har vært Horfu-vidar, slik
NG foreslår for det ene, men jeg mener at betydningen er
en annen enn den som blir antydet. Betydningen av første
leddet Horf-, «dreie sig omkring» eller «vende sig i en eller
annen Retning» peker direkte hen på skogen. Navnet
betyr rett og slett omdreid, kvorven skog, eller med et
annet ord Rotvelt, som jo også finnes som gårdsnavn
(g.nr. 26 i Eigersund, NG X, s. 85). Jeg har selv sett kjem
pestore trestammer som har vært dradd opp fra myr eller
vatn ved Horve i Eigersund. Etter storstormen natten til
22. september 1969, var det tusenvis av rotveltede trær å
se her i distriktet. Navnet Horve kan kanskj e sikte til en
slik naturkatastrofe, eller det kan være rikdom på vel
tede trær fra forhistorisk tid i myr og vatn som har for
anlediget navnet.

Horve-området i Eigersund har også i ny tid vært brukt
til skogplanting.

Myntangen
Under arbeidet i en kommunal navnekomite for Eiger

sund kommune, har jeg notert opp et merkelig navn på en
lokalitet i Hestnes i Eigersund (NG X, s. 82). Vi hadde fått

66



regnet opp og plassert på kartet en rekke navn, bl.a. Lyngc
tangen og-Svartetangen, men da navnet Myntangen skulle
plasseres, viste det seg at dette i motsetning til de to andre
ikke var navn på en tange, men på en liten bukt eller poll.
Navnet uttales Mynntannjen (med tostavelses-tonelag) og
har for annet ledds vedkommende nøyaktig samine uttale
form som de navn som er sammensatt med naturordet
tange. Jeg spurte meg nøye for og fikk av flere bekreftet
navnets form og plassering. Mynntangen har fra gamlIleI
tid -vært .brukt _som havn for småbåter, og er som -nevnt
en ganske liten poll som er vernet mot havet aven holme.
På begge sider av denne er det så pass stort innløp at ro
båter. kan passere gjennom. Det står enda et par gamle
sjøbuer ved ·pollen. En liten ubetydelig bekk renner ut
mellom steinene.

En tanke streifet meg nokså snart. Kan vi her ha å
gjøre med et navn sammensatt med det gamle ordet -angr,
med betydningen trang vik eller fjord, som er kjent i for
skjellige former i en lang rekke norske fjordnavn? Ordet
er så gammelt at det allerede var gått av bruk som ap
pellativ da den gammelnorske litteraturen ble skrevet.
Kjente navn som Stavanger, Tananger og Hardanger m. fl.
inneholder dette ord. Merkeligere er det at det også finnes
i navn som Mang i Eigersund (NG X, s. 85)' og Tjong i
Finnås eNG XI, s. 127). Tjong er i eldre tid skrevet Tjo
anger. Navnet Stavanger finnes også flere steder som gårds-

4 I Stavanger Museum. Arbok 1964, s. 81 sier Per Hevda: -Ved botnen
av den trange Djupvåg i Eigersund ligg garden Mang som viser
oss klArt at vågen har bore eit opphaveleg angr-namn, som er gått
or bruk om sjølve vågen då namnet gjekk over til å verta nytta
om garden.-
På grunn av naturforholdene er det grunn til å tro at det er
eNesapodlen_ i Mang som er den opprinnelige angr·en. Denne er
-ei sers god hamn for småbåtar- og har et trangt innløp.
Jfr. Aamund Salveson: Eigersund herad, Stavanger 1937, S. 259 og
Arvid Midbrød: Eigersund Fiskarlag 50 år, 1918·1968, Eigersund 1968,
s. 8.
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navn, i Askvoll med uttalen Stång (NG XII, s. 245 U.)
og i Kinn med uttalen Stavång (NG XII, s. 368).

I en rekke tilfeller har navn sammensatt med -angr
fått endelsen -en, f. eks. Leangen i Asker (NG Il, s. 156),
Langangen i Eidanger (NG VII, s. 80), Malangen i Troms
(NG XVII, s. 120), m. fl. Myntangen må i tilfelle settes i
klasse med disse.

Men hva betyr så forleddet mynt? Det eneste navn jeg
våger å sammenlikne med er Mindnes i Tjøtta, Nordland
(NG XVI, s. 59). Dette er i middelalderen (1323-1331) skre
vet Myndanes, Myndines. I følge NG kan Mynda- være
en avledning av mund f., hånd. Hvis dette ord kan komme
i betraktning i vårt tilfelle, må Myntangen i Eigersund
opprinnelig ha hett Myndangr. Ordet mund - myndi, hånd
kan muligens sikte til formen på eller størrelsen av hav
nen, som bare rummer en «håndfull» robåter. Foran vo
kalen a er d-en beholdt i uttalen, men er etterhvert glidd
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over til t. På liknende måte er g-en beholdt i uttalen av
ovennevnte navn Langangen.

Navnet Myntangen har vært forelagt for den svenske
navneforskeren professor Gøsta Holm i Lund, som har
drevet inngående studier av nordiske -angr-navn. Han
sier i brev av 28. februar 1968 at ·det finns exempel på att
mycket små vikar har namn på -ang(enl. I fallet Myn
tangen ar man emellertid mycket tveksam om møjligheten
av att ordet skall avdeias Mynt-angen, eftersom forleden då
blir så svår att forklara. Myrit ar som bekant ett lånord.
Daremot ginge ett mynni-tangi utmarkt. Utmynner det nå
gon back i viken? Och ar det helt omojligt att rakna med
ordet tange, 'udde'?· Til dette er bare å si at det ikke finnes
noen tange på stedet, og den lille delvis underjordiske
b.ekken som munner ut i viken er så ubetydelig at den
neppe kan ha noe med navnet å gjøre.

Herved overlates dette merkelige navnet til språkfor
skerne, med håp om at de vil greie å løse gåten.

Haver
Om dette navn (g.nr. 6 i tidligere Ogna kommunel sier

NG X, s. 94: .Vistnok Hafvordr m., d. e. Hav-Vagten.••Strax
nordenfor Gaarden er en liden isoleret Høide, hvorfra man
har kunnet bevogte Havnene omkring, deriblandt Sire
vaag,» osv.~

Jeg har mer tro på. at det er en eller annen lokalitet
som er blitt kalt Havvakten. Den første som da faller i
tankene er det kjente sjømerket Havra-hesten (Haver
hesten) . Ola Aurenes skriver følgende om den i Rogaland
Historielag. Årsskrift 1942, s. 102: «På ein tange ved Haver
i Ogna er der ein stor stein. Set frå sjøen har han mest
likskap av ein hest, og folketunga har også gjevi han namn

5 Navnet uttales med enstavelses-tonelag. NG oppgir feilaktig tostavel
sestonelag. Jfr. Ætt og Heim 1960, s. 41.
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av Hesten, eller Havrahesten. Steinen er eit ovgamalt sjø
merke, han skal også vera avmerkt på sjøkarta, seier
deL. - Det kan være et eller annet med dens rolle som
sjømerke som har gitt den eller stedet navnet Hafvordr,
havvakten.

Merknad: Da trykkeriet ikke har de spesielle gammelnorske bok
stavtegn, o med kvist og stungen d, er det der disse skulle ha vært
brukt, benyttet vanlig o og d.
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<Joræpplestæddh
(Utarbeidd for Norsk Målførearkivl

av Amandius Skåra

I

De be mæg omm å fårtællja omm joræpplen, å dæ
ska æg jæra på dænn måden æg æ vånnde mæ når æg
skrive på minn dialekkt. Dæ føssta æg minnesst om koss
me sætte dæi, va ikkje så me jære nå. I dænn tiæ hadde
me bara små ågra. Ja, somme va så smale atta me sætte
addle dæi fæmm fåren me brugte å ha på æi sænng (Jiden
g i udtalenl. Mænn va ågran større så delte me dæi åpp
i sænnje, så-læss atta me håppte øve kvær sjætte fåra å
ikkje sætte någen joræpplefræ i dænn. Joræpplefrææ
så me sætte.. va allti grodt å skåre. Dæ va allti mor så
hadde dæ arbeiæ. Dæ konne kje jærast a åkke båddn.
Dæ sko sjåst itte att dør va grohål, hællst 2, på kværrt a be
dann, å va dør någe store .bagenna. på frææ så skar u dæ a,
å dæ ga me te kjydnann helle grisenn (eintal, grisen i
fleirtall. Kvær joræppla deltu fø dæ mæssta i 2, men va
dæi store å mannje grohåle på, så deltu jæddna i både
tri å fira. Dæ va all ti så mødje bære å sjæra dæi når dæi
va någe grodde. Dæ jore me mæ å leggja dæi udøve låpps
gållvæ å led dæi liggja dør i 2-3 vege. Någænn andre på
garen la dæi på træva i fjosæ.

Når så me hadde sitt såjiddren va dæ ti å sæddja dei.
Me tog då frææ å sæddjepålann å jækk te dør dæi sko
sæddjast. Sæddjepålann va någenn lange proddla på æi
goe spanna lange - litt aronna i spissenn å så tjokke atta
jordæpplen konne kåma ne i hålen. Pålann måtte ikkje
vera fårspisse. App i ænnen hadde dæi enn bøy så dæ
vart så ætt hanntag. Mor stakk hålen i fæmm fine rae
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å me båddnann sætte joræpplen neri hålenn. Dæ æ nå
løye atta me sae me sætte joræpple, fø me bara slæppte
dei ne i hålenn. Når joræpplen va sætte (slæppte i hålenl
tog mor (far va på skomagersarbæil æi hårrveriva å straug
øve så dæ vart måll øve di. Hu jækk allti då i dænn
fåræ så ikkje va sætte någe i. Dør komm allti ugras åpp
føre joræpplen, å då hårrva me dæi mæ hårrverivå. Dænn
va lige æi høyriva, mænn håve va uda jæddn. Me hadde
føræssten æi større hårrveriva så me brugte når me hårr
va ne kåddnæ. Mænn dænn blæi brugte på ænn annænn
måde.

Når me hårrva joræpplen så hågg me rivå ne i mållæ,
å drog så te å vællta mållæ imod åkke å snudde åpp ne
på na, så ugrasæ komm onna, å måtte daua. Dænn stora
hårrverivå drog me bara att og framm å hårrva ne kåddnæ.
Ja, dættan mæ nehårrving sko æg nåkk ikkje hatt mæ,
når æg sko skriva omm joræpplestæddlæ.

Når me hårrva joræpplen så hållt (somme sae hilltJ
me på å hågga ronntanomm 2-3 toma fø kværrt hågg,
åteslutt kåmm me øve hæile ågren. Me snuddåkke allti
når me for framøve å hårrva øve dør me hadde trøddt.

Når så joræpplen kåmm åpp så kåmm dæ au ugras
påny, mænn dæ fækk stå te joræpplen va møllefærige,
dæ vil sejja 3-4-5 tomahøge, då sko dæi møllasst. Dæ
jore me på dænn måden att me vænnta te omm kvællen,
fø då ræiste kålæ sæg åpp å blaen blæi ikkje onnagravne
når me mølla dæi. Møllinnjæ jækk føre sæg på dænn
måden att me tog æi spoa å grov åpp æi væida i dænn
fåræ så me ikkje hadde sætt någe i, å mållæ hivde me
då inn møddlå joræpplen te bæddje sien. Dæ vil sejja te
kvær hallpart a sænnjæ. Når me då hivde åpp næsste
væida blæi hæila sænnjæ klædde å så!æss måtte hæila
ugrasæ daua.

Dæ va ikkje mannje år æg kann minnasst me sætte
joræpple på dænn måden. Såmm rægæll spadde me å hæbb
da ågren omm hausten dør me sko ha joræpple te våren.
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Oæ va kje mannje år æg minnesst me sætte mæ påle.
Me bjønnde mæ ænn nye måde å sæddja dæi på. Då
brugte me bara æi vanlege spoa å spadde joræpplen ne
ittekværrt. KvinnfåUkjæ spadde jæddna to fåre fø kvær
joræpplefær, mænn dæi så va stærrkare spadde bara æi
å sætte i addle spafåren. Me passte aUti på att dør ikkje
sko bli (somme sae visst værrtal fårmødje måll på jor
æpplen (frææJ.

Så va dæ sama lækkså mæ ugrasæ å hårrvinnjæ. Mænn
nå spadde me kje lænnger åpp væide fø nå fækk me åkke
æi hånnmylla så me grov åppomm joræpplen mæ. Dænn
såg ud så æi grævhakka, mænn graveblaæ va bøydd
bagøve på yttærkanntann så mållæ skræi bære te siess å
la sæg åpp itte stillkjen. Mænn dæ va kje mannje år førr
me arbæidde åkke ænn hyppeplog. Mållskjæræ va ligt så
på hånnmyUå, mænn va mødje større. Plojjen va hælless
bara ænn særrka 2-allnelange stav (stånngl mæ ætt hål
i eine ænnen så me smøydde ætt tåg (dæ va bant far å

En solid kjøredoning utstilt i landbrull.Savdelingen
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mor så sae tåg, me boddnann sae tau, mænn me sae æi
æinetågJ. Dæ tauæ hadde han så drog plojjen, omm akks
læ å ne øve brinngå å bag onna andre armen. I andre
ænnen å stonnjæ va sjæræ fæssta. A åpp i frå sjæræ va
dæ ænn någe tjokke stav mæ ænn tværrpinne på så ænn
annænn hillt i å styrde å trykkte ne så dæ blæi passeIe
mæ måll åppitte kålstillkan.

Sæinare så fårbæra me plojjen å sætte to arma på an
bag, fø då va han bære å styra.

Mænn så komm dænn fysste krigen, å nå dænn va slutt
blæi dæ mode te å kjøba mannje nye slag masjina. A då
kjøppte me au ænn så dæi kallte fø hæsstahakka. Dæ va
au ænn slags plog mæ sjær, å frammøve va dør 2 jænn
stænnga. På dæi konne me sæddja på någænn .skrabe
jædnn» te å grava vækk ugrasæ ittekværrt. Dænn måtte
drast mæ hæsst å mannenn hænngde bara taumann oinm
hallsen å jækk bag å styrde å hillt plojjen neri å på plass.
Dør va 2 hanntag på. Me sae hanntag på plojjen å spoå,
å på kniven å hannklææ m.fl., men me sae hånnæ (handal
helless.

Somme tog te å hyppa åpp fåren å sætte joræpplefrææ
i rænnå å så grov dæi på mållæ mæ te å kjøra hæssta
hakkå midt i møddlå joræpplefåren så mållvållkjen blæi
skuva te bæggje sien. Dæ va kje addle så sætte joræpplen
på dænn måden. Somme brugte bara ænn vanlige plog
å pløydde enntenn æi svært bræie fåra å helle 2 smale
så dæi sætte frææ bara i annekvær får. Me sætte allti
frææ någe høgt i kannten a fårå fø dør ikkje sko værrta
fårmødje måll på, då konne dæi kåma så jupt att dæi
kvæltess.

Te dænnann ti hadde me omm hausten bara spatt åpp
joræpplen mæ æi vanlige spoa, mænn någen brugte gtæib.
Somme sætte spoå i foddle fårbræidde å letta hæile
klommpen åpp å framm. Hann konne då spa te to hænn
tara såmm tog i stillkjen å rissta a joræpplen å grov sunn
mållklommpen mæ hænnann. Dæi va nøye på att dæ ikkje
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sko væra itte någen så konne kåma vekk. Men somme
brugte græib i plassen fø spoa. Så va dæ någen så sa
dæi sprætta joræpplen åpp. Dæ jore dæi på dænn måden
att dæi grov stillkjen sunn mæ spoå å vippte kvær jor
æppla åpp på marrkjæ. Då trongst dæ bara å væ ænn
hænntar. Dæ va kje så gådt te å bruga græibæ te å
sprætta (elle skvættal dæi åpp mæ. Sæinare kåmm dæ
någænn græiba i hanndelænn så me kallte joræpplegræib.
Dæi hadde bara fira f1adslæggne tjøkkre anga, å dæi passte
bære te å sprætta joræpplen åpp mæ. Somme brugte te å
sprætta åpp joræpplen å la dæi liggja, å så hænnta dæi
åpp når dæi hadde læjje å torrka.

I tjueårann tog någænn te å pløja joræpplen åpp mæ
hæsst, å æg tru dæ va i sluttenn på tjueårann att dæ
kåmm någænn spesiælle jæddn så me fæssta på hæssta
hakkå. Dæi va på lag så ænn liggjanne hallmåne mæ
någen f1adslæggne anga på. Hæssten drog då hæssta
hakkå å joræpplejæddne letta då åpp hæila fåræ. Så måtte
då hænntar~an dra mæ sæg bytten længs hæila fåræ å
rissta åpp å grava sunnt mållæ mæ hænnann.

Nå hæ udvikkJinnjæ kårne så langt att dæi kan kjøba
masjina så dæi kjøre mæ trakktoren å så værrte joræpp
len åppihænnta i sækkjen sjæ!. Mænn masjinan æ så
dyre atta mannje ikkje hæ rå te å kjøba dæi å dørfø
slutta dæi a mæ å avla joræpple.
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Arsmelding for Dalane Folkemuseum 1968/69

(59. arbeidsåret)

Også i året som er gått er det utført en hel del vedlike
holds- og reparasjonsarbeider på museet. I hovedbygningen
er vinduspostene i første etasje malt og i hagepaviljongen
er verandagulvet reparert og smurt inn med karbolineum
og rekkverk og stolper er malt. Under arbeidet med vin
duene i hovedbygningen viste det seg at gardinene var
så dårlige at de ikke kunne henges opp igjen. Stuene
her representerer som kjent forskjellige tidsperioders stilart
og gardinene må derfor draperes i overensstemmelse med
interiøret. Formannen kontaktet derfor fylkekonservatoren
som satte museet i forbindelse med førstekonservator Astrid
Bugge ved Norsk Folkemuseum på Bygdøy. Det viste seg
å være meget vanskelig å få tak i brukbart gardinstoff, da
de moderne kunstfiberstoffer ikke kan brukes, men museet
har nå på konservator Bugges anbefaling bestilt en rest
bomullsvoile fra et firma i Oslo.

Trappen til hagepaviljongen var etterhvert blitt så dår
lig at det måtte lages ny.

Til landbruksavdelingens innkjørsel er det anskaffet
port. Stolpene til porten i hovedinnkjørselen er satt opp,
men selve portens utforming er det enda ikke tatt noen av
gj øreIse om.

Grunnmuren i vaktmesterboligen er fuget utvendig på de
tre tilgj engelige sidene, og innvendig er det gj ort i stand
nytt soverom til vaktmesteren. Arbeids- og oppholdsrommet
for fylkeskonservatoren er også ferdig, bortsett fra at det
må legges inn en håndvask. Fylkeskonservatoren vil komme
med forslag til innredning av rommet.
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Kjelleren i forvalterboligen er ryddet for å brukes til
magasin. Her er det nå satt opp bl. a. ovner og kister
som det foreløpig ikke er plass til i samlingene.

De gamle gravhellene som har stått oppstilt øverst i
hagen langs muren til Bakkebøs innkjørsel er flyttet ned
og satt opp i gården bak hovedbygningen.

På sjøfarts- og fiskeriavdelingen på Sokndalstranda er
det skiftet en del takstein og foretatt prepareringsarbeider
i samlingen.

Bekkekvernanlegget på Fuglestad i Ogna er også etter
sett. Her var det knust en mengde takstein som ble skiftet
ut. Kvernrennene er gjort rene og smurt inn med tjære,
og akslingen til korntørka som var defekt er satt i stand.

En vesentlig del av de nevnte arbeidene er utført av
p Magne Jørgensborg, som vi i likhet med i de foregående
i"' år har leiet hos firmaet T. Ognedal & Sønner. Herr Jørgens
CIO borg som også er medlem av styret, er meget interessert
.,., og har utført et godt arbeide. Under arbeidet på Sokndal
S!.. stranda og Fuglestad har Jørgensborg holdt egen bil, uten=- utgifter for museet.
:I
c: Jørgensborg har også arbeidet med preparering og pus-...
.. sing av gjenstander i samlingen, bl. a. er alle lysestakenec:
:I i lysavdelingen pusset. På en del gjenstander er de gamle

katalognummerlappene skiftet ut med nye skrevet med tusj.
I landbruksavdelingen er det foretatt en del ommontering

og i brannstasjonen er, alarmapparatet satt i bruksmessig
stand.

Lærer Abram Sørdal som i flere år har vært interessert
i museets arbeid, tilbød seg i fjor å ordne opp i biblio
teket. I løpet av året har han gjort et imponerende arbeid.
Han har laget hovedkatalog og emnekatalog for boksam
lingen og avisutklippsbøkene, samt personregister for sist
nevnte. Sørdal har også begynt å ordne museets store
samling av fotonegativ (plater) og fotografier. Det viser
seg at museet har reproduksjonsretten til de fleste av
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de gamle bymotivene som fra tid til annen blir' publi
sert i bøker og aviser.

Styret har planer om å få lagt inn elektrisk lys og varme
i museet. Ingeniør Gunleif Bowitz ved Eigersund Elverk
har påtatt seg å utarbeide en detaljert kalkyle over hva
dette vil koste. I den forbindelse holder Bowitz på å måle
og tegne opp samtlige av museets bygninger på Slettebø.
Ved oppmålingen assisterer museets formann.

Over materialene til Kirkegata 2 er det lagt et provi
sorisk plastdekke, da det gamle overbygget var begynt å
lekke.

Fru Astrid Jørgensborg har sydd nytt forheng til en av
himmelsengene i hovedbygningen.

Helge Slettebø har påbegynt arbeidet med å identifisere
personer på gamle fotografier. Amandius Skåra har ordnet
i blomsterbedene. Bakkebø har også i år hjulpet oss med
slåtten.

I siste året er det holdt sju styremøter, hvorav noen var
arbeidsmøter. Dessuten har formannen vært på museet
hver tirsdag i høst-, vår- og sommersesongen for å utføre
forefallende arbeid.

I høst var formannen en tur til gården Imeseid i Helle
land sammen med Sørdal. Formannen fant de gamle ut
husene her, en løe med stavkonstruksjon og et fjøs med
ildsted, så interessante at han kontaktet fylkeskonserva
toren. Denne var senere med på en tur til Imeseid, hvor
etter han tok kontakt med Eigersund Elverk som eier
gården for om mulig å få bevart de nevnte bygningene
som nå vistnok er de eneste i sitt slag i Dalane.

Teknisk konservator Donald Provan ved Stavanger Mu
seum besøkte i vinter museet sammen med fylkeskonserva
toren og uttalte etterpå at de konserveringsmessige forhold
ved museet er bra.

Museet har også vært besøkt av førstekonservator dr.
philos. Marta Hoffmann som særlig var interessert i muse
ets tekstiler.
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Konservator Bergljot Sinding har besøkt museet flere
ganger og har tatt ut en del billeder som skal stilles ut
på Henie-Onstad-museet på Høvikodden i høst i anledning
Norsk Fotografforbunds 75-års jubileum.

Ragnhild Oftedal har målt opp og fotografert museets
åklær.

Formannen har sammen med Sørdal besøkt gården
Steinberg i Lund for å forhøre seg om de to stølshusene
og en løe som museet i sin tid kjøpte på Hyttestølen under
Steinberg (se årsberetningen 1954-55). Det ble opplyst på
gården at løa og det ene stølshuset var falt ned, men det
andre sto igjen. Isak Stenberg skulle forsøke å få folk til
å inspisere huset og eventuelt reparere det på museets
regning. Stølen eies nå av Thorbjørn Stenberg.

Formannen har også besøkt fiskeriavdelingen på Sokn
dalstranda.

Museet har vært i kontakt med Sildefiskernes Fabrikk
lag på Grønehaugen på Eigerøy for om mulig å få be
vart stedet <ler det var kolerakirkegård i begynnelsen
av forrige århundre. Fabrikken har opplyst at stedet ikke
vil bli bebygd.

Formannen representerte museet ved Norske Kunst
og Kulturhistoriske museers årsmøte i Trondheim 6. og 7.
september og deltok også i dette forbunds styremøte før
årsmøtet ble åpnet. Han møtte også på styremøte i Oslo
24. januar.

. Fylkeskonservatoren _er blitt konsultert i en del saker
og han har også besøkt museet flere ganger. Han var også
i høst på en rundtur til Helleland, Heskestad, Lund og
Sokndal sammen med formannen.

Formannen har også samarbeidet med Stavanger Mu
seums registreringstjeneste for fortidsminner og har hjulpet
Riksantikvaren med opplysninger om og skaffet billeder
av antikvariske bygninger i Egersund.

Maleren John S. Wittrups billeder som har vært oppbevart
på museet og eies av museet og Egersund Kunstforening
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i fellesskap, har i vår vært utlånt til en utstilling arran
gert av kunstforeningen. Billedene er foreløpig oppbevart
på et annet sted.

Besøket på museet er ganske bra, når en tar hensyn
til at det bare har fast åpningstid hver søndag. Utenom
denne tid må det avtales tid for besøk. Skoleklasser besøker
stadig museet. Ved disse besøk benytter vi i størst mulig
utstrekning Jørgensborg og Sørdal som omvisere. I de til
feller det er aktuelt refunderes tapt arbeidsfortjeneste for
omviserne over skolebudsj ettet. - Det er skrevet til skolene
i Dalane for å få enda bedre kontakt med disse.

Rogaland Lektorlag besøkte museet i forbindelse med
sitt årsmøte her i byen i vår, og Egersund Rotaryklubb
la ett av sine møter til museet, hvor det ble foretatt omvis
ning og gitt orientering om museets arbeid.

Det er vedtatt å oppkreve inngangspenger av besøkende
på gardsmuseet i Austrumdal. Her er det om sommeren
ganske stort besøk.

Under vaktmesterens ferie i juni og juli fungerte Sørdal,
Jørgensborg, Skåra og formannen som omvisere i åpnings
tiden.

Samlingene.
Også i år det kommet inn en rekke verdifulle gaver.

De viktigste eL
Et maleri av barken .Egerø> av Egersund, gave fra

Andreas Kristoffersen.
En hakkelsmaskin fra Ege, gave fra Håvard Grastveit.
Et speil med særmerkt ramme, gave fra Anna Hadland

Olaussen.
23 innrammede fotografier fra sildefiskeriene og silde

arbeidet i Egersund i eldre og nyere tid, gave fra Salmon
Dyb.

Et nålbryne funnet på Vind-Birkeland, gave fra Sigmund
Auestad.

En ovnsplate fra Kvåle, gave fra Hans J. Wetlesen og
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en plate fra Mong, gave fra Arthur Mong. Ingen av disse
hadde museet fra før.

En «tumling. (drammeskåll av bronse eller messing
med ornamenter og årstallet 1798 fra Gjeidråsen i Helle
land, gave fra Tønnes Gløbstad, Egersund.

Et stort skipsanker fra Sirevåg, skaffet til museet av
Emanuel Rodvelt.

Museet sender alle giverne sin beste takk.

Økonomien.
Fylkesbidraget har gått opp til kr. 12.000 og Egersunds

Sparebanks til kr. 800. Ellers står bidragene på omtrent
samme nivå som i fjor. Museet takker på det hjerteligste
alle bidragsyterne.

Museumsturen foregikk 25. august til Mysing, Borgar
åsen på Hæst.ad og de gamle gårdsanleggene på Lomeland
i Helleland. Am. Skåra ledet turen og formannen orien
terte om fortidsminner og stedsnavn.

Styret.
Disse er med i styret nå:
Arvid Midbrød, formann
Øistein Feyling, statsoppnevnd, varaformann
Sverre Pedersen, kasserer
Magne Jørgensborg
Amandius Skåra
Helge Slettebø.

Egersund, 29. juli 1969

Arvid Midbrød (sign.)
formann i styret
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Årsmelding for Dalane Folkemuseum 1969170

(60. arbeidsåret)

I fjor høst viste det seg at et par av veggene i land
bruksavdelingen var sterkt angrepet av maur. Det ble fra
sakkyndig hold framholdt at reparasj onsarbeid måtte settes
i gang straks, og dette ble utført i vinter.

Som nevnt i forrige årsmelding har styret en tid hatt
planer om å få lagt inn elektrisk lys og varme i museet.
Disse planene har det vært arbeidet intenst med hele året.
Ingeniør Gunleif Bowitz og formannen har målt opp
samtlige bygninger på museet og Bowitz har utarbeidet
plantegninger. Fylkeskonservatoren var i fjor flere turer
på museet i sakens anledning. Han har også konsultert
andre faglige instanser for å få råd og rettledning med
hensyn til installasjonen som byr på en rekke problemer
av interiørmessig og konserveringsmessig art. Dessverre
ble fylkeskonservatoren syk før jul, så den museumstek
niske side av saken ble liggende uløst en tid. Da det des
sverre dro ut med fylkeskonservatorens sykdom ble det
gjort henvendelse herfra til Norske Kunst- og Kulturhisto
riske Museers landsforbund for om mulig å få saken på
glid igjen. Spørsmålet ble ført opp som egen post på et
styremøte i Oslo 2. juni. Undertegnede ble som varamann
i landsforbundet innkalt til møtet, og fikk her råd og tips
som fikk saken i gjenge igjen.

Førstekonservator Jan Hendrich Lexow ved Stavanger
Museum har etter henvendelse fra oss vært så vennlig å
komme hertil og har gi tt råd med hensyn til plassering
av lyskilder og valg av armatur. På grunnlag av dette har
Bowitz utarbeidet en arbeidsbeskrivelse over 1. etappe av
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arbeidet - jordkabelanlegget til byggene. Dette er det
innhentet anbud på. Bowitz er nå igang med å lage be
~krjvelse over selve installasjonsarbeidene, som så straks
vil bli sendt ut til anbud, slik at vi kan få en oversikt over
hva det vil koste.

Museets kombinerte bibliotek og kontor har på gr:unn
av dårlig isolasjon bare kunnet brukes som arbeidsrom
om sommeren. Ved oppvarming har det vært tilløp til
kondens på de tre ytterveg~erre. Det har lenge vært klart
at noe måtte gjøres med dette. Man var i alle tilfelle nødt
til å isolere rommet, hvis det skulle legges inn elektrisk
varme der. Styret vedtok derfor i vinter å foreta isolering
av tak, vegger og golv. Arbeidet ble utført i forbindelse
med reparasjonen av landbruksavdelingen. Etter søknad be
vilget Norsk Kulturfond kr. 10 000,- til disse ekstraordinæ
re tiltakene. Det er nå også laget faste bokhyller i biblio
teket, ialt 95 meter. Den gamle vedovnen og branntavla
er fjernet og det er lagt nytt belegg på golvet. Det er lagt
opp permanent lysanlegg i rommet og satt opp to termo
statregulerte panelovner som foreløpig bare kan utnyttes
delvis på grunn av manglende strømtilførsel.

Snekkerarbeidene er utført av firmaet T. Ognedal &
Sønner og ble ledet av Magne Jørgensborg. Jørgensborg
er også seinere leid av museet til nødvendige arbeider.

I fjor måtte gardinene i 1. etasje i hovedbygningen
kondemneres. Noe gardinstoff ble innkjøpt fra Oslo i fjor
og noe hadde vi liggeQde fra før. Det gikk lenge før det
lyktes å få noen til å sy nye, men til slutt kom vi i kontakt
med fru Lilleba Tofte som har gjort et glimrende arbeide.
Gardinene er tegnet av førstekonservator Astrid Bugge
ved Norsk Folkemuseum. Astrid og Magne Jørgensborg har
montert og hengt gardinene opp. Fru Jørgensborg har også
reparert og hengt opp igjen de gamle fortrekksgardlnene
i hovedbygningen, etter at de var blitt vasket. Hun har
også vært behjelpelig med sortering og ordning av gamle
tek~tiler som er kommet inn til museet.
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Vinduene i 2. etasje i hovedbygningen er innvendig
malt med to strøk.

Taket på samtlige bygninger er ettersett og manglende
eller defekt takstein er erstattet.

I sommer er det satt opp port i hovedinnkjørselen. Ut
formingen av porten er etter forslag fra førstekonservator
Lexow og den er laget og satt opp av Magne Jørgensborg.

Det er i sommer også foretatt hovedrengjøring av hoved
bygningen og håndverksavdelingen.

Kvemhusene på Fuglestad i Ogna er stadig utsatt for
hærverk. Særlig er det taksteinene det går ut over. Hvert
år må det skiftes ut en mengde knust stein. I juli i år ble
det under en befaring skiftet ut 58 steiner.

Sjøfartsavdelingen på Sokndalsstranda ble inspisert av
formannen etter storstormen natt til 22. september i fjor.
Alt ble funnet i orden. Museets anlegg slapp i det hele
tatt meget godt fra denne stormen som ellers anrettet så
store skader her i distriktet.

Vedlikeholdet av hagen skjer ved god hjelp fra Bak
kebø. En av elevene der holder plenen i ypperlig stand.
Sletten i hagen har gårdsbestyrer Rolf Kjos-Hanssen slått
med traktor, mens Jørgensborg har tatt seg av det som
må slås med hånd. Amandius Skåra har tatt seg av blom
sterbedene.

I biblioteket har det vært en intens virksomhet, både
før og etter reparasjonen. Lærer Abram Sørdal har fortsatt
sin katalogiserings- og registreringsvirksomhet. Museet
har til dette kjøpt inn et kartotekskap bestående av 3
seksjoner a 5 skuffer. Til denne tid er det skrevet i alt
ca. 14.000 kartotekkort, ca. 2.500 hovedkort, 5.000 kort til
personregisteret og 6.000 emnekort. Museet har nå 10
bind utklippsbøker som det er utarbeidet emne- og per
sonregister til. Dette kartoteket er allerede blitt til uvur
derlig hjelp for museet og er en meget viktig kilde til
Dalanes kultur- og personalhistorie.

Sørdal holder dessuten på å utarbeide et kartotek over
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navn på tidligere eiere og givere av museets gjenstander.
Videre har han begynt å ordne museets billedarkiv.

Torbj ørn Bø har utført en rekke fotograferingsoppdrag
for museet.

Formannen har tatt opp med Riksantikvaren spørsmålet
om å få fredet flere bygningshistorisk verdifulle hus i Eiger
sund og Dalane. Bl.a. har han gjort oppmerksom på gamle
fjøs- og løetyper som nå er i ferd med å forsvinne. Det
ventes en representant fra RiJ.<:santikvaren hertil som skal
se på disse tingene.

r høst var formannen på Kjervall i Eigersund sammen
med fylkeskonservatoren og så på bebyggelsen der. Bl.a.
vakte den gamle løa med stavkonstruksjon stor interesse.

r forbindelse med Hvite Bånds planer om å føre opp et
nybygg på foreningens eiendom Strandgata 45, gjorde
formannen henvendelse til Riksantikvaren og til Stavanger
Museum for å få foretatt en prøvegraving på tomta, i hvis
nærhet det etter gammel tradisjon skal ha stått en mid
delalderkirke. Graving ble foretatt i vår. Det ble påvist spor
etter steinalderbebyggelse og en del gjenstander fra 1700
årene, men intet fra middelalderen. Seinere er det imidler
tid funnet bl.a. noen beinrester som enda ikke er sakkyndig
undersøkt.. )

Eigersund Lærarlag har kontaktet museet og bedt om
et nærmere samarbeid med skolene. Museets formann var
i vinter til stede på et møte i laget og fortalte om museet
og dets virksomhet.

Seinere besøkte laget museet og samarbeidet med sko
lene ble også da drøftet. Bl.a. ønsket lærarlaget et under
visningsrom på museet med tilhørende sanitæranlegg. Dette
er ting som museet også ellers kan ha stor nytte av, men

*) Disse er seinere forelagt for professor dr. med. Johan Torgersen
ved Anatomisk Institutt, Oslo, som uttaler: Enkelte av knoklene
er utvilsomt fra dyr, liten drøvtygger? Sikre menneskeknokler fin
nes ikke._ (A. M.J
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inå i tilfelle løses i samarbeid med skolene og kommunen.
I høst var formannen på Heskestad Bygdemuseums års

fest på Ualand og kåserte om stedsnavn og kulturminner.
På årsmøtet i Landslaget for bygde- og byhistorie i Oslo

i jUni ble museets formann valgt inn i styret for laget.
I forbindelse med at Bakkebø skal sette opp ny forstøt

ningsmur mot museets hage, har det vært litt uenighet
om begrepet .Alesundsmur., som finnes i avtalen mellom
disse institusjoner. Museet har lagt spørsmålet fram for
Riksantikvaren som har gitt en uttalelse som synes å ha
løst floken.

Formannen representerte museet ved Norske Kunst- og
Kulturhistoriske Museers årsmøte i Skien 12. - 14. sep
tember og deltok også på forbundets styremøte før års
møtet. Han møtte også som tidligere nevnt på styremøte
i Oslo 2. juni. På dette møte ble bl.a. Hovekomiteens innstil
ling om de halvoffentlige museers virksomhet og drift,
drøftet.

Fredede og andre antikvarisk interessante hus her i
byen er inspisert sammen med konservator Lexow.

I anledning museets 60-årsjubileum i år, har styret beslut
tet å utgi en årbok. Etter planen skal den inneholde en
oversikt over museets historie og billeder fra museet samt
artikler av kulturhistorisk art. Arboka vil komme i løpet
av høsten. Det er sendt ut innbydelse til tegning av an
nonser i den.

Fra fru Hanna Lorentzen er innkjøpt en utklippsbok
inneholdende fotostatkopier og avisartikler vedrørende
Egersunds historie. Det er til bruk som byttemiddel kjøpt
inn 100 eksemplarer av skriftet om Lindøy batteri skrevet
av undertegnede. Det er også kjøpt inn en del fag- og lokal
historisk litteratur. Manglende årganger av Stavanger
Museums årbok er skaffet ved bytte av dubletter.

Grøndahl & Søns Forlag har fra museet lånt en rekke
fotografier som er gjengitt i forlagets bok «Norsk familie
album.. Dessuten er det lånt ut gamle fotografier fra
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Helleland og Heskestad til -gards- og ættesoga. for disse

bygdene som nå er under trykking. En del gamle fotogra

fier som var begynt å falme er fotografert om.

Jørgensborg har preparert og nummerert nyinnkomne

gjenstander. Det samme har han gjort med en del tidligere

innkomne ting som har vært foreløpig magasinert, i alt

210 nummer.
Av nyinnkomne ting kan nevnes:

En rekke gamle fotografier, portretter og familiebilleder,

bl.a. av prester i Egersund, gave fra familien Hiorth på

Ogna, ved Marie Hiorth Lea.

Diverse gammelt verktøy, fra Anders Lagård.

Et par ski fra 1890-årene og et fornemt kinesisk sigarhus

fra Brynjulf Lunder.
En reiseskrivepult m.m., fra Nils Haarr, Oslo.

Fotografier fra Egersund og Dalane, fra Stavanger Aften

blads eigersundsavdeling.
En del gamle møbler og redskaper fra Nordstøbakken,

Hovland.
Egersund Skytterlags gamle fane.

Et vakkert krittpipehode, funnet av Helge Wersland

ved Gamleveien 65.
Skipstømmermannsverktøy.

En rekke innbundne årganger av stortingsforhandlingene,

gave fra sorenskrivaren i Dalane.

Fotografier fra frigjøringsdagene i 1945 i Egersund, fra

Hanna Lorentzen.
Alle givere, nevnte og unevnte, takkes hjertelig.

Foruten de nevnte ting er det kommet inn et par old

funn:
En skafthulløks, funnet i Nordstøbakken på Hovland

i Eigersund og en bredegget flintøks, funnet i Rundevolls

marka også i Eigersund. Begge disse er fra steinalderen

og er ifølge loven sendt videre til Stavanger Museum.

Det er i året holdt tre styremøter og et møte i styret for

Wittrups samlinger.
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Økonomien. Innektene er som i fjor. De offentlige bi
dragene viser dessverre ingen økning, og etter de store
utgiftene museet har hatt i dette arbeidsåret er den finan
sielle stilling dårligere enn på lenge. Som før nevnt har
Norsk Kulturfond bevilget kr. 10 000,- til de ekstraordi
nære tiltakene i landbruksavdelingen og biblioteket, men
disse arbeidene kom på over kr. 17000,-. Museet sender
alle bidragsytere sin hjerteligste takk.

Museumsturen ble i fjor lagt til Ogna og gikk 17. august
til Borgåsen på Lintjørn og til kvernhusanlegget på Fugle
stad. Amandius Skåra ledet turen og formannen orienterte
om fortidsminner og stedsnavn i området.

Disse er med i styret nå:
Arvid Midbrød (formann)
øystein Feyling, statsoppnevnt (varaformann)
Sverre Pedersen (kasserer)
Magne Jørgensborg
Amandius Skåra
Helge Slettebø

Eigersund, 15. august 1970

Arvid Midbrød (sign.l
formann i styret
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20.919,87
265,00
257,50

1.000,00
3.000,00

12.000,00
200,00

16.200,00

Regnskap for Dalane Folkemuseum 1968/69
Inntekter: Utgifter:

Beholdning 2217-68 Banken 20.931,46
-7- kassen 11,59

Medlemskontingent 1968 .
Entre (bøsse) .

Offentlige bidrag:
Statstilskudd 1969 .
Eigersund kommune 1969 ..
Rogaland fylke 1969 ....
Sokndal kommune 1968 ....

8.914,47
1.673,45

863,70
303,00
357,30

1.268,00
1.999,93

800,00
1.028,00

22.596,59
39.804,44 39.804,44

Andre bidrag:
Titania AlS 1967 og 1968 .. 400,00
Dalane Sparebank 500,00
Egersunds Sparebank 800,00 17.900,00
Renter av bankinnskudd 462,07
Nyinnredninger og vedlikehold .
Kontorutgifter og annonser .
Kjøp og transport av gjenstander .
Elektrisk strøm .
Kontingenter .
Forsikringer ' .
Div. omkostninger .
Avdrag pantelån .
Renter pantelån .
Beholdning 1017-69 Banken 22.562,55

Kassen 34,04

Egersund, 10. juli 1969

Sverre Pedersen (sign.l
kasserer

Regnskapet er revidert og funnet i orden.

Egersund, 28. juli 1969

Finn Feyling (sign.l Rasmus Nilsen (sign.)
revisorer
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22.596,59
400,00
300,00

1.000,00
12.000,00

2.300,00
200,00

10.000,00
25.500,00

Regnskap for Dalane Folkemuseum 1969170
Inntekter, Utgifter,

Beholdning 2317-69 Banken 22.562,55
Kassabeholdning s.d. 34,04
Medlemskontingent 1969 .
Entre og i bøssen .

Offentlige bidrag,
Statstilskudd 1970 .
Fylkestilskudd 1970 .
Eigersund kommune 1970 ..
Sokndal kommune 1969 .
Norsk kul turfond .

25.290,43
3.988,16

199,70
434,25
395,00

2.171,16
1.215,00

800,00
1.266,50

15.866,74
51.626,94 51.626,94

Andre bidrag,
Egersunds Sparebank 800,00
Sokndal Lands. Sparebank 200,00
Dalane Sparebank 500,00
AlS Tou 1969 og 1970...... 300,00 27.300,00
Renter av bankinnskudd 440,35
Annonser i Årboken 550,00
Nyinnredninger og vedlikehold .
Kontorutgifter (Kartoteker m.m.l .
Transportutgifter .
Elektrisk strøm .
Kon tingen ter .
Div. omkostninger .
Forsikringer .
Avdrag pantelån . .
Renter pantelån .
Beholdning 14/8-70 Banken 15.183,99

Kassen 682,75

Egersund, 14. august 1970

Sverre Pedersen (sign)
kasserer

Regnskapet er revidert og funnet i orden.

Egersund, 15 august 1970
Finn Feyling (sign.) Rasmus Nilsen (sign.)

revisorer
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ANNONSER



ALF ØSTEBRØT
Registrert revisor

Egersund

J ÆRBLADET
Bryne

Vinduer - Dører - Husbygging

AIo<SJliSEI,.SKAPF;T

~!J9årdyonner
SIREVÅG

HJ. KIELLAND & SØNN
Strandgt. 74 - EGERSUND - Etablert 1925

Telefoner 91400 - 91402

Bankgiro 3275.10057 - Postgiro 6 BO 33

BRENSEL - STRAFOR - ENGROS/AGENTURER

PER DANCKE

BOR*, Papir* og SjøharthandeL

Telefon 91270 - Postgiro 68005

Johan Feyersgt. 7 - Egersund



AKTIESELSKABET

EIE STENT0IFABRIK
Etablert 1882

Egersund

På Torvet i Egersund

Telefoner, Ekspedisjon 91594

Banksjef ~1204

HJ. FARDAL

Sykke!- og AutomobiUorretning

Johan Feyersgt. 12

Egersund



blandemaskiner

regulerbare trestøtter

for dekkeunderstøttelse

ribordholdere

laskemuffer av stål

Alt forsikring

shelby teknikk
elvegaten 13

4370 egersund

telefon 044-91280

ARENDALS.
FOR SIK R ING S SEL SKA B AlS

Grunnet 1860

Agentur Sverre Pedersen, telefon 91172

Egersund

EG E R.S li N D S I L D O L J E F A B RIK K

Egersund



BILS E R V ISE AlS

Arstaddalen - EGERSUND - Telefon 91050

Autorisert verksted og Ford-forhandler

Mobil bensin og oljer

STA V ANGER AFTENBLAD
Notarialbekreftet opplag for 1969

45758 aviser daglig

ODD H. TORJUSEN
Innehaver; Erik H. Torjusen

Skibsmegler
Dampskibsekspedisjon

Spedisjon - Reisebyrå - Assurans9
Strandgt. 1 Egersund

GULLSMED EDV. 1MSLANDS EFTF.
Inneh. Gohn

Johan Feyer~gt. 6 - Telefon 91246

Alt i forsikring

ODD HOVLAND
Rutebilstasjonen
Telefon 90097 ~tort'&ranb

FOR SikKERHETS SKYLD



T. OGNEDAL & SØNNER
Byggefirma

Egersund

---- -----

BJARNE HETLAND

Møbelsnekkeri

Haugen

Egersund

BRØDRENE PETTERSEN & SØNNER
Blikk- & Kobberslagere

Ventilasjonsanlegg

Telefon 91227
Egersund

DAGB:.ADET



ARNE TEIGEN
Skipsrederi

Egersund

O. H. BØE & SØNNER AlS
Grundlagt av O. Hamre 1839

Leverandører til: Landbruk - Industri - Skibsfart

G. A A R STA D & S ø N N E R

Entreprenør-, Byggmester-
og Bygningsartikkelforretning

Egersund



DALANE TIDENDE

Egersund

AlS KARL ENDRESEN

Sportsforretning

Egersund

PORSGRUNDS PORSELÆNSFABRIK OG

EGERSUNDS FAYANCEFABRIKS CO. AlS

RASMUSSENS BOK- OG PAPIRHANDEL

Egersund

FUGLSETHS BOKTRYKKERI
Egersund
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