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FORORD 

Uten den gjestfrihet, velvilje og interesse jeg møtte hos 

folk på gardene Rebnor, Øksnes, Langøy, Krossøy, Rongevær 

og Sævrøy i Austrheim under feltarbeidet, hadde det ikke vært 

mulig å gjennomføre denne oppgaven. De som ga meg losji under 

oppholdet på stedet skal ha en spesiell takk. 

Med forskningsstipendiat Arne Lie Christensen i Lindås-

prosjektet har jeg hatt mange diskusjoner, og hans råd og vei-

ledning har vært en god støtte under arbeidet med oppgaven. 

Jeg takker også de andre deltakerne i Lindåsprosjektet for 

det samarbeidet jeg har hatt med dem. 

Ved Statsarkivet i Bergen og Riksarkivet i Oslo har jeg fått 

god hjelp. 

Før og under arbeidet med avhandlingen har jeg hatt stor 

nytte av å lese Hans Trys bok "Gardskipnad og bondenæring", 

Turid Taksdals (magistergradsavhandling i etnologi) "Rundt 

Møsvatn" og J.B. Thues (hovedoppgave i historie) "Gards-

produksjon, handel og sjøtransport i jord- og skogbruksbygdene 

i Sogn 1830 - 1900". 

Vit.ass. Brit Berggren har gitt verdifulle råd under arbeidet 

med oppgaven. 

Takk skylder jeg også min veileder ved Institutt for folkelivs-

gransking, konservator Ragnar Pedersen.· 
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INNLEDNING 

Oppgaven inngår som en del avLL~dåsprosjektets undersøkelser . 

Prosj ektets hovedproblemstilling er" .•. å undersøke lyngheiland

skapet som et totalt Økosystem, og å belyse hvordan dette økosys

temet endrer seg over tid. Med lyngheilandskapøkosystemet mener 

vi det totale kystlandskapet som omfatter innmark, utmark og de 

nærliggende sjøområder". (1). Innenfor den humanistiske del av 

prosjektet er det naturlig at etnologene tar for seg " •.• arbeidsliv 

og sosialt miljø fra omkring 1900 og fram til 1975". (2). 

Lindåsprosjektets studieområde omfatter kommunene Lindås og Austr

heim i Nordhordland, og denne oppgaven er en etnologisk undersøkelse 

av det område som· utgjøres av de 6 nordvestligste gårdene i Austr

heim kommune. Det er dette området jeg kaller "Øynes". To av 

gardene ligger på Fosnøy, de andre ligger på småøyer utenfor. 

Undersøkelsen omfatter hovedsaklig arbeidslivet - i all dets mang

foldighet - i mellomkrigstiden, med et blikk tilbake til slutten 

av 1800-tallet og et blikk fram til i dag. Arbeidslivet er organi

sert i produksjonsenheter, med teknologi og ressurser som en del av 

det hele. 

Arbeidslivet er en del av det økonomiske systemet, som igjen er en 

del av de systemer kulturen tilsammen utgjør (3). Ut fra et 

historisk syn vil jeg også undersøke de andre emner som inngår 

i det Økonomiske systemet, jeg tenker da på handel, kosthold og 

sosial fordeling av ressursene i området. 

Ut fra kildematerialet er det naturlig at hovedvekten legges på 

mellomkrigstiden, slik at det synkrone aspekt blir vesentlig. 

Det er behandlingen av mellomkrigstiden som er breiest lagt opp, 

ikke minst når det gjelder arbeidslivets mangfoldighet, de sosiale 

forskjeller innen "Øynes" og undersøkelsesområdets plass i 

kommunen og landskapet. 

Mellomkrigstiden var ikke noen stillstandstid, men en overgangstid 

mellom det vi' oppfatter som "et tradisjonelt samfunn" og den 

urbaniserte landsbygda som vi finner de fleste steder i Norge 

i dag. Hovedproblemstillingen har blitt å sette arbeidslivet og 

det økonomiske systemet i "Øynes" inn i et større tidsperspektiv, 

som et ledd i de endringene som har funnet sted over de siste 

100 år, fra tiden omkring 1865 til begynnelsen av 1~70-åra. En 

beregning av områdets selvforsyningsgrad for matvarer ved 3 tids

punkter viser noe om hvilke endringer som har funnet sted. 
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Begrepet økonomisk system er allerede brukt innledningsvis. 

Historikeren F. Sejersted sier at Økonomi er "læren om hvor

dan menneskene innretter seg for å få sine materielle behov 

tilfredsstilt" (4). Vi skjønner at med en slik oppfatning 

av Økonomi blir det et omfattende begrep. "Menneskene 

sine materielle behov" er det sentrale i definisjonen. 

Disse behov består· i sitt mest fundamentale av et naturbestemt 

behov for mat, klær og hus. Dernest kommer kulturelt bestemte 

behov for klær og hus av en viss standard, samt mer luksuriøse 

behov. Av disse naturbestemte behov er matbehovet det viktigste 

og mest regelmessige. Men det er matens innhold av energi m.m. 

som er naturbestemt til et vis~t kaloriminimum (5), mens denne 

energiens form slik den kommer fram i matskikkene er kulturelt 

bestemt. Men grensene er vide, i India er gjennomsnittsfor

bruket ,bare 1800 kcal daglig, mens industrilandene bruker ca. 

3000 kcal pr. dag. Behovet for klær og hus er mer kulturelt 

bestemt på den måten at det behov man er fornøyd med, bestemmes 

av miljøet i langt videre grenser enn for matbehovets ved

kommende. Det samme gjelder behovet for hus. 

Om vi tar utgangspunkt i en husholdning med den materielle 

behov, kan vi studere hvordan husholdningens medlemmer inn

retter seg for å tilfredsstille disse behovene. Vi får en 

valgsituasjon med muligheter og begrensninger~ De kunne kanskje 

se~v produsere det de trengte, en annen mulighet kunne være å 

arbeide for andre mot godtgjørelse i form av naturalia eller 

penger. Pengene kunne igjen byttes i varer for å tilfreds

stille de behovene man hadde. 

Vi kan si at for å tilfredsstille sine materielle behov, har 

menneskene organisert et arbeidsliv som innbefatter teknologi 

og naturressurser for å få fram et produkt som kan anvendes. 

Handel og transport omfatter også begrepet Økonomi. 
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En annen oppfatning er at det Økonomiske er et aspekt som kan 

legges på all menneskelig aktivitet. Som Økonomisk betraktes 

da enhver handling som kombinerer knappe middel for på beste 

måte å nå et mål, men dette målet behøver ikke å være av 

materiell art. Denne oppfatningen av begrepet kan sammenlignes 

med en samling matematiske regneprosedyrer som tillater minimer

ing eller maksimering av verdien i en målfunksjon (6). Be

tydningen blir den .samme som dagligtalens "å være Økonomisk" , 

og vi bruker det helst om materielle ting. Denne definisj onen 

sier noe om hvordan individer og foretak bør handle i forhold 

til sine målsettinger. Ved studier av fortidens mennesker, 

går vi oftest ut fra at de har handlet rasjonelt "økonomisk" 

i denne betydningen av ordet. Vi kan tenke oss medlemmene 

i den nevnte husholdning vurdere: hvordan skal vår arbeidskraft 

best anvendes for at vi skal klare å produsere nok mat? 

Eller hvordan skal vi bruke lønningsposen for å få mest mulig 

av det ~i trenger for den? 

Den franske antropologen Godelier definerer Økonomi som produk

sjonen, fordelingen og konsumsjonen av varer og tjenester (7). 

Han avgrenser det økonomiske som en del av det funksjonelle 

system kulturen utgjør. Forskerens oppgave er å identifisere 

elementene i dette systemet og relasjonene mellom delene i 

systemet ved et tidspunkt (synkron analyse), samt hvordan ele

mentene og deres relasjoner har blitt formet og utviklet gjennom 

tid (diakron analyse) (8). 

Ut fra sin definisjon klargjør Godelier noen av de elementer som 

inngår i det Økonomiske systemet. Han sier ~t dette systemet 

består av produksjonsstruktur, fordelingsstruktur og konsumsjons

struktur. 

Produksjonen er de operasjoner som er rettet mot å forsyne et 

samfunn med dets materielle eksistensmidler. I produksjonen 

kombineres etter visse tekniske regler ressurser, redskap og 

arbeidskraft for å nå fram til et anvendelig produkt. Det er 

en gjensidig avhengighet mellom innsatsfaktorene ressurser, 

redskap og arbeidskraft. For å utnytte en ressurs, må man ha 

redskap som passer og arbeidskraft i tilstrekkelig mengde. 

Kombinasjonen av produksjonsfaktorene foregår i produksjons

enhetene. Dette kan være familien, gården eller industrisel

skapet (9). 
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Fordelingen besterruner formene for tilegnelse og bruk av 

produksjonsproduktet. Tilegnelsen og bruk av disse pro

duktene er i alle samfunn underlagt uttrykkelige regler, 

som definerer hvilke rettigheter ulike samfunnsmedlemmer 

har over disse produktene. 

Reglene for fordeling kan deles i to kategorier: regler 

for tilegnelse og bruk av produksjonsfaktorene - ressurser, 

bl.a. jord og råvarer - og regler for tilegnelse og bruk 

av produksjonen, sluttproduktet. Fra sluttproduktet må 

det trekkes midler til vedlikehold og fornyelse av produk

sjonsmidlene (10), og dessuten må hvert samfunn underholde 

dem som ikke produserer, barn og gamle (11). Endel av 

produksjonene betales som andel av samfunnets fellesutgifter 

til ikke-økonomiske aktiviteter som politikk og religion 

(12) • r 

Konsum av produksjonsfaktorene foregår som en opprettholdelse 

av produksjonsprosessen. Dette er konsum av ressurser og 

produksjonsutstyr. Dette konsumet foregår innen rarrunene for 

produksjonsenhetene. Det personlige konsum derimot foregår 

innen konsumenehter. 

Det personlige konsum er det samme som Sejersteds "menneskene 

sine materielle behov". 

Iblant faller enhetene for produksjon og konsum sarrunen. 

Slike enheter er typiske i fØrindustrialiserte samfunn. 

Hvordan kan denne definisjonen av et Økonomisk system anvendes 

for vårt studium av Øynes? 
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Mitt utgangspunkt er at folk i Øynes var organisert i 

husholdningsgrupper, familier. Disse gruppene av mennesker 

hadde visse materielle behov som de ønsket å til fre dsstille. 

Husholdningene disponerte en viss mengde naturre ssurs er og 

en viss mengde arbeidskraft. 

Ressursene og arbeidskraften kunne kombineres på mange må ter, 

og produktene kunne anvendes på mange måter. En stor by 

lå innen rekkevidde, og i nærheten lå andre bygder hvor 

folk med fordel produserte andre produkter~ Husholdningene 

i Øynes kunne konsumere produktene de hadde produsert selv, 

de kunne selge dem i byen eller i andre bygder. Men folk i 

Øynes behøvde ikke nødvendigvis produsere varer selv. De 

kunne også selge sin arbeidskraft som moderne lønnsarbeide re 

og kjøp~ materielle goder for å tilfredsstille sine 

behov. 

Regelmessig gjentatte handlinger innen en slik ramme kan 

vi beskrive som et system, det Økonomiske system i Øynes. 

Men vi vil se at det Økonomiske system i Øynes egentlig 

ikke var et selvstendig funksjonelt system. Husholdningene 

i Øynes byttet varer med kjøpmennene i byen, og på den 

måten var det økonomiske system i Øynes en del av et mye 

større system. Det var innen dette store systemet prisene 

på varene ble bestemt, både de varene folk fra Øynes hadde 

å selge og de man ønsket å kjøpe. 

Når vi avgrenser vårt undersøkelsesområde til Øynes og 

hvilke Økonomiske aktiviteter folk i Øynes dreiv med, 

studerer vi altså en del av et stort økonomisk system 

ut fra en gruppe aktørers plass i systemet. 



' I 

,, 

- x· -

Det Økonomiske systemet i Øynes kan vi altså definere som 

den måten husholdningene der kombinerte arbeid, ressurser 

og teknologi på ulike måter for å få et levebrød, enten 

ved selvforsyning eller handel med byen eller fjord

bygdene. 
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KILDER OG KILDEKRITIKK 

Kildematerialet for oppgaven er hovedsakelig intervjuer og for

skjellig slags statistisk materiale, som jordbrukstellinger, 

fiskeritellingen 1948, merkeregisteret for fiskerifarkoster og 

panteregisteret. Dertil kommer litterært materiale. 

Intervjumaterialet består av ca. 400 handskrevne sider, ialt 

97 intervjuer med 47 informanter; 13 av informantene har jeg 

snakket med 3 eller flere ganger og 15 har jeg hatt 2 ·intervjuer 

med. Intervjuene er av svært ulik lengde, gjennomsnittlig 

ca. 4 handskrevne sider. 51 av intervjuene er foretatt i 

september og oktober 1973, deretter 18 intervjuer i februar 

1974, 20 intervjuer i mai-juni 1974 og 12 intervjuer i februar 

1975. Intervjuene er materiale som er kommet til veie gjennom 

"forskerens" egen medvirkning. Intervjuene er alle ustrukturerte 
r 

ved at de aldri fulgte noe felles eller på forhånd oppsatt skjema, 

bortsett fra en liten huskeliste ved enkelte intervjuer. 

Intervjuene ble nedskrevet i "telegramstil", og i de fleste til

felle renskrevet samme kveld eller neste dag. Under det meste 

av feltarbeidet har jeg bodd hos informantene, og på denne måten 

ble det også mer uformelle samtaler hvor det ofte kom fram 

tilleggsopplysninger som vanskelig ville komme fram under et 

forholdsvis kort besøk. Denne situasjonen ga også anledning 

til å oppklare misforståelser som vanskelig er til å unngå i 

et fremmed miljø. Jeg fikk også bedre innsikt i hvordan folk 

lever i dag, en innsikt som tildels gir oppgaven et tidsperspektiv. 

Ved intervjuer kan man skille mellom tre typer opplysninger etter 

informantens forhold til sitt stoff. Den ene typen er slikt som 

informanten har fått fortalt av andre og dermed er sekundær kilde 

til. Deretter kommer slikt som informanten har sett som barn 

hjemme, og til slutt opplysninger fra informantens eget aktive 

arbeid (1). 

Materiale av type 1 vil i dette tilfelle særlig utgjøre opp

lysninger fra slutten av 1800-tallet og fram til 1910. Dette 

materialet er særlig anvendelig når det·kan sees sammen med 

andre . kilder, men alene ville det i de fleste tilfelle være for 

upresist. Folk har sans for å fortelle om de enestående enkelt-
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t ilfeller, og både for informanten og forskeren er det vanskelig 

å avgjøre hva som var vanlig og hva som var enkelttilfeller . 

Materiale av type 2 er mer presist og særlig egnet til tidfesting 

av begivenheter. Men det meste av arbeidslivet i Øynes var av 

en slik karakter at 1ungene deltok i det. Jeg har likevel gått 

mest inn for å få materiale av type 3 fordi voksne of test har 

en klarere forståelse av hva som skjer. Det meste av intervju

materialet er av denne typen. 

Det var umulig å bruke spørreliste ved intervjuarbeidet fordi 

jeg kjente området for lite på forhånd. Alt. fra begynnelsen av 

arbeidet var det klart at jeg ville ha et nær fullstendig bilde 

av arbeidslivet, men det var likevel naturlig å arbeide med et 

begrenset antall emner om gangen, slik at jeg ei tid intervjuet 

mest om jordbruk, ei tid mest om sildefiske osv. Det var også 

ofte nødvendig å komme tilbake til informantene noen dager seinere 
, 

og stille tilleggsspørsmål, fordi det dukket opp slike etter et 

intervju om nye emner eller det kunne være opplysninger som ikke 

stemte overens med de andre informantene. 

Ved å snakke med så mange som mulig, kunne jeg i neste omgang 

oppsøke de beste informantene flere ganger. Det er disse som 

har gitt det meste av de mer utførlige opplysningene. 

Etter at den første del av feltarbeidet var avsluttet, var 

intervjumaterialet skjevt på den måten at enkelte emner som jeg 

hadde samlet mange opplysninger om under siste del av felt

arbeidet, på den garden jeg da oppholdt meg, manglet helt eller 

delvis fra de gardene hvor jeg hadde begynt feltarbeidet. 

Slike skjevheter forsøkte jeg å rette opp da jeg gjorde neste 

del av feltarbeidet, noen måneder seinere. Den første bearbeid

ingen av intervjumaterialet gikk delvis ut på å oppdage slike 

mangler ved de første intervjuene. 

Jeg prøvde mest mulig å spørre om ting den enkelte informant 

hadde vært med på og ting som angikk det bruket informanten 

hørte til. Men de eldre informantene var det også nødvendig å 

spørre om hvordan forholdene var på nabqbrukene. 
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De fleste informantene ble bedt om å redegjøre f o r s itt "karriere

forlØp", hva slags arbeid de har deltatt i opp gjennom årene f ra 

de ble voksne. På denne måte kom det fram hva slags v i ktige 

fiskerier de hadde deltatt i, om de har eid fartøyer og motor

båter osv. Noen har også redegjort for hva deres fedre, søsken 

og barn har drevet med av yrkesaktivitet mens de bodde i Øynes, 

og eventuelt hva slags arbeid de fikk når de flyttet fra Øyn e s . 

Beskrivelsene av karriere-forløp ga viktige indisier for h va 

som var vanlig og viktig, og var dermed et utgangspunkt for den 

videre intervjuing. 

Tidfesting av fenomener er et problem ved bruk av intervjuer . 

For dem som i voksen alder er med på et arbeid fra år til år 

er det ikke greit å tidfeste enkelte fenomener. Årene flyter 

lett sammen når en ser tilbake på dem. Jeg har derfor som et 

utgangsp~nkt for de fleste intervjuene bedt informantene for 

telle om situasjonen da de for alvor skulle delta i det voksne 

arbeidsliv rett etter konfirmasjonen. Det er gjerne den tiden 

man husker best, da var førstegangsopplevelsen tilstede. 

Mennene deltok da ofte i vintersildfisket for første gang. 

Opplevelsene i denne alderen kan også lettere dateres, i mot 

setning til seinere opplevelser. Kvinnene har jeg i de fleste 

tilfeller også spurt om situasjonen da de giftet seg og flytte t 

inn som ungkone, eventuelt også om forskjeller mellom bruket 

hun giftet seg på og bruket hun kom fra. 

De eldre informantenes opplysninger om nyere tid, da de selv var 

vel voksne og mer rutinerte, blir lett uklare i tidsangivelsene. 

Jeg har brukt yngre informanter for å kontrollere og tidfeste 

opplysninger om nyere tid, fra 1930 og utover. 

En del av intervjumaterialet kan oppfattes som en kartlegging 

av arbeidsaktivitetene innen de enkelte husholdningene for å 

avgjøre hva som var vanlig, og for å tidfeste endringer. De n 

andre delen består av utfyllende opplysninger om hvordan 

arbeidet foregikk o.l. Men de to delene flyter selvføl g e lig 

over i hverandre. 

For å'beskrive det Økonomiske system ville det være et ønskemål 

å kvantifisere fortjeneste og utlegg i enkelte av husholdningene. 

Til dette er det imidlertid svært vanskelig å få tilfredssti llende 

svar hos informantene. For tider hvor det var variasjon i b åde 
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pengeverdi og lønnsomhet, vil det også være vanskelig å vurdere 

ulike opplysninger mot hverandre fordi noen år fra eller til 

betyr mye. Dessuten, når det gjelder utsagn om priser og lønn

somhet, vil det ofte være unntakene som huskes best. Kvantifi

sering gjennom intervjuer ville være enklere om man kjente de 

enkelte leddene i systemet på forhånd og dermed helt fra felt

arbeidets begynnelse visste hva som hadde betydning. En høyere 

grad av kvantifisering ville gi bedre svar på betydningen av de 

enkelte ledd i det Økonomiske systemet i forhold til hverandre. 

En kvantifisering av inntekter og utgifter ville være lettere 

med bruk av skriftlige kilder av ulike slag, men disse vil det 

kreve tid og arbeid å finne fram. 

En må regne med at et så stort intervjumateriale inneholder feil

akt i ge og vil l edende opplysninger fordi informantene har husket 

feil, eller oppfattet feil, likeså kan intervjueren ha oppfattet 

feil eller stilt spørsmål på en måte slik at informanten gir 

vi lledende svar. Slike situasjoner kan særlig lett oppstå før 

in t ervjueren lærer seg dialektuttrykk for de emner saken gjelder. 

Hvordan de enkelte samtaler har forløpet, kunne det i mange til

fe l ler være interessant å få rekonstruert, og lydbånd hadde da 

vært et bedre hjelpemiddel enn notatblokk. Men derimot ville 

lydbånd ha gitt en større arbeidsmengde, og flere ville kanskje 

vegre seg for å bli intervjuet. Lydbånd var heller ikke nødvendig 

for å få tak i "fine nyanser" i vurderinger, da slike har liten 

betydning for oppgaven. 

De fleste villedende og feilaktige opplysningene tror jeg har av

s lØrt seg selv ved at de ikke pas$et inn i sammenhengen. De har 

derfor blitt oppklart ved et seinere intervju. Ved vurdering av 

enkeltopplysninger i intervjuene er det viktig å ta hensyn til 

intervjuets kronologiske plass i arbeidet. Et seinere intervju 

med en informan~ har forrang framfor et tidlig, fordi sjansen til 

misforståelse var større på et tidlig tidspunkt. Et annet moment 

er at informantene ofte tok det første intervjuet "på sparken" , 

og at de da hadde tid til å tenke - bevisst eller ubevisst - før 

neste intervju. 
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Det er også gjort forskjellige vurderinger av informantene 

etter som det er stor eller liten grad av samsvar mellom opp

lysningene. En informant som har en høy grad av samsvar med 

andre informanter vil virke pålitelig, mens en som har lav grad 

av samsvar vil virke mer upålitelig. 

Deler av intervjuene er samlet etter emner, slik at det under 

arbeidet med oppgaven var lett å få oversikt over hva inter

vjuene fortalte om de enkelte emner. 

Da informantene ikke er stilt likelydende spørsmål, er heller 

ikke svarene om de enkelte emnene helt sammenlignbare. Enkelte 

informanter har gitt mer utfyllende svar slik at det for hvert 

emne er noen slike svar. 

Når i n formantene gir ul~ke svar, kan det gies to forskjellige 

forklaringer på uoverensstemmelsen: 1) Det var ulike forhold 

fra husholdning til husholdning. 2) Forskjellen skyldes at 

svarene gjelder ulike tidspunkter. Slike uoverensstemmelser 

kan kontrolleres ved å se etter hvilken tid svarene gjelder. 

Ulike forhold fra husholdning til husholdning kan skyldes at 

tidspunkte t ~ar en overgangstid, og at noen holdt fast ved det 

;amle, mens andre hadde begynt å gjøre ting på en ny måte. Men 

forskjellen kunne også skyldes at forutsetningene var ulike i 

de ulike husholdningene, og at man derfor valgte eller var nødt 

til å velte forskjellige løsninger. Forklaringer av slike for

skjeller forekommer også i selve intervjumaterialet. 

De generaliseringene som er foretatt på stadiet mellom selve 

intervjumaterialet og teksten i oppgaven bygger på at det er 

overensstemmelse mellom de fleste av informantene og at de 

uoverensstemmelser som er kan forklares. 

I noen tilfelle har det vært ønskelig å trekke fram opplysninger 

fra intervjuene som det ikke har vært mer enn ett belegg for. 

Slike tilfeller er gitt tilkjenne i teksten: "en informant sier ... " 

Det er ikke gitt kildehenvisninger til intervjuene. Jeg har 

gitt uttrykk overfor informantene at slikt ikke ville bli offentlig

gjort. Dette hadde det vært mulig å unngå ved å gi informant

henvisningene en kode. Men kildehenvisninger til hver enkelt 
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bruk av et intervju ville være svært arbeidskrevende. 

Folketellingene er det viktigste statistiske materialet. Jeg 

har brukt primærmaterialet for folketellingene 1801, 1865, 1875, 

1891, 1900, 1910, 1920, 1930 og 1946, dessuten de trykte kommune

heftene for 1960 og 1970. De trykte folketellingsheftene er 

også brukt for å finne folketall for kommune, fylke og rike. 

Det er folketall og yrkesangivelser i materialet for Øynes som 

er mest interessant for oppgaven og det som skal diskuteres her. 

Folketellingenes opplysninger om befolkningens størrelse og 

sammensetning er stort sett riktige, kan vi gå ut fra. Når det 

gjelder de som uten tvil bo~de på stedet, kan vi regne med at 

feilene er små. Men i tellingen 1900 er 2 bruksenheter og dermed 

to familier uteglemt, eller listene er forsvunnet. Det dreier 

seg ette~ tellingene før og etter å dømme, om 10-15 mennesker. 

Det må derfor legges til minst 10 mennesker for at ikke feilen 

skal bli for stor. I de trykte kommuneheftene for folketellingene 

1960 og 1970 er folketallet vist for kretsene Øksnes-Rebnor

Dyrnes og Øyane (medregnet BØrilden). Her må det altså trekkes 

fra for gardene Dyrnes og BØrilden for å finne folketallet i 

Øynes. Tellingen 1801 skal bare brukes for folketallet sin del, 

diskusjonen i det følgende gjelder derfor bare tellingene fra 

1865 og utover. 

For personer som ikke oppholder seg fast på stedet er det mer 

tvilsomt om tellingene er helt sammenlignbare. I tellingene 

står det oppført oppholdssted. Det ser ut til at _kriteriene 

er endret fra 1930 til 1946, slik at tellingen 1946 tar med 

mange ugifte ungdommer som var i arbeid eller på skole andre 

steder. I de tidligere tellingene står det bare unntagelsesvis 

oppført f.eks. "hushjelp i Bergen", og da er slike personer over

strøket ved re~isjon av tellingen. Tellinga 1946 inneholder der

for mer "skjult migrasjon" enn de tidligere tellingene. Folke

tallet blir derfor for høyt om vi ikke trekker fra for den 

skjulte migrasjon. 

For a~le tellingene kan det være ulik nøyaktighet for voksne 

ugifte personers tilhørighet til husholdningen, om de .er slekt

ninger, tjenere eller andre losjerende. 
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De kriteriene som er brukt for angivelse av yrke har ikke vært 

de sanune ved alle tellingene. Særlig i de eldste tellingene 

klassifiseres folk mer etter sin sosiale status - gårdbrukere, 

husmann med jord, husmann uten jord, plassmann, inderst. I 

noen tellinger brukes det Østlandske husmann med eller uten jord, 

i andre tellinger brukes mer de vestlandske betegnelsene plass

mann og husmann (særlig 1910) - der plassmannen tilsvarer husmann 

med jord og husmannen bare har hus med bygslet tomt. I noen 

tellinger brukes begrepene om hverandre (1900), og åpenbare feil 

forekommer ofte ved at selveiere (ifØlge panteregisteret og tid

ligere folketellinger) klassifiseres som husmenn. Det er vanske

lig å avgjøre om det også er ment et forhold til jordbruk med 

disse sosiale statusbetegnelsene. Jeg har latt plassmann og hus

mann med jord bety jordbruk, mens husmann er vurdert i hvert 

enkelt tilfelle. For gårdbruker og inderst er imidlertid dette 
~ 

forholdet klart. Gårdbruker betyr at man driver jordbruk, 

inderst betyr at man ikke driver jordbruk og at man leier husrom. 

Det er gifte barn og deres familier som betegnes som inderster i 

noen av tellingene. 

Yrkesbetegnelsen fisker forekommer oftest sammen med de lavere 

sosiale betegnelser selv om det i andre tellinger kommer klart 

nok fram at også gårdbrukerne var fiskere. Vi må ta forholdet 

mellom jordbruk og fiske opp til nærmere drøftelse under av

snittet om yrkessammensetningen i lokalsamfunnet. 

For kombinasjonsnæringenes vedkommende er det også stor forskjell 

på de enkelte tellingene, og det er særlig tvilsomt om attåts

næringer slik som forskjellige handverk er kommet med i de eldre 

tellingene, særlig om det var en gardbruker det gjaldt. 

Mens de eldre tellingene opp til 1910 domineres av de nevnte 

statusbetegnels~r, er tellingene for 1920 og 1930 fulle av 

yrkesspesifiseringer - "vårsildfiske i fellesskap med flere", 

"småfiske", "laksefiske", "noe inntekt fra notparter" osv. 

I tellingen 1948 er det ordnet greit i rubrikker for hovedyrker 

og biyrker. 
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Jordbrukstellingene. Te~lingen fra 1939 s p i ller en stor rolle 

for klassifiseringen av bruksenhetene i Øyne s og den oversikten 

vi trenger over den sosiale fordeling av ressurse ne . J eg kommer 

også til å bruke jordbrukst ellingen 1949 og oppgavene ove r utsæd 

og dyrehold i de kombinerte tellingene 1865 og 1 875. J eg kommer 

også til å bruke oppgaver for hele Austrheim fra de trykte 

tellingene 1917, 1929, 1939 og 1949. 

Tellingene 1875 og 1917 er foretatt om vinteren, og husdyrho l det 

som er oppgitt gjelder derfor vinterbesetning. Denne er ikke 

uten videre sammenlignbar med sommerbesetningen som oppgis i d e 

a n dre tellingene. 

Tell i ngene 1865 og 1875 mangler en rekke rubrikker som finnes i 

de seinere tellinger slik som høns, bærbusker og engareal. Ut 

sæden av korn og poteter er målt i tønner og må derfor omregnes 
' for å være sammenlignbar med tellingen fra 1939 som har oppg ave 

over åkerarealet. 

Hvor påli t elige er så opplysningene om husdyrhold og åkerareal i 

tellingene? En vanlig mistanke mot alle slike tellinger er folk s 

generelle uvilje mot å oppgi hvor mye de hadde - de var redde f or 

at oppgavene skulle bli benyttet av skattemyndighetene. Tell ingen 

har åpenbare feil ved at enkelte rubrikker ikke er utfylt f or hele 

garder, det gjelder bærbusker og hØnsehold, og det er åpenbart at 

folk hadde dette. Jordbrukstellingene 1939 og -49 ble fore tatt 

om sommeren, og det skulle komme fram om bruket hadde slaktegris, 

noe som ifØlge intervjumaterialet var svært vanlig. Slaktegrise n 

ble kjøpt om våren og slaktet før jul, den var altså tilste de på 

bruket om sommeren. Når det gjelder hest og storfe, kanskje o g så 

voksne sauer, er det grunn til å tru at oppgavene stemmer, deri

mot for mindre dyr kunne man lettere trekke litt fra. Forholds

tallet mellom voksne sauer og lam er mistenkelig og indikerer at 

det ble trukkef litt frai og på tidspunktet for tellingen var de 

heller ikke hjemme på garden. En av informantene bekref ter at 

min mistanke er riktig, det var ikke vanlig å oppgi de to l ammene 

de pleide slakte til seg selv, hønsene ble heller ikke gjerne opp

gitt tor det ble beregnet så stor skattbar inntekt av dem; slakte-

grisen var det også vanlig å overse. 
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Matrikkelforarbeidet 1867, eller "Herredsbeskrivelse etter lov av 

6. juni 1863" (bd. 243) tindaas herred, Nordhordland, er o g s å i 

noen tilfelle brukt som kilde. Jeg støtter meg til det som er 

skrevet om denne kildetypen tidligere (2). Denne kilden skulle 

brukes ved beregning av skattegrunnlaget for den nye matrikkelen 

og refererer derfor ikke til de faktiske forhold hva utsæd eller 

husdyrmengde angår. Alt i alt må en regne med at denne kilden gir 

for lave tall. Det er også mitt inntrykk etter å ha sammenligne t 

med folketellingen fra 1865. 

Panteregisteret er brukt som kilde for å registrere til hvilke 

tidspunkter nye eiendommer ble selveie. I panteregisteret er 

alle forhold vedrørende en eiendom ført fortløpende kronologisk 

for hver eiendom. Tidspunkt for utskiftingene er også fra 

denne kilden. 

Fiskeritellingen 1948. Tellingen ble utført ved at det for 

hver fisker, som hadde revet eller deltatt i fiske siste året 

før tellingsdagen, skulle fylles ut et skjema med oppgaver over 

bl.a. hvilke fiskerier som en deltar i til vanlig, og siste år, 

hovedyrke, jordbruksareal, husdyr, farkoster, redskaper, sjøhus 

etc. Det var et eget skjema for redskap som ble eid av flere 

sammen, likeså for fiskerifarkoster og tilvirkeranlegg (3). 

Revisjonen av tellingen oppgir at de hadde store problemer med 

oppgavene over deltakingen i de enkelte fiskeriene fordi be

tegnelsene på fiskeriene meget ofte varierte fra sted til sted 

(4). I Hordaland ble det drevet et vesentlig fiske med den 

uspesifiserte betegnelsen "hjemmefiske". Omfanget av dette 

fisket i Hordaland er så betydelig at det er svært utilfreds

stillende å operere med en slik sekkebetegnelse. Vi må gå ut 

fra at dette fiskeriet omfattet en rekke ulike fiskerier som 

hadde det felles at de ble drevet fra naustet hjemme. Men de t 

ble også en rekke av de spesifiserte fiskeriene. La oss håpe 

"hjemmefiske" var forholdsvis likt fordelt mellom de ulike andre 

fiskeriene for Austrheim, Fedje og Lindås' vedkommende! 

Det var vanskelig å sette skillet mellom de som dreiv fiske ti l 

eget bruk og de som også dreiv noe til · salg og dermed skulle 

være med i tellingen (5). Det mest usikre er derfor om oppgaven 

over antallet som dreiv fiske som biyrke er helt samråenliknbart 
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fra kommune til kommune. Det er rimelig å tro at grensen for å 

bli regnet som biyrkefisker ligger høyere i en fiskerikommune enn 

i en jordbrukskommune, hvor bare noen få driver fiske. 

Klassifiseringen av eneyrke-hovedyrke er annerledes og mer kate

gorisk enn i folketellingene og fiskeristatistikken. Klåssifi

seringen av eneyrkef iskere ble gjort ut fra fiskernes opplysning 

om deltakelse i annet arbeid. Selv litt jordbruksarbeid eller 

endog torvtaking til eget bruk var tilstrekkelig annet arbeid 

til at fiske var hovedyrke og ikke eneyrke (6). 

Men 1948 er et tidspunkt som ligger lenger opp i tid enn mellom

krigstiden som oppgaven hovedsaklig handler om. I 1948 var 

konjunkturene vesentlig bedre enn de var gjennom store deler av 

mellomkrigstiden, og det er derfor utvilsomt at forholdene innen 

fiskeriene hadde forandret seg noe. Vi må tro at de minst lØnn-
' somme fiskeriene var blitt redusert. Isteden hadde det kommet 

noen nye og større båter som kunne drive havfiske. Redskaps

bruken var også iferd med å endre seg. 

Register over merkepliktige norske fiskerifarkoster "merkeregisteret" 

korn ut første gang i 1920 og har seinere kommet ut jevnlig med 

1-4 års mellomrom. Merkeplikten ble innført for å lette oppsyns-

arbeidet under fiskeriene. 

på tilhørende mindre båter. 

Merket skulle males på fartøyene og 

Fartøy som ble brukt til fiske eller 

transport av fersk fisk var merkepliktig, men omkring 1940 ble 

merkeplikten opphevet for transportfartøy. Rutegående skip og 

fartøyer som bare gikk på utlandet var unntatt fra merkeplikten , 

selv om de gikk med fersk fisk. For åpne båter var ikke merke

plikten like kategorisk. Åpne båter skulle merkes om de deltok 

i fiske hvor det var ekstraordinært politioppsyn, bortsett fra 

seksårede og mindre båter uten motor. Men alle notbåter skulle 

være merket, dog kunne båter med mindre nøter unntas. 

I merkeregisteret står oppført fartøyets art, kjennetegn, navn, 

anvendelse, byggemateriale, byggeår, utvendige mål, maskintype 

og -størrelse, antall mindre fiskebåter og eierens navn og 

adresse. Hvor fullstendige og korrekte· er da de opplysningene 

som finnes i merkeregisteret? Fiskerne var nødt til å ha sine 
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fartøyer merket, dersom de deltok i vinter- og vårsildfisket, 

enten de dreiv med fiske eller transport. Informantene sier at 

fartøy som ikke var merket ble ilagt bot av oppsynet. Og alle 

dekkede fartøy fra Austrheim deltok år om annet i vinter- og vår

sildfisket. Jeg kjenner bare til ett fartøy fra Øynes som ikke 

står i registeret av alle fartøy jeg har hørt om fra 1920 og 

utover. Vi kan gå ut fra at registeret er så godt som fullste ndig 

når det gjelder dekkede fartøyer, med unntak av båter som bare 

var innmeldt kortere tid og derfor ikke kom med. Men under 

fiskeritellingen 1948 ble det oppdaget at mange kondemnerte far

tøyer sto oppført i registeret fordi melding om kondemnering 

ikke var sendt fra eieren. Dette er sannsynligvis en større 

mangel ved registeret som kilde, men jeg har likevel ikke funnet 

at båter fra Øynes har blitt stående for lenge i registeret. 

For åpnevmotorbåter som ikke ble brukt til sildefiske, var 

kontrollen mindre. Notlag hadde enten innmeldt skøyte med til

hørende notbåter eller en stor notbåt med tilhørende mindre 

båter. Mindre notbåter som bare ble brukt hjemme var vel ikke 

alltid innmeldt. For mindre båter kan vi fØle oss trygge på 

fullstendigheten når båtene ble brukt i vinter- og vårsildfisket. 

Det ser også ut som det var vanlig å registrere åpne motorbåter 

i alle tilfelle, om noen mangler er det ikke stort antall. 

Opplysningene i merkeregisteret om bruk av fartøyene er usikre. 

De opplysningene intervjuene har gitt, stemmer ikke alltid 

overens med merkeregisteret. Jeg vil derfor bare benytte disse 

opplysningene i begrenset grad. 

I de tilfelle båtene hadde flere eiere, sto bare en av disse 

oppført i registeret, med tilføyelsen "ro.fl." eller "partsred". 

For å rekonstruere eierlagene må det derfor benyttes intervju

materiale. 



Fig. 1. Landet 
me llom Bergen 
og Sognefjorden 
med Øynes av
merket . 
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Kap.1 STEDET OG NATURGRUNNLAGET 

Bygda Øynes. 

Navnet "Øynes" finnes ikke på kartet. Jeg bruker navnet som 

fellesnavn for det lokalsamfunnet denne oppgaven omhandler, og 

det består av de seks matrikkelgardene Rebnor og Øksnes på 

Fosnøy, og Langøy, Krossøy, Ronqevær og Sævrøy; de fire sist

nevnte kalles tilsammen Øyane. Det finnes ikke noe navn på hele 

undersøkelsesområdet, og med det behovet ble navnet "Øynes" 

laget. Det må ikke forveksles med gardsnavnet Øksnes eller 

gardene i Øyane. Øynes betyr da det område som omfattes av 

gardene med gardsnummer 160, 161, 163, 164, 165 og 166 i Austrheim 

kommune. 

Øynes ligger helt nordvestligst i Hordaland fylke, og utgjør en 

del av Fosnøy, den største Øya i Austrheim kommune, og endel 

øyer nordyest for denne Øya. Nord for Øynes skjærer Fensfjorden 

seg inn i landet. Fra Øynes er det kort vei over til Gulen i 

S0gn og Fjordane fylke, og Øynes er ikke mer enn 20 km fra Sogne

fjordens munning (se kart, fig. 1 ). Vest for Øynes går Fedje

fjorden, og utenfor den ligger øya og fiskeværet Fedje. På øst

sidaav Øynes skjærer Åråsvågen seg inn i Fosnøy. Gardene Rebnor 

og Øksnes har grense i utmarka mot gardene Austrheim, Åråsvågen 

og Dyrnes. Noen av øyene nær Øynes hører til garden Austrheim; 

det gjelder Store Langøy og noen mindre holmer. 

Sightseeing med BNT. 

I dag kommer man til Øynes ved å ta buss fra Bergen, en tur som 

tar ca. 3 timer. Avstanden er ca. 75 km langs landeveien. La 

oss fØlge bussen det siste stykket og se oss godt om. Når bussen 

stopper på Øksnes kai, tar vi båtruta derfra og ut til Sævrøy 

(kar~fi0.9 ). På turen må vi bli litt kjent med stedet. Fra 

Austrheim kirke er det 5 km igjen til Øksnes viser veiskiltet. 

Veien går i nye.friske skjæringer gjennom utmarka som er dekket 

av lyng og plantefelter. Bussen kjører fort, veien er smal, men 

rett. Den er ikke mer enn 12-13 år gammel. Tidligere gikk det 

bare en sti gjennom marka her. Et sted går det en sidevei til 

garden Dyrnes. Ei ferist markerer at vi er kommet til garden 

Rebnor og dermed er vi i Øynes. Et lite stykke til med lyngmarka 

så er vi ved ei myr hvor det står et par små falleferdige·skur, 

gamle torvhus. Straks etter går veien over bøen og gjennom be-
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byggelsen på Rebnor, "Rebnor kai" leser vi på et skilt til en 

sidevei. Rekker vi å se oss om på Rebnor, kan vi se noen av 

alle de lyngkledde øyene utover; noen av husene der ute kan 

skimtes. Men bussen kjører videre, over innerste delen av Tunge

vågen der de pleide kaste sild og makrell før i tida. Nå er vi 

på garden Øksnes, kjører forbi noen nye hus, over Blautemyra 

hvor de tok torv for 70 år siden, forbi bedehuset som ble opp

satt på dugnad for 11 år siden, et stykke unna sees et lite 

steinhus som engang var gardflor (sommerfjøs) for et av brukene 

på Øksnes. Restene av et steingjerde markerer hvor den gamle 

bØgarden (gjerdet rundt innmarka) gikk før noe av utmarka ble 

oppdyrket. Så ser vi det meste av bebyggelsen på Øksnes mens 

bussen stopper et Øyeblikk. Slik som på Rebnor er det små hus 

av den tradisjonelle typen med to stuer, men det er også mange 

nye hus. Bussen kjører videre, og nå får vi et glimt utover 

Fensfjord~n med holmer og skjær i forgrunnen, før vi kommer ned 

til Øksnesvågen og Øksnes kai. Der ligger motorbåten "Rong.:vær" 

og venter. Øksnesvågen er ei god havn, ikke noe rart at det 

gamle fellestunet på Øksnes lå på en av de nærmeste haugene der 

det nå står et nytt hus. Rett ved kaia ligger det 4 naust. Det 

ene er riktignok uten tak, men har praktfulle vegger av tørrmur. 

Mellom småbuskene inni naustet skimtes restene av en færing. 

På den andre siden av kaia ligger enda et naust med steinvegger. 

Taket er satt istand, og noe av naustet er venteskur for folk 

som må vente på bussen eller båten. Ved utløpet til Øksnesvågen 

ligger Horsøy der det er grønt gras og sauer på beite. I ei vik 

skimter vi restene av en gammel kutter som er satt på land. 

Båten har også med skoleelever som kommer fra ungdomskolen på 

Kaland nær ved Mongstad. De har en times busstur til skolen 

hver dag, ved siden av båtturen. Alle står oppe i styrehuset 

hos "skipperen". Det prates, og fiskeribØlgen står på fullt, 

det følges med i hva som skjer på feltene utenfor Fedje, der 

drives det fiske enda. Men snur vi oss og ser mot Øksnes, 

lyser nothuset på Kalveneset grått og falleferdig. Der ligger 

de gamle landnøtene til Øksnes notlag og råtner. Vi seiler 

forbi Horsøyskjæret hvor det sto ei notehengje engang, og Stussøy 

med flate lyngsletter hvor lyngen blomstrer i karmin og fiolett; 

hit ut' dro engang kjerringene fra Øksnes og slo lyng .til "besta" 
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sine. Snart er vi på vestsida av Langøy, og der ligger det tre 

holmer med hus eller hytter på. Flere av holmene her er grønne 

av beitende sauer. Vi legger til ved kaia på Langøy og et av 

skolebarna hopper i land. Lenger borte ligger ei stor grå bu 

og flere mindre sjøhus. Bak de nærmeste rabbene skimter vi 

takene på hus og løer. Båten går nordover til Krossøy, langs 

ei stor Øy med tett, småvokst skog. Det var første plassen det 

ble plantet skog i Øyane, i 1920-åra engang. På Krossøy ser vi 

bare den nye havna, moloen og leskuret ved kaia på vestsida av 

Øya. Noen meter oppe ligger tuftene etter skolen, den sto der 

noen år før den ble flyttet. En nyanlagt vei fører opp mellom 

fjellknausene til selve garden som ligger på den andre siden av 

Øya. Båten går videre, sørover nå, mot Baløy, eller Rongeværsund 

som det og blir kallt, men folk sier "Sundet" av gammel vane. På 

Baløy er det butikk og poståpneri, og i et skur står ei kasse med 

navnet "Rpgnevær smørlag" påmalt. Der legger smørprodusentene 

sine smørpakker hver tirsdag. Kassa sendes med ferga som er 

innom tre ganger i uka med varebil, på veien til Fedje. smøret 

blir sendt til Bergensmeieriet. De dagene ferga er innom her 

med varer er det også masse småbåter her, og det er liv og røre 

på kaia og i butikken. Folk treffer hverandre og handler. Men 

ellers er det oftest stille, med unntak av i sommerferien, da 

mange utflyttede folk fra Øyane er hjemme noen korte ferieuker. 

Mens båten ligger ved Baløy, får vi et glimt av folkeskolen som 

ligger på ei lita Øy for seg selv, dit den ble flyttet for at 

alle i Øyane skulle ha like lang vei til skolen. Vi ser også 

såvidt en av de to nedlagte butikkene som lå på hver sin side 

av det som egentlig var Sundet. Vi ser også 3-4 andre hus på 

hver sin holme, og skjønner at her var "tettstedsdannelsen" i 

Rongevær. Vi får høre at nå bor det ikke folk i mange av husene. 

Båten går videre til Sævrøy, på veien farer vi forbi en holme med 

ei hytte, men den gamle potetkjelleren forteller at her har bodd 

folk engang. 

Så er vi framme ved Sævrøy, og Sævrøyvågen ligger der med hus på 

begge sider. På vestsida ligger selve garden, og der legger vi 

først ~il for å sette skolebarna iland. Deretter setter vi over 

vågen til Sævrøyneset hvor "Rongevær" får ligge til den skal 

kjøre kveldsruta innover til Øksnes. På 1800-tallet var det 

bare en husmannsplass her på Sævrøyneset; nå er det flere hus 
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her enn på garden, og tre av dem er helt nye. En av gardene i 

Øynes kommer vi ikke til med motorbåtruta, det er selve Rongevær, 

og der er det bare en mann som bor nå, de andre har flyttet og 

solgt til byfolk. 

Lyngheilandskapet. 

Klimaet i ytre del av Nordhordland hvor Øynes ligger er µtpreget 

kystklima med milde vintrer og kjølige somrer. I Øynes er det 

enda mildere om vinteren og flere snøbare dager enn lenger inne 

i landet, f.eks. på Lindåshalvøya. 

Vegetasjon. Landskapet består av flate, lave heier bevokst med 

lyng. Her og der brytes lyngen av skogplantinger som er et nytt 

og fremmed element i landskapet. Flere av holmene er tilplantet, 

og i marka på Fosnøy er det også plantefelt. Før plantefeltene 

korn, var det ikke skog i Austrheim og den ytre del av Lindås. 
~ 

Først innenfor Lindås sentrum fantes det naturlig skog. 

Man har tidligere trodd at lynghei var den naturlige vegetasjon 

i disse ytre kyststrøk på Vestlandet. Vegetasjonsrester i myrene 

forteller at området var bevokst med furu og andre treslag for 

2000 år siden, og man trodde at avskogingen skyldtes klimafor

verring (1). Vegetasjonshistoriske undersøkelser av pollen fra 

myrene tyder på at avskogingen spredte seg ut fra bosetningen og 

at den dermed skyldes befolkningens Økede behov for beitemark (2). 

Lyngmarkene ga både for og beite om de ble stelt på rette måten. 

Lyngheilandskapet var et kulturlandskap hvor menneskets stell og 

beitende dyr var nødvendige elementer. Det viser seg i dag at 

når lyngheia mange steder ikke blir beitet, vokser det til med 

lØvkratt og seinere kommer furuplanter, selv langt unna der det 

står gammel furuskog (3). 

Men i dag er det "revelyng", stor lyng, som dominerer lyngmarkene 

også i Øynes. Som vi skal se nøyere på i kapitelet om beite og 

for, var lyngmarka av en helt annen karakter dengang utmarka ble 

brukt på tradisjonelt vis. I dag er lyngmarka preget av å være 

et kulturlandskap i forfall. Men enkelte steder i Øynes kan vi 

få glimt tilbake fordi det fremdeles går dyr på beite i utmarka. 
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Geologi. 

Lindåshalvøya, Radøy og Fosnøy, utgjør den nordligste delen av 

den geologiske formasjon som kalles ''Bergensbuene" (4). Berg

artene i dette området er gneisaktige, skifrige eruptiv-bergarter 

av ulik karakter. Lagenes retning er bestenunende for retningen 

av fjorder, dalsøkk, myrer og fjellknauser. Dalsøkk eller fjorder 

som går helt eller delvis på tvers av lagretningen skyldes opp

sprekking. De mange trange vågene, de langstrakte myrene og 

Øyene i Øynes er et resultat av geologien i Bergensbuene, likeså 

de mange bratte fjellsidene som gjør det lite framkonunelig på 

tvers av lagretningen~ 

Løsmassene består av et tynt lag forvitringsjord, og oppstikkende 

nakne knauser er det mange av, også på bøen. Forvitringsjordas 

fruktbarhet er avhengig av berggrunnen under, og den er bedre på 

Fosnøy enn i Øyane (5). Ellers er det tykke lag vegetabilsk jord, 

myrjord, der det er myr. Mange steder er mye av denne myrjorda 

fjernet for å brukes som brensel, det gjelder særlig de myrene 

som lå nærmest bebyggelsen. I Øynes er det fremdeles mye myrjord 

på Lyngoksen og i marka på Fosnøy. Under myrjorda er det blå

l eire, fra dengang myra var havbunn. I Øyane er det naturlig nok 

mindre myr enn på Fosnøy, fordi de lavere partier av landskapet 

fremdeles ligger under vann. 

La oss fortsette med havbunnen, for også under sjøen var det et 

landskap som folk i Øynes var avhengig av. Fensfjorden går ned 

til 400 m dyp nord for Øynes, og Fedjefjorden er over 300 m dyp. 

Øynes fortsetter som "skaller", undersjøiske Øyer, nordvestover 

til der de to fjordene møtes. Mefjordbåen heter en båe på en 

av de ytterste skallene. BØegga kalles egga der skallene uten

for Øynes går over i Fedjefjorden. Avstanden mellom Øynes og 

Fedje er 3,5 km på det korteste. På innsiden langs linja Fedje -

Holmengrå går e? brattskrent ned mot Fedjefjorden, mens det på 

yttersiden av denne brattskrenten er mange grunner og skaller 

(se kart,fig.2 ) . De viktigste fiskeriene foregår på forholds

vis grunt vann, av det følger at Øynes' mest brukte fiskeplasser 

ligger mellom de hjemlige holmene og på.skallene omkring, eller 

på grunnene utenfor Fedje. Åråsvågen kommer inn fra Fensfjorden 

og skjærer langt inn i Fosnøy, på østsida av Øynes. Den er 

100 m dyp langt innover. 
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En havstrøm beveger seg nordover langs Norskekysten, og dermed 

også i Fedjefjorden. Når sjøen flør, Øker denne strømmen i 

hastighet og skyller inn mellom Øyane, og fra Fensfjorden inn

over Aråsvågen og inn mellom Øyane fra øst. Denne strømbevegel

sen har betydning for enkelte fiskerier i Øynes. 

Fisken i havet ar en viktig ressurs i Øynes. Ut fra de fiskeri

ene som ble drevet som hjemmefiske ser vi at disse ressursene var 

varierte. Fiskeartene kan karakteriseres etter om de holder seg 

i ro på et sted eller om de vandrer regelmessig eller uregelmessig. 

Noen arter vandrer i stim, andre enkeltvis. Farvannene rundt Øynes 

har stor variasjon. Det er våger og sund mellom nes og øyer og større 
' 

fjorder på to sider. Rundt Øynes var det mange "skaller" og uten-

for Fedjefjorden var det flere Øyer og større skaller. 

Mellom Øyer og nes holdt stedbunden torsk til. Hummer og krabbe 

var det gunstige forhold for. Torsk og sei kom inn for å gyte på 

grunnene ved Fedje om vinteren. Om sommeren var det pale og lyr 

i sjøen ved skallene rundt Øynes. Enkeltvis kom laks, ål og makrell 

regelmessig innom Øynes på sine vandringer. Om sommeren kunne det 

også komme stimer med sild og makrell i vågene. Brislingen hendte 

det også kom til Øynes, og enda mer var det av den innover fjordene. 

Uer, lange og brosme holdt seg på dypt vann bl.a. ut mot Fedje

fjorden. 

Men den viktigsteherligheten i havet var silda. Silda vandrer i 

havet, og det finnes trolig flere silderaser som har sine spesielle 

vandringer. Silda tar hensyn til strømmene og temperaturen i 

havet når den skal finne gyteplass, og det er derfor noe variasjon 

i vandringene fra år til år. Gyteforholdene de enkelte år har 

betydning for størrelsen på årsklassene av sild. Etterat silda 

har gytt kan det komme store mengder sei som beiter på sildegotet. 

Sildeyngelen føres nordover med strømmen fra gyteplassene på Vest

landet. Samme høst er den 8-10 cm og kalles mussa. Neste vår er 

den større og kalles bladsild. Skjeresild kalles større sild på 

denne alderen. Utover det tredje året vokser de fleste til feit

sild. På dette stadiet forlater silda ~ysten og tar til å vandre 
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i feitsildstimene i havet. 4-6 år gammel skiller den seg fra 

disse stimene og blir kjønnsmoden storsild og vårsild (6). 

Stor- og vårsilda har vært en ustabil ressurs som var vanskelig 

å beregne. Silda kom i varierende mengder. Til sine tider har 

den uteblitt i lengere perioder, ikke bare ved Øynes, men nær 

sagt langs hele Vestlandet. 

Dette var hva folk i Øynes hadde: 1) Lyngheilandskapets innmark 

og utmark, som var de faste og stabile ressurser. 2) Havet om

kring med varierte, rike og vekslende ressurser. I betydning var 

kanskje rekkefølgen den omvendte, havet først og landet deretter. 
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Foto 1. Garden Øksnes sett fra vest. Vi ser øyer med lyngmark 
og plantefelter. T.v. ser vi Øksnes notlags nothus og lenger 
t.h. bebyggelsen på Øksnes. · I bakgrunnen sees fjellene i Mas
fjorden som hever seg over lyngheilandskapet på Lindåshalvøya 
og Fosnøy. 

Foto 2. Utsikt mot VNV over Øksnes i forgrunnen. Husene ved 
Sundet og Rongevær kan skimtes i bakgrunnen t.v., mens husene 
på Langøy sees t.h. T.v. ser vi den ytre del av ~ungevågen, den 
mest brukte kastevågen i Øynes. 

Fot. Fjellanger~Widerøe 
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Foto 3. Indre del av Øksnesvågen med restene av et naust. 
I bakgrunnen sees to av de nye husene som er bygd på kommunens 
byggefelt. Omtrent der huset t.h. står lå klyngetunet på 
Øksnes engang. 

Fot.: forf. 

Fo t o 4. De ytterste skjær utenfor Rongevær. Vi ser VetlegjØgra 
med fyr lykt. T.v. utenfor bildet , ligger Fedje. 

Fot.: forf. 
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Kap.2 L 0 K ~L SAMFUNNET f Å OG TIDLIGERE 

Som nevnt er veien fra Øksnes og Rebnor til kommunesenteret i 

Austrheim ikke mer enn 11-12 år gammel, og før den tid gikk 

det bare en sti gjennom utmarka. Det vil si at sjøen dengang 

var den viktigste ferdselsåren. I Øynes brukte man båt til 

kirken og båt til byen. Brua som knytter veinettet på Fosnøy 

til Lindåshalvøya er ikke mer enn 5 år gammel, og inntil da 

var det båtruta som var forbindelsen med byen. 

Mangelen på veiforbindelse med kommunesenteret førte til at 

også gardene Øksnes og Rebnor var orientert mot sjøen, slik at 

enkelte i kommunesenteret, ifølge en informant, med uttrykket 

"dei ute i Øyane" også mente folk på disse to gardene på Fosnøy, 

som de var landfaste med. Den orienteringen disse gardene i dag 

har mot kommunesenteret var altså ikke tilstede tidligere, selv 

om det selvsagt betydde noe å kunne gå gjennom marka. Dette er 

faktorer som må taes i betraktning når vi skal avgjøre om Øynes 

kan sies å være en naturlig enhet, et lokalsamfunn. Med ordet 

lokalsamfunn forstås et samfunn, en gruppe mennesker som er 

knyttet til hverandre ved dt de bor nær hverandre, slik at de 

ved sin nærhet til hverandre utgjør en naturlig enhet. Denne 

nærheten kan leses ut av et kart (1) . 

Nærheten betyr også at disse menneskene har sosiale relasjoner 

som knytter dem sammen. De sosiale relasjonene skapt ved nærhet 

kan i Bygde-Norge bety at de bruker samme butikk, skole, damp

skipsekspedisjon, at de arbeider mer sammen med hverandre enn 

med folk utenfra og at de i festlige sammenkomster ser mer til 

hverandre enn folk utenfra. Vekt må det også legges på at folk 

føler noe felles, som f.eks. kommer til uttrykk med ordene "oss" 

i lokalsamfunnet eller bygda i motsetning til "de andre" utenfra. 

Disse kriteriene vil være tilstrekkelig til å avgjøre om vi har 

et lokalsamfunn. for oss. Som nevnt har kommunikasjonsforholdene 

endret seg radikalt, slik at vi i dag uten tvil har to lokal

samfunn i Øynes, og det ene av dem er i ferd med å oppløses idet 

hver enkelt av enhetene i samfunnet får sterkere bånd med det 

større samfunnet som utgjøres av hele Austrheim. Den nye veien 

har på denne måten betydd en oppløsning av Øynes, folk fra de 

to gardene på Fosnøy treffer ikke folk fra Øyane så mye som de 

gjorde før. På Rebnor var det før folkeskole, post, butikk og 
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dampskipsanløp - ingenting er igjen - bortsett f r a b edehus et, som 

ble bygd på dugnad omtrent på den tid da veien k om . Veien kostet 

lokalsamfunnet det de hadde av offentlige servicefunksjone r. 

Som betaling for veien ble de tvunget til å bruke den , og fo lk 

mistet noen av de stedene der de traff kjente. 

Vi må se hvordan forholdene var i mellomkrigstiden ut fra de 

kriteriene vi har satt opp for et lokalsamfunn i Bygde-Norge. 

Det var butikker i Sundet på Rongevær og på Rebnor fra c a. 192 8. 

Folk i Øyane handlet i Sundet, spørsmålet blir hva f olk på 

Øksnes og Rebnor gjorde, for butikken på Rebnor h a dde mindre 

vareutvalg, mens "det var god gammal handel på Sundet " som en 

informant sa. Helt til slutten av mellomkrigstiden handlet de 

fleste fra Øksnes og Rebnor også på Sundet, men i mindr e grad 

etterat butikken på Rebnor korn. 

Øynes besto av to skolekretser. Den ene besto av g årdene 

Øksnes, Rebnor og Dyrnes på Fosnøy, den andre besto av Øyane 

og BØrilden. Dyrnes og BØrilden er ikke tatt med i l oka l 

samfunnet Øynes, og hovedårsaken er behovet for begr ensn i ng av 

oppgaven, liksom disse gardene ligger i periferien a v området, 

med større muligheter for kontakt med andre deler a v k ommunen. 

Læreren bodde på Rebnor, men han "skulte'' også i Øyane skole

krets, helt til slutten av mellomkrigstiden da d e t korn to 

lærere i Øynes, en i hver av de to skolekretsene. 

Dampskipsruta hadde stoppested både ved Sundet og på Rebnor. 

Øynes hadde to bedelag. Øksnes og Rebnor var e n "krets", mens 

Øyane utgjorde en annen. De hadde også hver s i ne misjons for 

eninger i de to skolekretsene, men folk fra hele Øynes møttest 

når noen arrangerte fester og basarer . De to skolekretsene 

hadde felles liste til kommunevalget for å s i kre sin representa-

sjon der. 

Samfunn kan sees på forskjellig nivå. Enhetene i lokalsamfunnet 

er de enkelte h u sholdningene, og endel aktivite t er er avgrenset 

til dette nivået . Neste nivå er nabolaget , de b rukene s om ligger 

nærme~t hverandre på garden. Samarbeide om mi ndre oppgaver f ore

gikk innen nabolaget i mange tilfelle. Matrikkelgarden er et 
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viktig nivå, og en viktig samarbeidsenhet i mange oppgaver. 

I eldre tid var den viktigere enn seinere fordi g arden i nnebar 

et eiendomsfellesskap. De enkelte bruk på hver gard lå nær 

hverandre, og det gjorde garden til en naturlig enhet for sam

arbeid, f.eks. for notlag til fisket. Butikk og skole k rever 

et visst befolkningsgrunnlag, og med de forholdsvis små gardene 

i Øynes utgjorde skolekretsene flere garder. Når det g jelder 

disse funksjoner, kommer vi da på et høyere nivå e n n matr ikkel

garden, og for skolekretsens vedkommende på samme nivå som 

foreningsliv og bedelag. Butikken fungerte delvis på det t e nivå 

i mellomkrigstiden, men den fortsatte delvis å fungere p å nivå 

som hele Øynes. Når man sto overfor hele kommunen, oppfatte t 

folk Øynes som en enhet (kanskje de to gardene BØrilden og 

Dyrnes også hørte til) , de hadde felles valglister og kunne b li 

omtalt som "dei ute i Øyane". Øynes var et nivå hvor alle 

kjente hverandre, i motsetning til de høyere nivåer. Fiskerne i 
~ 

Øynes kjente mange fiskere fra andre steder, men det var bare i 

lokalsamfunnet hjemme de kjente alle mennesker. De fleste i 

Øynes hadde kjenninger og slektninger andre steder i kommunen , 

Nordhordland, byen eller Ainerika. Men dette var kontakter av 

mindre dominerende karakter, fordi avstanden var større. 

Ut fra dette er det naturlig å oppfatte Øynes som et lokal sam

funn, ei bygd eller en sosial enhet, som det er naturlig å 

holde opp mot kommunen og resten av omverdenen. Egentl ig er 

det nok med et blikk på kartet, om det er så gammelt at ve ien 

ikke er tegnet inn ( 2) • 

Men selv om vi kan beskrive Øynes som en naturlig enhet, v a r 

ikke Øynes et uavhengig lokalsamfunn. Øynes var ei bygd i 

Austrheim kommune, som igjen var en del av Hordaland fy lke og 

nasjonen Norge. Mange bestemmelser ble tatt i dis s e høyere 

nivåer og gjort gjeldende for folk i Øynes. Dessute n v a r Øynes 

avhengig av var.ebytte med omverdenen,og folk fra Øynes kunne 

flytte til byen eller Amerika om de fant forholde n e hj e mme 

utilfredsstillende. På mange måter må vi derfor trekk e inn for

hold utenfor lokalsamfunnet for å forklare utviklingen i Øynes. 

Dette blir særlig viktig for å forklare· endringer i f iske og 

jordbruk som vi skal se på i oppgavens hovedkapitler, k apitlene 

7 og 8. 
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I kapitlene 4, 5 og 6 skal vi se på en rekke forhold som på 

ulike vis kan karakterisere Øynes, særlig når vi kan sammenlikne 

med Austrheim kommune, nabokommunene Lindås og Fedje og Horda

land fylke. Vi vil se på endringer i befolkningens størrelse, 

bosetningshistorien, størrelsen av jordbruksenhetene, ressurs

fordelingen og yrkessammensetningen. Disse kapitlene tar for 

seg utviklingen fra 1865 og utover til mellomkrigstiden. Men 

før vi ser på disse ulike emnene over denne tidsperioden, skal 

vi kort ta for oss enkelte trekk ved situasjonen Øynes 1973 . 

Foto 5. Handel, post og kai for Rongevær ligger på Baløy 
og sees t.h. i bildet. T~v. et hus på en av naboholmene. 

Fot.: forf. 
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Kap. 3 8YllES 1973. f 1lk1t1ll, bas1tni111, yrkesfordeling. 

Hva lever folk i Øynes av i dag? (1973-74). Hva preger bo

setningen nå? Er det utpreget forskjell mellom de to delene 

av Øynes? Utgangspunktet for dette kapitlet er det jeg har 

sett og fått vite under mitt felta r beid på s t edet i 1973 og 

-74. 

I 1970 bodde det 120 mennesker i kretsen Øksnes-Rebnor-Dyrnes 

og 107 i Øyane (1). Øynes' andel av de to kretsene skulle 

bli omtrentlig 105 og 100. En feilkilde ved folketallet er 

at tallene må inneholde mye såkalt "skjult migrasjon". Det 

har også skjedd mye de siste 3-4 år, særlig på Øksnes-Rebnor 

hvor det er bygd flere nye hus. Mine egne "overslagstellinger" 

viser minst 166 mennesker, men da er barnetallet satt svært 

lavt og slumpmessig. Det reelle folketall i Øynes i begynnelsen 

av 1970-åra lå dermed sannsyn l igvis på ca. 180-190. Det er en 

reduksjon på over 100, eller med over 1/3, på tiden etter 1946. 

Aldersstrukturen på befolkningen i Øynes viser en typisk ut

kantprof il , med tydelig " forgubbing ". Kjønnsfordelingen var 

ekstr em for gruppen 20-24 år, med 12 menn og 3 kvinner. (Se 

fig. 3 ) • 

Øksnes-Rebnor Øv ane Ialt 

:Hus med he lårig 
·b o setning 1974 35 

I 

23 5 8 

Nybygg etter 1945 18 5 23 
I 
I 

Fraflytt etter 1945 
! 

4 I 11 15 
l 
: 

Tabell 1 . Antall hus med helårig bosetning i 1974, nybygde og 
fraflyttede hus etter 1945, totalt for Øynes og fordelt på Øksnes 
Rebnor og Øyane. Tallene er på grunnlag av egen opptelling. 
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I 1974 var det 58 hus med helårig bosetning i Øynes, 35 lå på 

Øksnes-Rebnor, 23 i Øyane. Henholdsvis 18 og 5 av disse er bygd 

etter siste krig, og de :fleste av disse er bygd d~ aller siste 

åra. Byggingen har oftest skjedd ved at barna har fått et stykke 

av foreldrenes eiendom til tomt. I noen tilfeller er det bygd 

nytt hus på jordeiendommene, mens det gamle huset er skilt ut 

med eget bruksnummer. I 1967 kjøpte Austrheim kommune et av 

brukene på Øksnes, og innmarka er utstykket til tomter og bebygd 

med tre hus. Det typiske der hvor et av barna har overtatt 

jorda er at de unge har bygd nytt hus til seg, mens den eldste 

generasjon bor i det gamle huset, som i mange tilfeller er 

modernisert med nytt kjøkken og sanitæranlegg. 

Etter siste krig er 4 hus fraflytt på Øksnes-Rebnor, og 11 hus 

er fraflytt i Øyane. Det er altså bygd flest nye hus på Øksnes

Rebnor, mens fraflyttingen har vært størst i Øyane, der er det 
~ 

særlig den bebyggelsen som lå mest avsides som er blitt fraflytt. 

Likevel har ikke fraflyttingen i Øyane vært så stor som antall 

boliger viser, fordi det i Øyane er flere hus hvor det bor fler e 

generasjoner og flere mennesker. 

En privat opptelling av yrkesfordelingen til 65 av hoved

personene i husholdningene viser hvordan ·fordelingen er mellom 

de to deler i Øynes. Yrkene til ugifte sønner er ikke tatt med. 



Yrke 

Pensjonist (alder 
over 70 år) 

Fraktfart el. 
sjømann 

Mek.verksted 

Lokal industri 

Mongstad (Rafinor) 

Snekker 

l
, BNT (lokal kommuni

kasjon) 

a Andre serviceyrker 

Ukjent 

1 

) 
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Øksnes-Rebnor 

15 

6 

2 

2 

2 

3 

6 

36 

Øv ane 

12 

10 

2 

2 

3 

29 

Øvnes ialt 

27 

16 

2 

2 

2 

2 

2 

6 

6 

65 

Tabell 2 . Yrkesfordeling for 65 av hovedpersonene i Øynes 
for 1973-74, på grunnlag av egen opptelling. 

Antallet pensjonisthusholdninger er stort i begge de to delene 

av Øynes. På Øksnes-Rebnor er variasjonen i yrker større enn 

i Øyane. De fleste arbeider i andre deler av kommunen og er 

knyttet til den aktivitet som foregår i industri og bolig

bygging. 2 arbeider på Mastrevik mek.verksted; den første be

gynte å arbeide der da veien kom. 2 arbeider på Mongstad, og 

er dermed direkte knyttet til oljeaktiviteten, 2 er snekkere, 

og 2-3 andre er med andre yrker tilknyttet boligreisningen i 

kommunen og i Lindås. 6 er sjømenn, de fleste i den lokale 

fraktflåten i kommunen. I Øyane er yrkesvalgmulighetene mindre. 

Hele 10 er ansatt i den lokale fraktflåten, med andre ord de 

fleste av dem som har forsørgelsesbyrde. Medregnet til dem som 

er ansatt i fiåten er også de som eier eller disponerer den 

flåten av små fraktfartøyer som hører hjemme i Øynes, ialt 

5 fartøyer på ca. 400 t.d.w. 2 er ansatt i BNT på den lokale 

motorbåtruta, 2 er i lokale serviceyrker (butikk, post, skole), 

2 arbeidet i lokal industri, en tangmelfabrikk som ble nedlag t 1974. 
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Fraktfarten er mer dominerende i Øyane enn på Øksnes-Rebnor, 

og de andre yrkesaktivitetene er knyttet til lokalsamfunnet. 

Yrkesvalget på Øksnes-Rebnor er preget av aktiviteter som er 

rådende i kommunen ellers, men ikke en eneste arbeidsplass 

finnes lenger i "lokalsamfunnet", i motsetning til på Øyane. 

Jordbruk og fiske er ikke nevnt hittil, og disse næringene 

drives bare i kombinasjon med lønnsarbeid eller en pensjonist

tilværelse. Fisket drives for det meste til egen husholdning 

og småsalg til naboene. 1-2 pensjonister driver salg av fisk 

til oppkjøper. De som har jordeiendommer har i de fleste til

feller noen sauer for å holde sin egen husholdning med kjøtt, 

og kanskje også litt til salg ved siden av. Noen har også 

storfe som de forer opp til slaktedyr. På fire bruk drives 

det fremdeles med smørproduksjon i Øyane. De fleste som har 

jordeiendommer dyrker også litt poteter, slik at de har til 
y 

egen husholdning. Men Øynes er totalt ikke selvforsynt med 

poteter. 

For mange betyr fisk, sauekjøtt og poteter fra egen produksjon 

endel i husholdningsøkonomien. Men som vi skjønner, er inn

tektene fra lønnsarbeid dominerende i Øynes slik som andre 

steder. 

Med arbeid i oljeaktivitet og fraktfart er man i hØy grad blitt 

avhengig av avgjørelser som blir tatt langt unna lokalsamfunnet. 

Konjunkturene i verdens industriland får avgjørende betydning 

for folks levemåte i Øynes. Konjunkturene ute i verden hadde 

betydning før også, men gradsforskjellen til i dag er enorm. 

Ett av målene for denne oppgaven er å dokumentere i hvilken 

grad og på hvilken måte denne endringen har skjedd. De neste 

kapitlene behandler derfor Øynes over en tidsperiode på omlag 

100 år, fra 1865 og opp mot vår tid. 
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Kap.4 BEFOLKNIWGSVEKST OG -ALDJRSSTRUKTUR ______ _,. 

Vi skal først se på størrelsen på befolkningen i området til 

ulike tidspunkter og sammenlikne utviklingen med tilsvarende 

for kommunene Austrheim og Lindås, Hordaland fylke og Norge. 

En slik sammenligning er imidlertid avhengig av at vi hele 

tiden har med like geografiske områder å gjøre. Austrheim og 

Lindås er derfor svært problematiske kommuneenheter, fordi det 

har skjedd stadige endringer. Austrheim ble utskilt fra 

Lindås i 1910, Fedje ble utskilt fra Austrheim 1947. Til 

1879 omfattet Lindås også Masfjorden (1) . 

For å få en konstant enhet som finnes i flere tellinger, vil 

jeg bruke Fosnøy, som utgjør den største del av Austrheim 

korrunune. 

Målsettingen med disse sammenligningene er først· og fremstå . 
se hvor folk foretrakk å slå seg til, om de hadde noe valg. 

I en viss grad kan vi si at folk valgte om de ville slå seg 

til hjemme - enten de hadde rett til jord eller ikke - eller 

om d e ville flytte - til byen, nabobygdQ eller Amerika. 

Befolkningsutviklingen på et sted er - til en viss grad - et 

uttrykk for slike valg - og disse valgene er igjen et resultat 

av vurdering, bl.a. av de Økonomiske muligheter - hjemme og de 

stedene det var aktuelt å flytte til. 

Befolkningsutviklingen i Øynes. 

Årstall 1801 1865 1875 . .1891 1900 1910 1920 .1930 1946 1960 

Folke- ca. ca. 
tall 111 205 214 297 301 ' 314 299 329 296 250 

Tabell 3 . Vekst og tilbakegang i folkemengden i Øynes 
gjennom tidsperioden 1801 - 1970. 

1970 

ca. 
190 

I 1801 bodde det bare 111 mennesker her, fram til 1865 vokste 

tallet til 205, en vekst på 85%. Befolkningen i Lindås vokste 

med 88% i dette tidsrommet.(2)Et voksende barnetall fra 1875 og 

utov~r førte til at folketallet Økte raskt fram til 1891. En 

·stor utflytting førte til at befolkningen stagnerte på omkring 
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300 utover til 1900, for så å ta seg opp igjen mellom 1920 og 

1930. Det største folketallet er fra 1930, 329 mennesker. 

1946-tellingen viser tilbakegang - til 316, men regner vi med 

den skjulte migrasjon kommer vi under 300 mennesker. Fra 1946 

og utover kan vi regne med jevnt fall i befolkningsmengden. 

Tellingen -1960 viste 285 og 1970 205 mennesker for 2 telle

kretser som foruten Øynes også omfattet Dyrnes og BØrilden. 

Vi kan ut fra dette sette ca. 250 og ca. 190 mennesker for 

Øynes (se side 17 ) . 

I 1875 besto befolkningen av forholdsvis mange unge familier 

som hadde endel barn. Generasjonen mellom 30 og 50 var bare 

svakt representert (bef.py~amide Øynes 1875 og tab. 4). 

Mange som satt på brukene ville ikke gi dem fra seg på lenge. 

Endel bruk ble riktignok delt,og det ble ryddet nye fram til 

1891. Men det var derfor små muligheter for de unge som 

vokste opp i åra 1891 - 1900 til å få et bruk i Øynes. Derimot 

vet vi at dette var en tid med gode muligheter andre steder. 

Det var stor utvandring til Amerika, og industrien her hjemme 

trakk til seg arbeidskraft. Det er noe vi vet generelt om tiden,(3) 

men folketellingene forteller også noe om dette. Den yngste 

5-års gruppen i befolkningen besto i 1875 av 13 menn og 11 

kvinner 0-5 år. I 1900 skulle disse være 25-30 år, og denne 

aldersgruppen besto da av 4 menn og 4 kvinner. Befolknings

pyramidene forteller også noe om dette selv om de er i prosent 

(fig. 3) •· 

Mulighetene "ute i verden" og mangelen på muligheter til å 

overta et bruk hjemme førte til at Øynes i 1900 manglet folk 

i alderen 20-25 år. For de fleste av dem som dro hadde eneste 

mulighet hjemme vært å slå seg ned på en holme og drive fiske. 

Men slike plasser ble fraflyttet i denne tida. I 1900 var det 

heller ikke unormalt mange gifte sønner som bodde hjemme. 

Årstall 1875 1891 !1900 1910 1920 1930 1946 
! 
r I I I 

Antall barn under I i 
15 år 55 118 118 I 115 111 l 110 

I 88 ! 
I 
i 

Deres andel av den i I ~ ! I 
totale bef. i % ! 25,7 36,6 f . I 39,7 r39,2 37,1 i 33,4 i 29,7 

Tabell 4 
deres andel 

Antall barn under 15 år til ulike tidspunkter og 
i prosent av den totale befolkning. 



Ø
yn

es
 1

8
7

5
 

10
 

s 
0 

5 
1

0
%

 
~·
-·
--
-.
._
_.
_~
·"
-J
..
.·
..
._
.·
L-
4-
1-
-
·
-
-

·~
 

.....
.....

.....
.....

.....
... _

-. _
__

 ~
·
-
·
 

F
ig

. 
3

.B
e
fo

lk
n

in
g

e
n

 i
 

Ø
y

n
e
s 

fo
rd

e
lt

 
e
tt

e
r 

a
ld

e
r 

o
g

 k
jø

n
n

 v
ed

 n
o

en
 
ti

d
s


p
u

n
k

te
r.

 
E

k
se

m
p

le
r 

fr
a
 

ko
m

m
un

e,
 

f'
y

lk
e 

o
g

 r
ik

e
 

e
r 

ta
tt

 m
ed

 
so

m
 

sa
m

m
en


li

g
n

in
g

. 
D

et
 
h

a
r 

v
æ

rt
 

n
ø

d
v

en
d

ig
 å

 
b

ru
k

e 
de

 
in

t-

Ø
yn

es
 1

9
0

0
 

e
rv

a
ll

e
r 

so
m

 
e
r 

b
ru

k
t 

i 
H

o
rd

al
an

d
 1

9
0

0
 

ta
b

e
ll

e
n

e
 

i 
de

 
tr

y
k

te
 

fo
lk

e
te

ll
in

g
e
n

e
, 

d
e
ss


u

te
n

-e
r 

a
ll

e
 

o
v

e
r 

6
0

 å
r 

re
g

n
e
t 

sa
m

m
en

. 
In

te
rv

a
ll


sk

il
le

n
e
 
e
r 

m
a
rk

e
rt

 
m

ed
 

a
ld

e
rs

a
n

g
iv

e
ls

e
 m

id
t 

i 
h

v
e
r 

fi
g

u
r.

 
M

en
n 

s
tå

r 
p

å 
v

e
n

st
re

 
si

d
e
 

i 
h

v
e
r 

fi
g


u

r,
 

k
v

in
n

e
r 

p
å 

h
ø

y
re

 
si

d
e
 

M
ål

es
to

k
k

en
 g

je
ld

e
r 

fo
r 

5
-å

rs
g

ru
p

p
e
r.

 
F

o
r 

1
9

7
0

 e
 

o
g

så
 

g
ar

d
en

e 
D

y
rn

es
 

og
 

B
ø

ri
ld

e
n

 m
ed

 
i 

b
e
fo

ll
m

in
 

N
or

ge
 

1.
90

0 
en

 i
 

Ø
y

n
es

. 

Ø
yn

es
 1

9
2

0
 

Ø
yn

es
 1

9
3

0
 

H
o

rd
al

an
d

 1
9

3
0

 
A

u
st

rh
ei

m
.1

9
3

0
 

N
or

ge
 1

9
3

0
 

L
in

d
ås

 1
9

3
0

 

Ø
yn

es
 1

9
4

6
 

A
u

st
rh

ei
m

 1
9

7
0

 

I l\
j 

~
 I 



- 24 -

Den store andelen av unge familier i 1875 må også være år

saken til at barn under 15 år utgjorde en stadig større andel 

av befolkningen utover mot 1900. I 1875 utgjorde barna bare 

25% av befolkningen. I 1891 var andelen steget til 40%. Men 

i 1930 og 1946 utgjorde barna igjen mindre av befolkningen, 33 

og 30%. 

Det er grunn til å tru at folk så lysere på framtida her ute 

mellom 1910 og 1920. Området hadde nettopp fått bedre kontakt 

med byen, og det ble investert i nye motorskøyter og kuttere. 

Sildeprisene da ga optimisme. Mange tjente store penger (4). 

Det ble bygd nye hus og gamle ble modernisert. Befolknings

pyramiden viser at en ny generasjon var i ferd med å overta. 

Aldersgruppen 20-30 år var stor. 

Antall bruksenheter 

Mannlige h.p. 

Kvinnlige h.p. 

Ugifte sønner over 
15 år 

' 

1900 

45 

46 

4 

23 

1910 

51 

56 

3 

25 

1920 

54 

58 

6 

20 
i 

l 

1930 

51 

58 

7 

28 

1946 

52 

57 

4 

39(-10) 

! Ugifte døtre over 
15 år 9 25 I 18 

' 
17 32 (-10) i 

Mannlige tjenere 

Kvinnliqe tjenere l 
r 7 

2 

8 

1 

8 

3 

8 2 

Losjerende menn ! 
f 1 1 1 1 3 

~ 
·' 14 

. " kvinner i - 1 3 5 : 3 ~ 6 I i ~ l ~ 

i I I ( 

Tabell 5 . Ulike kategorier ·i befolkningen etter deres 
stilling i husholdningene, ved ulike tidspunkter. Folke
tellingene er kilde. 

Mellom 1920 og 1930 Økte igjen befolkningen. Særlig var Økningen 

i antallet voksne, ugifte menn stort, det bodde også flere 

familier på hver bruksenhet e~n tidligere. Denne befolknings

økningen skyldtes ikke de gode mulighetene i Øynes, men mangelen 

på muligheter andre steder. Den generelle Økonomiske krise i 

mell9mkrigstiden førte til at mange av de ungdommene som ellers 

ville ha reist fra Øynes ble boende hjemme. Det var.særlig 
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guttene som ble rammet, mens jentene relativt lettere kunne få 

seg huspost i byen . Guttene kunne også le ttere finne seg noe 

å gjøre hjemme, i alle fall for en del av året. (Se tabell 5, 

antall ugifte sønner og losjerende menn) . 

Allerede midt i 30-åra kan befolkningspresset ha blitt lettere, 

for i 1946 var folketallet kommet under 300 om vi ikke regner 

med de ungdommene som arbeidet andre steder. I 1950-åra ble 

ikke Øynes ansett som et blivende sted av ungdommen. Det var 

et fraflyttingsområde. 

Sammenligning Øynes-Austrheim. 

Sammenligner vi befolkningsutviklingen i Øynes med tilsvarende 

for Austrheim kommune, kommer enkelte karakteristi ske likheter 

og ulikheter fram. Med utgangspunkt i 1975 var ikke veksten i 

tiden fram til 1900 like sterk for kommunen som for Øynes. Det 
~ 

må hovedsaklig skyldes at Øynes' befolkning i 1875 hadde en 

svært gunstig sammensetning for sterk vekst. Kommunen hadde 

en jevnere vekst enn Øynes, og den stagnerte ikke mellom 1891 

og 1920, men fortsatte jevnere, også etter 1930. (SP tabell 7 

Austrheim ro.Fedje og Fosnøy.) 

1950. er den telling som viser høyest folketall fo r Austrheim. 

Øynes hadde høyest folketall i 1930. En sammenlikning av be

folkningssammensetningen i Øynes og Austrheim (fig. 3 ) for 1930 

viser litt større prosent eldre mennesker enn for kommunen, litt 

flere menn mellom 20 og 30 og litt færre kvinner mellom 20 og 40. 

Det er en fristende konklusjon at Øynes hadde mindre jordbruk og 

industri, altså arbeidsplasser for kvinner, enn kommunen som 

helhet, og dette er noe av årsaken til forskjellene i befolknings

sammensetningen ( 5). Øynes var også dengang en utkant i 

kommunen, utenfor sentrumdannelsen om aksen Austrheim - Mastrevik 

hvor det var administrasjon og litt i ndustri - mek. verksted, 

hermetikkfabrikk og meieri. Dette var institusjoner som Øynes 

var for langt unna til å ha særlig glede av, og de hadde en 

sterk utvikling i mellomkrigstiden. 
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Men etter 1950 har det stadig blitt færre folk i korrununen helt 

til det ble anleggsvirksomhet på Mongstad i Lindås. I 50-åra 

var Austrheim et fraflyttingssted. Ungdommen dro fra kommunen, 

og disse aldersgruppene ble sterkt underrepresentert i befolk

ningen. Resultatet av denne fraflyttingen vises i befolknings

pyramidene for 1970 (fiq. 3 ) . En sammenligning her mellom 

Austrheim og Øynes viser de samme trekk som i 1930, men for

skjellen mellom korrununen og Øynes er større. Øynes har sterk 

forgubbing og forholdsvis mange unge menn under 25 år. Øynes 

hadde da lenge vært utkant i en utkantkommune. 

Som en konklusjon på sammenligningen Øynes-Austrheim kan vi si: 

1. Øynes' har mer markante svingninger i befolkningsveksten 

enn kommunen eller Fosnøy, det skyldes at Øynes' befolkning 

er mindre. Men tendensene er de samme. 

2. Øyn~s nådde høyeste befolkningstall 1930, mens konununen 

nådde høyest i 1950. Øynes ble en utkant i kommunen før 

kommunen ble en utkantkommune. 

Sammenlikning med nabokommunene og byen. 

Var det forskjellig utvikling i nabokommunene Fedje, Austrheim 

og Lindås? Den ene kommunen er et fiskevær, den andre har 

kombinert jordbruk og fiske, og i den tredje betyr jordbruket 

absolutt mest. Noe av den ulikhet vi måtte finne mellom 

kommunene kan vi tilskrive ulikhet mellom næringene jordbruk 

og fiske. Kan vi finne noen sammenheng mellom befolknings

utviklingen i Øynes og i byen Bergen? Bergen var det viktigste 

målet for utflyttere fra Øynes, ved siden av Amerika. 

Tabellene 6 og 7 samt fig. 4 viser en klar forskjell mellom 

de nevnte kommunene i befolkningsutviklingen fra 1890 og utover 

til 1946. Over denne perioden hadde Fedje en sterk vekst, 145%. 

Fosnøy (størstedelen av Austrheim kommune) hadde en vekst på 48%, 

mens Lindås' befolkning gikk tilbake med 1%. Hordaland fylke 

hadde en vekst på 47%, og Fosnøy lå altså nær fylket. 

Jordbruksbygda Lindås stagnerte i befolkningsutvikling allerede 

1890, og nådde maksimum folketall i 1910. I 1920-åra gikk 

folkemengden tilbake med 3%, mens Austrheim og Fedje hadde en 

vekst på 7 og 11% i 1920-å~a. 
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Det var altså en markert forskjell i utviklingen mellom de ytre 

fiskeribygder og de bygdene innenfor der jordbruket var domi

nerende. Fra 1800-tallet av vokste befolkningen i fiskeri

bygdene raskere enn i jordbruksbygdene. Før århundreskiftet 

stagnerte befolkningsveksten i jordbruksbygdene, mens fiskeri

bygdene først stagnerte rett før eller etter siste krig. 

i 
I 

Horda-i Austr- I 
t År Fedje Fos nøy heim I Øynes Lindås land Norge 

ro/Fedje 2) I 

i 

\ 1875 
f 1891 375 850 t 

l 
l 1900 463 934 
t 
! 1910 546 1003 
! 

1920~ I 689 I 1007 ! 

\ 1930 
l I 1103 i 761 ( 
' l 

1946 
( 

920 1262 i 
I 

1950 943 

1960 914 

1) Tall i tusener 
2) Tall i millioner 

1) 
) 

i 

! 214 3943 

l 297 4249 128 2,00 
I I I 301 I 4325 136 2,24 
i I 2518 314 4433 146 2,39 

2765 299 4294 156 2,65 

I i 2945 I 329 4157 I 164 ' 2,81 i 

t 3291 
I 

I I ~ I ( 296) 4216 i 188 3,16 i l i i 
3328 t 

I 4127 i I 
I 

I I ( 

I 3000 I ( 250) 4029 

I parentes noe vilkårlige tall for 
Øynes. 

Tabell 6 . Noen befolkningstall langs aksen Fedje, Austrheim 
og Lindås; fylke og rike er tatt med til sammenlikning. 

Tallene er hentet fra de trykte folketellingsheftene, Fedje og 
Fosnøy fra tabellene over øyers folketall, Lindås er hentet 
fra heftet for 1960, hvor det er beregnet tall for Lindås slik 
det var før de siste reguleringene mllom 1960 og -70, altså 
korrigert for utskillingene av Masfjorden i 1879 og Austrheim 
i 1910. Tallene for Øynes er fra tellelistene med unntak av 
1960. 
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r 

Austr- I l 
I 

År Fedje Fos nøy heim I Øynes Lindås Horda- Norge 
ro/Fedje land 

1875 I 71,6 91,8 f I 
1891 54,4 84,4 99,3 99,0 82,1 I 75,5 

1900 67,2 92,8 100,7 100,7 86 '9 . 84,5 

' 
1910 79,2 99,6 91,1 105,0 f. 103,2 I 93,5 90,3 ~ 

'i -1 

' 1920 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 t 100,0 100,0 

1930 110,5 109,5 106,5 j 110,0 96,9 110 5, 2 106,2 

1946 125,3 125,3 119,0 (105,7) 1 98,2 120,6 119,1 

I 
1950 136,9 120,4 j 96,l 126,8 123,7 

1960 132,7 108,5 ( 83,6) 1 93,8 
-

Tabell 7 . Svingninger i folketallet i prosent med 1920 som 
utgangspunkt, 100%. De reelle tallene står i tabell 6 

' 

Folk flyttet i mindre grad fra fiskeribygdene enn fra jordbruks

bygdene i mellomkrigstiden. Det må bety at fisket eller kombi

nasjonen jordbruk/fiske ga bedre muligheter enn bare jordbruk 

i denne tiden. Det var altså i fiskeribygdene det var tendens 

til opphoping av folk i mellomkrigstiden, mens denne tendensen 

er mindre tydelig for bygdene innenfor. Byen virket mindre til

trekkende på folk fra fiskeribygdene enn på folk i jordbruks

bygdene i mellomkrigstiden. 

I perioder med sterk vekst i industri og tettstedsnæringer gikk 

det tilbake med utkantbygdene. Etter 1945 har vi hatt en slik 

periode i Norge. På fig. 4 ser vi at Lindås hadde nedgang i 

folketallet fra 1945, Austrheim og Fedje fra 1950, mens fylket 

fortsatt hadde vekst. 

Vi skal se at det er sammenheng mellom befolkningskurvene for . 
Bergen og Øynes for 6 perioder fra 1890 til 1960. I tabell ~ 

er det satt opp karakteristika for kurvene til Øynes og Bergen 

(6). Bergen har hele tiden hatt vekst fra 1890 og utover, 

men den har vært sterkere eller svake~e. Bergens perioder med 

sterk vekst faller sammen med Øynes' perioder med ·stillstand 

eller tilbakegang. Bergens perioder med svakere vekst faller 

overens med Øynes' vekstperioder. 
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Fig. 4. Befolkningskurver i prosent i forhold til 
1920-nivå. Kurvene gjelder Fedje, Austrheim ro.Fedje, 
Fosnøy, Øynes, Lindås og til sammenligning er vist 
Hordaland og Norge. 
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Tids- Befolkningsutvikling 

periode Øynes Bergen (6) 

1890 - 19.00 stillstand sterk vekst 

1900 - 1910 vekst svak " 
1910 - 1920 tilbakegang sterk li 

1920 - 1930 vekst svak " 
1930 - 1946 tilbakegang sterk " 

1946 - 1960 " " " 

Tabell 8 . Øynes' befolkningsutvikling i 6 perioder mellom 
1890 og 1960. Øynes' stillstand og tilbakegang faller sammen 
med Bergens sterkere eller svakere vekst. 

Samrnen~rag om befolkningsvekst og aldersstruktur. 

Vi har sett at Øynes hadde en spesiell sterk befolkningsøkning 

mellom 1875 og 1890 og at dette skyldtes Økningen i antall 

barn. En så sterk tilvekst var ikke typisk for Austrheim 

konunune, {FosnØy), til gjengjeld stagnerte Øynes mellom 1890 

og 1920, mens kommunen hadde jevnere vekst. I tida 1890-1920 

må det ha vært stor utflytting; vi vet at Bergen vokste og 

Amerika lokket. I 1920-åra Øket folketallet i Øynes og kommunen 

omtrent likt, Øynes hadde sitt høyeste folketall i 1930, mens 

Austrheim (ro/Fedje) hadde høyeste folketall i 1950. Tilveksten 

i mellomkrigstiden besto av mange unge som ikke kunne få arbeid 

andre steder. Etter 1945 har det vært sterk tilbakegang i 

folkemengden slik at den ble redusert med ca. 1/4 fra 1930 til 

1960 for Øynes' vedkommende, med ytterligere reduksjon til 1970. 

En av grunnene til at tilbakegangen begynte fortere i Øynes enn 

i kommunen må være at bygda ikke hadde noe av kommunens admini

strasjon eller industri. 

Aldersfordelingen i Øynes' befolkning forteller om disse ulike 

situasjoner. I 1900 var det mange barn og få voksne under 

30 år. I 1920 var aldersfordelingen jevnere, men i 1930 var 

det mange menn mellom 20 og 30 år. I 1946 var det igjen be

gynt å minke sterkt på den yngste generasjon voksne. I 1970 

var Øynes' b€folkning dominert av eldre mennesker. 
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Sammenliknet med Fedje og Lindås hadde Austrheim (FosnØy) d en 

befolkningsvekst fra 1890 og utover som lå nærmest opp til 

Hordaland fylkes. Fiskeværet Fedje hadde sterk vekst hele 

tida mellom 1890 og 1950, mens Lindås stagnerte allerede om

kring 1890 og hadde maksimalt folketall omkring 1910. Vi kan 

her ane en forskjellig utvikling for steder med ulikt nærings

liv; fiske eller kombinasjon av jordbruk og fiske må ha gitt 

bedre forutsetning for befolkningsvekst i denne perioden enn 

det bare jordbruk kunne gi. 

Befolkningen i Bergen viser sin sammenheng med Øynes ved å ha 

sterk vekst i perioder hvor Øynes hadde tilbakegang, svakere 

vekst når folketallet i Øynes også vokste. 

Vi har nå fått et bilde av den ulike attraktivitet Øynes har 

hatt for den del av befolkningen som har måttet velge, bli -

eller flytte. All ungdom kom i den situasjonen. De sto over

for muligheter og begrensninger som endret seg fra tid til tid. 

Bosetningshistorien og ressursfordelingen i Øynes forteller mer 

om dette. 
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BOSETllNGSHISTORIE., BRUKSSTRUKTUR· OG 
FORDELING AV RESSURSER - . 

Vi har nå sett at befolkningsveksten var særlig stor i Øynes 

i slutten av forrige århundre, at det var en stor utflytting 

ved århundreskiftet og at antallet voksne mennesker steg mer 

enn folketallet totalt utover til 1930, selv om det også var 

vekst i folketallet. Jeg antydet at folketallet var et ut

trykk for akkumulerte valgsituasjoner. Enkeltpersoner og 

unge familier har vurdert hva de skulle gjøre - bli i Øynes 

eller flytte. Valget ser ut til å ha vært. lettere for dem 

som kunne overta et bruk innen rimelig framtid. Valget må 

ha vært vanskeligere om den eneste muligheten i Øynes var en 

holme eller en plass i utmarka, dersom man Øynet muligheter 

for arbeid i byen, eller Amerika lokket. Til noen tider var 

det dårlige muligheter for arbeid i den store verden - da ble 

man hjemme enten man ville eller ikke, og prøvde å finne seg 

best mulig til rette, med tanke på at dette var en midlertidig 

løsning. Eller mulighetene for å klare seg hjemme uten jord 

ble bedre enn de hadde vært tidligere, da ville man heller for

søke å bli der man hadde slektninger og venner. 

Slik kan vi tenke oss at folk har vurdert situasjonen sin og 

handlet etter det. Situasjonen var ulik for dem etter som de 

hadde rettigheter. Noen hadde valget mellom marginal bosetning 

og å flytte, og det var oftest de som flyttet. 

I begynnelsen av kapitlet skal vi omtale bosetningshistorien ut 

fra skiftende lokaliseringsfaktorer og forskjeller i bosetningenes 

sosiale status, mellom hovedbrukene og den mer marginale bosetning. 

Deretter skal vi ta for oss fordelingen av ressursene, først og 

fremst jordbruksarealene, og se på sammenhengen mellom disse og 

bosetningens alder og sosiale status. Til slutt i kapitlet skal 

vi se på fordelingen av andre ressurser knyttet til areåler og 

vise ved eksempler hvordan arealfordelingen mellom brukene på 

en matrikkelgard var. 
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Bosetningshistorien. 

Bosetningshistorien skal vi følge fra 1865 til 1974. 

betyr et sted der det bor folk. Det er naturlig å se 

Bosetning 

først på 

hvilke lokaliseringsfaktorer folk som engang slo seg til i Øynes 

måtte ta hensyn til, hvilke ønsker vi kan tenke oss de hadde. 

Det var ved plasseringen av matrikkelgardene disse faktorene 

hadde størst betydning fordi folk hadde tilnærmelsesvis "fritt 

valg". De ville utnytte både hav og sjø, de trengte jord som 

kunne dyrkes, lett adkomst til sjøen, ei god havn, beitearealer, 

lyngslått og torv til brensel. Ut fra en kombinasjon av disse 

kriteriene ble bosetningen lokalisert. 

Matrikkelgardene var en vesentlig faktor i bosetningen i Øynes, 

særlig i eldre tid. Garden eller matrikkelgarden var en enhet 

som oftest var delt i mange bruk. Sentralt i garden lå inn

marka eller bøen, hvor hvert bruk hadde sin åker og engi der lå 
' også bebyggelsen. Rundt innmarka lå utmarka som tildels besto 

av mange Øyer, holmer og skjær g De enkelte brukene på garden 

tilhørte hver sin familie, og enten eide de bruket selv og var 

selveiere, eller de leide jorda og var leilendinger. Som 

tabell 9 viser, ble det slutt med at brukerne var leilendinger 

fra 1865 og utover, og det var bare to leilendinger i Øynes 1891. 

Bare ett bruk i Øynes hørte til "Årås-godset", slik som mange 

andre bruk på Fosnøy gjorde. 

-,----- --------

1801 I 1865 I 1875 1891 
I 

! 
Leilendinger 6 12 i 10 2 

Antall bruk totalt 19 26 ·27 35 

Tabell 9 . Antall leilendinger og antall bruk totalt i Øynes 
ifØlge folke~ellingene. 

Det er gardsnummerne i matrikkelen som definerer hver enkelt av 

matrikkelgardene. Da den siste matrikkelordningen kom i 1889, 

ble de nåværende gardsnummer satt opp.. I Øynes kom det til en 

ny gard i forhold til tidligere, idet Langøy fikk .eget gardsnummer. 
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Tidligere var Langøy utmark under garden Budal på Fosnøy, men 

på 1800-tallet var det folk som kjøpte Øya og bodde der. 

Tidligere kan Øya ha vært brukt til sauebeite for garden Budal. 

Deling av bruk. Brukene på .garden kunne de~es, f.eks. ved at 

to brødre fikk hver sin halvdel av et gammelt bruk. 6 ganger 

mellom 1884 og -93 ble det ny bosetning i Øynes på denne måten , 

men ikke ellers i den perioden vi behandler. Det skjedde 

1 gang på Rebnor, 3 ganger på Øksnes, 1 gang på Langøy og 1 gang 

på Sævrøy. Jeg tenker her på varige delinger, ikke på midler

tidige delinger mellom to generasjoner som driver sammen. 

Plasser. Jeg har nå redegjort for hovedbrukene på matrikkel

gardene, men det fantes også bosetning av annen type. Hoved

brukene var jordeiendommer som ble overført ved arv, og som 

vi så var det relativt sjelden et bruk ble delt. Folk som av 

en el}er annen grunn ikke hadde rettighet til et bruk, kunne 

kanskje få rydde seg noe jord i utmarka eller en del i ut

kanten av bøen. Det var jord som tilhørte et av hovedbrukene 

eller hele matrikkelgarden. Dette ble en plass eller bygsels

plass. Han som bodde der var en plassmann eller husmann med 

jord. Dersom det ikke hørte jord til, men bare var tomt til 

et hus, var han husmann, eller husmann uten jord. Plassmannen 

måtte hvert år gjøre noen dagsverk pliktarbeid hos dem eller 

den som eide jorda. Fra slutten av forrige århundre ble det 

mer og mer vanlig at de som bodde på plassene kjøpte dem, slik 

at de ble selvstendige eiendommer med egne bruksnummer. Disse 

eiendorrunene fikk ikke alltid del i alle matrikkelgardens 

ressurser, men fikk likevel utnytte endel av dem, jeg tenker 

her særlig på beite og lyng til for. 
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Fig. 5. Den prosentvise fordeling av ulike brukstyper i Øynes 
til forskjellige tidspunkter. Diagrammet viser tydelig at 
de nye brukene Økte sin andel av den totale massen bruk fra 
slutten av forrige århundre, og at det blant dem ble de selv
eide brukene som fikk størst betydning til slutt. Hoved
brukene holdt sin andel av den totale masse bruk fra 1875 
og utover fordi noen av dem ble delt omkring 1890. 
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År Gardsnununer 
Totalt 160 161 163 164 165 166 

I 1801 19- 5 5- 5-4 - 4- 3- 2-1 
1 1865 26- 7 8-1 7-4 1- 4-2 3- 3-

I 1875 27-10 I 8-3 6-3 I 1-11 ) 5-2 4-2) 3-1 

i 1891 35-11 9-3 9-4 1 ) 3-11 ) 7-4 4-2) 4-1 

I 1900 ,35-10 10-2 3 ) 9-3 l 3- 7-4 3- 4-1 
I 

11-2 3 ) l . 3-2 1910 t39-13 10-2 7-4 3-1 5-1 

1920 140-12 11-1 3 ) 10-1 I 3-2 7-6 5-1 5-2 

1930 11-1 3 ) 10-1 4 7-3 6-1 7 147- 4 

Tabell 10 . Antall bruk og plasser med eller uten jord ifølge 
folketellingene og panteregisteret. Antall bruk vil si selv
stendige hovedbruk og selveide nye bruk. 

1) kårstue medregnet i antall plasser. 
2) fyrvokterbolig medregnet i selvstendige bruk. 
3) lærerbolig medregnet i antall plasser. 

Til hver av bygselplassene og de selveide eiendommene i utmarka 

var det knyttet familier, husholdningsenheter. Både de og 

hovedbrukene på matrikkelgardene kan vi kalle for bruksenheter. 

De var utgangspunkter og bosted for de familiene eller hus

holdningene som dreiv dem, ofte i kombinasjon med noe annet. 

Hovedbrukene på de gamle matrikkelgardene kan vi se i mot

setning til "nye bruk" som omfatter plasser og selvstendige 

mindre eiendommer. 

Bosetningen 1865. På kart over bosetningen i Øynes i 1865 og 

tabell 10 ser vi at b osetningen den gang var preget av hoved

brukene på matrikkelgardene. De utgjorde 26 av de 33 bruks

enhetene. Av de 7 plassene var 5 plassert på Øksnes-Rebnor og 

innenfor bØgarden gjerdet rundt innmarka der. Bare 2 plasser 

lå på holmer, det var Skarholmen og Kjerringa på garden Krossøy. 

En overvekt av bosetningen var på de to gardene på Fosnøy, ialt 

61% av bruksenhetene (tabell 11 ) . I 1801 var det ialt 24 

bruksenheter i Øynes, hvorav 5 var plasser. På Øksnes-Rebnor 

kom det til 5 nye hovedbruk i tiden 1801-65, liksom det kom 

et nytt bruk på Langøy. Veksten i bruksenheter var altså be

skjeden i den perioden, liksom veksten i folketallet. Den be-

skjedne veksten var likt fordelt på hovedbruk og nye bruk. 
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Bosetningen 1900. Det neste kartbildet er fra 1900. Det var 

nå kommet mange "nye bruk" på garden Krossøy. Det var kommet 

landhandlere, en på hver side av Sundet mellom Husøy og Kårø y , 

rett ved skipsleia, og med en god havneplas s . Det var kommet 

to bruk på Sævrøyneset, og på Rebnor var det kommet skole. 

Antallet hovedbruk var Øket til 32, fra 26 i 1865. Antallet 

nye bruk var Øket i antall fra 7 til 17. Det totale antall 

bruksenheter var 49, en Økning på 16 siden 1865. Men i periode n 

1865-1900 var ikke utviklingen jevn. Tabell 11 viser at 

Økningen i antall bruksenheter skjedde før 1891, da antallet 

stagnerte - liksom folketallet også gjorde. I tiden mellom 

1 865 og 1900 ble 3-4 plasser på Øksnes-Rebnor tatt opp og lagt 

ned, uten å komme med på kartene. Fig. 10 viser en fullstendi g 

fortegnelse over de nye brukene, som vi skal komme tilbake til. 

Bosetn i ngen 1930. Fram til 1930, som neste kartbilde viser, 
' fortsatte utviklingen i området omkring Sundet. Det korn flere 

nye hus, men et par sma bygselplasser ble også fraflytt. Den 

nye bosetningen på Rongeværsholmene var på eiendom som brukerne 

kjøpte. Skolen i Øyane ble også flyttet til dette "sentrums

området", men i 1930 sto den enda på Krossøy. På Øksnes-Rebnor 

ble to plasser fraflyttet i tida 1900-30, mens det i Øyane 

i samme tidsrom Øket med 7 hus. Bosetningens utvikling etter 

1945 fram til det kartbilde som er vist for 1974, er det rede

gjort for i et tidligere kapitel. 

Antall bruksenheter Prosentvis 
fordeling 

Årstall Ialt Øksnes-- Øy ane Øksnes- Øy a ne 
Rebnor ! Rebnor i 

l 
f 

1801 24 14 10 I 58 4 2 I 
t 

, 1865 33 20 13 ! 61 I 39 
i i 

t 1875 40 20 17 I 50 50 

I ! , 
1891 50 25 25 50 i 50 

! 

I 1900 49 24 22 49 
1 51 ' 

1910 
I 

51 25 26 49 51 

1920 54 23 31 43 57 

l930 51 23 29 45 55 

1974 ~ 58 35 23 60 40 

Tabell 11 . Fordelingen av bruksenhetene mellom Øksnes-Rebnor 
og Øyane i tiden 1801-1974. Bortsett fra for 1974 er folke
tellingen kildematerialet. 
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Forholdet Øksnes-Rebnor/Øyane i bosetningen. Det er interessant 

å se den forskyvning av tyngdepunktet i bosetningen mellom de to 

delene av Øynes som har foregått fra midt på 1800-tallet til 

i dag. Tabellen viser at før 1875 var overvekten av bosetningen 

på Øksnes-Rebnor, deretter var situasjonen jevn utover, mens 

Øyane fikk overvekten i mellomkrigstiden. I dag har igjen·Øksnes

Rebnor største del av bosetningen, noe vi tidligere har vært 

inne på ( s . 1 7 ) . 

Øksnes-Rebnors overvekt før 1875 kan skyldes det bedre natur

grunnlag for jordbruk som hadde større betydning dengang. 

Etter den tid har det vært flest bruksenheter i Øyane, og 

sentrumsutviklingen omkring butikkene i Sundet preget dette om

rådet i hØy grad. Nærheten til både sjø og butikk forteller at 

flere baserte seg på nesten bare fiske og kjøp av handelsvarer. 

Marginæl bosetning. Det varden mest marginale bosetningen som 

først ble oppgitt, da det bØd seg muligheter andre steder. Vi 

kan se på i hvilken grad det varkontinuitet i bosetningen. 

Hovedbrukene danner her en forholdsvis enkel gruppe, idet alle 

har hatt kontinuerlig bosetning fra 1865 til slutten av 1960-åra. 

De 6 bruksdelingene i perioden 1884-93 er det eneste s0m bryter 

dette. De nye brukene er det derimot svært vanskelig å få klar 

oversikt over fordi de har utgjort en mer eller mindre marginal 

bosetning som dessuten har vært utsatt for vekslende holdninger 

fra folk på hovedbrukene. De eide jorda, og kunne bygsle bort 

eller selge ettersom de ønsket. 

Mer enn hovedbrukene kan altså bosetningen på de nye brukene for

telle om befolkningspress og opptak av plasser med derpå følgende 

fraflytting. La oss se nærmere på denne gruppen bruksenheter 

ut fra fig. 10 hvor hvert bruk er markert med en linje som er 

skravert etter eierforholdet. I skjemaet er også markert noen 

kårstuer som står betegnet som husmannsplasser i folketellingene. 

Tidsmarkeringene går ut fra folketellingenes opplysninger, med 

noen unntak, hvor panteregisteret er brukt. 

I alt er 38 "nye bruk" registrert mellom 1865 og 1940 (1). 

I 1891 og 1920 var det største antallet med bosetn~ng, 21 og 22, 

mens det bare var 17 i 1900. 14 av de 21 brukene som hadde bo

setning i 1891 var forlatt i 1920. Det var altså liten kontinui-
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tet gjennom perioden 1891-1920, da mange ble nedlagt og nye t att 

opp. Det er her en klar sammenheng med de bevegelsene i fol ke

mengden som vi så i forrige kapitel. 

I neste del av kapitle t skal vi se hvordan bosetningens alder 

og sosiale status fikk sitt utslag i fordelingen av en viktig 

ressurs: jordbruksarealene. 

Jordbruksarealenes fordeling i Øynes, Austrheim og Lindås. 

Jeg vil bruke jordbruksarealet for brukene, slik det kommer 

fram i jordbrukstellingen 1939. Dette er den eldste kilden 

for jordbruksarealet på bruksnivå. Det var på et tidspunkt 

da folketallet i Øynes hadde passert toppen, vi kan kanskje 

anta at det dyrkede arealet ikke lenger var så stort som tid

ligere, for det var blitt litt bedre tider i forhold til 

noen år tidligere. Men særlig stor var neppe tilbakegangen, 

om det 'Var noen. 

Det var en brukssammensetning som var mye lik den vi så for 

1930 (fig. 5 ) som var situasjonen i 1939 da jordbrukstellingen 

ble foretatt. I jordbrukstellingen er det LdLL med 51 bruks

enheter i Øynes. Jordbrukstellingene fordeler brukene i klasser 

etter jordbruksarealets størrelse. Jordbruksarealet er åker og 

eng, både dyrket eng og natureng. Jeg har brukt den samme inn

delingen som brukes i de trykte heftene for å kunne sammenligne 

Øynes med andre områder. 

Det er et kjent fenomen at de steder der bøndene hadde rike 

muligheter til ekstrainntekter ble oftest brukene sterkere opp

delt enn steder der det manglet slike muligheter (2). En forut 

setning er at man var villig til å fordele jorda, dvs. at det 

var tilnærmet egalitære forhold slik som vi finner det på Vest

landet. Vi vil derfor få et innblikk i jordbrukets betydning 

i forhold til andre inntektskilder om vi sammenligner fordelingen 

av bruksenheter på de ulike bruksstørrelse-klasser for ulike 

områder. Jeg vil her gjøre en slik sammenligning for Øynes

Austrheim og Lindås, og det er ikke urimelig å anta på forhånd 

at jordbruket har større betydning i Lindås enn i Austrheim og 

større betydning i hele Austrheim enn i Øynes. I sammenl igningen 
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tar vi også med bruk under 5 da. For vår hensikt har det be

tydning å få med flest mulig av husholdningene, fordi det er 

fordelingen av jord mellom husholdningene og ikke fordelingen 

mellom de som kaller seg jordbrukere vi er interessert i. 

j Bruksstørrelse- f 0-2 2,1 5,1 10,1 20,1 35,1 50,1 75,1 100, 1 Til-
I klasser i - 5 -10 -20 -35 -50 -75 -100 -200 sammen 
~ ! I Øynes ; 9, 8 9,8 13, 7 37,3 21,6 5,9 2,0 - - j 100, 1 

' 
24,7 f 26,5 t 5 '9 

I 

f Austrheim 9,6 12,1 13,7 I 6,6 I 0,2 o,5 I 99,8 

f Lindås 
f 

i--

5, 1 I • 
\ 6 '9 4,2 I 4,5 8,7 J 23,3 l 25,1 I 20,8 I 0,8 i 100,4 

I I l 

Tabell 12 . Fordeling av bruksenheter på ulike bruksstørrelser 
for Øynes og kommunene Austrheim og Lindås~ på grunnlag av 
jordbrukstellingen 1939. 

~t-1:- I @:1 I I I 

~ - ~ 

o - a O" -m. a1% or. tiJ:. .-
()" 10'1 ~% ~o 

Figur 11. En visualisering av tabellen ovenfor, idet denne er 
framstilt som et søylediagram. De tre skraverte flatene har 
samme flateinnhold som er fordelt i hØyden tilsvarende for
delingen av bruksenheter i de ulike bruksklassene. 

Tabell 12 viser at den av bruksklassene med flest antall bruk 

for Øynes var klassen 10-20 da, for Austrheim 20-35 da og for 

Lindås 35-50 da. Forskjellen er mindre mellom Øynes og Austr

heim enn mel~om Austrheim og Lindås. Som vi vet, kom de fleste 

av de små brukene under 10 da i Øynes til fra slutten av forrige 

århundre, dvs. fra 1865 og utover, den samme utvikling har det 

sannsynligvis også vært i Austrheim kommune. Det er en klar 

sammenheng mellom alle disse småbruk og veksten i folketallet. 

Lindås mangler en stor del av småbrukene og hadde heller ikke 

så sterk vekst i folketallet som Austrheim og Øynes·på den tiden. 
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Bruksstruktur. 

Vi har enda ikke sett etter sammenheng mellom arealstørrelsene 

og brukenes historie. Det vil de neste avsnittene handle om. 

Med ordet bruksstruktur mener jeg hvordan den totale massen av 

bruksenheter på et sted er sanunensatt av bruk av ulike typer. 

Klassifiseringen av brukstyper kan skje etter ulike kriterier 

slik som størrelsen på matrikkelskyld eller størrelsen på 

jordbruksareal, eierforhold eller historisk opprinnelse. En 

kan også bruke en kombinasjon av ulike kriterier, noe som vil 

bli forsøkt her. Innen en bruksstruktur kan det være ulike 

grupper bruksenheter hvor forholdene er fqrskjellige og gir 

ulike levevilkår. 

Jeg vil plassere alle bruksenhetene i en matrise som viser 

sammenhengen mellom to variabler: størrelsen på jordbruks

arealet" og brukets "status" etter sin historie. størrelsen på 

jordbruksarealet plasserer brukene på skjemaets horisontale 

akse, i hver sine bruksstørrelseklasser, mens brukenes historie 

plasserer dem på den vertikale akse hvor de hovedbrukene som 

ikke er delt etter 1865 står øverst, deretter de som er delt 

etter 1865. Så korruner de nye brukene med de som er selveie 

øverst og bygselplassene nederst. Hvert bruk er merket med 

et punkt og dette punktet kan da identifiseres som ett bestemt 

bruk (av forfatteren) • Tilsvarende matrise vil bli brukt 

seinere i oppgavenfor å se samsvar mellom f.eks. notparter og 

brukets plassering i bruksstrukturen. 

Alle bruk som hadde bosetning ifølge folketellingene 1920 eller 

1930 er tatt med, bortsett fra noen som bare var bosatt i kort 

tid. For 2 av plassene som ble fraflyttet før 1939 var det 

nødvendig å sette et jordbruksareal etter vurdering. 

Det var probl~matisk å dele de nye brukene i to grupper. Jeg 

kom til slutt til å dele dem etter deres status i 1930 eller 

da de ble nedlagt, om det var tidligere (fig. 12 ) • 

Fordelingen i matrisen viser klart at bruksenhetene fordeler 

seg .i to hovedgrupper, og at det er en klar sammenheng mellom 

brukenes historie og størrelsen på deres jordbruksareal. Bare 
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Lbrukets jordbruksarealets størrelse i da 
istorie 0-2 2-5 5-10. 10-20 20-35 35-50 50-75 
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Fig. 12. Bruksstruktur i Øynes etter de to variablene jord
bruksareal og brukenes historie. For jordbruksarealet er 
brukt de samme klassegrenser som i jordbrukstellinga 1939, 
hvorfra også arealoppgavene for brukene er hentet. For bruk
enes historie er det brukt to hovedgrupper, hovedbruk og 
nye bruk. Hver av disse har to undergrupper, hovedbrukene 
ettersom de er resultat av en bruksdeling etter 1865 eller 
ikke, de nye brukene etter deres status i 1930, selveie 
eller bygselplass. 
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to av hovedbrukene er mindre enn 10 da, og bare 4 av de nye 

brukene er større enn 10 da. Gjennomsnittsarealet for de 

8 udelte brukene mellom 10 og 20 da var 18 da, for de 7 delte 

brukene 17 da og for de nye·brukene 13 da. Skillet mellom 

hovedbruk og nye bruk er altså enda klarere enn selve fordel

ingen i matrisen viser. 

Bare 5 av hovedbrukene har 15 da eller mindre jordbruksareal. 

Dette var altså den laveste grensen man kunne tenke seg å dele 

disse brukene til. Mange stanset også delingen tidligere, og 

ny bosetning kom til i utmarka på arealer som nærmet seg tomte

nivå. Men bare 4 av hovedbrukene var større enn 35 da. 

Jeg har her understreket den forskjell som er innen Øynes mellom 

bruk av ulike typer. Men alle brukene i Øynes var svært små om 

vi ser dem i større sammenheng, om vi sammenligner med Lindås 

slik det ble gjort tidligere eller enda mer om vi sammenligner 

med ei østlandsbygd. 

Bruk av de ulike typene hadde forskjellig forhold til ressursene 

som folk i Øynes utnyttet. Vi skal nå se nærmere på matrikkel

gardenes arealer og ressurser, og fordelingen av disse ressursene 

mellom brukene. 

Ressurs- og arealfordeling i Øynes. 

Ressursfordelingen er en viktig del av det Økonomiske systemet. 

Ressurser er her å forstå som et råstoff som brukes i produksjons

prosessen. Ressursbegrepet innebærer at det er noe menneskene er 

seg bevisst at de kan utnytte Økonomisk. Vi er interessert i 

hvordan naturressursene i Øynes.ble fordelt mellom bruksenhetene . 

Det er særskilt arealfordelingene mellom hovedbrukene på hver 

gard som skal taes opp her. 

Kildemateriale er Økonomisk kartverk og utskiftingskartene, og 

det som kan leses av kartene er kombinert med informantenes opp

lysninger. Utskiftingspapirene er ikke gjennomgått, men informan

tene kunne gi endel opplysninger om disse. 
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En rekke ressurser i Øynes var knyttet til arealer. Vi har 

allerede sett hvordan innmarksarealene åker og eng var for

delt mellom bruk av ulike typer. I utmarka trengte man 

beitearealer til ku og sau, lyngslått og torv. Ved sjøen 

trengte alle å ha forskjellige sjøhus og best mulig havn. 

Mange av ressursene i sjøen var knyttet til landet ved at de 

forekom der vannet var grunnt. Det gjelder sjØplantene tang, 

tare og ålegras samt drivtang som lå i fjæra. Noen ressurser 

fra sjøen var avhengig av land for utnyttelsens skyld slik som 

fiske med laksenøter og landnøter, mens andre ressurser ble 

u~nyttet uavhengig av land. 

Garden sto sentralt i fordelingen av ressursene. I Øynes har 

jeg ikke funnet tradisjon om at åker og eng har vært annet enn 

det enkelte bruks eiendom. Men fØr utskiftingen av utmarka 
r 

var det ikke stort annet som det enkelte bruk hadde for seg 

selv. Sentralt på bøen og med kort vei til sjøen lå bebyggelsen, 

og på utskiftingskartene for Øksnes og Rebnor kan vi se at hvert 

bruk hadde sine innmarksarealer i 3-6 større eller mindre stykker, 

langt fra hverandre. Bebyggelsen lå mer samlet enn i dag, men 

likevel forholdsvis spredt. Men sentralt på noen av gardene lå 

2-3 bruk ganske samlet. Vi kan jo tro at gardens fellestun en

gang lå der, og at bruk etter bruk ble flyttet ut tidligere. 

Rundt innmarka lå bØgarden, et solid steingjerde som kunne holde 

beitedyra borte fra åker og eng. Det fantes ikke gjerder mellom 

de enkelte brukernes eiendommer, og arbeidet på bøen måtte fore

gå nærmest "i takt" på en slik gard, alle måtte rette seg etter 

hverandre. 

Brukene eide utmarka i fellesskap, den enkeltes andel var be

stemt av matrikkelskylda på hans bruksenhet. På Fosnøy var ut

marka felles for alle gardene, ikke engang grensene mellom 

gardene var bestemte (3). Utnyttelsen ble bestemt av sedvanerett 

og uformelle overenskomster. Hvordan dette var i Øynes vet vi 

ikke så mye om, utskiftingene er det få som kan huske. Men vi 

kan gå ut fra at det kunne oppstå uoverensstemmelser, særlig 

når folketallet på gardene ble så høyt at det ble knapphet på 

enkelte ressurser. Ressurser som var plassert nær g~rden var 

mer attraktive enn de som var lenger unna. 
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Det er mot denne fortiden med felles utnyttelse av utmarka og 

store restriksjoner på den enkeltes utnyttelse av bøen vi må 

se fordelingen av ressurser etter utskiftingene. 

Panteregisteret viser at det foregikk utskiftinger av innmarka 

1854 (164), 1885 (160), 1887 (161), 1897 (165) og 1900 (166). (4). 

Men også tidligere må det ha blitt foretatt utskiftinger av inn

marka. Utskiftingene av utmarka kunne skje i to etapper, slik 

at holmene ble skiftet ut først, og resten av utmarka seinere. 

Fra 1875 foregikk det utskiftinger av utmarka (160), 1887 (161), 

1897 (165), 1900 (166). Ble holmene til Krossøy utskiftet alle

rede i 1854? 

Utskiftingene ville bli for kostbare om mange skulle flytte 

husene sine. Det var derfor bare noen få hus som ble flyttet . . 
Mest mulig ble lagt til ett stykke, men det var heller ikke 

aktuelt med stor nydyrking i første omgang, tydeligvis. Få 

bruk ble flyttet så langt at det måtte dyrkes opp en vesentlig 

del av arealet. Noen fikk derfor tildelt to stykker av innmarka, 

og etterhvert som noen dyrket opp litt mer, ble det vanlig å ha 

to stykker med dyrka areal. I utmarka gjaldt det ved utskiftingene 

å fordele de arealer i utmarka som egnet seg til ulike funksjone r. 

Transportveien skulle også fordeles, slik at det ble mest mulig 

likt. 

Hvordan eiendomsmønsteret kom til å se ut etter utskiftingene, 

var mye avhengig av forhold på den enkelte gard, om det var 

store sammenhengende utmarksarealer, eller mange holmer. La 

oss se på et par av gardene i Øynes som eksempler. (Fig. ) . 

Krossøy består av hovedøya der bøen og de fire . hovedbrukene 

ligger. Resten er holmer og øyer. Det var utskifting på 

Krossøy 1854,-ifØlge panteregisteret (5). Innmarka ble vel 

dengang fordelt slik at hvert bruk fikk ett sammenhengende stykke, 

seinere har man så dyrket de nærmeste stykkene av utmarka, og 

alle har da utvidet sitt stykke, bortsett fra ett av brukene som 

lå slik til at dette var umulig. Dette bruket fikk da innmark a 

si { tre deler. Utmarka på selve Krossøy var kyrhage, og den 



- 52-
Fig.13. Matrikkelgardene Øksnes og 
Krossøy, to eksempler på areal og 
eiendommsforhold på matrikkelgard
ene i Øynes. Bøen og den delen av 
utmarka som vanligvis bl e brukt til 
kyrbeite er avmerket. På begge gard
ene er det vist hva ett av brukene 
disponerte av areal etter utskiftn
ingene. På Øksnes hadde dette bruket 
to stykker av høen, kyrhage, en teig 
av utmarka på Fosnøy, en teig av den 
største av øyene, Stussøy, dessuten(~ 

to mindre holmer. En del av det nord-
ligste stykket på bøen ble disponert 
av en plassmann til ca 1915. Det r 
bruket som er vist på Krossøy hadde , 
en del av bøen, brukte den felles ky( 
hagen i utmarka og hadde sin del av 
holmene. Holmene ble brukt til saue
beite og lyngmark. De fire sørligste 
små holmene til dette bruket ble solgt 
fra som eget bruk allerede på 1800-
tallet. Dessuten lå det en bygselplass 
på den største av holmene. 
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ble ikke utskiftet. Man har brukt og eid den felles helt til 

i dag. Regelen er at ingen skal ha mer enn 4 kuer på beite. 

De mindre Øyene og holmene ble brukt til sauebeite og lyngslått. 

De ble fordelt slik at transportveien ble omtrent lik, det 

bruket som er vist på kartet har noen holmer nær og noen lenger 

unna, mens et annet bruk har både de nærmeste og de fjerneste 

holmene. 

Utmarka på selve Krossøy ville være vanskelig å dele likt, og 

skulle en slik utskifting ha noen betydning, måtte det også 

oppsettes lange og kostbare gjerder. Så lenge alle dreiv likt, 

oppsto få problemer. På Sævrøy derimot var det ei stor, lang

strakt Øy som måtte romme både ku- og sauebeite og lyngmark. 

Ved siden av hovedøya var det bare noen småholroer. Det var ut

skifting av utmarka 1900 (6), og noen år seinere ble det satt 

opp gje~der langs eiendomsgrensene. Årsaken var da at to av 

brukerne hadde begynt å ta sauene på fjellbeite om sommeren, 

mens de to andre ikke gjorde det. Konfl i kten resulterte altså 

i et gjerde for at de to som hadde sauene til fjells skulle få 

ha sitt kyrbeite i fred for naboenes sauer. Forskjell i drifts

form førte til konflikt om ressursene. På Krossøy ville ikke 

denne konflikten ha oppstått fordi man hadde flere større øyer 

der sauene kunne beite om sommeren om man ikke ville ta dem til 

fjells. 

På Øksnes og Rebnor hadde man et stort utmarksstykke på Fosnøy 

og dessuten holmene. Jeg har valgt å vise Øksnes, men forholde ne 

var ikke så ulike på de to gardene. Av utmarka på Fosnøy fikk 

alle et stykke som lå nær bøen og kunne brukes til kyrhage. Disse 

stykkene ble etterhvert inngjerdet. Holmene ble brukt til saue

beite og lyngslått, liksom resten av utmarka på Fosnøy. Hver 

holme hadde sin eier i de fleste tilfeller, mens Stussøy og Øksa 

var inndelt i ~eiger ifØlge informantene. I utmarka på Fosnøy 

fikk hvert bruk sin langstrakte teig over mot Åråsvågen. Mellom 

disse teigene ble det ikke oppsatt gjerde, og beitet ble brukt i 

fellesskap fremdeles, mens lyng ble slått på brukets egne teiger 

og holmer. 
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Utskiftingene og delingen av 3 hovedbruk foregikk omtrent sam

tidig (7). Ved to av delingene som foregikk etter utskiftingene 

ble ikke utmarka utskiftet mellom de to brukene slik at den frem

deles er felleseie. I andre tilfelle er det delt på den best 

mulige måte ved å dele hver av teigene etter utskiftingen i to. 

Utskiftingene gjorde det også lettere å selge mindre arealer 

fra hovedbrukene. 

Torv var en ressurs det var knapphet på, og noe alle trengte. 

Fordelingen av den ble foretatt for seg. Det enkelte bruk fikk 

fortrinnsvis torvteigene på sine egne utmarksstykker, men mange 

fikk også torvteiger på andres teiger. 

Tang og tare på berget var en fri ressurs som alle kunne ta hvor 

de ville. Derimot var drivtang, som ble brukt til gjødsel, en 

ressurs ~som var fordelt ved utskiftingen på Krossøy, ifØlge to 

informanter; hvert av de 4 brukene hadde sine viker der de kunne 

hente drivtang. Denne fordelingen tyder på at drivtang hadde 

stor betydning som gjødsel i 1854. 

Ålegras vokser på grunne leirviker og ble solgt i Bergen til bruk 

som utstoppingsmateriale i møbler. Ålegraset var utskiftet på 

den måten at vokseplassene var oppdelt i teiger mellom hoved

brukene på garden. 

Laksefisket med kilenot var avhengig av land, og fisket hørte med 

som en rettighet til landeiendommen. Men rettigheten tilhørte 

matrikkelgarden i fellesskap, ikke grunneieren av skjæret eller 

neset. På samme vis var det med landslott etter landnotfiske, 

avgiften tilhørte matrikkelgarden og ble fordelt etter matrikkel

skylden. I laksefisket ble fortjenesten fordelt etter andel i 

laksenotlagene, som ikke helt tilsvarte fordelingen av matrikkel

skylden. 

Det var med få unntak hovedbrukene på garden ressursene ble delt 

mellom, men også de eldste selveide nye brukene fikk del i utmarks

ressursene i forhold til sin matrikkelskyld. Det gjaldt bare de 

nye brukene som ble selveie før utskiftingene av utmarka, som 

f.eks. to bruk på Rebnor. De fleste nye bruk som seinere ble 

selveie ble avgrenset til det solgte stykket, uten rett til beite, 
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lyngslått, torv, laksefiske eller landslott. Deres andel av gardens 

matrikkelskyld var jo også så liten at andelen ville ha bl i t t uten 

betydning. Men beite og lyngslått var det ønskelig for d e flest e 

å ha, og man kom dermed i et avhengighetsforhold til dem som 

hadde rettigheter og noe å unnvære. Forholdet mellom de nye 

brukene og hovedbrukene vil bli tatt opp flere steder i oppgaven. 

Sammendrag om bosetningshistorien og ressursfordelingen. 

Bosetningen i Øynes kan vi dele inn i matrikkelgardenes hoved

bruk, bygselplasser og selveide nye bruk. I slutten av forrige 

århundre ble leilendingssystemet avviklet, ·og i dette århundre 

ble bygselplassene fraflyttet eller kjøpt av brukerne. Nye små 

bruk ble nå solgt fra hovedbrukene. 

Andelen nye bruk (bygselplasser og selveide nye bruk) i forhol d 

til hovedbruk ble større i 1875 og 1891 enn det hadde vært 
' tidligere, et utslag av befolkningspresset. Andelen nye bruk 

ble igjen mindre 1900 og 1910, for så igjen å Øke i 1920, da 

det hadde vært gode tider for fiskeriene. I mellomkrigstiden 

ble det lite ny bosPtning. Antall hovedbruk har holdt seg 

konstant og bare Øket ved bruksdelingene i slutten av forrige 

århundre, mens det er de nye brukene, særlig da bygselplassene, 

som har variert i antall ettersom tidene har skiftet. Helt opp 

til slutten av 1960-åra har alle hovedbrukene hatt bosetning. 

I 1865 lå 61% av bruksenhetene i Øynes på Øksnes-Rebnor. Vi må 

tro at jordbruket den gang betydde mer enn seinere, og natur

grunnlaget for jordbruk er best der. I 1920 var 57% av bruks

enhetene i Øyane, flere hadde basert seg på fiske og mer bruk 

av kjøpevarer. I 1974 var situasjonen igjen snudd, 60% av b o

setningen lå da igjen på Øksnes-Rebnor. Nå var det den nye 

veien og tilgjengelige arbeidsplasser som var utslagsgivende . 

Ved sammenlikning med Austrheim og Lindås viste det seg at 

bruksenhetene i Øynes var små, med 59% av enhetene mellom 10 

og 35 da. Bare 9% var større enn 35 da i Øynes, mens det var 

21% for Austrheim og 52% for Lindås. Øynes hadde også større 

andel av bruk under 10 da jordbruksareal enn Austrheim og Lindås. 
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De minste brukene i Øynes kom til ' hovedsaklig etter 1865 og må 

ha vært vesentlig medvirkende til den sterke befolkningsveksten 
~ 

den gang. Lindås mangler disse minste brukene og befolknings

veksten på slutten av 1800-tallet. 

I avsnittet om bruksstruktur ble det vist en klar sammenheng 

mellom brukenes historie og størrelsen på deres jordbruksareal. 

Bare 5 av de 32 hovedbrukene var i 1939 under 15 da, og bare 

4 av de nye brukene var større enn 10 da. 

Før utskiftingene i slutten av forrige århundre hadde hvert 

bruk sine arealer på bøen spredt i 3-6 stykker. I utmarka var 

ressursene felleseie. Etter utskiftingene ble eiendomsretten 

til landet fordelt, men enkelte retter fortsatte likevel å være 

felles for matrikkelgardene slik som lakserett og landslott. 

Torvmarka ble utskiftet for seg, og mange bruk fikk torvteiger 

på andres grunn. Noen garder manglet torv. Beitet både på bøen 

og i utmarka var felles lenge etter utskiftingene. Også noen 

ressurser tilknyttet sjøen ble utskiftet, nemlig retten til 

ålegras og retten til drivtang. 

Ved utskiftingene ble få hus flyttet. Hvert bruk kunne fremdeles 

ha 2 stykker på bøen, en del av den nærmeste utmarka til kyr-

bei te, en utmarksteig og noen holmer. 

De fleste nye bruk var avgrenset til et mindre areal og uten 

utmarksressurser. Enkelte ressurser i utmarka var de avskåret 

fra, andre som det var overskudd på kunne de få utnytte om de 

spurte eierne. 
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Foto 6. Sævrøyneset . Et av de nye små brukene som ble ryddet 
i utmarka i begynnelsen av dette århundre. Huset ligger helt 
ned til sjøen og i kjelleren er qet naust. Ved huset ligger 
en liten kutter som hørte hjemme der i 1950-åra, da bildet er tatt. 

fot.: Fjellanger-Widerøe 

Foto 7. Skjeret og Slissøyholmen. Også disse to bruksenhetene er 
fra begynnelsen av dette århundre. De ligger på de innerste Ronge
værsholmene nær ved det gamle handelsstedet Sundet. Som vi ser, var 
det også her kort vei fra stuedøra til sjøen. 

fot.: forf. 
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Foto 8. Sævrøy. Et av de minste hovedbrukene i Øynes. Ved 
sjøen hadde de torvsjå som også inneholdt tørkeplass for 
fiskegarn (t.v.), og kombinert naust og sjøbu (t.h.). Lenger 
oppe ligger bolighuset og uthuset. Uthuset inneholdt løe og 
flor for kyr og sauer. 

fot.: forf. 

Foto 9. Rongevær. 4 bruksenheter, av dem 3 hovedbruk, på selve 
garden Rongevær hadde de tilsammen 9 hus ved sjøen. Det var 
torvhus, naust og sjøbuer. Sjøhusene ligger samlet der det var 
best havn, mens bolighus og uthus til gardsdrifta ligger for
holdsvis samlet oppe på bøen. 

fot. : forf. 
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Ka p.6 YRKES SAMMEN SETl 1 NG E·N 8Y·NES, 1866-1946 

Til dette kapitelet om hvordan lokalsamfunnet var sammensatt i 

næringer fra 1865 til 1946, er folketellingene den viktigste 

kilden. Dessuten kommer intervjumaterialet inn som et nødvendig 

korrektiv i mange tilfelle. Bygdas yrkesstruktur med de almene 

og de mer spesielle yrker er vi interessert i. Dessuten skal vi 

ta opp fordelingen av arbeidet mellom personene innen den enkelte 

husholdningen. 

Jordbruk og fiske forekommer hyppig i folketellingene, dessuten 

sjøfolk og enkelte andre næringer, lærere, kjøpmenn og hånd

verkere. Kombinasjoner av flere av disse næringene var vanlig. 

For å få oversikt over de ulike yrkene, med kombinasjonene, og 

deres forhold til yrkesutøverens sivilstatus og alder, har jeg 

brukt det samme skjema som Johan Kloster bruker i sin avhandling 

(tabelll3-19). Det er ett skjema for hver telling og viser alle 

menn over 14 år. Kvinnelige hovedpersoner er også tatt med. 

Skjemaet fordeler dem etter aldersgrupper og næring. Næringene 

er inndelt i eneyrker og mulige yrkeskombinasjoner av yrkene 

jordbruk, fiske, sjømann og annet. Dette gir 12 mulige kombina

sjoner av to yrker, når man regner med begge mulighetene for 

hovednæring i hver kombinasjon, f.eks. jordbruk og fiske samt fiske 

og jordbruk, der den førstnevnte næring er regnet for hovednæring. 

Vi får altså, om vi bruker forkortelsene J, F, S og A: J&F, F&J, 

F&S, S&F, S&J, J&S, S&A, A&S, F&A, A&F, J&A og A&J. (1). 

Utfyllingen av skjemaene på grunnlag av opplysningene i folke

tellingene bØd på problemer. Bare i folketellingen 1946 er det 

et klart skille hovedyrke-biyrke. I de andre tellingene er dette 

ofte uklart, og hvor annet ikke er markert med understrekning 

eller ordet "hovedsaklig", er den førstnevnte næring regnet som 

hovednæring, men ofte er det bare oppgitt ett yrke. Nå har 

dette den opplagte feilkilde at jordbruk har en tendens til å 

bli nevnt først. 

I skjemaene er ugifte menn og kvinnelige hovedpersoner markert 

med spesielle tegn. Det er en varierende mengde av oppgavene 

som hareneyrke eller yrkeskombinasjon·fra telling til telling. 
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De fleste er oppført i J, F, J&F eller F&J, men med stor varia

sjon fra telling til telling. Endel er oppført med S eller A 

som eneyrke, av kombinasjonene med A er J&A og A&J mest vanlige, 

men det er også noen F&A. Det er altså en rekke av de mulige 

kombinasjonene som ikke forekommer eller er uvanlige, det gjelder 

alle kombinasjoner med S, samt A&F. For endel yngre ugifte menn 

er det ikke oppgitt yrke. I tellingen 1875 står treffende nok 

"hjelper faderen" ved mange av disse. Vi kan regne dem innen 

J og/eller F. 

Av det umiddelbare inntrykk av skjemaene kan vi slutte: Jordbruk, 

fiske og kombinasjon av disse næringene var det vanlige i Øynes, 

og det var vanligst med eneyrke for ugifte menn. Kvinnelige 

hovedpersoner står oppført med jordbruk som enenæring i de fleste 

tilfeller. Noen menn kombinerte jordbruk med andre mer spesielle 

yrker som vi skal komme tilbake til, noen hadde mer spesielle . 
yrker som eneyrke. Fiske ble bare i sjeldne tilfelle kombinert 

med annet enn jordbruk, ser det ut til . Sjømenn var i de fleste 

tilfeller ungkarer under 30 år. 

Jordbruk og fiske. 

På grunnlag av disse 7 hovedskjemaene fra folketellingene er det 

satt opp nye tabeller. La oss i første omgang se hvordan jordbruk 

og fiske forholder seg til de andre næringene, altså J, F, J&F, 

F&J og F i forhold til alle kombinasjoner med S og/eller A. Vi 

tar med alle som er ført i skjemaene bortsett fra kårfolk. 

l ~ ,, 
År 1865 1875 : 189l i 1900 1910 1920 1930 1946 

i 
J, J&F, F&J, F 97 88 90 ~ 86 ~ 78 84 76 72 

l 
i 1 ~ 
I 

Alle kombinasjoner 
10 i 

! i 
! 

16 I med S oq/eller A 3 12 14 ' 22 24 28 
1 l I I i Tilsammen r 100 100 100 l 100 l loo I 100 100 t 100 

i I 

Tabell 20 . Forholdet mellom jordbruk og fiske og andre næringer. 
De som hadde andre næringer enn jordbruk og fiske som biyrke er 
regnet etter sitt biyrke. Tallene er i prosent. 
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For alle tellingene er jordbruk og fiske dominerende, og de er 

enda mer dominerende enn tallene i tabellen viser, fordi det 

også er J og F i kombinasjon med S og A. Men tallene viser en 

tendens til at S og A Øker i betydning sammen med kombinasjoner 

av disse næringer, mens jordbruk og fiske har gått tilsvarende 

tilbake. Det er verdt å legge merke til at i 1865 var det bare 

3% som var i yrker utenom jordbruk og fiske, og disse 3% ut

gjøres av ei kone som var spinnerske. Det var ennå ikke kjøp

menn eller lærere i Øynes. Hva som v ar av håndverkere ellers 

er vanskelig å avgjøre. La oss nå se nærmere på forholdet 

mellom jordbruk og fiske, hva som ligger i ·"andre næringer" 

skal vi se på seinere i kapitlet. 

Som v i allerede har sett av hovedskjemaene og har nevnt tidligere 

om folketellingene (s.XVII) er forholdet mellom jordbruk og 

fiske svært ulikt fra telling til telling, og dette skaper problemer 
~ 

for tolkningen av tellingene. 

1865 1875 1891 1900 1910 1920 I 1930 l 1946 -t-m 
li Ah 1 ) 3 1 2 1 ,. 4 i 1 i 4 : 3 1 I 7 : 3 ., 8 '1 4 
' I I . . I Ab ! \ 2 I . ; 7 5 1 I 5 : 1 I 4 

' ~ , J i I 

1 -~-:- - ~,--- -.--~ ----,---- ----. • rr--rT--;." ---rr1 -~~ 
S&e : I 3; 2 '. 4 6 i 3 ' 4 1 ' 1 : 3 ! 5 ~ 
F ~ i 1 3i 4 6 6 4 4 l 11 :

1
13 9 6 6 ! 14 ·-! ! 7 1 9 

! l . l ' f j t 
F&J I . 9 ! 20 6 { 4 l 7 1 5 , 2 ~ h2 i 5 
J&F t :- -1 - - -;-2 r -1- ~T~-81____ --i-281 _2_ -~I --~ ;- --- --~;3- 10 3 : 24 : 6 r 17 2 

I I ~ l l ) t • > • 

t J 2 j 2 5 2 .:' 21 ~ 1 5' 1 l 3 4 i 8 I 3 \ 24 : 5 6 5 3 2 7 : 7 j 4 3 10 
! ~ . ! l : , : 

Uop. j 22 \ 1 16 8 ( 13 } l 6 ! 5 · 5 i 3 
I l " l l l . f I 

Ts. 3 l27 25 142 : 24 5148 28 4 ;4a 25 3!56l29 6 154 29 7 ~ 57 : 43 _ ! 457139 

Tabell 21 . Yrkesfordelingen for menn over 14 år (ikke kår
folk), og kvinnelige hovedpersoner, ifølge folketellingene 
1875 - 1946. Den samme rekkefølge for yrkene som er brukt her 
er også anvendt i resten av kapitelet. Den følger en naturlig 
overgang fra fiske som eneyrke til jordbruk som eneyrke, med 
yrkeskombinasjonene mellom. Ah står for "annet" som hovedyrke 
eller eneyrke, mens Ab står for "annet" som biyrke. De personer 
som dreiv med "annet" som biyrke hadde i de fleste tilfeller 
jordbruk og/eller fiske som hovedyrke.· 
For hvert årstall er det 3 kolonner, den første for kvinnelige 
hovedpersoner, den andre for mannlige hovedpersoner Qg den 
tredje for ugifte menn. 
Uop.: uopplyst Ts.: tilsammen. 
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Tabellen gir et sammendrag av folketellingsskjemaene. Denne 

tabellen er også vist prosentvis i søylediagram (fig. 14 

for henholdsvis hovedpersoner og ugifte menn over 14 år. Både 

i tabellen og diagrammene er de samme yrkeskategoriene brukt, 

og betegnelsene fra hovedskjemaene er noe forenklet. Rekke

følgen mellom eneyrkene og yrkeskombinasjonene er i søyle

diagrammene og tabellene mest mulig naturlig. Nedenfra regnet: 

uoppgitt, J, J&F, F&J, F, S og Ab (biyrke) og Ah (ene- eller 

hovedyrke). 

Forteller folketellingene noe om forskyvninger mellom fiske og 

jordbruk fra 1865 til 1946, eller forteller de mest om ulike 

kriterier som er brukt fra telling til telling? En kontroll-

måte er å se på endringene fra telling til telling. De tellingene 

som avviker mest fra mønsteret i tellingene før og etter må ansees 

for å være mest upålitelige.I søylediagrammet for hovedpersoner 
~ 

skiller 1910-tellingen seg tydelig ut, med en tydelig tendens til 

å klassifisere i eneyrker. Tellingen 1865 {som bare er vist i 

tabellen, ikke i søylediagram) skiller seg ut ved at jordbruk 

som eneyrke er dominerende. Tellingene 1875 og 1900 skiller seg 

begge ut ved at J og J&F utgjør uforholdsmessig mye av det 

totale. 1891-tellingen er spesiell ved at F&J utgjør mer enn 

i de andre tellingene, i det hele tatt utgjør kombinasjons

næringene en stor del av det hele ved denne tellingen. De tre 

tellingene 1920, 1930 og 1946 er mer like, og ligger som natur

lige steg i en utvikling i forhold til hverandre. Diagrammet som 

viser ugifte menn over 14 år har noe av de samme tendenser, f.ek s. 

bare eneyrker 1910, og ellers varierende mengde yrkeskombina

sjoner. Mest slående er den stadig mindre andelen med uoppgitt 

yrke, som er dominerende i 1865 og -75. 

Vi kan derfor stole mest på folketellingene fra 1920 og utover 1 

sammen med tellingen fra 1891. En grunn til å stole mest på 

disse tellingene er at de viser en stor andel fiske og kombina

sjonsnæringer. Vi vet at folketellingene hadde en generell til

bøyelighet til å klassifisere folk etter deres forhold til jord 

og se bort fra deres egentlige næring. Fiske og kombinasjons

næri~ger ble derimot ikke overbetonet. (2) 
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Forholdet mellom jordbruk og fiske studerer vi derfor ut fra 

tellingen 1891 og tellingene fra 1920 og utover. 

Hvem var det så som ikke dreiv fiske i Øynes? I tellingen 1891 

er det bare oppgitt 6 hovedpersoner som dreiv jordbruk som ene

næring, og hele 5 av dem var kvinner. Den ene mannen som ikke 

oppgir fiske var 57 år gammel og hadde bare en liten husholdning 

å forsørge. Også i folketellingene fra 1920 og utover er det 

helst de som er gamle og har liten husholdning som bare oppgir 

jordbruk. I de tellingene som overbetoner jordbruket blir 

personer som mine informanter omtaler som fiskere oppført som 

jordbrukere med eneyrke. Kvinnene kunne bare i svært begrenset 

grad drive fiske, og var derfor henvist til å drive jordbruk. 

Men de kunne også ha inntekt fra notparter i landnøter og lakse

nøter . Derfor er 3 kvinner klassifisert i J&F etter 1930-

tellingen. 

Og hvem dreiv fiske som enenæring? Andelen hovedpersoner som 

har fiske som enenæring varierer mindre fra telling til telling 

enn både jordbruk eneyrke og kombinasjonsnæringene. De hoved

personene som oftest dreiv fiske som eneyrke var gifte sønner. 

Av de ugifte menn var det enda større andel som hadde fiske som 

enenæring. Det var flere på de minste bruksenhetene - som ikke 

ga annen status enn husmann eller plassbruker - som var eneyrke

fiskere. 

Av kombinasjonene J&F og F&J er den førstnevnte dominerende, 

bortsett fra 1891 og 1875, og i noen grad i 1946. Dette skyldes 

i alle fall delvis en tendens til å nevne jordbruk først i 

tellingene. Men hvordan forholdet egentlig var mellom fiske og 

jordbruk kan vi vanskelig slutte av folketellingene. Et spørs

mål er om en kan se mannens yrkesbetegnelse som felles for både 

mannen og kona på bruket? Hun oppføres jo bare som husmor, 

mens hun i virkeligheten hadde mye jordbruksarbeid. Da kan man 

kanskje komme fram til at det i mange husholdninger ble gjort 

mest arbeid i jordbruket, av kvinnene, barna og mennene når de 

var hjemme. 
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Fig. 14. Prosentvis yrkesfordeling ifølge folketellingene. 
Mannlige hovedpersoner er vist øverst, ugifte menn nederst. 
Prosentfordelingen bygge r på tabell 21. 
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Vi har tidligere klassifisert bruksenhetene i Øynes i hovedbruk 

og nye bruk (s.37 ogf12)Vi fant da at det med noen få unntak var 

et vesentlig skille i størrelsen på jordbruksarealet for de to 

typene bruk. Vi skulle vente å finne en hØy grad av samsvar 

mellom størrelsen på jordbruksarealet og de yrkene som blir 

oppgitt. Folketellingen 1891 virket mest pålitelig av tellingene 

før !.verdenskrig, og jeg har valgt 1891 og 1930 for å sammen

likne hovedbruk og nye bruk på de to tidspunktene. 

hovedbruk 

1891 I 1930 1891 

' 
Ah 1 j 5 3 

Ab 2 3 1 

s 1 4 I 3 
F I 3 11 8 

I F&J I 12 ' 5 I 9 

l J &F ! 17 l 2 9 I 2 

nye !)ruk 

1930 

8 

3 

4 

10 

5 

2 

3 5 J ! 6 t i2 i 4 
( ' t ~ l I Uo i tt ·: 6 - l 2 - i " .' -
~ :' i l i 
,. 1. I • I 

~ Totalt i 48 f 69 i 32 35 l 

Tabell 22 
punktene 1891 
14 år er tatt 
21 er brukt 

søylediagram 

Yrkesfordeling for hovedbruk og nye bruk ved tids
ag 1930. Alle hovedpersoner og ugifte menn over 
med. De samme yrkesklassifiseringer som i tabell 

her. Tabellen er omregnet til prosent og vist som 
på neste side. 

Det er større forskjell mellom de to gruppene bruksenheter ved 

begge tidspunktene enn det er forskjell mellom de to tidspunktene. 

Hovedinntrykket er det samme for begge tidspunkter for F og F&J 

tilsammen, altså fiske som ene- og hovedyrke var mer betydnings

fullt på de nye brukene enn på hovedbrukene. Men yrkeskombi

nasjonene F&J og J&F var mer dominerende på hovedbrukene. Sjø

menn utgjorde en større andel av yrkesbefolkningen på de nye 

brukene, og Ah og Ab utgjorde også en større andel der, særlig 

for 1930; 2 av de tre landhandlerne bodde på nye bruk. 



Fig.15 SØylediagram 
p å grunn l a g 
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1891 1930 1891 1930 

Hovedbruk Nye bruk 

Det er også verdt å merke seg den store Økningen voksne menn på 

hovedbrukene fra 1891 til 1930, fra 48 til 68, og Økningen i 

andelen av dem som har fiske som eneyrke på hovedbrukene. 

Mer spesielle yrker i lokalsamfunnet. 

I den typiske husholdning for Øynes dreiv folk med en kombina

sjon av jordbruk og fiske. Men i lokalsamfunnet var også en 

rekke andre næringer representert, og vi har nevnt noen av dem 

tidligere. Her skal vi se nøyere på dem. I tabellene og søyle

diagrammene er de hittil skjult bak Ah og Ab. De fleste av 

disse mer spesielle yrkene var en nødvendig del av lokalsam

funnet. Vi kan grov-inndele disse yrkene etter deres funksjon. 

Jeg har her brukt tre grupper: offentligheten og storsamfunnets 

representanter, kontaktformidlerne mellom lokal- og storsamfunnet, 

og lokalsamfunnets håndverkere. Dessuten kommer en liten gruppe 

"pendlere", dvs. folk som i vesentlig grad arbeidet utenfor 

lokalsamfunnet, men i yrker som ikke hadde tilknytning til sjøen. 
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Å redegjøre for de kombinasjonene som forekom i detalj,ville 

gjøre tabellene uoversiktlige. Derimot er det viktig å få 

fram biyrker og hoved- og eneyrker. Ved siden av materiale 

fra folketellingene, er det nødvendig å trekke fram noe av 

intervjumaterialet som supplement til folketellingene, som 

ikke er fyldestgjørende for biyrkenes vedkommende, særlig ikke 

for de el~re tellingenes vedkorrunende. 

Offentligheten og storsamfunnets representanter i lokalsamfunnet 

var først og fremst læreren. For å finne de høyere represen

tanter må en til høyere nivå enn Øynes; både lensm~nn og prest 

måtte en tidligere helt inn til Lindås for å finne. 1891 er 

den første tellingen det står oppført lærer i Øynes. Det var 

en lærer som hadde hele Øynes nesten fram til 1930, da det var 

en lærer i hver av de to skolekretsene. 

l 
t 

!1865 1875, 1891 1900 1910 1920 1930 1946 
I 

lærer I - - le le le le 2e 2e 
I i off iser l - - - - - - lb 

I 
-

l l fyrvokter i - le le - •, - - - -i I 

l i ~ I fvrlvktpasser - - - - I - - 3b -i 
' t 

Ene yrke 
l 

' 
: - \ 1 2 1 i 1 i 1 2 2 

,\ ~ 
~ 

i 

Biyrke - - - - i - i - 4 i -

Tabell 23 . De yrker i lokalsamfunnet som jeg har kalt offentlig
hetens representanter. De var alle lønnet av det offentlige. 
Læreren sto i en særstilling ved sin kontakt med hele befolkningen. 

Skipsleia går rett utenfor Øynes, og det ga biinntekter å passe 

fyrlyktene. Det var tre personer som hadde slikt arbeid i 1930, 

de var alle fra nye 

mennene var fiskere. 

.bruk, en av dem var kvinne, og de to 

Det var slitsomt og dårlig betalt arbeid, 

sier en av informantene . Til engang i 1890-åra var det fyr

vokter på Brattholmen. 1930 var neppe den eneste tellingen det 

var fyrlyktpassere, men dette er den tellingen som har fått med 

flest slike inntekter. 
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Kontaktformidlerne mellom bygda og storsamfunnet utgjør en 

større gruppe med handel- og/eller transportfunksjoner. Vi 

kan til en viss grad regne dem som en indikator på hvor 

knyttet lokalsamfunnet var til storsamfunnet Økonomisk. 

Halvparten av gruppen hadde dette yrket som bierverv ved 

siden av jordbruk og/eller fiske. Det gjaldt til og med 1920-

tellingen; i 1930 var det i høyere grad blitt ene- eller hoved

erverv, og i 1946 bare hovederverv. Økningen i denne gruppen 

av yrker skjedde særlig fra 1900 fram til 1920, og det skjedde 

vesentlige endringer i Øynes nettopp på den tiden. Dette skal 

vi seinere ta opp. Mange av de nye yrkene innebar en spesiali

sering av funksjoner, enkeltpersoner overtok handel og transport 

som den enkelte tidligere hadde drevet for seg. 

I tellingen 1891 er det to landhandlere, en har det som hoved

yrke, d~n andre som biyrke. Det var også to fehandlere, den 

ene var ''husmann og slakter", den andre var fehandler ved siden 

av jord og fisk. I 1900 opptrer den første fiskehandleren i 

tellingene. Den ene landhandleren er uteglemt i tellingen 1900. 

Det er nevnt ialt 4 i denne gruppen for 1891, og selv om vi 

regner med usikkerheten ved biyrkene for disse 

tidligere tellingene, er det en markert Økning til 1920, da 

ialt 11 hadde slike yrker i Øynes. Ved siden av landhandel var 

det to poståpnerier, ett hos en av landhandlerne på Sundet, ett 

hos en gardbruker på Rebnor. Landhandlerne regnet begge det 

for sine hovedyrker. Det gjorde de også i 1875, så det er 

vanskelig å avgjøre hvilken vekt det skal tillegges, men begge 

landhandlerne kom til mellom 1865 og 1875. I 1930 var det 

konunet · enda en landhandel, en biyrke-landhandler. Alle 

landhandlerne dreiv jordbruk ved siden av. Dampbåtruta til 

byen hadde to anløpssteder i Øynes, ett ved Sundet, ett ved 

Rebnor. En av skipsførerne til Lindås-Masfjorden-Dampskips

selskap bodde'i Øynes. I 1920 nevnes to personer som driver 

fiskehandel, og en som var slakter. Det er mer uklart hvor 

mange av fiskehandlerne 9g fehandlerne som dreiv samtidig. 

Sikkert er det i alle fall at disse to yrkene hadde sine ut

øver~ i lokalsamfunnet i mellomkrigstiden, og at de liksom land-
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handlerne, poståpnerne og dampbåten formidlet noe av kontakten 

med storsamfunnet. 

I 

1865 1875 1891 1900 1910 1920 1930 1946 

landhandler - 2h 2hb lb 2b 2h 3ehb 3h 

butikkhjelp - - - - 2e le 2eh -
poståpner - - - - - 2b 2eb lh 

forsikringsagent - - - - - le - -
fiskehandel - - - le. lb 2hb - -
fehandel·, slakter - - 2eb lb lb lb - -
fisketransport ~ 

sildeføring - - - - - lb 2hb lh 
I 

agent for herm.f. - - - - - - 2eh 

dampskipsfører LMD - - - - - le le 

I Ene-el.hovedyrke - 2 2 1 2 6 
~ 

9 

I 
5 

~ 

Biyrke - - i 2 2 4 5 . i 3 -

I ~ ! 
Totalt - 2 4 ~ 3 6 11 12 ! 5 

f i 

Tabell 24. De ulike yrkene som jeg har samlet under betegnelsen 
kontaktformidlerne mellom lokalsamfunnet og storsænfunnet. 
Tallene er fra folketellingene. 
h: hovedyrke e: eneyrke b: biyrke. 

-
-

Endel av de jeg har regnet med blant kontaktformidlerne dannet 

egentlig en overgang til sjøfolk. Det var de som hadde skaffet 

seg motorskøyter eller kuttere og anvendte disse til annet enn 

fiske. Men i motsetning til sjøfolk fungerte de i lokalsamfunnet, 

og utførte noe av dets transportoppgaver. Det var sildeføring 

og annen fisketransport, det var også annen fraktfart. Et par 

mann som var agenter for hermetikkfabrikk har jeg også plassert 

i denne gruppen, selv om de ligger noe på siden. Det var særlig 

den generasjonen som var ung omkring 1920 som tok til med fiske

transport og fraktfart. 

Noen i lokalsamfunnet hadde som oppgave å utføre spesielle 

arbeider for andre. De utgjør gruppen av håndverkere. Når man 

skulle bygge, gikk man gjerne til en av bygningssnekkerne i Øynes, 

skulle man ha gjort noe smiarbeid, kunne man gå til smeden. Noen 

dreiv med produksjon av enklere tresaker for det nærmeste nabo

laget, noen kvinner tok imot sy- og strikkeoppdrag. 

! 
i 

I 
t 
' I 
i 
t 
~ 
~ 
~ 
~ 

~ 
l 
~ 
r. 

~ 

i 
~ 
i 

i 

l 
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Det står nevnt flere håndverkere i tellingene 1920 og 1930 enn 

i de tidligere tellingene. Men vi må tro at disse også var 

representert i lokalsamfunnet tidligere. Ihvertfall 3-4 mann 

dreiv som bygningssnekkere eller tømmermenn i mellomkrigstiden. 

De satte opp og reparerte hus for naboene hjemme, og noen av 

dem deltok i byggearbeider andre steder på Vestlandet, når det 

bØd seg et slikt høve. 

1-2 mann i Øynes hadde gått i smedlære. De lagde enklere jord

bruksredskaper, monterte vinsjer og ruller på båtene og var 

boresmeder når det skulle gjøres sprengningsarbeider. De kunne 

også få bestillinger på gravrammer o.l. 

~ r 
'186511875 ! 1891 i 'I 19 o o ·i 191 o . 19 2 o I 19 3 o 1946 i 

i 
' ~ l I 

bygning~snekker - ! - lb 2eb , 2b 
( 

2b 2b 4hb ~ 
! 

lb smed - l - - - lb 
>: 

husflid,trearb. 
lb I 

- l - - ' lb -
skomakerarb. ~ - i - - i le -

l~ I 

=~~~==~=:~~~=======~=====J=====~=====J==~==~==:== ==~==j==:==J==~==J ~ . c : i 
spinning,strikking 

strikkearbeid 

2 ~ 2; - ! - - - . - f -
~ t i ~ ! ~ 

- ; - ' - ~ - - 1: 1 ( - ' 
• ' ~ ! ' ·; 

vever vadmel - 1 1 ; - ~ - , - I - ! - I - ~ 
~ i ; ' J : ' ! 

sydame ' - ·: - :: - ! - ~ 2 i 1 i - l 1 :: 
J I , 1 ' 

to ta 1 t kvinner ::. 2 - 3 ~ - ~ - i 2 I 2 : 1 ~ 1 · 
===================~=====d=====~=====~=====~=====J=====~=====~=====~ 

Tabell 25 . De av lokalsamfunnets håndverkere som står nevnt i 
folketellingene, menn øverst, kvinner nederst. 

Et par eldre gardbrukere lagde tresko, kiper og korger. Det var 

ingen stor produksjon og bare for de nærmeste gardene. En av 

smedene lagde·også vabein som ble solgt. 

Bare i to enkelttilfeller nevnes håndverk som ene- eller hovedyrke 

i Øynes. Det var en ugift sønn som dreiv med skomakerarbeid 

(1900), og en gift sønn som var snekker (1910). De fleste dreiv 

sitt· håndverk ved siden av jordbruk og fiske eller ved siden av 

å være kårmenn. 
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Noen av kvinnene utgjorde også en del av bygdas håndverkere. 

De fle ste kvinnene hadde nok å gjøre med husdyr, mat og unger . 

Men a lle kvinnene i lokalsamfunnet hadde ikke den arbeids

plassen som den tradisjonelle arbeidsdeling i Øynes ga innen 

jordbruk og familie . Det kunne være en ugift kvinne som bodde 

hos brorens famil ie , de t kunne være en enke eller en husmor på 

et lite bruk hvor det ikke var noe jordbruk . 

I tellingene 1865 og -75 står nevnt to kvinner på husmannsplasser 

som "spinner og strikker"; en annen kvinne "vever vadmel" (1875). 

Intervjuene og folketellingen forteller om tre kvinner som 

"str ikket på maskin". De strikke t på oppdrag sokker og mannfolk

undertøy for naboene. I 1910 står det nevnt 2 kvinner som var 

sydamer, i 1920 står det oppført ei tjenestejente med kjolesøm 

s om bierverv. En liten kapitalinvestering i strikke- eller sy

maskin ~ar grunnlaget for deres håndve rk. Slike utlegg hadde 

ikke alle råd til - og det ble billigere å bestille hos en som 

hadde maskin. Selve arbeidet ble ikke stort betalt, de kvinnene 

som påtok seg slikt hadde ikke stort andre mulighe t er for betalt 

arbeid i Øynes. 

"Noko arbeid i J:lermetikkfabrikk" står oppført som bierverv for 

ei ugift datter som ellers arbeidet hjemme hos fore ldrene, det 

var i 1930. Det var et ikke helt uvanlig bi~rverv for unge 

jenter fra Øynes. De slapp å reise så langt h j emmefra, men 

måtte bo v e d fabrikkene - Mastrevik, Fonnes eller Mongstad. 

At noen av mannfolkene i Øynes arbeidet utenfor lokalsamfunnet 

allerede i mellomkrigstiden har vi nevnt tidligere. De var 

" pendle re" en del av året. Jeg har spredte opplysninger om 

slikt arbeid fra både f olketellingene og intervjuene. En mann 

var statstelefonarbeider på anlegg (1910), en var smed på 

Mastrevik mek. verksted (1920) , en va r kontormann i Bergen 

1930, en annen i 1946. I 1946 dreiv tre mann fra Øynes med 

steinarbeid i Bergen. I intervjuene fortelles om en som var 

bake r på Arås der det var bakeri ca. 1920. En informant for

teller at faren var fiskehogger i Bergen omkring århundreskifte t , 

mens · han selv arbeidet med bygningsarbeid i byen i mellomk r igs

tiden og seinere. Men disse opplysningene er svært fåtallige 

for tiden fØr siste krig. 
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Men med de bedrede mulighetene for å få arbeid etter siste krig 

endret dette seg. Vi har sett at det da var bl.a. 4 bygnings

arbeidere og 3 steinarbeidere i Øynes, og de arbeidet i byen. 

Det har seinere vært flere som har pendlet til byen i lengere 

tid, men ikke så mange at Øynes har vært ei pendlerbygd . 

Arbeidsfordeling innen husholdningen. 

Hittil i kapitlet har vi diskutert forholdet mellom næringene 

jordbruk og fiske, og vi har behandlet de andre yrkesgruppene 

som fantes i Øynes. Selv om disse andre yrkesgruppene var svært 

varierte, var ikke deres aktivitet så stor at den preget lokal

samfunnet. Stort sett dreide det seg om yrker som ble drevet 

som bierverv ved siden av jordbruk og fiskeo Det var bare noen 

få husholdninger hvor deres erverv utenfor jordbruk og fiske 

satte et vesentlig preg på den totale virksomheten, slik som hos 

læreren og landhandlerne. Nå skal vi vende tilbake til den 

typiske Øynes-husholdningen, hvor en kombinasjon av jordbruk og 

fiske var det typiske. Hvordan var funksjonsfordelingen mellom 

enkeltpersonene innen denne enheten? Hvordan var enkeltpersonenes 

rolle i arbeidslivet og hvordan skiftet de plass innen hus

holdningen på ulike steg i familiesyklusen? Vi henter materia le 

fra folketellingene og fra intervjumaterialet. 

På hvert bruk var det først og fremst en kjernefamilie med mann, 

kone og barn. Ved siden av var det kanskje kårfolk, den gene 

rasjonen som hadde gitt bruket fra seg. Noen av brukerens søsken 

kunne også bo hjemme. Oftest var de unge og ugifte, og om for

eldrene (kårfolkene) levde, bodde de hos dem. I enkelte ti lfelle 

kunne ugifte søsken bli boende hjewme hele livet. I noen til

feller kunne også gifte søsken til brukeren, eller den som skulle 

overta bruket, bo hjemme, i vente på at de skulle få noe annet 

hjemme eller fØr de flyttet til byen. Men det var alltid bare 

for kortere tid. 

Andre gruppe r var løsere knyttet til bruket , men hørte til i 

husholdningen. På noen bruk var det tjenestejente, dersom ikke 

famil ien selv bØd på ti lstrekkelig kvinnelig arbeidskraft. 

Mannlige tjenere forekom bare sjelden i dette århundre. Det 

kunne også forekomme at slektninger til den ektefellen som ikke 

hadde bruket losjerte der. Det var da oftest en nødløsning fordi 

de ikke hadde andre steder å gjøre av seg. På noen bruk bodde 
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det pasienter og oppfostringsbarn som ble forsørget av det 

offentlige. Disse var oftest fra byen. 

Barna utgjorde en ikke helt ubetydelig arbeidskraft, særlig fordi 

de var mange. Antallet varierte etter hvor folket på bruket sto 

i familiesyklusen og mer tilfeldige ting. Ungene ble ikke store 

før de ble satt til enkelt arbeid som å skrelle poteter til pote

kakene - det var et tidkrevende arbeid. Springe i marka etter 

torv måtte de gjøre så snart de kunne bære ei kipe på ryggen, og 

de var med mora etter lyng. 

Guttene var tidlig med på hjemmefiskeriene, men vintersildfisket 

fikk de ikke være med på før de var konfirmert. For j_entene var 

det ikke så greit med arbeid hjemme etter konfirmasjonsalderen. 

De mindre sØskenene og mora klarte kanskje arbeidet hjemme. Da 

måtte de største ut. På et større bruk hvor det var behov for 

kvinnel1g arbeidskraft pøg.a. familiesituasjonen kunne jentene 

bli boende lenger hjemme enn det som var vanlig. I noen til

feller kunne de være tjenestejente hos en av naboene ei stund. 

De fleste jentene reiste hjemmefra når de hadde lært seg nok til 

å tjene på et større gardsbruk i ei anna bygd, eller de dro til 

byen og fikk seg huspost der. I byen kunne de også få arbeid i 

industrien. Noen arbeidet også på hermetikkfabrikkene hjemme 

ei stund ( s . 8 0 ) . 

Guttenes muligheter. På befolkningspyramidene for Øynes og 

Austrheim er det mest gjennomgående trekk at de fleste jentene 

forsvinner i alderen 15-25 år, mens guttene blir boende hjemme 

noe lenger. Guttene kunne delta i fiskeriene store deler av 

året. I mellomkrigstiden var det heller ikke så lett for guttene 

å få seg arbeid i byen. Mange ble gående lenge hjemme uten å 

gjøre noe særlig. Det store antallet losjerende menn i folke

tellingen 1930 vitner om denne situasjonen. Guttene kunne også 

dra til sjøs, og gjorde de det, ble de fortsatt registrert som 

bosatt hjemme. 

De av guttene som var interessert i sjøen kunne, om de var 

driftige og tidene var gode, kjøpe seg båt og drive fiske eller 

fraktfart. Klarte de å skape seg en næring på denne måten, kunne 

de bli boende selv om de ikke hadde noe jordbruk å overta. Flere 

fikk satt seg opp hus og ryddet et lite bruk i utmarka. Driftige 
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fiskere andre steds fra som ble gift med jenter fra Øynes fikk 

også slå seg ned, og de kunne til og med få mer av jprda enn 

sine svogere. 

I de fleste tilfeller var det eldste sønnen som overtok bruket 

etter foreldrene. I 25-30 års alderen giftet han seg oftest. 

Overdragelsen av bruket skjedde oftest gradvis ved at de dreiv 

i lag noen år, så fikk de unge drive ~ bruket og overtok det 

hele når foreldrene tok kår. Både faren og sønnen kunne drive 

fiske ved siden av. 

I mange til~eller var det en av de yngre sønnene som overtok 

bruket. Den eldste broren hadde kanskje allerede etablert seg 

et annet sted, og bruket hjemme var så lite at han ikke syntes 

det var noe å reise hjem til når han til slutt kunne få overta. 

Kanskje var han heller ikke interessert i å drive fiske, og det 

var ne syten en forutsetning for å klare seg i Øynes. 

Kona på bruket hadde stellet av dyra, melking og kinning, des s

uten matlaging og ungestell. Når mannen ikke var hjemme, måtte 

hun hente torv i marka eller ved sjøen. Hun skulle hente lyng 

til kuene og slippe ut sauene. På mindre bruk kunne konene og 

barna bli overlatt det meste av ansvaret for jordbruksarbeidet 

om sommeren. Fra gammelt av var det kvinnearbeid å så korn. 

Mannen var borte flere måneder om vinteren på vinter- og vår

sildfisket, om sommeren var han hjemme og deltok i arbeidet på 

jorda ved siden av å drive hjemmefiske. Mange var mye hjemme

fra om sommeren også, på brislingfiske, fraktfart eller annet 

arbeid, om det var noe å få. Etterhvert som barna ble større 

og kunne ta mer av arbeidet hjemme på bruket, kunne kanskje 

faren ta mer arbeid hjemmefra. Det hendte også at bruket ble 

overlatt til de unge for at faren kunne bruke all tid til å drive 

fiske, men det var sjelden. 

Kårfolkene gikk med i arbeidet det de kunne. Kårmannen kunne 

fortsette å drive hjemmefiske til salg og husbruk. I noen til

feller kunne han fortsette å drive et håndverk (s. 79 ) . Kår

kona hadde matstell for seg og mannen, så lenge de kunne klare 

det. Et viktig arbeid for de gamle - her som andre steder - var 

å passe de yngste barnebarna i huset, slik at ungkona fikk tid 

til alt arbeid hun hadde. 
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Sammendrag om yrkesfordelingen i Øynes. 

Kombinasjon av jordbruk og fiske var det vanligste nærings

grunnlaget -for husholdningene i Øyne s . Vi må se på f amilien 

som en arbeidsenhet. Kvinnene og barna gjorde det meste av 

arbeidet med husdyrstellet og jordbruket. Mennene og de 

voksne sønnene var fiskere og deltok i jordbruksarbe i det 

hjenune ettersom de hadde tid og ettersom det var behov . Bare 

i noen få husholdninger hadde hovedpersonen jordbruk som ene

yrke. De måtte da ha liten forsørgelsesbyrde. Fiske som ene

yrke ble bare drevet av dem som ikke hadde jord av betydning. 

Mange av folketellingene er lite pålitelige når det gjelder 

forholdet mellom jordbruk og fiske. De kan stoles mer på an

gående forholdet mellom primærnæringene jordbruk og fiske og 

de tjenesteytende næringer. 

I 1865 var det verken landhandlere eller lærere i Øynes. I 1875 

nevnes 2 landhandlere. I 1891 var det en lærer og de 2 land

handlerne, dessuten nevnes en fehandler og en slakter. I løpet 

av denne perioden fra 1865 til 1891 ser vi at det hadde s k j edd 

endringer. Nye yrker kom til. På hver sin måte var de med på 

å knytte Øynes sterkere til storsamfunnet. De nye yrkene som 

ble representerte i lokalsamfunnet gjorde også dette mindre 

homogent enn tidligere. I 1920 har det skjedd nye forandringer 

i samme retning, bl.a. var det nå 2 fiskehandlere, en som dreiv 

med sildefØring og en dampskipsfører i LMD. 2 personer h adde 

poståpneri. Seinere i mellomkrigstiden endret ikke dette seg 

mye; i 1930 var det kommet til 2 hermetikkfabrikkagenter. Denne 

gruppen av offentlighetens representanter og kontaktformid l ere 

hadde for en del arbeidet som ene- eller hovedyrke, og f o r e n 

del som biyrkeo De fleste dreiv litt jordbruk ved siden av. 

Det var også noen håndverkere i Øynes, bygningssnekkere, sme d, 

trearbeider, strikke- og sydamer er de viktigste som nevnes. 

Av dem var det knapt andre enn bygningssnekkerne som arbe i det 

utenfor Øynes. Håndverkerne utførte oppdrag for naboene i Øynes. 

Håndverkere nevnes ikke før 1891, likevel har det vel vær t de 

som har drevet med trearbeider ved siden av sitt jordbruk og 

fiske, slik som håndverkerne også seinere gjorde i Øynes. For 

de fleste var det et biyrke. 
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Om vi regner de som hadde biyrke utenom jordbruk og fiske som 

sysselsatt i "andre næringer", får vi likevel at 76-84% av alle 

menn over 14 år var innen jordbruk og/eller fiske i Øynes i mellom

krigstiden. I virkeligheten var altså andelen enda større fordi 

mange medregnet i "andre næringer" bare hadde et biyrke ved siden 

av jordbruk og/eller fiske. 

I kapitel 3 om Øynes 1973 så vi at yrkessammensetningen nå var 

preget av fraktfarten og arbeid i industri og serviceyrker i 

Austrheim og Lindås. Fraktfarten har utviklet seg fra fiske 

og sildefØring i mellomkrigstiden og 1950-åra, mens arbeid i 

i ndustri og serviceyrker ble muliggjort ved den nye veien i 1963. 

Jordbruk og fiske er derimot redusert betraktelig, og ingen med 

for sø r gelsesbyrde lever av disse næringene. 

I kap i tlene 4, 5 og 6 har vi sett på ulike sider ved Øynes fra 

1865 og -utover. Sammen med kapite l 3 gir de et bilde av Øynes 

fra 1865 til 1973. Vi har sett hvordan befolkningen i Øynes 

Økte sterkt på slutten av 1800-tallet, særlig fra 1875 til 1891. 

Den stagnerte da, men Øket igjen noe i mellomkrigstiden. Men 

fra 1930-åra gikk Øynes' folketall tilbake, mens Austrheim 

kommune ble fraflyttingsområde i 1950-åra. I 1970 var Øynes' 

befolkning 1/3 mindre enn i 1946, og det var svært mange eldre 

mennesker. Sammen med befolkningsveksten var det fra 1865 og 

utover en sterk vekst i antallet små bruksenheter og noen av 

hovedbrukene ble delt. Da folketallet stagnerte fra 1891 og 

utover, ble endel bygselplasser fraflyttet. Omkring 1920 kom 

det til noen nye bruk. Folk på de små bruksenhetene hadde i 

høy grad arbeid utenom jordbruket, de dreiv fiske, fiskehandel, 

fisketransport eller var landhandlere i høyere grad enn folk på 

hovedbrukene med større jordbruksareal. 

Øynes ser ut til å ha blitt knyttet sterkere til storsamfunnet 

mellom 1865 og 1891, for i denne tiden kom det lærer og 2 land

handlere til bygda. I 1920 fant vi fehandlere, fiskehandlere 

og dampskipsfører. Jordbruk og fiske var dominerende fra gammelt 

av og nesten helt opp til vår tid. De nye yrkene som ble repre

sentert fra 1870-åra og utover var mer·eller mindre av tjeneste

ytende karakter. Men i hvilken grad innebar de også fundamentale 
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forandringer for befolkningens levevis? Det er et spørsmål vi 

skal ta opp både i 7. og 8.kapitel. Disse kapitlene handler om 

sjøbruk og jordbruk og bygger i høyere grad på intervjumateriale 

enn de foregående kapitler. 
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Kap.7 FISKERIENE OG_ ANNET SJØBRUK 

A Innledning 
Øynes var med sin lokalisering ytterst ved havet et godt ut

gangspunkt for å drive fiskeri. Det var fisket som var for

utsetningen for en så stor bosetning i den delen av Austrheim 

kommune. Som vi skal se i kapitelet om åkerbruket, var folk 

helt avhengig av andre inntekter enn de som kom fra jorda, 

på 1800-tallet for å skaffe seg poteter og korn nok, i dette 

århundre for å skaffe seg korn og alt annet som måtte kjøpes. 

Kontantinntektene fra jordbruket var alt for små i forhold 

til behovet i de fleste husholdningene i Øynes. Vår analyse 

av folketellingene viste at den overveiende del av den mannlige 

befolkning i Øynes var tilknyttet sjøen ved at de fleste dreiv 

fiske ved siden av jordbruket. Enkelte dreiv bare fiske, uten 

særlig jordbruk. Mange hadde i mellomkrigstiden fartøyer som 

de brukte til fiske, fiskehandel, sildeføring eller fraktfart. 

Disse båtene ble ofte eid og drevet a v flere naboer i lag. 

De størst og mest kompliserte enhetene tilknyttet sjøbruket 

var notlagene. 

Jeg vil beskrive hvordan sjøbruket ble drevet i Øynes. 

Produksjonsprosessen, sammensatt av arbeidsinnsats, organisa

sjon, redskaper og båter, samt naturressurser vil være den 

viktigste delen. Vi vil se på den sosiale fordelingen av 

produksjonsmidlene, omsetningen av produktene og den delen 

av produksjonen som gikk inn i den egne husholdningen. 

Produksjonsfaktorene var ulikt kombinert for de ulike fiskeriene, 

fra de enkle uformelle fiskelag sammensatt innen den enkelte 

husholdning, til de store notlagene med noteiere og lØtere, 

og hvor samarbeidet mellom mange lag og innen det enkelte lag 

var svært komplisert. Det er naturlig at notlagene og silde

fisket får en stor plass i framstillinga. Stort sett må de 

ulike fiskeriene behandles hver for seg, men der det er naturlig, 

vil vi omtale flere fiskerier under ett. Fiskehandel og andre 

aktiviteter tilknyttet vil vi behandle i forbindelse med 

fiskeriene der det er naturlig. 
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Vi skal også i dette kapitelet forsøke å vise Øynes' plass 

i kommunen, og se på forskjeller i fiskerinæringen mellom 

kommunene Fedje, Austrheim og Lindås. 

Heimefiske og sesongfiskerier. 

Etter hvor fiskeriene foregår kan vi betegne dem som heime

fiskerier, store sesongfiskerier langs kysten eller fiske i 

fjerne farvann. Til heimefiske regner jeg slikt fiske som 

drives med naus tet og sjøbua hjemme som utgangspunkt. Det 

drives ofte kombinert med jordbruksarbeid, fra dag til dag. 

De store sesongfiskeriene er fiskerier hvor det deltar fiskere 

fra e~ større område og hvor de fleste bor hjemmefra i lengere 

t i d, enten i fiskevær eller i båter. 

De store sesongfiskeriene på Vestlandet var vinter- og vårsild

fisket. I mellomkrigstiden deltok fiskere fra Øynes først i 

vintersildfisket på Fedje fra nyttår, i februar dro de så sør

over for å de l ta i vårsildfisket ved RØdvær utenfor Haugesund . 

Brislingfisket foregikk om sommeren, oftest inne i fjordene, 

avhengig av hvor de fant brislingen. I disse fiskeriene ble 

det brukt losjementsskØyte hvor fiskerne bodde. 

Ved århundreskiftet dreiv man torskefiske og seifiske om 

vinteren i havet utenfor Fedje. Dette kan vi enten ta med blant 

sesongfiskeriene eller heimefiskeriene. Når fiskere fra 

Øynes deltok i dette fisket, kunne de enten bo hjemme eller 

de kunne ta losji på Fedje og bare reise hjem i helgene. 

Fiskere fra Øynes deltok også i det store torskefiskeriet 

ved Bremanger til det ble slutt i 1923-24. 

Makrelldorging i Nordsjøen, brigdefiske og sildefiske ved 

Island kan vi kalle fiske i fjerne farvann. Noen år var det 

deltakelse fra Øynes i disse fiskeriene. 

I mellomkrigstiden var det ved siden av sildefisket om 

vinteren heimefiskerienesom hadde størst betydning i Øynes. 

De var dominerende store deler av sommerhalvåret, og ga 

muligheter for å drive jordbruk samtidig. Heimefiskeriene 

var mange og forskjellige. 
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Endringer i fiskeriene. 

Fiskeriene er i sin natur mer flyktige enn jordbruket. 

Vesentlige endringer i naturressursene kan skje over kort 

tid og kreve ny tilpasning av fiskerne. De teknologiske 

endringene kan åpne nye muligheter ved at tidligere unålige 

naturherligheter blir ressurser. Men de teknologiske 

endringene kan også skape overproduksjon, lave priser og 

ulønnsomt fiske, liksom ny teknologi kan være for kostbar 

for de fleste fiskere. På den måten kan ny teknologi åpne 

veien for store samfunnsendringer ved at det blir ledig 

arbeidskraft, f.eks. i fiskerinæringen. Endringer i markedet 

har betydning for hvilke fiskerier man finner det lønnsomt å 

drive. F . eks. en stor by med mange mennesker som trenger mat 

vil gjøre det lønnsomt for fiskerne i nærheten å satse på 

fiske for å forsyne denne byen regelmessig med fersk fisk. 

En hermetikkfabrikk kan gjøre tidligere verdiløs fangst til 

lønnsom, ettertraktbar vare. En hungrende, men fattig bonde

befolkning tar imot det som tilbys billig nok, selv om det 

ikke er fin nok vare til k resne byborgere. 

Noen historiske glimt. 

Det var rikt sildefiske ved Fedje og Fosnøy i 1860-åra (1) . 

Men omkring 1870 forsvant silda, og sildefiskeriene ble 

sterkt redusert de neste 30 åra. Fiskerne fra Nordhordland 

måtte søke andre steder. Vårsilda "søra" på H~ugesundskanten 

ble aldri helt borte, og de deltok i fisket der. Tradi sjonen 

sier også at de dro på feitsildfiske og Lofotfiske i Nordland, 

de dro på solsildfiske på Møre og noen deltok i sildefisket 

i Oslofjorden. En informant forteller om tiden omkring år

hundreskiftet: 

"Hver vinter reiste mennene til Lofoten og Vesterålen 
på skreifiske. Dette tok til i oktober-november og 
varte til februar. Da var det på tide å reise heim 
for å ta fatt på sildefisket. Det ble derfor ikke 
noen jul hjemme. Sildefisket begynte i februar og 
strakte seg sørover kysten til hjemlige trakter". 

De dro avgårde med storebåt og garn . for å delta i vårsild

fisket "søra" og solsildfisket "nora" ved Kinn. På feitsild-



- 90 -

fisket deltok de som lØtere på notlag fra Austevoll . Feit

s ildfis ket foregikk om sommeren , og de kunn e da i kke delta i 

så mye i jordbruksarbeidet. "Men de hadde flinke kjerringer 

og tjenestejenter hjemme", sier en av informantene. De t er 

grunn til å tro at kvinnene tok mer av jordbruksarbeidet d en 

gang enn de har gjort seinere. 

Det ble også satset mer på sei- og torskefiske fra Fedje i 

denne tiden. Sjurseth skriver at når silda korn igjen til 

Fedje i 1890-åra, var de mer interessert i sei og torsk der. 

Sommersild tok de også mer av den tida silda var borte. 

Fiskerne fra Nordhordland fortsatte å bruke settegarn på vår

sildfisket, mens fiskerne fra Sunnhordland fra slutten av 

1800-tallet tok i bruk landnøter på dette fisket (2). Den 

tid var det bare to landnotlag fra Austrheim som deltok (3). 

Men fra 1913 og utover ble det kosta mange vinterlandnØte r 

i Austrheim også. Fra 1913 ble det igjen sildefiske på 

Fedje (4). Samtidig korn motorfartøyer, og mange tok til med 

drivgarnsfiske som var noe forholdsvis nytt dengang (5). 

l.verdenskrig ga en høykonjunktur uten like for sildefiskeriene. 

Fra 1890-åra vokste brislingfisket fram som følge av etter

spørsel fra hermetikkindustrien (6). Det ble fisket brisling 

tidligere også, men det var hovedsaklig til egen husho ldning. 

Nå ble det et fiske som kunne gi kontanter. I mellomkrigs

tiden ble det nesten et årvisst fiske. 

Som nevnt deltok mange i sei- og torskefisket i tida omkring 

1900. Mye av denne torsken ble rodd til byen, levende i ei 

fiskekiste som hang på slep etter båten. Dampbåten begynte 

å gå på den tida, og den overtok mye av fisketrans por t e n. 

Da motorskøytene korn noen år seinere, overtok de fiskehandelen. 

Laksefisket ble drevet for salg langt tilbake i tiden. Nesten 

hele Nordhordland fikk levere laksen fersk allerede på 1700-

tallet. Fiskerne måtte da levere laksen visse steder , og 

Kjelstraurnen på FosnØy var et slikt. sted. Laksen ble mer og 

mer en verdifull handelsvare utover 1800-ta llet og omkring 1900 

var utførselen av isa laks stor særlig til Storbritannia. 

Prisene steig mye i tidsrommet 1850-1900 (7). 
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Hummerfisket har også en lang tradisjon i Nordhordland. 

Omkring 1830 nevnes Fedje som et av samlingsstedene for 

hummer i Nordhordland (8). Både hummer- og laksefisket 

hadde stor betydning i mellomkrigstiden. Det var av de 

heimefiskeriene som ga de største kontantinntektene. 

Makrellfisket hadde også betydning for kontantinntektene 

til fiskerne i Hordaland allerede på 1800-tallet. Den ble 

eksportert til England og Frankrike (9). Men om også 

fiskerne i Nordhordland dreiv makrellfiske, forteller ikke 

Sjurseth. Men andre steder i fylket fanget de i hvert fall 

makrell med not. Da så makrellen nesten forsvant fra 

fjordene omkring 1870, tok de til å dorge etter den i Nord

sjøen, da det bØd seg muligheter til å få kjøpt billige 

engelske kuttere seilfartøy til havfiske (10). Det var 

nærmere 1900. 1911-12 ble det kjøpt to slike til Øyane, . 
de deltok sanunen med ei skøyte i dette fisket. Makrell-

dorginga foregikk om sommeren. I mellomkrigstiden ble ikke 

dette fisket tatt opp igjen. 

B Statistisk. oversikt 

FØr vi går over til å se på de enkelte fiskeriene, skal vi 

gjennomgå noe statistisk materiale. Men vi må tildels 

bruke intervjumateriale for å tolke statistikken. Vi vil 

vite i hvilken grad Øynes er representativ for kommunene 

Lindås, Austrheim og Fedje. 

Det statistiske materialet vi skal gjennomgå vil gi oss 

bilde av 1) Fordelingen av eneyrke-, hovedyrke- og biyrke

fiskere mellom de tre kommunene ved tidspunktet 1948, 

2) Deltagelsen i ulike fiskerier for fiskere fra kommunene 

Fedje, Austrheim og Lindås samt noen av redskapstypene, 

særlig ved vintersild- og sornrnersildfisket. Men fiskeri

tellingen begrenser innsikten til å gjelde tidspunktet 1948, 

vilken overgang som da fant sted når det gjaldt redskapene 

må vi ty til intervjuene for å få vite. 3) Øynes' andel av 

småfartøyflåten i Austrheim og Fedje ved tidspunktene 1920, 

1~30 og 1940. Vi får dermed innblikk i Øynes' stilling ved de 

tre tidspunktene. Et spørsmål vi stiller er: Klarte Øynes å 

fØlge med i utviklingen gjennom mellomkrigstiden på samme måte 

som resten av kommunen? ·4) Øynes' andel av notlagene i 
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Austrheim ved de samme tidspunktene som under punkt 3. 

La oss først se på forskjeller i forholdet mellom eneyrke, 

ho~~d~:r:~.~-:- . . ~9 l?_~Y:r-~ef i~~ere for Hordaland, Nordhordland og 

kommunene Fedje, Austrheim og Lindås, ut fra Fiskeritellingen 

1948. 

' 
Antall Folke- Fisk.i Prosentvis fordeling 

fiskere tall % av Ene- Hoved- Bi- Til-
I 1) 2) ~ folket yrke yrke yrke sammen ; 

~ 

\ 1 ' J i t ! 
I 

f Hordaland •' 7979 ~ ' 15.1 \ 61.7 f 23.i 100 

Nordhordl. 4340 ., 17,0 61,4 21,6 100 

Fedje 261 943 27,7 40,6 53,6 5,7 99,9 

Austrheim 272 2385 11,4 8,1 61,0 30,8 99,9 

Lindås 143 4127 ' 3,5 7,0 41,3 1 51,7 100 ' 
l 

Tabell 26 . Antall fiskere og deres prosentvise fordeling 
på eneyrke-, hovedyrke- og biyrkefiskere for de tre kommunene 
Fedje, Austrheim og Lindås ifØlge fiskeritellingen 1948, 
tabell I. 

1) antall fiskere etter fiskeritellingen 1948 
2) folketall ifØlge folketellingen 1950. 

Det er minimal forskjell mellom fordelingen i Nordhordland og 

hele fylket. Austrheim er den av de tre kommunene som ligger 

nærmest opp til fylket. størst er forskjellene langs aksen 

Fedje - Austrheim - Lindås. I Fedje var hele 40,6% av fiskerne 

eneyrkefiskere, mens bare 5,7% var biyrkefiskere. I Lindås 

var hele 51,7% av fiskerne biyrkefiskere, mens bare 7,0% var 

eneyrkefiskere. Austrheim inntok her en mellomstilling , men 

mest likt Lindås, i og med at det var så få eneyrkefiskere. 

Med en mindre kategorisk definisjon hadde Austrheim sannsyn

ligvis fått en større andel eneyrkefiskere (s. X~ ) . 
Austrheim hadde likevel klart flere hovedyrkefiskere enn 

Lindås. 

Vi ser at i forhold til folketallet hadde Fedje størst antall 

fiskere, 27,7%. Men Fedje hadde ikke bare forholdsvis flest 

fiskere. Fiskerne på Fedje var også mere fiskere . enn fiskerne 

i Austrheim og Lindås. Dette gir seg utslag i at de hadde en 

langt større deltagelse i de ulike fiskeriene. 
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Den viktigste forskjell mellom Austrheim og Lindås var an

tall fiskere i forhold til det totale folketall, i Austr

heim utgjorde de 11,4%, mens de i Lindås utgjorde bare 3,5%. 

Til sammenligning nevnes at Øynes hadde 52 fiskere - ene-, 

hoved- og biyrkefiskere - i folketellingen 1946, og de ut

gjorde ca. 17% av den totale befolkning på ca. 296 . 

Til tross for de store feilmarginer disse sammenligninger 

innebærer, har vi vist fiskets Økende betydning Lindås -

Austrheim - Øynes - Fedje. 

Fiskeriene i Fedje, Austrheim og Lindås 1947 - 48. 

Hva slags fiskerier deltok fiskerne fra Fedje, Austrheim og 

Lindås i? Hva slags likheter og ulikheter er det_ mellom de 

tre kommunene, og hva er den sannsynlige bakgrunnen for dette? 

Alle· fiskeriene hvor det var deltakelse av minst 10 fiskere 

tilsammen fra de tre kommunene i tidsrommet 1. oktober 1947 

til 30. september 1948, er tatt med i tabell 27.-

De 7 fiskeriene med lavere deltakelse enn 10 mann er ikke 

tatt med, heller ikke "hjemmefiske", som ikke er presist nok 

idet begrepet ikke forteller hva slags fiske som egentlig 

drives. Fiskeriene er i tabellen rangert etter deltakelsen, 

og den relative fordeling av deltakelsen fra Fedje, Austrheim 

og Lindås er oppført. 

Rangeringen av fiskeriene etter antall fiskere som har del

tatt fra de tre kommunene, viser at vinter- og vårsildfisket 

hadde over dobbelt så stor deltakelse som noe annet fiskeri 

med 391 mann. Etter dette som hadde størst betydning, korn en 

gruppe på 5 fiskerier med deltakelse på mellom 113 og 171 

mann. Med deltakelse på mellom 10 og 50 mann ligger en gruppe 

på 10 fiskerier. 

For 7 av disse 16 fiskeriene mangler det deltakelse fra en 

av de tre kommunene. Bare 3 fiskerier hadde deltakelse av 

betydning fra alle tre kommunene, nemlig vintersildfisket, 

sommersildfisket og seifisket. Fo~ de andre fiskerienes ved

kommende var det betydelige forskjeller, og de korruner særlig 

klart fram i ulikhetene mellom Fedje og Lindås. 
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!Antall fiskere fra iRelativ for- I 

I I 
:! de 1 ing i % ~ 

I Ul c '.; I I Ul i 
. Q) 1 ~ om Q) i~ Q) i ~ om \ 
{ ·n : .µ s I ro . I s I'. ·n ( .µ s "d l 

1 ro ! m ·r-t 1 c ; r-l s I' ro , ro ·r-t c i 

~ 
Q) 1 ::l Q) , ·r-1 l ·r-1 ctj l (J) ; ~ Q) I •rl i: 
li.. i ~ ...c: : H : E-t Ul ( li.. : ~ ...C: l H ~ 
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Vinter- og vårsildfiske 
1
1 299 I 125 ! 37 ; 391 it 59 32 I 9 ~ 

I i .: , 

1 119 15 ' 4 0 ' 17 1 ;: 6 9 9 ! 2 3 
11 I 

Seifiske 
It j 

10 8 5 3 ; 4 ~ 16 5 1:. 6 5 3 2 i 2 

64 ; 7o ( 134 l'. - 48 I 52 

Hummerfiske 

Brislingfiske 

Krabbefiske 

Sommersildf iske 

StØrjef angst 

Ruse fiske 

1) 

77 

23 

46 

i 9 
i 

·Makrellfiske ! 11 
l 

Småhva~fangst 1 37 
) 

Håbrannf iske ! 35 
I 

Laksefiske I 7 
i 

Ålefiske J 1 

Islandssildef iske I 15 

: Snurrevadfiske 1 5 

Fjordtorskfiske j 7 

48 

62 

3 

34 

25 

2 

1 

22 

14 

7 

6 

4 

28 

4 

6 

l 

9 

2 

; 

~ ! 
125 H 61 

;. 
113 20 

49 94 

47 ; 19 

42 26 

39 95 

36 97 

30 23 

24 3 

24 63 

11 45 

11 64 

38 

55 

6 

72 

60 

5 

3 

73 I 

58 

29 

55 

34 

Tabell 27 . Fiskerier hvor det tilsammen deltok minst 
10 fiskere fra Fedje, Austrheim og Lindås i tidsrommet 
1.10.1947 - 30.9.1948. Tallene er hentet fra tabell 3 
i fiskeritellingen 1948, tabell 2. Tabellen viser del
tagelsen i antall fiskere fra de tre kommunene, og den 
relative fordelingen av fiskerne mellom kommunene for 
de ulike fiskerier. Nurnmerne foran de enkelte fiskeriene 
er også brukt i diagrammet på side 

1) Forfangsild 
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38 

8 

For bedre å få oversikt over hvilke fiskerier som mer eller 

mindre likner hverandre når det gjelder deltakelsen fra de 

tre kommunene, er den prosentvise a ndelen av deltakelsen 

mellom kommunene for de ulike fiskeriene avsatt i et tre

kantdiagram (fig.16 ) . Diagrammet fungerer på den måten at 

ethvert punkt i trekanten har verdien 100 som sum av de 3 

projeksjonene på trekantens sider. Det egner seg til analyse 

av funksjoner med 3 variabler, hvor hvert sett med verdier 
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Diagram~1et vi ser den rel
ative fordeling av deltak
elsen i ulike fiskerier 
for kommunene Fedje, Austr
heim og Lindus i følge fisk
eri tellingen 1948. Bare 
fiskerier med deltakelse av 
minst 10 fiskere tilsammen 
er tatt med. Punkt med lit
en sirkel omkring viser de 
seks fiskeriene med størst 
deltakelse. 
l)vinter- OF;Vårsildfiske 
2)seifiske 
3) hu.'!lme rfi ske 
4)bri slingfiske 
5)krabbefiske 
6)som~ersildfiske 
?)størjefangst 
8)rusefiske 
9 )makrellfiske 
10) småhval fan~st 
ll)håbrannfiske 
12)laksefi ske 
13)ålefiske 
14)islandsildefiske 
lJ)snurrevadfiske 
16)fjordtorskfiske 

Fig. 16 

Dette dia~rammet viser 
fordelingen av fi s k e
reds~~per mellom de tre 
kommunene i føl,o:e fi sl{eri -
tellingen 1948: Diap;ra.m
~e t er ellers i overens
st emmelse med d e t over
st~ende diagram, og av-
1 eses som det. Punkter 
som markerer redskan til 
vinter- og vårsildfiske 
er markert med en sirkel 
runk t punktet. 

l)snurpenøt0r, vinter- og 
:islandssild. 

2)snurnenøter, annen sild 
3)andre snurnenøt~ r 
4)landnøter, vinter- og 

islandssild 
5)landnøter, qnnen sild 
6)andre landnøter 
7)brislingtren~der, lås-

nøter, slepenøte r 
8)storsild- og islandssild 

drj_vgarn 
9 )v-1.rsild- op; fei tsild,r:arn 
10) torskegarn 
ll)mak rellgarn 
1 ::2) releet rål er 
13)bankliner, •.. ,håliner 
14)kveiteliner 

Pig~ 17 
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tilsammen utgjør 100, slik som verdiene for de tre kommunenes 

prosentvise andel av deltakelse i ulike fiskerier. De punkter 

som representerer sett med verdier som ligger nær hverandre, 

vil fremtre som "punktsvermer". I vårt ~ilfelle vil fiskerier 

som domineres av fiskere fra en av kommunene ligge i tre

kantens hjørner. Fiskerier som domineres av deltakere fra 

2 av kommunene vil ligge tett ved trekantens sider, mens 

fiskerier hvor deltakelsen er mer jevnbyrdig fordelt mellom 

kommunene, vil ligge i trekantens midte. Av diagrammet kan 

man ikke lese størrelsen på delta~elsen, bare andelen av del

takelsen fra hver av de tre korrununene. Derfor er punktene for 

de 6 fiskeriene som har størst deltakelse innsirklet. 

Punktene ligger fordelt fra midt på side L-A over mot side 

A-F og mot hjørne F. I hjørnet L og langs siden L-F i tre

kanten er det ingen punkter. Av denne fordelingen i diagrammet 

kan vi slutte: Ingen fiskerier var dominerende i en a v 

kommunene Austrheim eller Lindås. De fiskeriene hvor Lindås 

var av relativt stor betydning hadde også betydelig deltakelse 

fra Austrheim, mindre deltakelse fra Fedje. Endel fiskerier 

hadde relativt størst deltakelse fra Austrheim, mindre del

takelse fra Lindås og Fedje, andre hadde bare deltakelse av 

betydning fra.Austrheim og Fedje, og atter andre hadde bare 

deltakelse av betydning fra Fedje. 

Punktene samler seg i 4 punktsvermer, med 2-5 punkter i hver 

sverm. ·Dessuten ligger 2 punkter utenfor svermene. Vi skal 

se hvilke fiskerier som grupperer seg sammen i diagrammet, og 

hva som karakteriserer fordelingen av deltakelsen mellom de 

tre kommunene for disse gruppenes vedkommende. 
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A 4 Brislingfiske Fiskerier uten deltakelse fra Fedje, I 
, 13 Ålefiske med 48-60% av deltakelsen fra Austr-

1 heim, resten fra Lindås. 

I B 6 Forfangsild tFiskerier som har en større del av 
I 

! 9 Makrellfiske deltakelsen fra Austrheim, mellom 

I 8 Rusef iske 

f 12 Laksefiske 

55 og 73%, og noe, 3-25%, av del-
' i takelsen fra Lindås , 19-26% av del-

takelsen fra Fedje, altså omtrent 

: lik deltakelse fra Fedje og Lindås. 

~ 15 Snurrevadfiske 
~ 

! C 1 Vinter-og vårsildf. :Bare deltakelse av betydning fra 

D 

3 Hummerfiske ·Fedje og Austrheim, dog noe deltakel~ 

5 Krabbefiske 

14 Islandssildefiske 

16 Fjordtorskfiske 

2 Seifiske 

7 størjefangst 

10 Småhvalfangst 

11 Håbrannf iske 

· Se fra Lindås i de to sildefiskeri

ene. 59-65% av deltakelsen fra 

Fedje, 29-38% fra Austrheim, og 

: 0-9% fra Lindås. 

Bare deltakelse av betydning, 

. 94-97%, fra Fedje, med ubetydelig 

deltakelse fra Austrheim. 

For de fiskeriene som hadde størst andel av deltakelsen fra 

Lindås og Austrheim, gjelder at fisket foregikk hjemme og 

kunne kombineres med jordbruksarbeid, mens de alle unntatt 

rusef isket foregikk om sommeren (gruppene A og B). De 

fiskeriene som ble drevet om sommeren fra Fedje var mye hav

fiske hvor fiskerne var hjenunefra i lengere tid og ikke 

kunne kombinere fisket med jordbruk (D) . Men så hadde de 

heller ikke noe jordbruk å drive. Hele 3-4 av de 5 fiskeri

ene i Fedje~Austrheim-Lindås med størst deltakelse totalt 

foregikk utenom jordbrukssesongen, nemlig hummer-, vinter

og vårsildfisket, tildels seifisket (men ikke palefisket) 

og tildels krabbefisket. 

Det er naturlig å forklare ulikhetene dels i det ulike natur

grunnlaget i havet ved og utenfor Fedje sammenliknet med 

naturgrunnlaget i våger og sund i Lindås og Austrheim. Dels 

er forklaringen graden av yrkeskombinasjon jordbruk/fiske, 
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og dermed den tid man hadde til rådighet for fisket. 

Fedje Austrheim Lindås 

Snurpenøter, vinter- og islandssild 1 13 1 

" annen sild - 7 8 
' 

Andre snurpenøter 7 1 1 

Stengenøter 1), vinter- og is l andssild 30 24 4 
.. . - -

4 47 1? i 7 ----- - -- - - - - i --
J Andre stengenøter I 11 10 11 

l Brislingtrengder, låsnøter, · slepenøter i 6 74 56 
' l ; 
f Storsild- og islandssilddrivgarn j 746 . 102 33 

Vårsild- og feitsildgarn I 321 25 28 
~ Torskegarn : 137 157 40 
I 

Makrellgarn i 4 7 100 13 , f . -- - r 
Reketråler ~ - 6 5 ; , 
Bankliner •• , hå liner 38 2 3 1 

;~ Kve i te finer 25 11 1 
Tabell 28. 
Oppgaver over de viktigste fiskeredskapene ifølge tabell 1, 
fiskeritellingen 1948, for kommunene Fedje, Austrheim og Lindås . 

1) dvs. landnøter. 

Om vi nå også ser på antallet av de viktigste fiskeredskapene 

ut fra fiskeritellingen 1948, kan vi også få litt kjennskap 

til hvordan fiskeriene ble drevet. 

Lindås og Austrheim har overveldende mest av brislingtrengde r, 

likeså "stengenøter for a nnen sild", dvs. landnøter, for s ommer

sild og brisling. Dette stemmer overens med det inntrykk e t vi 

hadde, at sommersild og brislingfiske vesentlig ble drevet i 

Lindås og Austrheim. 

Reketråler var det bare i Lindås og Austrheim, men dette fi s ket 

var det under 10 mann som dreiv, så få at de ikke kom med i 

tabell 27. 

Makrellgarn og torskegarn var det også flest av i Austrhe im, 

men Fedje kommer deretter. Makrellfisket hadde også størst 

deltakelse fra Austrheim (tabell 27 ), mens torskefiske 

er vanskeligere å tolke. Liner var det overveiende fle s t av 

på Fedje. 
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Det står oppført 3 redskapstyper til vinter- og islandssild, 

nemlig stengenøter (dvs. landnøter), snurpenøter og drivgarn. 

Landnøter var det flest av på Fedje, nesten like mange var 

det i Austrheim og nesten ingen i Lindås. Drivgarn var det 

stor overvekt av på Fedje, minst av i Lindås. Snurpenøter 

var det omtrent bare i Austrheim. 

Ut fra intervjumaterialet er det klart at 1948 var en over

gangstid i Austrheim. Landnotfisket ble det slutt med, og 

snurpenøtene overtok. Men Fedje var ikke med på denne over

gangen. Der ser det ut til at landnot fremdeles var et 

viktig redskap, ved siden av drivgarn. I Lindås hadde de 

nesten ikke redskap til vintersildfisket, verken landnøter, 

snurpenøter eller drivgarn. 

Ulike båttyper i Øynes, sammenlignet med Austrheim oq Fedje. 

På sctrnrne vis som vi nå har sett på deltakelsen i ulike 

fiskerier vil vi også se på hvordan fiskeflåten hadde ulik 

sammensetning i Austrheim og Fedje. I dette tilfellet er 

det også mulig å sammenlikne Øynes med Austrheim kommune. 

Men først vil vi se hvordan utviklingen av fiskeflåten i 

Øynes har foregått . 

Kildematerialet for den statistiske sammenligningen er 

"Merkeregister for merkepliktige norske fiskerifarkoster", 

fra 1920, 1930 og 1940. De mellomliggende utgavene er også 

brukt for Øynes' vedkommende. I tillegg er brukt intervju

materiale. 

Men la oss først nevne småbåtene. Alle bruksenhetene i Øynes 

hadde en eller to færinger. De ble brukt til all slags 

hjemmefiske, og selvfølgelig var den et nødvendig kornrnunika

sjonsmiddel i et øyrike. Men færingen var for liten til å 

ro utaskjær~ med om ikke været var godt. Til mange bruk, 

særlig i Øyane, hørte det også en seksring. I mellomkrigs

tiden ble den brukt til å føre torv hjem fra Lyngoksen. 

Fram til l.verdenskrig ble seksringene brukt til linefiske 

på havet utenfor Fedje. På 1800-tallet høres det ut til at 

det var mest vanlig med nordfjordsbåter i Øynes. I dag er 

imidlertid oselvere mer vanlig, og det finnes også endel 

andre harding-båter. En av informantene mener at oselvere 
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ble vanlige da alle notlagene var i drift. De trengte 

s pesielt lettrodde båter til lettbåter. 

Engang på 1800-tallet ble storebåtene vanlige (11) . Det 

var åpne båter, til å ro og seile. De var større enn seks

ringene, en informant nevner 22 fot. En annen nevner at de 

helst var av harding-type. 

En informant sier at faren og en nabo hadde ei lister-

skøyte i tida omkring 1900. Fra ca. 1910 og utover et par 

år var det i alle fall to kuttere og ei "svenskeskøyte" som 

hørte hjemme i Øyane. I 1912 ble den første båten med motor 

innkjøpt til Øyane, det var kutteren "Rongevær" på 37 fot, 

med en 10 Hk motor. Det var den første motordrevne båten i 

Austrheim (12). Ei listerskøyte som var seilt uten motor 

det første året etter den ble innkjøpt ca. 1912, fikk 

instållert motor og ble den andre båten med motor i Austrheim. 

I årene under l.verdenskrig ble det anskaffet flere kuttere 

og skøyter i Øynes, noen av skøytene var svenskeskøyter, 

a n dre var av listertype. Noen av disse båtene var gamle og 

ble lagt i fjæra etter få års bruk. Andre var i bruk gjennom 

mesteparten av mellomkrigstiden. 

I neste omgang ble det ikke anskaffet vesentlig flere båter 

til Øynes fØr i tiden 1934-40. På den tiden kom det 

4 kuttere i Øynes-flåten. De var større enn de tidligere. 

I denne tiden ble også flere av de eldre båtene ombygd og 

forlenget. 

Typisk for flåten av større fartøyer i Øynes er at den vesent

lig besto av eldre båter. Da overgangen fra åpne storebåter 

til dekkede fartøyer kom fra ca. 1910 og utover til 1920, 

foregikk fornyelsen for en stor del ved at engelske kuttere, 

gamle sven~keskØyter og eldre listerskøyter ble innkjøpt. 

Men noen av fartøyene i Øynes var av nyere dato. Av de 

8 dekkede fartøyene i 1940 var det 1 som var bygd etter 1930, 

mens 3 var bygd før 1910. 

Da de dekkede fartøyene fikk motor, brukte man fremdeles 

færinger til hjemmefisket, og det fortsatte man å bruke til 

ca. 1935. Da ble det vanligere med åpne motorbåter, på 

~ 
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størrelse omkring 25 fot. Merkeregisteret viser 4 åpne 

motorbåter i 1930, mens antallet var 12 i 1940. Derav v a r 

minst 2 notbåter med motor. 

Hvordan var nå Øynes' stilling i forhold til kommunen når 

det gjaldt antall dekkede fartøyer og åpne motorbåter? 

I forhold til de store antall små jordbruksenheter i Øynes 

skulle vi vente at folk i Øynes måtte kompensere det manglende 

jordbruk med desto større innsats i sjøbruket. 

For jordbrukets vedkommende kan vi se på forholdet til Austr

heim innbefattet Fedje. Dette hadde små konsekvenser fordi 

jordbruket på Fedje var ubetydelig. Når det gjelder antall 

fartøyer, er dette annerledes. Jeg har derfor i tabellen 

tatt med Øynes' forhold til Austrheim, med og uten Fedje. 

Tabellen viser situasjonen for 3 tidspunkter, 1920, 1930 og 

1940. 

I 1920 var flåten av dekkede fartøyer i Øynes stor i for

hol<l til Austrheim, sammenlignet i prosent, og sett i for

hold til jordbruk -og folketall. Det ser ut til at folk i 

Øynes var spesielt aktive under hØykonjunkturena I 20-åra 

vokste flåten andre steder i kommunen, mens den sto stille 

i Øynes. I 30-åra ble 2/3 av de gamle skøytene i Øynes lagt 

i fjæra, mens bare 1/3 av skøytene i kommunen led samme skjebne. 

Samtidig kom det til mange nye kuttere og åpne motorbåter. 

Bare når det gjaldt åpne motorbåter, klarte Øynes da å følge 

med. For dekkede fartøyer var Øynes' stilling alvorlig 

svekket i 1940. Det er interessant å sammenlikne denne ut

viklingen i forholdet Øynes-Austrheim med den befolknings

messige, med tanke på den relative "forgubbingstendens" i 

Øynes allerede 1930. 
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Antall fartøyer Øynes' %-vise 
andel av flåten i 

Fedje !Austrh. j Øynes i Austrh. [ Austrh. 
-;. Fedje i i 7 Fedje1 m/Fedje 
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Skøyter l 1 7 I 2 6 8 31 ! 19 

1920 ; Kuttere l 5 I 12 4 33 24 . ! 
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; Skøyter t 9 33 9 ; 27 ' 21 

1 930 ' Kuttere f 4 22 ; 4 · 18 i 15 

1940 

1920 

1930 

1940 

[ Åpne motorbåter r, 40 16 : 4 ; 25 i 7 

skøyter 

Kuttere 

Åpne motorbåter 

Folketall 

._ . 
~ 

7 

6 

41 

689 

761 

24 

(3 7)36 

49 

2086 

2184 

3 

( 6) 5 

12 

299 

329 

13 

14 

24 

14 

15 

10 

12 

13 

11 

11 

Tabell 29 . Dekkede fartøyer og åpne motorbåter i Øynes, 
Austrheim og Fedje ifølge merkeregistrene for årene 1920, 
1930 og 1940. De to kolonnene t.h. viser Øynes' andel av 
den totale flåten i kommunen. Folketallene er tatt med for 
sammenlikningens skyld. Tall i parentes er korrektiv av 
merkeregisteret. 

Notlagene i Øynes, statistisk sammenlikning med Austrheim 

og Fedje. 

Notlagene var en viktig del av sjøbruket i Øynes. Vi skal 

også for deres vedkommende sammenlikne med Austrheim og Fedje, 

ut fra den tankegang at folk i Øynes måtte kompensere sitt 

manglende jordbruk med desto større aktivitet i sjøbruket. 

Kildematerialet·for sammenlikningen er merkeregisteret, men 

tolkingen av kilden bygger i svært hØy grad på intervjuer 

om notlagene i Øynes. Vi må først kort ta for oss hva et 

notlag kunne ha av båter; det er de. som kommer fram i merke

registeret. Den store notbåten var uunnværlig. Til den 

hørte en lettbåt, en færing, fra den dirigerte basen ut-
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settingen av nota. Noen lag hadde med enda en notbåt, 

orkastebåt, og til denne hørte det også en lettbåt. Til

sammen gir dette 2 eller 4 båter. I 30-åra ble det vanlig 

å ha en stor notbåt med motor. Hadde ikke notlaget en slik 

båt selv, kunne de leie en. Denne motorgavlen kunne derfor 

komme i tillegg og ha eget kjennemerke. 

For losjementsfartØyet gjelder det samme som for motor

gavlen, den ble ofte leid, og da hadde den ikke samme 

kjennemerke som notlagets andre båter. Men oftest var det 

notlagets losjementsfartØy som sto i merkeregisteret, med 

2 eller 4 båter tilhørende. Hadde ikke notlaget eget losje

mentsfartøy, sto den store notbåten i registeret med til

hørende båter. Når vi registrerer notlag i merkeregisteret, 

må opptellingen altså omfatte både hele notlag og ufull

stendige notlag. Det går imidlertid ikke an å skille ut 
" 

eventuelle notlag som alene bare fungerer som sommernotlag 

og ikke hadde nøter til å delta i vinternotfisket. Noe 

stort problem er dette ikke for Austrheims vedkommende, fordi 

en kan regne med at nær alle notlagene deltok i vinternot

fisket. Et større problem er det om merkeregisteret har 

gjort det helt klart for oppgaveinnsenderne hva som menes med 

"fiske og fangstbåter". Er lettbåtene også medregnet? For 

Øksnes og Langøys vedkommende ser det ut til at de er med

regnet, for Rebnor synes de ikke medregnet. Eller var man 

ikke så nøye med å melde fra om notlag~t ble utvidet med 

enda en notbåt? 

Fedjes andel av notlag er mistenkelig lav i tabellen om vi 

sammenlikner med oppgavene over landnøter for vintersild i 

fiskeritellingen 1948 (s. 98 ) . Der var det 30 landnøter 

i 1948, og bare 3 notlag i 1940. En sannsynlig feilkilde 

ved tolkingen av merkeregisteret er at notlagene på Fedje 

var såkalte "heimelag", notlag fra selve stedet hvor fisket 

foregikk, og de kunne klare seg uten losjementsfartøy og 

kunne lettere la være å registrere notbåtene. 

For Austrheim er det god overensstemmelse mellom tabellene. 

24 landnøter for vintersild i 1948 og 26 notlag i 1940. 

Hvis vi ser bort fra disse innvendingene og regner med at 

både notbåter og lettbåter er medregnet, kommer vi til at 
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Tabell 30 . Notlag i Øynes, Austrheim og Fedj e ifølge merke
registeret 1920, 1930 og 1940. Tabellen viser antall notlag 
totalt, antall som hadde flere enn 2 båter o.s.v. for disse 
tre tidspunktene . Øynes' andel av notlagene i kommunen står 
oppført i prosent. 

Øynes' andel av notlagene i kommunen var omtrent på samme 

nivå som for de dekkede fartøyenes vedkommende, litt lave re 

for 1920 og 1930, men litt høyere for 1940. Når man ser 

på størrelsen av de ulike notlagene - og forutsetter at antall 

båter er å stole på - kommer det fram at Øynes hadde fl e re av 

de største notlagene i Austrheim. Det var ingen notlag i 

Austrheim som kunne måle seg med Langøy-lagene , og bare et 

fåtall kunne måle seg med Øksnes og Sævrøy, når det gjald t 

antall båter til notlagene. En av informantene forteller at 

de pleide kalle 4-5 av notlagene for "Regjeringa", og end e l 

andre lag for "Stortinget". I disse gruppene var det ikke 

bare lag fra Austrheim, det var lag som pleide å møtes v e d 

Fedje på vintersildfiske. Det var ett lag fra Øynes i hver 

av disse gruppene. Langøy-laget var sjef for "Regjeringa", 

mens Sævrøy-laget var mep i "Stortinget", sier min informant . 

: 
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Oppsummering av den statistiske oversikt. 

Vi har vist at fisket hadde Økende betydning fra Lindås og 

u tover mot Fedje. I tiden 1946-50 var ca. 3,5% av Lindås ' 

befolkning fiskere, ca. 11,4% av Austrheims befolkning, 

ca. 17% for Øynes og 27,7% for Fedje. Fiskerne på Fedje 

var omtrent bare eneyrke- og hovedyrkefiskere, mens det i 

Austrheim var flest hovedyrkefiskere. I Lindås var det 

flest biyrkefiskere. 

Fiskerne deltok i ulike grad i de enkelte fiskeriene. Vinter

og vårsildfisket var viktigst i Fedje og Austrheim, mens 

brislingfisket og sommersildfiske var viktig i Lindås og 

Austrheim. Fra Fedje ble det deltatt i en rekke fiskerier 

om.sommeren slik som seifiske, størjefangst, håbrannfiske 

og småhvalfangst. Det var fiskerier som foregikk i havet 

utenfor Fedje og lenger unna. Fra Austrheim var det noe 

deltakelse i disse havfiskeriene, men større deltakelse var 

det i hjemmefiskeriene, laksefiske, makrellfiske og ålefiske, 

som hadde større deltakelse fra Austrheim enn fra de andre 

kommunene. Krabbe- og hummerfiske var viktig i Austrheim 

og Fedje. 

Vintersildfisket ble for en stor del drevet med drivgarn av 

fiskerne fra Fedje, men landnøter var det også endel av. I 

Austrheim var man i overgang fra landnot til snurpenot i 194 8 . 

Men Øynes' andel får vi ikke ut av fiskeritellingen. Derimot 

forteller merkeregisteret noe. 

Mens Øynes' andel av Austrheims folketall holdt seg nærmest 

konstant på 14-15% gjennom mellomkrigstiden (11% om Fedje 

regnes med), sank Øynes' andel av skøyter og kuttere fra 

over 30% i 1920 til 13-14% i 1940. Ved overgangen til dekkede 

og motoriserte fartøyer under l.verdenskrig fulgte Øynes opp, 

men da flåten seinere skulle fornyes og større fartøyer ble 

nødvendig, klarte man ikke å fØlge med på samme vis som før. 

Den samme utvikling skjedde for notlagenes vedkommende, men 

ikke helt i samme grad. Øynes hadde 28% av notlagene i Aus tr

heim i 1920, og 23% i 1940. I 1920 hadde Øynes 33% av not

lagene, med fler enn 2 notbåter, og denne andelen ble ikke mindre. 
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I tabellen over de viktigste fiskeriene med deltakelse fr a 

Fedje, Austrheim og Lindås er Austrheim den eneste av 

kommunene som har deltakelse i alle de fiskeri ene som er 

tatt med. Det skulle tyde på at den gunstige posisjon 

Austrheim syntes å ha i forhold til ulike fiskeressurser 

var reell. Man hadde kort vei både til havet og fjordene, 

ved siden av gode muligheter for fiske også i de hjemlige 

sund og våger . 

Vi skal nå gå over til å behandle de enkelte fiskeriene og 

begynner med det som vi vet hadde . størst betydning i Øynes, 

nemlig vinter- dg vårsildfisket. 

C Sildefisket 

Oversikt over tidsrommet ca. 1900 - ca. 1955. 
' Fra gammelt av var det et notlag på nesten hver gård. Det 

var for å kaste sommersild, makrell og brisling om somrene. 

Det var ikke så store nøtene som var nødvendig. Sommer

kastenota på Øksnes var ca. 30 bolker. I åra før 1915-16 

var det mange fra Øynes som deltok i det store vårsild f iske t 

som da foregikk nede på Haugesundskanten , sørafiske kalte de 

det. Gamlekarene dro til Rødvær i åpen båt og fisket sild 

med garn. En av informantene forteller: 

"Far og gamlekarene her åtte en storbåt i lag . De 
reiste på sørafiske med den. De seilte uten å ha 
med seg losjementa, og fikk seg losji på Rødvær 
eller hvor fisket var". (13). 

Det ser ut til å ha vært . tilsarrunen minst 9 storebåter i Øynes 

omkring 1900 - 1910. 3-4 av disse båtene hadde en eier, mens 

resten hadde 2 eller flere eiere. Oftest var de 5 mann på 

disse båtene, og alle hadde med garn. De brukte "botnagarn" 

og "kaggegarn". Botnagarn blir satt i holer på bunnen der 

silda står . for å gyte, mens kaggegarna sto ut fra nes p å land 

for silda kunne komme opp mot land om kvelden . 

Den siste tida kunne de ha med seg losjementa på dette garn

fiske t. 

Det var disse garnlagene med storebåt og 5 mann som dro "nora" 

til Kinn og "søra" til RØdvær ved Haugesund. 
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2 av disse lagene var fra Øksnes, minst 1 fra Rebnor, 2 fra 

Langøy, 2 fra S~vrøy, 1 fra Krossøy og 1 fra Rongevær. 

Men vi vet jo ikke om alle noen gang var ute på en gang. 

I tilfelle skulle det bli et mannskap på 45 mann tilsammen . 

Men fra slutten av 1800-tallet ble det vanlig å ta vårsilda 

med landnot når den korn nær land. Det var kostbart bruk, og 

ikke hvem som helst kunne skaffe seg slikt. Det var fiskere 

fra Austevoll, de mest aktive i sørafisket, som også kostet 

de første landnøtene til vårsildfisket. Det var store vinter

kastenøter, opptil 100 bolker lange (14). 

I tiden mellom 1910 og 1915 var det fremdeles noen fra Øynes 

som pro søra med garn og åpen båt, men mange av fiskerne del

tok som lØtere på notlag fra Austevoll og andre steder. 

Mange var også med de få notlagene som var fra Austrheim . 

Noen deltok også på såkalte "bylag", notlag som var finansiert 

av kapitaleiere i Bergen. 

Men det var også fiskere fra Øynes som var særlig aktive og 

skaffet seg vinternotbruk som de dro på sørafiske med. 

Lars Langøy fikk seg landnotbruk ca. 1908, og 1911 kjØpte 

han en kutter "Fightful" fra England. Den ble noen år brukt 

som losjernenta på vårsildfisket, og til makrelldorging i Nord

sjøen om sommeren. Eirik Langøy og sønnen Edvard skaffet seg 

også landnotbruk omtrent samtidig med Lars, og de deltok i 

makrelldorginga med skøyta "Duen" som ble brukt til losje

menta under landnotfisket søra. 

Sildeeventyret. Så i 1914 korn silda til Fedje! 

Solheim skriveri (15) 

"Under første verdenskrigen tok det så smått til å 
minka med silda søra, men ho tok nordetter langsmed 
Øygarden og til Fedje og Byrkenesøyane. Og fra 1914 
korn ho i større stirnar, og Hjelma, Feie og Rengevær 
vart dei store fiskeværa. Silda korn tidleg under land, 
og ein reiste ut på fisket før ·jul. Folket var ikkje 
førebudd på dette fisket, og dei første åra var det 
berre få bruk. Men då silda korn att året etter og tok 
lenger og lenger inn, vart det bruk mest på kvar gard. 
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Det såg ut for at fisket skulle verta årvisst. No var 
det ikkje berre Feie, men Rongevær og Øyane rundt, inn
med Øksnes og heilt inn på Keste i Åråsvågen og innsida 
av Stonga. Det vart ein gullalder uten like". 

I disse åra anskaffet de gamle gardsnotlagene på Øksnes, 

Sævrøy og Rebnor seg store vinternøter og notbåter. 

En informant forteller: 

"Våren 1915 kom vi hjem fra vårsildfisket, far og vi to 
~ldste brødrene, jeg hadde vært lØter hos Gjertsen i 
Bergen, far og min bror hadde vært lØtere med et lag 
fra Austevoll. Far tok da initiativet til at karene 
som drev med sommerfiske i notlaget her på garden skulle 
skaffe seg nøter for vintersildfiske også". 

De anskaffet seg stor kastenot, orkastenot og notbåter. 

Notlaget på Sævrøy deltok i vintersildfisket 1916, da hadde 

de båre ei sommernot og en spiss-stevning. Men det ble 

snart kjøpt vinternot og gavlbåt. 

På Rebnor ble det dannet notlag for vintersildfiske først 

i 1919. Fra fØr var det 2 notlag for sommerfiske der på 

garden. 

På Krossøy ville ikke gamlekarene koste ny vinternot, og de 

unge hadde enten skøyter eller kuttere og dreiv med drivgarns-

fiske og sildeføring. 

Silda kom på en gunstig tid. Det var krig i Europa, og tyske 

oppkjøpere ga gode tilbud. England ble tvunget til også å 

kjøpe norsk sild. Det var gode tider for fiskerne (16). 

Prisene ble nå bortimot 20-doblet i forhold til hva det hadde 

vært fØr krigen. Før ble det betalt 3-4 kroner for målet, nå 

ble prisen opp i 50-60 kroner. ( 1 7) • 

"FØr var ein tur på vårsildfiske rekna for god når ein 
kunne få 100-150 kr. til gbde. No kom ein lutkar heim 
med 3-4000. Ja det var eit eventyr, det var ikkje til 
å tru, ville dette halda fram, vart det rikfolk på kysten, 
mot før berre fatigdom og armod". 
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Det ble innkjøpt flere skøyter og kuttere i denne tiden. 

Noen av dem ble brukt titl losjementsfartøyer under vinter

sildfisket, andre ble brukt til drivgarnsfiske eller til 

sildeføring. Båter med motor slo for alvor gjennom under 

krigen. Resten av året ble disse båtene brukt til annet 

fiske eller til fraktfart. 

Krigen var slutt i 1918, og høykonjunkturen holdt seg til 

1920. Da kom heller ikke silda til Fedje i de samme mengder 

som før. Prisene gikk nedover, det ble nesten umulig å få 

solgt silda. Fisket på Fedje tok slutt (19). 

Noen av notlagene ble hjemme noen år, mens enkelte av fiskerne 

var ute med snurpere. De første snurperne kom allerede før 

!.verdenskrig {20). 

I slutten av 20-åra kom silda tilbake til Fedje, og landnot

fisket tok seg opp igjen. Men tidene var blitt annerledes. 

Det var vanskeligere å få arbeid, og folk var glade for å 

tjene 2-300 kr. på vintersildfisket {21). Enkelte år kunne 

silda også nå komme langt inn. Det ble bl.a. gjort kast i 

Kløfta på BØrilden og på Fonnes. 

Silda fortsatte å komme ved Fedje helt til de første åra 

etter 2.verdenskrig. Da ble det ·slutt, silda trakk lenger 

og lenger nord. I 1947 ble de største fangstene levert til 

FlorØdistriktet. Fra 1949 ble det meste levert i Måløy -

Ålesundsdistriktet. 

På denne tida ble det helt slutt med landnotfisket. Silda 
..-...-r-- .... .-,., ... ,."~...,,,. ---~·~:.~-·-~= 

kom lenger ut enn før, og en måtte ha snurpenot for å ta 

silda på åpne havet. Landnotfisket var også mer arbeidskre

vende enn snurpenotfisket. Arbeidslønnene steg og satte 

større krav til lønnsomheten i fisket enn tidligere. 

Allerede i 30-åra hadde de anskaffet snurpenøter i Fjell, 

Sund og Austevoll, d~ mest driftige fiskebygdene i Hordaland 

{22). Mange fra Øynes var med snurpere derfra enkelte år i 

mellomkrigstiden, når de syntes det ble for liten fortjeneste 

med landnøtene hjemmefra. 
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I Øynes var det alltid Langøy-lagene som hadde det mest 

moderne utstyret. Allerede i 30-åra anskaffet de dorryer 

og snurpenot. De drev da kombinert med landnot og snurpe

not. Under krigen, i 1943, fikk Langøy-laget snurpeskøyta 

"Langøy" og dorryer med motor. På denne tiden kom det også 

flere moderne snurpere andre steder i Austrheim. Det ble 

mange av dem mellom 1945 og 1950. Bare en av disse hørte 

hjemme i Øynes. Det var motorkrysseren "Rongevær" som ble 

bygd i 1949. Den skulle delta i vinter- og vårsildfisket med 

snurpenot, ellers i året skulle den brukes til Islandsfiske 

med drivgarn og til fraktfart. Men den ~orliste etter få år. 

"Langøy'' ble fott for liten til snurpefiske, og den ble brukt 

noen år til drivgarnsfiske, fra 1952 og utover. 

Nå var det omtrent slutt med at båter fra Øynes deltok i silde

fiske~ med eget fiskebruk. Det var bare store snurpenøter som 

kunne gi lønnsomt fiske. De gamle og små båtene fra Øynes 

deltok som hjelpe- og fØringsfartøyer. Og denne epoken danner 

overgangen til den moderne fraktfart som i dag drives med båter 

hjemmehørende i Øynes. 

Vi skal nå ta landnotfisket nærmere for oss, se på brukets 

sammensetting, notlagets medlemmer og arbeidssituasjonene, 

samarbeidet mellom notlagene og oppgjøret etter fisket med 

fordelingen av utbyttet. 

Notlagene. 

Ulike typer notlag. Ei landnot var et stort og kostbart red

skap. Jo større nota var, desto flere måtte det være til å 

sette den ut og trekke den opp igjen, og oftest var det da også 

flere om å eie den. A koste og bruke ei lita not var noe en 

eller 2-3 familier kunne klare, mens ei stor not som skulle 

brukes på vintersildfiske krevde et mannskap på 10-12 voksne 

mann og 5-6 bruksenheter bak seg til finansiering. Størrelsen 

på nøtene var derfor av avgjørende betydning for hvordan not

lagene var organisert. Ei stor not krevde stor mobilisering 

av både kapital og arbeidskraft og ble tilsvarende komplisert 

i organiseringen. 
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Vi kan klassifisere notlagene etter hva slags fisk e de skulle 

drive og etter hva slags eierforhold det var til bruket. 

Vinternotlagene skulle drive om vinteren etter vintersild og 

vårsild. Sommernotlagene kunne klare seg med litt mindre 

nøter, de skulle drive etter sommersild og brisling. Mindre 

notlag som bare skulle kaste på et bestemt sted hjemme kunne 

klare seg med enda mindre nøter. Disse notlagene var i ulike 

grad beregnet på å fiske hjemmefra. Vinternotlagene var 

hjemmefra i månedsvis og dreiv fisket på sted hvor have t sto 

hardt på. De tradisjonelle sommernotlagene dreiv fiske i 

nærheten av garden heime, og kunne kanskje ta noen lengere 

turer i lØpet av sommeren. I mellomkrigstiden var det noen 

notlag som dreiv bare om sommeren, men de notlagene som 

dreiv mest aktivt også da,dreiv også om vinteren. 

Eierforholdene var slikt for notlagene i Øynes at hver 

gard, i ett tilfelle også to nabogarder, hadde not sammen. 

5-7 noteiere var det oftest. Rett før l.verdenskrig anskaffet 

Langøy-lagene landnøter til vinternotfiske. På den garden 

var det færre noteiere , hare en eller to, og notlaqet var 

innen familien. 

De andre notlagene i Øynes holdt seg til det gamle foreløp ig, 

med gardslag og mange noteiere. Det ble imidlertid dannet 

to nye notlag rett før siste krig. Der var det bare 1-2 not

eiere. I alle notlagene i Øynes var noteierne selv med på 

fisket. 

Fiskere fra Øynes deltok noen år på notlag fra Bergen. Der 

var også basen hyrt, og ingen av fiskerne eide i nota. I 

notfisket får vi altså graderinger fra et gardslag som fisker 

lokalt og alle som deltar i arbeidet eier i nota eller hører 

til noteiernes nærmeste, til de mer kapitalistiske lag, hvor 

det er en eller flere noteiere som ikke engang deltar i 

fisket. I Øynes finner vi da tyngdepunktet av notlagene 

blant gardslagene, med en svak forskyvning i kapitalistisk 

retning ved at det oppsto notlag hvor antallet noteiere var 

sterkt redusert. 
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De enkelte notlagene i Øynes. 

Jeg skal gi en oversikt over de notlagene som har vært i funksjon 

fra ca. 1900 og utover. Kildematerialet er her først og fremst 

intervjumaterialet, og det er naturlig nok mest usikkert når det 

gjelder den eldste tiden. Jeg vil ta for meg gard etter gard i 

Øynes og nevne de notlagene jeg har hørt om der, hvilken type 

notlag det dreide seg om og hvilken tid de fungerte. 

På Rebnor var det fra slutten av 1800-tallet to sommernotlag. 

Det ene hadde 5 noteiere, fra hvert sitt bruk, det andre hadde 

4 noteiere, far og sønn/svigersønn fra 2 bruk. Disse notlagene 

fungerte som sommernotlag fram til ca. 1930. Rett etter 

l.verdenskrig, 1919, ble det dannet nytt notlag og kjøpt vinter

kastenot. Noteiere var delvis de samme som hadde part i sommer

nøtene, men også noen andre. Laget ble reorganisert ca. 1926 

med 3-4 noteiere. 

På Øksnes ble sommernotlaget organisert 1904, ifølge en av mine 

informanter. Tidligere skal de ha vært flere smånøter på garden. 

I 1915 kjøpte de vinternot, med litt andre noteiere, men hoved

saklig det samme som sommernotlaget. Øksnes notlag fungerte både 

som sommer- og vinterlag utover i mellomkrigstiden, til lenge 

etter 2.verdenskrig. En av noteierne i Øksnes-laget kjøpte vinter-

nøter for seg selv midt i 30-åra, men det ble slutt etter noen 0 ar. 

Det Langøy hadde sommernot mange år før de begynte med vinternot. 

var rett før l.verdenskrig. Hver av de to familiene på Langøy 

skaffet seg da landnøter, og dette var altså ikke gardslag slik 

som de fleste andre notlagene i Øynes. Det ene av Langøylagene 

ble nedlagt rett etter 1930, men da ble det startet opp nytt lag 

av noen av sønnene og en svigersønn i den andre familien. Midt i 

30-åra kom det til enda et nytt lag da en av sønnesønnene dannet 

et notlag sammen med en fra Rebnor. Det var bare disse 2 noteierne 

i dette notlaget, som imidlertid bare besto et par år. 

På garden Krossøy var det et somrnernotlag de første år etter år

hundre skiftet. Noteierne var fra de 4 hovedbrukene på gard~n. 

Dette notlaget ble slutt før l.verdenskrig, og ingen av de unge 

der ville koste ny vinternot. De unge var opptatt med andre ting . 
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Rongevær og Sævrøy hadde ei stor sommernot sammen. Det var ved 

århundreskiftet. Seinere har det ikke vært not på Rong.evær. 

Men på Sævrøy ble det startet vinternotlag under l.verdenskrig . 

Dessuten hadde de to eldste husene på Sævrøyneset ei lita not 

som de kunne bruke på Sævrøyvågen. 

Men slike små nøter hvor det bare var en eller to noteiere har 

det vært flere av, både på Øksnes og Krossøy. 

Hvor mange notlag har det vært i Øynes i dette tidsrommet? 

Vi har 5 vinternotlag som har vart over lengere tid. Dertil 

kornmer minst 3 lag som har vart kortere tid~ Noen av disse 

vinterlagene fungerte også som sommernotlag, men det var også 

minst 3 spesielle sommernotlag som var i drift etter l.verdenskrig. 

Før l.verdenskrig var det enda flere sommernotlag, minst 6 til

sammen, men da var det enda ikke kommet noen vinternotlag. 

' Organisasjon innen notlaget. 

De menneskene som opererte innen notlaget var noteierne og løterne. 

Noteierne var de som eide nota og notbåtene. Det var de som hadde 

det Økonomiske ansvaret for driften av notlaget og retten til å 

ta avgjørelser, f.eks. hvem som skulle være bas. Løterne hadde 

ikke notpart, og heller ikke noe de skulle ha sagt vedkommende 

notlagets drift. LØterne var den arbeidskraft som noteierne ikke 

hadde selv. For mindre turer var det mer tilfeldig hvem som var 

med, for vinterfisket var det mer organisert. Ved oppgjøret etter 

fisket ble fortjenesten delt i to deler, den ene halvdelen ble 

kalt notparten og ble fordelt mellom noteierne, den andre halvdelen 

ble kalt folkeparten og ble fordelt mellom de som hadde vært med 

og kasta, enten de nå var noteiere eller løtere. 

LØterne. Når sommernotlagene skulle kaste, mer eller mindre 

spontant, kunne det oppstå tilfeller at også kvinnene måtte være 

med for å sette ut nota. I slikt sommernotfiske fikk også yngre 

gutter være med, mens de måtte være konfirmert for å være med på 

vinterfiske. Sommerlagene hadde mindre og lettere nøter og derfor 

satte de ikke samme krav til arbeidskraften. Til vinterfiske ble 

det hyrt løtere fra bygdene lenger inne, mange kom fra Lindås og 

Masfjorden. Men det var også endel i Øynes som ikke hadde not

part og var med naboenes notlag som løtere. 
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Noteierne. Når ei not skulle anskaffes, trengtes en viss mengde 

kapital, ettersom hvor stor nota var. For pengene fikk man et 

redskap, og en arbeidsplass så en slapp å søke arbeid hos andre. 

Hvem som var noteiere var da avhengig av at man kunne skaffe 

penger og oftest også at man var interessert i å delta på notlaget 

selv. Er det da en sammenheng mellom brukerens alder ved et be

stemt tidspunkt og at bruket hadde notpart? 

Som et eksempel på dette, skal vi se nærmere på hvem som var not

eiere på garden Rebnor ved 4 ulike tidspunkter. Alderen for 

brukeren og i noen tilfelle for eldste sønnen, er satt opp i en 

matrise, hvor det også er avmerket om bruket hadde notpart. Vi 

skal ikke analysere denne matrisen nøyere, men det synes som det 

er fortrinnsvis de eldre brukerne som ikke var interessert i å 

satse penger på en notpart. Derfor varierer det noe hvilke bruk 

som hadde notpart i de forskjellige nøtene som ble anskaffet på 

ulike tidspunkt. Vi får variasjon i forhold til familiesykluse n. 

Den sosiale differensiering er også tydelig, idet ingen av brukene 

under 10 da jordbruksareal hadde notpart i de gamle sommernotlagene 

på Rebnor. 

Bruksenheter 

Over 10 da Under 10 da~ 

2 sommernotlag 

Vinternotlag 

li reorganisert 
li 

med 1 ny notpart 
og 1 part i Langøy 
notlag 

f = forpakter 
e = enke 

I . 
33 Bl 48 

( . l 

e ~ 
® ! 

l 

~ bruk med notpart 

'51 43 

@ 62 

73 43 ' 69 

36 8 57 0 

Vi vil se hvor tydelig den sosiale differensiering av notparter 

med hensyn på jordbruksarealet er for hele Øynes. Jeg vil bare 

ta med notparter i vinternøter, slik at de bruk som hadde en 

eller flere notparter engang i mellomkrigstiden taes med. Vi 

bruker samme matrise som for fig. 12 , men innfører notpart 

eller ikke som en tredje variabel. 

. 43 

@I 
. 70 

37 
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O bruksenhet, uten notpart i vintern~tlag 

~ " med " " " 
~ skøyte eller kutter som tilhører bruksenheten 

[I part i skøyte el. kutter " " 

et. motorb~t " " 
Fig. 18. Den sosiale fordeling av notparter og fartøyer i 
Øynes. Den samme matrise som i fig. 12 er brukt her og 
viser bruksenhetene fordelt etter deres historie og jord
bruksarealets størrelse. 

En sirkel markerer hver bruksenhet og denne sirkelen er 
fyllt om bruket hadde notpart i vinternotlag i mellomkrigs
tiden. Åpne sirkler markerer bruk som ikke hadde slik not
part. Størrelsen på notpartene er ikke vist, og kan variere 
mye, fra et helt notlag og nedover til ca 1/16-part. Opp
lysninger om notparten er hentet fra intervjumaterialet. 

FartØiyene er fordelt ved bruk av "merkeregisteret"l930, og 
intervjuer er brukt for å finne partrederienes sammensetning. 
Partene i fartøyene var på 1/2, 1/3 ·eller 1/7 i de tilfellene 
spm forekommer i matrisen. 

Det framgår tydlig at de fleste notpartene og fartøyene hørte 
hjemme på de større bruksenhetene i Øynes. De husholdningene 
som hadde mest jord hadde· også flest not~arter og fartøyer, 
selv om det i folketellingene var på de minste brukene de 
fleste ga opp fiske som eneyrke eller hovedyrke (fig. 15). 
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En opptelling i matrisen viser at 33% av brukene over 10 da ikke 

hadde notpart, mens tallet blir hele 66% for brukene under 10 da. 

Det var altså en viss tendens til at mindre bruk og plasser ikke 

hadde notpart. Betydningen av dette for mellomkrigstiden skal 

ikke overdrives fordi det bodde mange eldre folk på de mindre 

enhetene som sto i ferd med å avfolkes, mens andre dreiv med 

egne motorfartøyer. Mange av disse mindre enhetene lå også av

sides og derfor litt utenfor det naturlige samarbeidet i et 

notlag. 

Hvilke naboer var det som samarbeidet i et notlag? Det er 

tydelig at avstand mellom dem som skulle bruke nota var lite 

Ønskelig. Man holdt helst notlaget innen garden, bare i få 

tilfeller gikk man utenfor den. For de gamle sommernotlagene 

var det bare tilfelle med Sævrøy-Rongeværlaget, og på Sævrøy 

hadde de selv små nøter til å stenge Sævrøyvågen. 

Om et notlag skulle mobiliseres ut på kort varsel, måtte det 

helst ikke være for lang vei til dem som skulle varsles. Det 

gjaldt enten man skulle ro en tur om kvelden og se etter sild 

eller det var sild eller makrell som kom til den hjemlige kaste

vågen og fikk alle til å slippe det de hadde i hendene. Sam

arbeidet fungerte best over kort avstand. I mindre grad gjelder 

dette for vinternotlag hvor fisket planlegges i lang tid på 

forhånd. 

Notlagets nøter og notbåter. 

Et notlag måtte ha kastenot og orkastenot, notbåt og lettbåt, 

spelbåt (en stor færing) ble brukt til sommerfiske, dessuten 

var det nødvendig med mindre låsenøter og trengder, tauverk, 

plentekagger, dregger og ankere. På vinterfiske ble det etter 

hvert vanlig at et notlag hadde flere nøter, notbåter og lett

båter. Notlagene kunne også ha motorgavl og losjementsfartøy. 

Dersom et notlag manglet en eller flere av båtene, kunne det 

kanskje leie det de manglet hos andre. 

Vinterkastenota til Øksnes notlag var på 130-140 favner 

(ca. 254 m), ca. 50 alen dyp (ca. 35 m). Midtbolkene var av 

not med 24 masker pr. alen, på sidebolkene var det 16 maskers not. 

Vinterorkastenota var på 125 favner (ca. 235 m) og 45 alen dyp 

(ca. 28 m), altså bare litt. mindre enn den store kastenota. Om 
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sommeren ble denne vinterorkastenota brukt til kastenot, det 

kunne hende den ble brukt om vinteren også. Dessuten. hadde 

Øksneslaget endel låsnøter for sild og brisling. De var 60-90 

favner lange og 20-30 alen dype, nota var 31 masker pr. alen 

for sild, for småbrisling hadde de not som var 40 masker 

pr. alen. 

Da vinternotlagene ble dannet i tiden 1915-20, var det vanlig 

at de hadde ei stor kastenot og en notbåt. Første året de 

deltok var det også notlag som bare hadde ei sommernot. 

Orkastenota var mye mindre enn seinere, og den lå på dekket på 

losjementskøyta når den ikke ble brukt. De hadde. ikke noen 

egen orkastebåt. Engang i 20-åra ble det vanlig å ha orkaste

nota i en egen notbåt, som ble kalt orkastebåt. Det hadde den 

fordelen at orkastenota da ble regnet som egen not i oppgjøret, 

om de også hadde en lettbåt til. Det spilte ingen rolle om 

denne ekstra notbåten lå i ro ved skøyta hele tida. Informantene 

sier at et av notlagene i Austrheim begynte med dette, og så tok 

de andre etter. Denne utviklingen viste vi også i behandlingen 

av det statistiske materialet. 

Men nøtene ble også større. På Øksneslaget var det to halve 

notparter som ble utvidet til hele notparter ved at det ble 

kjøpt mer not, tilsvarende hele notparter. En som ikke tidligere 

hadde hatt notpart kjøpte not til en halv notpart. 

Vedlikehold av nøtene. Nøtene var sammensatt av notstykker som 

sto loddrett i nota, disse notstykkene kaltes bolker. Langs 

overkant av nota var de bundet til overtennelen, langs undersiden 

av nota til undertennelen (Styrkjetennelen) . Bolkene var sydd 

til hverandre, sømmen kaltes æving. Langs overtennelen var det 

"flædn" av kork, som holdt nota oppe. Til undertennelen. var 

det festet steinskjirter (taubiter, ca. 70 cm) hvortil det ble 

bundet stein,-runde kleberstein med boret hull. Tidligere var 

steinene bensla (sydd) fast til undertennelen , fortalte min 

informant. 

Hver noteier hadde sine bolker i nota~ og de var merket ved at 

forbokstavene til noteieren var skåret inn i flædna. Hver not-
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eier hadde ca. 7 bolker i den store kastenota. Den enkelte 

noteiers bolker var fordelt på midtnota og notøyrene. Not

eieren hadde ansvaret for vedlikeholdet av sine bolker i nota. 
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På høsten måtte noteierne samles og bli enige om de skulle ut 

med nota i vintersildfisket den kommende sesongen. Om våren 

når de korn hjem fra vårsildfisket måtte den samme avgjørelsen 

taes fo~ sommersesongen. Om det ble tatt avgjørelse at de 

skulle ut, måtte de sette istand nøtene, avgjøre hvor mange 

mann de skulle hyre som lØtere, og bli enige om finansiering av 

eventuelt nytt utstyr de måtte trenge. Det var stadig noe tau

verk som måtte fornyes, ankere og dregger mistet de stadig, om 

det ikke var større ting som nøter og båter som trengte for

nyelse. Dessuten hadde noteierne ansvar for at lØterne hadde 

klær og støvler i orden. 

Fram til 20-åra ble nøtene barket og bØtet av hver enkelt not

eier. Ævingene ble sprettet opp, og hver enkelt tok med seg 

sine bolker hjem. Til barkinga fikk de bjørkebark fra Mas

fjorden. Barken ble knust til fint pulver, lagt i bløt og kokt 

til låg. Den kokende barkelågen ble helt over nota, mange ganger. 

Der hvor det var bare en noteier, slik som på Langøy, la de hele 

nota i en stor båt, og ævingene ble ikke sprettet opp. Slik 

begynte man å gjøre der det var flere noteiere også, og gj orde 

arbeidet i fellesskap isteden. Da sluttet man å bøte hver sine 

bolker også, vedlikeholdsarbeider ble nå utlignet i dagsverk. 

Bøtingen foregikk også som felles arbeid ved nothuset. 

Vedlikeholdet av nøtene var tidkrevenqe, og når hvert notlag fikk 

flere og større nøter, ble det enda mer tidkrevende. Ca. 1922-23 

begynte Langøy-laget å dra til et barkeri i byen med nøtene. 

Øksneslaget begynte med dette noen år seinere. 
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Denne barkinga kostet penger, selv om det var med folk fra not

laget som gjorde det meste arbeidet, og ikke beregnet noe dags

lønn til seg selv. Mange hundre kroner betalte de hver gang. 

Nøtene måtte barkes minst en gang om året viss de hadde vært i 

sjøen. Vinternøtene ble barket om høsten, sommernøtene om våren. 

Barkingen måtte ikke utføres altfor lang tid før nøtene skulle 

brukes. 

Nøtene måtte også tørkes etter at de hadde vært i sjøen, ellers 

råtnet de. Særlig på sommerfiske var det viktig at nøtene ikke 

ble liggende våte for lenge. Om vinteren var det kaldere og 

derfor ikke så farlig. Den gamle måten var å "valla nota", d.v.s. 

legge den utover land. I utskiftingene er det uttatt spesielle 

plasser til "notvall". En raskere måte å tørke not var å henge 

den til tørk i ei "nothengje", eller nottØrke. Slike brukte 

notlagene å leie inne i fjordene når de var på sommerfiske og 
~ 

måtte tørke nota av og til. Langøylaget og Øksneslaget satte 

opp hver sin nothengje i slutten av 20-åra. Den ene sto på 

Sævrøyneset, den andre sto på Horsøyskjæret utenfor Øksnes. 

Disse nothengjene ble ikke bare brukt av de lagene som eide dem, 

de ble også leid ut til andre. Det var mange notlag i Austrheim 

som ikke hadde nothengje. 

Notbåtene var av to hovedtyper, spisstevninger og gavlbåter . 

Spisstevningene heter så fordi både for- og akterstevnen var 

spisse. Nøtene måtte da gå ut over siden på båten. Det var 

ikke noe problem for små nøter, men med store nøter var det 

vanskeligere. Når nota skulle taes opp av sjøen, var dette 

arbeidet også mer slitsomt i en spisstevning. I Øynes var spiss

stevninger vanlige som notbåter den første tiden de dreiv med 

vinternotfiske. De gamle storebåtene til garnfiske ble brukt. 

De var ikke spesielt beregnet til notbåter, men det ble satt 

rull på siden til å dra nota inn over. 

Gavlbåtene ble vanlige fra !.verdenskrig og utover i 20-åra. 

En gavlbåt er tverr akter, med en gavlrull som gjorde det 

spesielt lett for nota å gå ut og inn der. Ei stor og tung not 

gikk selvfølgelig lettest ut rett akterover, slik den kunne i 

en gavlbåt. Ved siden av gavlrullen var det spaker som kunne 

dra denne slik at nota lettere kunne hales ombord. Gavlbåtene 
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hadde et stort notrom midt i. Foran var det rom hvor roerne 

satt, i rommet bak nota satt båtføreren med roret. 

Øksneslaget brukte en storebåt som notbåt de første åra. Da 

de fikk større vinternot, leide de gavlbåt fra et annet notlag 

noen år til vinterfiske, mens de brukte en spisstevning til 

orkastebåt og til sommernotbåt. En gang i 20-åra ble to spiss

stevninger de hadde, ombygd slik at de fikk to gavlbåter. 

Sævrøy og Rebnor hadde notbåter med gavl, mens orkastebåtene 

var spisstevninger. 

Når de fikk motorgavlbåt på et notlag, ble den store vinter

kastenota lagt i denne båten. Da fikk man en notbåt ekstra 

og kunne kanskje ta med ei mindre sommernot og enda en lettbåt 

til, slik at de fikk enda ei not til i regnskapet. Slik er det 

mulig at Øksneslaget gjorde da de begynte å leie motorgavl, sann

synligvis i begynnelsen av 30-åra. I slutten av 30-åra kjøpte to 

av noteierne i Øksneslaget en motorgavl som ble leid av notlaget. 

Langøylaget kosta den første motorgavlen i Austrheim, det var 

allerede i 1918. I 1930 kjøpte de ny motorgavl på Langøy. 

Sævrøylaget leide en motorbåt til å taue gavlbåten noen år, mens 

orkastenota lå i motorbåten. 

Bemanning av notbåtene. Notlagene hadde med 12-18 mann på vinter

notfiske, avhengig av hvor mange notbruk laget hadde. Dersom et 

notlag bare hadde ett notbruk, hadde de en notbåt og en lettbåt 

å bemanne, dessuten hadde hvert notlag med kokk. På notbåten 

ser det ut til at det var 8 mann, på lettbåten var det 3, med-

regnet kokken blir dette 12. Når så notlaget fikk enda en not-

båt, ble ikke mannskapet tilsvarende utvidet. Det ble bare mann-

skap til en lettbåt til, altså nye tre mann, og 15 tilsammen. 

Et lag med tre notbåter og tre kastenøter hadde da et mannskap på 

18 mann. 

Notkastet. På vinternotfiske var det oftest mange notlag på den 

samme kasteplassen, og bare sjelden fikk et notlag derfor kaste 

alene. På sommernotfisket hjemme var situasjonen enklere, med 

bare ett notlag i de fleste tilfelle .. Det er greiest å ta for 

seg den enkle situasjonen først, slik som kastet foregikk når 

notlaget var ute og så etter sild om kvelden. 



- 121 -

Når notlaget var ute og så etter sild om sommeren, hadde de med 

lettbåt, notbåt og spelbåt. I lettbåten var det to roere og 

basen. Basen hadde ei messingsnor med lodd i som han ~k j ente" 

silda med. Han bedømte situasjonen. Fant han det verdt å gj øre 

et kast, ga han ordre til notbåten, som da enten gjorde den e n e 

kalen av nota fast i land eller i spelbåten. Nota ble satt ut 

fra notbåten mens den ble rodd halvveis rundt lettbåten. I not

båten sto det to mann og hjalp nota ut, mens de andre rodde, 

kanskje 4-5-6 mann. Rakk ikke nota i land, ble kalen i enden av 

nota festet til spelrullen i notbåten, som ble festet i land med 

fangline og dregg, på samme måte somspelbåten. Både fanglinene 

på spelbåt og notbåt og begge kalene på nota kunne festes i land 

med dregg eller haker. Om man valgte å feste nota direkte i 

land eller i spelbåten før man kastet, kom an på hvor langt ute 

man kastet. 

Når notbåten hadde satt ut nota, var de i spelbåten allerede 

igang med å trekke nota innover. Det samme gjorde de nå i not

båten, når den var festet til land. Hadde de kastet over munningen 

av en våg eller ei vik, kunne de dra nota enda lenger inn ved å 

flytte dreggfestene i land og sveive kalen inn enda en gang. 

Mindre nøter kunne de dra mens de gikk innover land på begge 

sider. Slik kunne det gjøres om de kastet innenfor holmen i 

Sævrøyvågen. 

Når nota var dradd langt nok inn, ble det satt ut ei mindre 

"stengenot" eller låsenot istedenfor kastenota. Kastenota kunne 

ikke bli stående fordi den kunne ha blitt revet i stykker mot 

bunnen. Ofte lot de to nøter bli stående over hverandre. Da 

ble den ytterste kalt for "varenot". Dersom det var småsild 

eller brisling, var det nødvendig å skifte fordi kastenota var 

for "røm", d.v.s. den hadde for store masker til å holde på 

fangsten. 

Mens nota ble satt ut, fulgte basen med hvordan silda beveget 

seg. Han brukte loddesnor og vannkikkert. For å få silda t il 

å bevege seg i en Ønsket retning inne i nota, hadde de et 

skre~eredskap i lettbåten. Det var ei "skimle", ei stor hvi t 

malt sild, utskåret i en planke, med lodd i snuta og ~au etter 

halen. Den kunne slippes ned i vannet fra lettbåten for å stenge 

en åpning, lette presset mot· nota o.l. 
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Silda måtte nå stå til den ble åtfri, dersom den skulle saltes, 

brislingen likeså. Når stenget var gjort, gjaldt det å få solgt 

fangsten. Etter noen dager kunne det så komme fartøy for å hente 

den. De gjorde orkast da. Til det brukte de ei mindre not og 

gjorde kast inne i låsenota. Silda skulle nå taes ombord i not

båten, og denne la seg på utsiden av orkastenota og festet over

tennelen av den over ripa. I orkastebåten ble så mye som mulig 

av nota dradd ombord, slik at silda ble liggende "tørr". De 

"tørka nota". Så kunne silda taes ombord, med hov eller breder. 

Brederen var en ny og effektiv type hov som korn engang i 20-åra. 

I hovedtrekkene foregikk notkastet på samme måte når det var 

flere notlag tilstede. Men med mange nøter var det også flere 

muligheter. Man kastet, trakk nota inn, samlet silda i ei låse-

_not, solgte og sørget for transportfartøy og gjorde orkast når 

silda skulle taes opp . 
• 

På vintersildfiske var det mange notlag samlet på Fedje. Mange 

losjementfartøy lå oppankra i Grishalmsundet, et trangt sund 

litt nord for Fedje. Litt lenger vest, utenfor MågØy, tok de 

turer med lettbåtene og lodda etter sild. Hadde de hørt at 

silda hadde kommet lenger nord, ved Bulandet eller Sula, tok de 

med notbåtene. Silda ventet de nordfra, på vei sørover. 

Den tok oftest land i store stimer. Oftest om morgenen når det 

lysnet av dag, men den kunne også komme midt på dagen, eller 

"fløytte seg" om natta. "SnØsletta" var spesielt godt sildevær 

(23). Særlig omkring nymåne ventet fiskerne silda. 

Det var mange mennesker samlet, og var det lite å gjøre og lenge 

de måtte vente på silda, kunne det bli mye kortspill og slåss

kamper, forteller en informant. 

Reglene for samarbeidet mellom flere notlag bygget på uskrevne 

lover. Sarnarb~idet regulerte konkurransen mellom notlagene på 

den samme kasteplassen. De notlagene som samarbeidet på en 

kasteplass kaltes "kastelag". En annen form for samarbeide 

hadde "fastelagene", det var en slags forsikring. Denne form 

for samarbeide skal vi komme tilbake til. 
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Karl Sjurseth skriver om kastelaga: 

"Her galdt det um å stogga den meiningslause tevling på 
sjølve kastevågane. · Notbasane hadde nytta so mange knip 
til å få kastet at det va~ ikkje råd å finna upp fleire. 
Å ropa kast var for lenge sidan ubrukelegt. Då kasta 
alle med eingong, og det vart ingen fangst, og um so 
utrulegt skulle henda, s6 var det ingen som kunde segje 
kven det var som"fØrst havde udgivet sit Toug" og som 
lovi sa hadde rett til kastet. Utrulegt mange teikn 
hadde vore nytta til å varsla frå basen til notbåten, 
når han vilde ha noti ut, so dei andre ikkje skulde 
skyna noko, fyrr det var for seint, endå til det at 
b asen stupte på sjøen. Men i den strid som det var ogso 
med garnmannen som strøymde til og sette, so dei stengde 
for nøtene, var det ingen annan veg enn kastelagi. 
Freden var dermed skapa notlagi millom" (24). 

Den som kasta først hadde altså "retten til kastet", det sier 

også mine informanter. Men de sier også at den som kasta først, 

hadde h ovedkastet, og de som ville være med på kastet, måtte 

spørre basen på det laget som hadde hovedkastet, eller de kunne 

"kaste seg inn", d.v.s. at de stengte et sted det var nødvendig 

å s tenge for å berge kastet. "Det var om å gjøre å ha hovedkastet", 

sier e n i nformant, en annen sier: "Det var stor stas og ære å 

ha hovedkastet - men de her fra ... ville ikke kaste når· de hadde 

sjansen, de ville ikke risikere noe". Hvem som fikk hovedkastet, 

var tydeligvis bestemt av den autoritet og respekt de enkelte 

basene hadde. Basen på det laget som hadde hovedkastet måtte 

også dirigere hele arbeidet med høye rop. Hva var mer naturlig 

enn å overlate det arbeidet til den en visste klarte det? Det 

virker som om de som var tilstede som regel fikk være med på 

kastelaget. Det skriver også Sjurseth (25). 

Kom det store mengder sild, kunne det gjøres mange kast på samme 

stedet, not etter not kunne draes innover, og all silda kunne bli 

samlet i ei låsenot. Dersom silda sto langt ute, kunne en plassere 

ei rekke med nøter etter hverandre, og la mange motorgavler dra 

nøtene innover . på rad og rekke. Etterhvert som nøtene ble over

flØdige på sidene, kunne de taes av. 

Nøtene kunne settes dypt eller hØyt i sjøen ettersom hvor silda 

befant seg. Var de tungt steina, gikk .de til bunns. De kunne 

heves igjen med tau og kagger, slik at de ble stående i ønsket 

dybde. 
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Landnot og snurpenot. 

Omkring !.verdenskrig kom de første sildesnurperne. Sjurseth 

oppgir 8 snurpere fra Hordaland i 1922 (26), i 1938 var det 

64 med over 1000 mann. Men i 1938 var det fremdeles så mange 

som 429 landnotlag i Hordaland (27). 

Landnøtene kunne bare ta silda når den kom inn mot land. De 

åra silda ikke kom så langt inn eller holdt seg på for dypt 

vann, ble det ikke fangst. Det var noen slike år i mellom

k rigstiden. Det ble svartår for landnøtene. Både snurperne 

og de som brukte drivgarn kunne ta silda ute på åpne havet. 

Svartår for landnøtene førte til at noen lag la sine egne red

skaper hjemme mens de selv var med snurpere eller garnbåter. 

Det nye redskapet førte ti l kollisjoner på feltet. Sjurseth 

nevner at i 30-åra var det mange klager fordi snurperne 

opererte helt opp i fjæresteinene på tradisjonelle kasteplasser, . 
og både garnfolk og landnotfolk ble hindret i å komme til (28). 

Men landnotsilda ble betalt best. Den var ikke skåret av garn 

eller k lemt sammen i ei snurpenot. Landnotsilda ble foretrukket 

til eksport som fersk isasild. Landnotsilda hadde også den for

delen at den kunne bli stående lenge i stenget dersom dette sto 

godt til. En kunne spekulere i bedre priser utpå våren. 

Eksportøren som hadde kjØpt stenget holdt da not og vakt. 

"Henstandslås" kaltes dette (29). 

Snurpenotsilda ble vanligvis hovet ombord på et fartøy ute på 

feltet og kunne ikke behandles så pent som landnotsilda. 

Interessant er derfor opplysningene om at av de 63 snurpenotlag 

fra Hordaland som var ute i 1937, hadde 37 landnøter med seg (30). 

Langøylaget fra Øynes dreiv med denne redskapskombinasjonen 

(i allefall 1940-43), som hadde den fordelen at silda kunne nåes 

både ute på hayet og ved land. Men den største fordelen var at 

snurpenota kunne taues til land med fangsten i, deretter kunne 

fangsten slippes i et landnotsteng og selges som landnotsild, 

med de prismessige fordeler dette hadde. 
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Dette snurpenotfisket foregikk ikke med mye annerledes ramme 

enn landnotfisket. De holdt til i en losjernentskØyte, men de 

kunne dra lenger ut og se etter sild før den korn til land. 

De hadde 2 dorryer, og snurpenota var fordelt mellom dem, 

motorgavlen ble brukt til å taue. Når silda korn til lands, 

kunne de delta som vanlig landnotlag. 

Det var først etter siste verdenskrig at det ble slutt med 

landnotfisket, og snurperne etterhvert overtok alt silde

fisket. Da var det også·slutt med deltakelse av egne lag fra 

Øynes. Nye store snurpenøter ble det bare såvidt forsøkt med, 

isteden deltok fiskerne som lØtere. 

Sildesala. 

Før Stor- og Vårsildlaget ble starta, ble silda solgt direkte 

fra fiskerne til eksportørene og andre kjøpere. Eksportørene . 
hadde sine agenter ute på feltet. Prisene ble satt etter til

bud og etterspørsel. Tilbudet var avhengig av sildemengdene 

der salget foregikk og det man visste om hva som foregikk på 

andre fiskefelter. Etterspørselen var avhengig av avsetningen 

og prisene på markedene ute i Europa. Sjurseth skriver: 

"1932 kjern alltid til å standa som eit rnyrkt år i silde
fiskjet på Vestlandet. Året gav sild nok, og endå var 
det eit uår, då prisane var soleis at all drift var 
ulønsarn. Krisa ute i verda var på det verste" (31) s.256. 

Denne salgsmåten, med direkte salg ute på feltet, førte til at 

prisene ble satt svært ulikt, noen kunne få god pris, andre 

dårlig. Oppkjøperne var selvfølgelig best orientert om det som 

foregikk andre steder, og det kunne de dra nytte av under pris

forhandlingene med fiskerne ute på feltet. 

Endel av salget foregikk til de som dreiv med sildeseiling. 

De kjøpte ei last hos fiskerne og gikk til byen med. Der 

solgte de silda videre og beregnet sin fortjeneste i prisen 

når de solgte videre. Dette skal vi ta opp seinere i kapitlet 

Sjurseth skriver at sildeseilerne måtte betale kontant for lastene 

på fiskefeltet. 20-åra var farlige tider å gi kreditt, mange 

eksportører gikk konkurs og fiskerne tapte også penger fordi 

de hadde gitt kreditt. En del av fortjenesten til "siglarne" 

lå i at de fikk mer sild av.fiskerne enn de betalte for. Over-
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mål og "på kjøpet" var vanlig. Det var en uskikk, mente mange. 

Det var basen som hadde hovedkastet som også hadde ansvaret for 

å selge silda. Det fortelles mye om baser som var glad i brenne

vin og solgte silda billig. Oppkjøperne hadde mye brennevin med 

seg. Men resten av folket på notlaget hadde en viss kontroll: 

de visste hvor mye sild notbåtene tok og kunne følge med. 

En stadig større del av silda gikk til sildoljefabrikkene i 20-åra. 

Snurpenota var kommet i bruk og hadde vunnet utbredelse, derfor 

var fangstmetodene langt mer effektive nå enn tidligere. Men 

markedene i Europa var ikke lenger like kjøpekraftige som før 

og under ! . verdenskrig. Fangstteknikken var blitt langt mer 

ef f e k t iv enn salgsorganisasjonen. Det var blitt kjøpers marked 

når det v a r mye sild. Isasildeksportørene og salteriene behøvde 

o f te i kke by mer enn 10 øre høyere enn sildoljefabrikkene som 

midt i 2,0-åra t ok mesteparten av silda (33) . Da kunne de få 

all den sild de ville ha til eksport og salting. På denne måten 

ble prisene ekstra lave når det var store fangster. 

Det var for å ordne salgsforholdene at Stor- og Vårsildlaget 

(seinere Noregs Sildesalslag) ble startet 1928 (34). Da fore

gikk salget med laget som mellommenn. Fiskerne meldte ifra om 

fangst, så ordnet laget med salg og opptak. Fiskerne fikk en 

gjennomsnittspris uavhengig av hva silda skulle brukes til. Men 

prisene var selvfølgelig fortsatt avhengig av hva slags redskap 

som var brukt og hva slags sild det var. Prisene på markedene 

ute i Europa kunne variere som før. Det nye var at forhandlingene 

om prisene foregikk mellom laget og eksportørene og andre kjøpere. 

Oppgjør mellom notlagene. 

Notlagene hadde en forsikringsordning seg imellom, som gikk ut 

på at de delte utbyttet etter sesongen. "Fastelag""ble dette 

samarbeidet kalt. Det var helst nabolag som hadde denne sam

arbeidsformen, - som i alle fall sikret litt fortjeneste, om ikke 

alle var like uheldige. En informant nevner 6 lag fra Austrheim 

som dannet fastelag, blant dem var 4 lag fra Øynes. En måtte 

stole på hverandre og vite hva de andre var gode for (36). 
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Før sesongen gjorde man avtale om å spre seg slik at noen dro 

til Gulen, noen dro til Øygarden og resten til Fedje. En visste 

ikke på forhånd hvor silda kom. Arbeidsmengden ble ikke alltid 

likt fordelt mellom de lagene som samarbeidet, noen kunne ligge 

et sted det ikke var noe å gjøre. Men var det masse sild et 

sted, kunne de prøve å varsle fastelaga sine. 

Under kastelagssamarbeidet var det basen med hovedkastet som 

hadde ansvaret for å føre opp hvilke notlag s0m var med på sam

arbeidet og hvor mange mann og nøter det var på hvert av lagene. 

Oftest var det slik at basene møttest på et hotell i Bergen og 

gjorde opp etter sesongen. Først skulle alle gjøre oppe med 

sine kastelag, deretter skulle det gjøres opp med fastelagene. 

Til slutt skulle det gjøres opp innen det enkelte notlaget, og 

det ble gjort hjemme. 

Sammensettingen av kastelag kunne være ulik for hvert kast, så 

hvert lag kunne ha mange oppgjør. Felles utgifter ble trukket 

fra først. Slike utgifter var landslot til grunneierne der de 

kastet, det var 3% av salgsprisen for kastet. Kastelaga skulle 

erstatte tapt notbruk. Dersom de hadde hatt låsenøter stående 

og det ble storm, kunne nøtene bli Ødelagt. Det var, ifØlge 

informantene, de som spekulerte i å ha med seg skrotnøter som 

de ville ha erstattet. Med slike erstatninger for utslitt red

skap, ble det mindre igjen til lØterne og de som hadde bra nøter. 

Etter disse fratrekkene deltes på to, notpart og folkepart. 

Hvert notlag fikk andel av de to halvdelene ettersom de hadde 

nøter og folk. Her var det også et smutthull for noteierne, 

ifølge noen av informantene. På kasteplassen var det basen og 

dermed en noteier, som oppga til basen med hovedkastet hvor mange 

nøter og folk de hadde. Det var ikke alltid de kjente hverandre 

så godt, det gikk an å gi opp en.eller to mann, eller enda til ei 

not for mye, det de fikk ekstra for en mann eller to kunne så 

stikkes i egen lomme. Ei not for mye kunne bety at de kom med 

"skrotnøter under en presenning" på orkastebåten som de ikke brukte. 

Historien fortelles om de som var så frekke at de hadde en haug 

lyng med en presenning over. Lynghaugen ble utgitt for ei not. 

Men ingen har sett det selv. 
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Om lyngen virkelig b.l e utgitt for not, kan være det samme, 

reelt er det at denne fordelingsnøkkelen ga et ønske om å ha 

flere nøter for å få størst mulig del av notparten. Det er 

dette som er bakgrunnen for det som er nevnt tidligere, at 

antallet nøter og notbåter pr. notlag ble Øket, noe som i de 

fleste tilfeller syntes å være unødvendig i og med at disse 

ekstra notbåtene svært sjelden ble benyttet. ,I første omgang 

ga de bra ekstra fortjeneste fordi ikke alle notlag hadde 

skaffet seg en båt ekstra. Men når alle fikk to istedenfor en 

notbåt hver seg, fikk de alle like stor andel som før av not

parten. Alle fikk bare unødvendige utgifter for å følge med i 

konkurransen med hverandre - litt overdrevet fordi jeg ikke tar 

med den nytten man tross alt hadde av å ha en notbåt ekstra. 

Når så hvert lag hadde fått sitt, skulle fortjenesten fordeles 

mellom fastelagene. Det var enklere, for de hadde ikke noen 
~ 

f el l es utgifter . Det fastelagene hadde i fortjeneste tilsammen 

ble også delt i to, notpart og folkepart, og hvert lag fikk sin 

andel av de to halvpartene. 

Oppgjøret innen det enkelte notlag foregikk hjemme hos en av 

noteierne. Felles utgifter skulle trekkes fra, først utgiftene 

til olje. Så skulle en viss prosentdel gå til losjementsfar

tøyet, noen regnet 15, andre 18%. Hadde notlaget leid andre 

båter, ble det trukket for dem. Deretter ble det delt på to, 

notpart og folkepart. 

"Felles" var et begrep som omfattet den delen av maten som de 

kjøpte fra en felleskasse, det var kaffe, gryn, erter, salt, 

kjøtt som ble utrasjonert, evt. spekesild de kjøpte for å ha 

til de fikk sild selv. Fellesen kunne enten bli utlignet på 

folka som var med, altså trukket fra folkeparten, eller den 

kunne trekkes fra de felles driftsutgifter. Det vanligste var 

at den ble utlignet på folka. Brødmaten ble utdelt til hver 

enkelt, og det ble skrevet opp hva hver fikk av kavring, ost 

osv. Så ble de trukket i det endelige oppgjøret. Likedan ble 

det gjort om notlaget hadde skaffet løterne personlig utstyr som 

gummistøvler, oljetøy, varmt undertøy osv. Slikt kunne bli 
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kjøpt på kreditt. Ble det bomtur, sto regninga på notlaget, fikk 

de fortjeneste, ble lØterne trukket i oppgjøret. Slik var det 

en viss risiko for notlaget å hyre ut folk. 

Fra notparten ble det eventuelt trukket penger som ble satt på 

bankbok, i reserve, kanskje hadde notlaget lån å betale på, 

dessuten hadde de utgifter til assuranse, vedlikehold og ny

anskaffelser. Det som ble igjen fordeles på noteierne. 

Hussild. 

Både noteierne og lØterne sørget for å ta med seg sild hjem til 

sin egen husholdning. Noen hadde ei tønne eller to på dekket 

på losjementsfartøyet, andre sendte ei kasse fersk sild hjem, 

så fikk de hjemme sørge for å salte silda. Mange tok 2-3 tønner 

saltsild med seg hjem. 

Hussild~ var en del av fortjenesten på sildefisket, noe som ble 

regnet med. 

Sildefiske med garn. 

Det er to hovedtyper av garnfiske etter sild, drivgarnfiske og 

settegarnfiske. Drivgarn var ikke mye brukt før århundreskiftet 

(36), men det ble mer alminnelig da det kom mange dekkede far

tøyer med motor. Men på vårsildfisket kunne ikke drivgarn an

vendes, derfor brukte de båtene som dreiv etter storsilda 

botngarn om de var "på vårsilda". Botnagarn er settegarn som 

ble satt på bunnen, der vårsilda sto for å gyte. 

De fiskerne som bare dreiv med settegarn brukte både kaggegarn 

(landgarn) og botnagarn. Kaggegarna ble satt ut fra land på 

steder der de venta at silda skulle fløyte seg. Den eldre gene

rasjonen som dro med storebåt på sørafiske brukte slike garn 

(se s. 1O6 ) . 

Det var ett lag fra Øynes som dreiv bare med settegarn til 

bortimot 1930. De brukte en åpen motorbåt og leide ei skøyte 

til losjement sammen med et annet lag utenbygds fra. De var 

4 mann på hvert lag. De fortsatte tradisjonene fra storebåtenes 

tid. 
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Under l.verdenskrig var det, som før fortalt, mange i Øynes som 

kjøpte seg dekkede fartøyer. Mange av dem ble brukt til driv

garnfiske for en sesong eller mer. 2 fartøy ble brukt på drevet 

langt ut i 20-åra. 2 av de nye kutterne som ble kjøpt etter 1930 

ble brukt til garnfiske. 

På drevet var de 5 mann på båten, det var flest folk fra Øynes, 

men også noen andre. Det var også folk fra Øynes som var med 

fremmede båter. I forhold til hvor mange som var på landnot

fiske, var det få fra Øynes på drevet og annet garnfiske, kanskje 

15-20 mann på det meste i melloi;n.~rigstiden. · 

Av de 5 mann var det oftest 2, kanskje 3, som eide båten sammen. 

De som eide båten eide oftest også de fleste garna, mens de andre 

som var med, kunne eie 1-2 garn hver. En informant oppgir at 

han kjøpte 15 drivgarn a· 75 kr. under l.verdenskrig. 

De dro til Fedje mellom jul og nyttår, eller rett over nyåret. 

Drivinga foregikk rett vest for Fedje, og feiingene som var best 

kjent mellom skjæra gjorde det best, sier en informant. De hadde 

25-30 garn i ei lenke, garna var festet til en kabel, og dybden 

på garna kunne reguleres med lengden på skjirtene til kaggene eller 

blåsene som holdt garna oppe. De dro ut om kvelden og dreiv hele 

natta, så dro de inn og leverte fangsten på Fedje. 

Når storsildfisket var slutt på Fedje, kunne de enten drive sei

fiske der eller de kunne dra søra til Haugesundskanten og delta 

i vårsildfisket, med botnagarn. Da tok de gjerne noen dager 

hjemme først. Garna skulle vaskes og tørkes. 

I oppgjøret ble det først trukket felles driftsutgifter til olje, 

vann og havnepenger, så gikk en viss prosentdel til båten 

(20-25%)??, en viss prosentdel til garna (7-8%)??, resten ble 

delt på 5. 

Sildeseiling (SildefØring). 

2 skøyter og 2 kuttere fra Øynes ble brukt til sildeføring i 

1920-åra, i 30-åra var det 2-3 kuttere. Om sommeren ble disse 

båtene brukt som brønnbåter, eller de gikk i brislingføring. 
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"Seilerne" opererte som mellorrunenn i sildehandelen. De kjøpte 

ei last hos fiskerne, førte den til byen og solgte videre til 

salteriene. Prisforskjellen ble betalinga for transporten. 

En informant som dreiv med dette i 20-åra, forteller at de hadde 

10-20 turer i sesongen. Skøyta tok 180 mål, og de regnet 25-50 

øre pr. mål for å føre sild fra fiskeværa til byen, f.eks. fra 

RØdvær til Haugesund. Men hos fiskerne fikk de godt mål, så 

de kunne fremdeles ha litt fortjeneste om de måtte selge 10-20 

Øre billigere enn de kjøpte. Tidlig i sesongen kunne de tjene 

opptil 600 kr. på en tur, men ellers var det nesten ikke en dag 

med over 100 kr. i bruttofortjeneste. De betalte 300-1000 kr. 

for ei sildelast, og de måtte ha penger til å kjøpe 3-4 laster, 

for det var ikke sikkert de rakk opp på et kontor og få oppgjør. 

Bare hos fiskere som de kjente kunne de få kreditt. 

Det var 3 mann på disse fartøyene, og da var det oftest 2 av 

dem som eide båten. 5-10 mann fra Øynes var med på silde

seilinga, sannsynligvis. 

I oppgjøret ble først oljeutgifter (noen 100 kr.) og andre mer 

ubetydelige utgifter trukket fra. De regnet så 30% på båten, 

og det som var igjen ble fordelt, sier min informant. 

Da Stor- og Vårsildlaget kom, ble det slutt på sildeseilernes 

mellomstilling i sildehandelen, isteden fikk de en ren transport

funksjon. De fikk oppgjør fra laget, etter sildemengde og tran

sportlengde. Laget fikk igjen betaling fra kjøperen. 

I Øynes ble det, som nevnt i den historiske oversikten, ikke 

anskaffet snurpefartøyer som fikk særlig betydning. Men land

notfisket ble slutt straks etter krigen. Det deltok flere 

snurpere i fisket i disse åra, og den opptatte sildemengde steg 

(37), og det ble sterkt behov for fØringsfartøyer. En rekke 

skøyter som tidligere hadde vært losjement under landnotfiske 

ble tatt i bruk til sildeføring. Dessuten ble det anskaffet 

flere gamle skøyter og kuttere i Øynes. 

Det Økede behov for fØringsfartØyer skyld€s dels at silda stadig 

kom lenger unna de gamle feltene, slik ·at den måtte transporteres 

lenger vei til sildoljefabrikkene enn før. Sildoljefabrikkene 

var nå den helt dominerende avtaker. For fraktefolka· var det 

lettere å få frakt og bedre petaling under sildeføringa enn i 
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annen fraktfart. Nesten hele frakteflåten deltok derfor i silde

fØringa i 50-åra. Men noen av båtene deltok mer aktivt i fisket, 

som hjelpere for snurperne. "Bomsen" ble disse hjelpefartøyene 

kalt. 

Vi kan kalle 50-åra for "sildefØringsperioden" i Øynes. Den var 

betydningsfull overgangsperiode hvor de gamle fiskebåtene ble 

satt inn i sildeføring og fraktfart for fullt. Da sildefØringa 

falt bort sammen med sildefisket, var det bare naturlig at det 

var fraktfarten det ble satset på. Den skal vi komme tilbake til. 

Vinter- og vårsildfisket var det viktigste og mest krevende av 

fiskeriene i Øynes i mellomkrigstiden. Som vi husker fra be

gynnelsen av kapitlet, var det også andre viktige fiskerier. 

Vi skal nå se på dem etter tur og begynner med de fiskeriene som 

hadde størst tilknytning til vintersildfisket fordi det ble 

brukt landnot. 

Oppsummering om vinter- og vårsildfisket i Øynes. 

Det viktigste av fiskeriene på Vestlandet har fra gammelt av 

vært sildefisket vinter og vår. Men silda har som kjent sine 

luner. Det skapte problemer for fiskerne og vestlandsbygdene 

når silda ble borte. De inntektene man hadde regnet med for

svant, og fiskerne måtte søke andre fiskerier, som kunne fo re

gå langt unna. Ca. 1870 oppsto denne situasjonen, og fra Øynes 

søkte fiskerne tildels langt avsted. Seilinger til Lofoten i 

åpen båt var en årviss foreteelse for mange inntil silda kom 

tilbake ved århundreskiftet. Fra 1914 kom silda til Fedje, 

rett utenfor Øynes, og fisket foregikk der helt til etter 

2.verdenskrig, bare med mindre avbrekk. Mellomkrigstidens 

fiskere i Øynes dro til Fedje ved årsskiftet, var der til 

februar da de dro til Rødvær. I mars-april kom de hjem. 

2 ganger har teknologien i vintersildfisket blitt endret i de 

siste 100 år for fiskerne fra Øynes. Første gang var da land

nøtene overtok etter settegarn, 50 år seinere hadde snurpenota 

erstattet landnøtene også. Da overgan9enfra settegarn til 

landnot foregikk i Sundhordland på slutten av 1800-tallet, 

klarte ikke fiskerne fra Austrheim og Øynes å fØlge med i 

moderniseringen. Men da silda kom til Fedje sammen med de høye 

sildeprisene under !.verdenskrig, ble det snart 5 vinternotlag 
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fra Øynes. Allerede da var de første snurpenøtene kommet , men 

de skulle ikke slå gjennom fullstendig før etter 2.verdenskrig, 

og da tok landnotfisket slutt. Denne moderniseringen forsøkte 

2 lag fra Øynes, men det ble det ikke noe av. Isteden ble 

fiskerne fra Øynes lØtere på utenbygds snurpenotlag. Slik hadde 

det også vært den siste tida før en fikk landnøter i Øynes. 

Da deltok fiskerne fra Øynes på landnotlag fra byen og Sunn

hordland. 

Landnotlag finnes det flere typer av. De kan inndeles etter 

størrelsen og anvendelsen av nota, vinternotlag eller sommernot

lag eller etter eierforholdene. Eierforholdene kan variere fra 

gardslag med mange små notparter til mer kapitalistiske lag hvor 

notpartene er samlet på få hender. I det mest ekstreme deltar 

ikke noteieren i fisket selv, men slike notlag var det ikke i 

Øynes. Der var de 5 lagene som besto i lengere tid 3 gardslag 

og 2 lag hvor notpartene ble holdt innen familiene. Det var 
' tendens til at noteierne befant seg på de større eiendommene i 

Øynes. 

Noteierne var ikke nok mannskap til vintersildfisket på noen av 

lagene i Øynes. De som ble hyrt ved siden av kaltes løtere og 

kunne være fra Øynes, men helst fra andre bygder. I oppgjøret 

etter fisket blir nettoinntekten delt likt mellom redskapet og 

folka. Notparten deles mellom noteierne, mens folkeparten deles 

på alle som var med. Noteierne fikk både lut og notpart, mens 

løterne fikk bare lut. Til gjengjeld hadde noteierne utgifter 

til redskap og en viss risiko. En ikke ubetydelig del av for

tjenesten var det å kunne ta med hussild hjem, både for noteiere 

og lØtere. 

Et notlag i Øynes hadde ei stor vinterkastenot med tilhørende 

gavlbåt. Dessuten ei orkastenot, som også kunne brukes til 

sommerkastenot. Fiskerne bodde i ei losjementsskøyte, som 

hadde motor og under forflytninger ble brukt til å taue motor

båtene. I løpet av mellomkrigstiden ble det vanlig at den største 

notbåten hadde motor. Utviklingen i mellomkrigstiden var at det 

enkelte notlag fikk flere og større nøter, og også notbåtene ble 

flere. Oppgjørsordningen mellom notlagene fremmet en slik ut

vikling fordi man kunne Øke sin andel av flere notlags felles 

fortjeneste. 
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På kasteplassene hvor vinter- og vårsildfisket foregikk, deltok 

det mange notlag, og det var nødvendig med regler for samarbeidet 

mellom dem. Man fikk kastelag-sammenslutninger. Dyktige baser 

med autoritet ser ut til å ha ført an i det samarbeidet. Ved 

siden av samarbeidet på feltet var det en slags forsikringsordning 

mellom flere notlag, fastelag-samarbeidet. 

Silda skulle selges. Det var ansvaret til basen som "hadde kaste t". 

Oppkjøperne meldte seg på feltet. Mye landnotsild ble solgt som 

"isasild" til England og kontinentet gjennom de store eksport

firmaene. For avsetning lokalt kom sildeseilerne og kjøpte sild 

som de igjen solgte videre i byen på spekulasjon. Også fartøyer 

og folk fra Øynes deltok i seilertrafikken. De store silde

mengdene førte til lave priser i mellomkrigstiden. Fra ca. 1930 

overtok sildesalgsorganisasjonene salget av silda og foretok ut

jevning av prisene som tidligere hadde vært svært varierende. 
" Ved siden av landnotfisket som de fleste fra Øynes deltok i, var 

det også noen fiskere fra Øynes som deltok i vintersildfisket 

med drivgarn. 

I den tida vinter- og vårsildfisket betydde lite, fram til 

!.verdenskrig, var sommersilda naturlig nok mer ettertraktet. 

Sommernotlag var det dengang flere av i Øynes, så landnot var 

ikke et ukjent redskap da vinternøtene ble anskaffet. Men 

sommersildefiske ble det også drevet i mellomkrigstiden. Når 

vi nå skal ta for oss de andre fiskeriene i Øynes, er det en 

naturlig fortsettelse. 
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Andra fiskerier og annet sjøbruk 

Sommersild- og brislingfiske. 

Kapitlet om sildefisket behandlet hovedsaklig vinter- og vårsild

fisket, men alle notlagene og notkastet ble også behandlet 

systematisk der. 

Sommerfisket etter småsild og brisling var det viktigste fisket 

med not om sommeren. Not ble også brukt til makrell og pale, 

men det ble også brukt andre redskaper etter disse fiskeartene. 

Sommersildfisket må vi tro var det notfisket som betydde mest i 

Øynes i slutten av forrige århundre og fram til l.verdenskrig. 

Makrellfiske med not var også viktig da, mens brislingfisket 

hadde mindre betydning. 

Vi nevnte at det var minst 6 sommernotlag i Øynes rett etter år

hundreskiftet. De ble brukt på de hjemlige kastevågene og til 

turer om kveldene, og enkelte lengere turer innover fjordene, 

mellom onnene i jordbruket. De kunne kaste sild, makrell, pale 

eller brisling. Den beste av de hjemlige kastevågene var 

Tungevågen ved Øksnes. Kastholrnsundet og Håvika ble mye brukt 

av Krossøylaget. Sævrøyvågen ble mye brukt av notlaget der. 

Dette var kastevåger nær ved gardene. Fugl og hval viste når 

silda korn. På Øksnes satt de vakt på Hestneset ved Tungevågen 

når silda eller makrellen var i anmarsj. Da kunne det ropes eller 

sendes bud fra tun til tun garden rundt. Eller mannfolka kunne 

sitte klar i notbåten hele dagen, mens kvinnfolka sleit på jorda 

hjemme, sier en informant. 

/" 
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Når et kast· var gjort, skulle silda selges hvis det var så mye 

at det var noe å selge. Var det bare et lite kast, kunne de ta 

silda til eget bruk. Var det vanskelig å få solgt den, kunne 

de isteden bruke den som gjØdsel på åkeren (38). Informantene 

forteller om store kast som ble gjort mellom 1900 og 1920, på 

Kasthalmsundet og i Tungevågen. Det kom skøyter og kuttere som 

kjøpte og saltet. De hadde med tønner og salt. Noen av kvinnene 

fra Øynes fikk arbeid med å legge sild i tønnene. En gang ble 

det tatt opp 2-3000 tønner på Øksnes, og Skjærsildkompaniet var 

der og hentet. Sonunersilda måtte saltes på stedet. Det var ikke 

årstid for å transportere den langt. Sommeren var tiden som 

mange med kuttere og skøyter reiste rundt og saltet sild på 

spekulasjon. Det var også folk fra Øynes som gjorde det. 

Sildeprisene på markedet varierte som vi har hørt med de silde

mengdene som ble tatt opp og tilbudt. Fra silda ble borte i 
" 1870 og til l.verdenskrig var det ikke overflod på markedet, og 

fiskerne på Vestlandet prøvde å kompensere det de tapte ved å 

legge seg mer etter mindre fin sild, særlig da sommersild (39). 

Sjurseth skriver om "solsild-fisket" på Møre at det ble slutt 

da det kom nok vintersild på markedet igjen. Solsilda hadde 

ikke god nok kvalitet. Det samme må gjelde noe av sommersilda. 

Men enkelte kvaliteter sommersild var det spesielt marked for, 

slik som "skjeresilda": den ble brukt til "bar-snacks" i Tyskland. 

Var det mangel på vintersild, la man seg mer etter sommersild til 

eget bruk også. 

Sommersilda har mange navn: mussa, bladsild, forfangsild, skjere

sild og feitsild. Det er de yngre årgangene av det som seinere 

blir storsild og vårsild. Ca. 3 år holder silda seg i fjordene 

og ved kysten, som feitsild forlater den Vestlandet. Bare sjelden 

er det tatt feitsild der. Mengden på sommersild kan variere mer 

enn mengden på den store silda, fordi det er enda færre årganger. 

Sommersildfisket har også vært svært varierende. 

Et viktig aspekt ved sommerfiskeriene er hvordan de var tilpasset 

jordbruket, eller hvordan man løste eventuelle konflikter mellom 

jordbruket og fiskeriene når det var konkurranse om arbeidskraften. 

For de sommerfiskeriene som foregikk hjemme, var dette et begrenset 

problem. Enten fisket man morgen og/eller kveld og arbeidet på 
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jorda om dagen, eller man kunne springe i båten når silda kom 

til den hjemlige kastevåg. Eventuelt kunne fisket innskren kes 

og utvides ettersom jordbruket krevde mer eller mindre tid. 

De fleste sommerfiskeriene i Øynes ble drevet som hjemmefiske .. 

Vi har nevnt at folk i Øynes måtte kompensere sitt manglende 

naturgrunnlag i jordbruket med å drive fiske. Innen Øynes var 

det forskjell mellom dem som hadde relativt mye jord å drive 

og andre som hadde minimalt. Et annet moment i denne sammen

heng er at noen var mer interessert i å drive fiske enn andre. 

Hadde man kostbart fiskebruk, måtte det også brukes for å inn

tjene nok til å betale seg. Så fikk heller jordbruket komme i 

annen rekke. 

Notlagene fra Langøy og Øksnes var de som dreiv mest aktivt om 

sommeren i mellomkrigstiden, på sildefiske og brislingfiske. 

Disse tq fiskeriene ble mer eller mindre drevet kombinert. De 

som deltok på Øksneslaget hadde alle jord hjemme. De fleste 

hadde derfor mye å gjøre hjemme hele mai, og før St.Hans skulle 

torva i hus. Notlaget på Øksnes nøyde seg med kveldsturer 

hjerrunefra på den tida. Etter St.Hans dro de på brislingfiske, 

oftest til Masfjorden, men de kunne også dra lenger unna. Men 

slåtten begynte ca. 5.juli og varte ut måneden. Det hendte de 

var ute igjen etter slåtten. LangØylaget derimot dro ikke hjem 

for å ta slåtten. Var det godt fiske, så fisket de, og de kunne 

drive sommerfiske helt til oktober. De dro også lenger unna, om 

høsten kunne de dra helt til Trøndelag på mussafiske. Gards-

bruket hjemme var ikke større enn at kvinner og barn klarte slåtten. 

Særlig de som hadde sønner på 14-15 år kunne vurdere på de n må ten. 

Øksneslaget brukte landnot på brislingfisket også. Det var den 

store orkastenota fra vintersildfisket som ble brukt, så satte 

de brislingtrengd straks etter kastet. 

Det var ikke alltid brislingen holdt seg så nær land at den kunn e 

taes med landnot. Langøylaget brukte landnot til 1928, da an

skaffet de snurpenot til brislingfisket. De brukte ei skøyte t il 

fisket, og snurpenota ble satt ut fra skøytedekket. Fangste n ble 

tatt over i en mer (en stor notpose), og tauet til land med e n 

motorgavl som de hadde med til det bruk. Ved land hadde de 

brislingsteng stående. 
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Notlagene hadde kontrakt med en hermetikkfabrikk. Når de hadde 

fangst, meldte de enten fra til fabrikken eller til en av 

fabrikkens agenter. Fabr i kken ordnet så med båt som skulle 

transportere "råstoffet" til en hermetikkfabrikk. Det var to 

mann fra Øynes som var "agenter for hermetikkfabrikk" fra ca. 

1930 og utover. Flere fartøyer fra Øynes gikk med brisling til 

fabrikkene om sommeren. 

Brislingfisket varierte mye fra år til år. Det var svært kon

junkturfølsomt, og bestanden varierte mye. Brislingen som 

hermetikkf abrikkene var interessert i utgjorde bare en årsklasse 

(40), og da blir naturligvis svingningene i bestanden større enn 

om en fanger flere årsklasser. Dette fisket fikk en stor opp

sving i Horda l and med hermetikkfabrikkene fra ca. 1890 og utover 

( 41) • 

Tidligere ble det også fanget brisling, men da var man interessert 

i den voksne høstbrislingen som kom inn i fjordene om høsten. 

Den ble brukt til spekebrisling, og i Sunnhordland ble mye bris

ling lagt til ansjos og solgt, skriver Sjurseth (42). At alle 

husstander i Hordaland skulle ha ei tønne med spekebrisling til 

vintermat, nevner han også. En informant forteller at notlaget 

på Krossøy dro til Masfjorden og kasta seg husbrisling 2-3 dager 

på høsten. Det er ingen grunn til å tro at det var det eneste 

notlaget i Øynes som gjorde det. 

Makrellfiske. 

Dette fisket har vi allerede nevnt forbigående flere ganger. 

Det ble drevet på tre måter, med not i hjemlige kastevåger, 

med garn hjemme og som dorgefiske i Nordsjøen. Dorgefisket 

ble bare drevet med deltakelse fra Øynes i en kor~ periode før 

l.verdenskrig, og da var det spesielt gode konjunkturer for 

dette fiskeriet. 

Sjurseth (43) skriver om makrellen at den hører hjemme i varme 

hav. Den kommer om sommeren og drar om høsten. Den er mager 

når den kommer og eter seg feit her. Makrellen kan noen år 

fylle en fjord, så kan den bli borte l~nge tider. Det kan være 

halvvoksen makrell, spir (pir) eller feit høstmakrell som kommer. 

Men høstmakrellen er minst regelmessig i fjordene, og· den er 

aldri så tallrik. Men prisen er desto høyere for den. 
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Makrellen beveger seg svært hurtig i sjøen. Skal den stenges med 

not, gjelder det å være rask. 

Notfiske etter makrell var vanskeligere enn sildefiske. Makrellen 

er mye raskere enn silda, og det er bare for de trange kaste

vågene, slik som Tungevågen og Sævrøyvågen, jeg har fått opp

lysninger om makrellfangst med not. En informant sier at den 

sommernota de hadde på Krossøy var for seint manøvrerbar til å 

kaste makrell med, men på Krossøy hadde de heller ikke en så 

velegnet kastevåg. 

Utover i mellomkrigstiden var det nesten årvisst at det ble kastet 

makrell på Tungevågen og Sævrøyvågen. Var det store kast, ble det 

sendt bud til firmaer som korn med fartøy, tønner og salt, slik som 

til sommersilda. Makrellen ble gjerne flekket og vasket før den 

ble lagt i tønnene. Oftest ble den rØyka i byen og eksportert 

til England eller U.S.A. Når det bare var mindre kast, kunne 
' 

folk kanskje salte og legge makrellen i tønner selv, slik som de 

gjorde med garnmakrellen. I slutten av mellomkrigstiden gikk de 

til byen med fersk makrell i ei skøyte fra Sævrøy; den ble solgt 

til fiskegrossistene, som igjen solgte videre til torvhandlerne. 

Fra slutten av juli, etter at slåtten var ferdig, kunne de sette 

ut makrellgarn, og de kunne stå ute helt til oktober; 2-3 til 

6-7 garn hadde de som forsøkte å gjøre noe av dette fisket ute. 

De kunne da få 1-3-4 tønner spekemakrell, som da kunne selges 

til røykeriene i Bergen. 80-90-100 kr. kunne de få for ei tønne, 

sier en informant. Hvor mange som dreiv regelmessig med makrell

fiske i Øynes i mellomkrigstiden, er vanskelig å avgjøre, men det 

var mange som ikke deltok. 

Men det ble også brukt makrell i Øynes. Når den ble lagt i tønnene, 

ble den sortert slik at de minst feite ble lagt på toppen, og de 

kunne da taes av og brukes etterhvert. 

Makrellen korn inn midt i Aråsvågen på østsida av Øynes, særlig 

korn det mye i nordavindsbris, sier informantene, og så fulgte 

den vestsida av vågen utover igjen. Og langs landet der sto 
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makrellgarna på rekke og rad langs hele Aråsvågen utover. Men 

makrellgarna kunne også settes inne blant holmer o g skjær, o g 

endog . helt inne på Sævrøyvågen. Men mest regelmessig var makre llen 

langs Aråsvågen. 

Laksefiske. 

Laksen foretar lange vandringer i sjøen mellom hver gang den s øker 

hjem til sin egen elv for å gyte. I havet reker den langs land 

på jakt etter føde, som er åte i sjøen (44). Det er på slike 

vandringer i havet den kunne fanges av fiskerne i Øynes. 

Det er grunn til å tro at laksefisket hadde stor betydning på 

gårdene Rongevær og Krossøy allerede på 1700-tallet. Sjurseth 

skriver at det var mottaking av laks i Kjelstraurnen allerede da. 

En av mine informanter forteller at de leverte laks til Kjel

straumen, men det var før hans tid. Solheim forteller at en 

mann på~Rongevær rodde til byen med laksen som ble fisket der 

ute (45). Det var før dampskipsruta korn på vestsiden av Fosnøy . 

Laksefisket var knyttet til jordeiendommene. Retten til å sette 

ut laksenøter tilhørte landet innenfor. Enten ble denne retten 

brukt av de som eide grunnen, eller den kunne leies ut, mot at 

en viss prosentdel av fangsten ble betalt i avgift til eieren. 

Men lakserett i seg selv var ikke nok, en måtte også ha høvelige 

lakseplasser, naturgrunnlaget måtte være i orden. Alt land som 

stakk ut i sjøen var ikke en god lakseplass, derfor dreiv ikke 

folk på alle gardene i Øynes med laksefiske. Lakseretten var 

felles på rnatrikkelgarden, d.v.s. at den var en av utmarksrettig

hetene. Partene i gardens lakselag var tilnærmet proporsjonal 

med matrikkelskylda. Men de nye små brukene som ble utskilt 

fikk ikke del i lakseretten, heller ikke bygselplassene eller 

frikjøpte sådanne. 

I Øynes var d~t lakselag på 3 av rnatrikkelgardene, dessuten var 

det ett lag som leide lakserett av Austrheim. De tre andre 

rnatrikkelgardene i Øynes hadde altså ikke så gode lakseplasser 

at de kunne brukes. La oss se på de ialt 4 lagene. 

Øksnes hadde lakselag som besto av 7 h.ele parter, dessuten 2 

halve parter. Et mindre bruk som ble utskilt før 1865 hadde 

1/12 av en av de hele partene. Notlaget hadde 4, ei · stund 5, 

laksenøter. Laget var delt i 4 rorlag som så etter nøtene en 

dag hver, mens alle var med.på å sette ut nøtene mandag og ta 
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dem opp fredag. 

Krossøy hadde 4 laksenøter, og hver av de 4 brukerne hadde ei not 

å passe. Dessuten leide de ut en notplass noen år før 1905. 

Ro·ngevær hadde tilsammen 4 laksenøter. Der dreiv det største 

bruket for seg selv med to nøter, mens de minste to brukene 

hadde to nøter sammen. 

Dessuten var det ett laksenotlag som leide lakseplasser av 

garden Austrheim. Dette laget besto av folk fra gardene Sævrøy, 

Langøy og en av Krossøyholmene. Lakseplassene lå på Austrheim

holmene, sørvest for Øynes. 

Kilenøtenes plassering var bestemt av laksens bevegelser i vannet. 

Laksen har for vane å la seg drive med strømmen når den søker 

etter åte. Ved Øynes går det en strøm nordover Fedjefjorden, 

en annen strøm kommer inn på østsiden av Aråsvågen og svinger 

vestover mot Øynes. Kilenøtene sto alle plassert for å fange 

laks som kom med disse strømmene. Øksneslaget hadde sine nøter 

på rad og rekke fra Seisnappen til Tenneskjæret, så sto Krossøy 

sine nøter videre nordover helt til Krossøygavlen. Mot Fedje

fjor~en sto det nøter ved Austrheimholmene Store Langøy, Myrbær

holmene og Senuksen. Rongeværs nøter sto mot Fedjefjorden og 

Ronqeværsosen. 

Laksefisket var lovlig fra 15. april og utover sommeren. Vanlig

vis satte de ikke ut nøtene før i slutten av april, men det var 

ikke særlig laks å få før midt i mai. Midt i juli var lakse

fisket slutt; da var det ikke mer laks å få. Men det var lovlig 

å ha nøtene ute til 5. august. 

Nøtene ble ettersett ved fjære sjø, altså to ganger i dØgnet. 

Det var når sjøen fjæret det gikk mest fisk i nota, og ved 

fløende sjø kunne laksen lettere komme ut av nøtene. Fra fredag 

ettermiddag til mandag formiddag var det ikke lov å fiske laks; 

nøtene måtte enten stå lukket eller taes opp. Nøtene var av hamp, 

og de måtte også taes opp og tørkes. Hver 14.dag måtte de dess

uten beises i blåstein, som ble kjøpt. 
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Levering. Da dampbåten fikk rute på vestsiden av Fosnøy, ble 

laksen samlet hos en som bodde laglig til for å levere den på 

dampbåtens stoppested i Rongeværsund. Dit rodde de laksen fra 

Krossøy, Øksnes og Rongevær. I hvert fall Krossøy leverte først 

laksen til eksportfirmaet Dit.Mongstad, og da han gikk konkurs i 

1922, begynte de å levere til Kvinge. Begge firmaene holdt til 

i Bergen. Etter siste krig har fiskelagene selv levert laksen. 

Utbyttet var 2-300 kr. årlig på hver av brukerne på Krossøy i 

1920 og -30-åra. På Krossøy regnet de laksefisket for å være 

det av fiskeriene som ga best fortjeneste • . På Øksnes oppgir en 

informant at hvert bruk hadde 100-130 kr. i fortjeneste pr. år 

i den samme tida. 

På Krossøy og Øksnes regnet informantene med at ei laksenot 

holdt 4-5 år, da måtte selve nota fornyes. De beholdt felling 

og kork.og kjøpte notstykkene. Monteringene var en liten kunst, 

og lenge var det bare et par mann i Øynes som kunne påta seg de 

vanskeligste delene av arbeidet. Notstykkene kostet kanskje 

2-300 kr. i 30-åra, sier en informant, og blåstein brukte de 

kanskje for 60 kr. årlig. 

Hummer- og krabbefiske. 

Hummerfisket hadde tradisjoner i Øynes. Sjurseth skriver at 

det var samlestasjon for hummer på Fedje, dit det kom engelske 

oppkjøpere. En informant sier at det kom engelske oppkjøpere 

til Øynes også; det var noe han hadde hørt fra de gamle. Det 

var før 1890 i alle fall. 

I tiden før l.verdenskrig foregikk hummerfisket i Øynes bare om 

våren, fra midt i mai til juni. Deltagelsen var stor i hurruner

fisket den gangen også, liksom seinere. Redskapet som ble brukt 

var tønneteiner, laget av gamle sildetønner e.l., med lokk på 

toppen og stein nedi. I enden på tønna var det sprakekavler. 

I sidene på tønna var det boret huller. Fiskerne hadde fra 

5-6 til 10-12 av disse teinene. 

Omkring l.verdenskrig og begynnelsen av 20-åra foregikk to 

endringer i hummerfisket. Den viktigste tida for hummerfisket 

ble flyttet fra vår til høst, fisket begynte nå 15. oktober da 

fredningen opphørte. Redskapen ble noteteiner istedenfor tønne

teiner. Begge disse endringene ser ut til å ha kommet med 
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impulser nordfra. Men utover i mellomkrigstiden var det frem

deles noen som dreiv hummerfiske om våren. 

Fiskerne hadde langt flere noteteiner hver. De var mindre og 

det var plass til flere i båten. Men det viktigste var nok at 

de fisket bedre. Det større antall teiner hver fisker hadde, 

gjorde at han kunne sette flere steder og over et større område 

enn før. Fiskerne hadde nå fra 20-30 til 50-60 teiner, antallet 

varierte naturligvis med om det var 1 eller 2 mann på laget, om 

de dreiv hummerfiske som heldagsarbeid, og om de brukte motorbåt. 

Det vanligste var nok ca. 25-35 teiner. 

Hummeren holder seg på fjell og skråmabunn, og slett ikke på 

leirbunn. Den holder helst til ut mot havet - om en skal dømme 

etter hvor fiskerne oppgir at teinene ble satt. Det var stort 

sett langs land, Øyer, holmer, skjær og fluer på begge sider av 

Øynes (~e kart). Noen satte også mellom øyene, i de mer sentrale 

deler av Øynes, men der var det kanskje mer utfisket, slik at en 

måtte lenger unna for å få skikkelig fangst. En informant for

teller at han tok motorbåten og hummerteinene med til Myking i 

Lindås, og der var det mye hummer fordi ingen dreiv slikt fiske 

der. Det var i begynnelsen av 50-åra. 

Til hummerfiske ble det brukt en færing, som ble rodd eller seilt. 

De dro ut om morgenen, teinene ble tømt, og de kunne være ferdig 

ut på formiddagen eller så seint som kl. 15, om de hadde mange 

teiner. På ettermiddagen måtte det skaffes agn, oftest pale. 

Salt sild kunne også brukes. 

Laget besto oftest av to mann fra samme huset, oftest far og sønn, 

eller to brødre. Det var lettere å være to fordi en kunne andøve 

båten mens den andre dro teinene. Da motorbåtene ble mer vanlige 

i 30-åra, begynte noen å bruke dem til hummerfiske, da kunne de 

komme fortere rundt - og dermed kunne de kanskje ha enda flere 

teiner. Ett å~ var det et lag som hadde 80 teiner. 

Det var svær konkurranse om hummerplassene, på de gode plassene 

lå det "dØbbe" på "dØbbe". Også mer marginale plasser måtte 

brukes. 



- 145 -

Hummerteinene ble laget av fiskerne selv. To teiner pr. dag 

kunne de klare, sier en informant. Reparasj oner og nye teiner 

tok derfor noen uker før fisket begynte. Teinene måtte også 

barkes før hver sesong. 

En fisker som brukte ca. 10 tønneteiner om våren fra 1920 og 

noen år utover sier at det kunne bli bortimot 100 hummer pr. 

sesong, og fra kr. 0,80 til 1,10 i betaling pr. stk. En annen 

sier 2-300 kr. i fortjeneste. En informant som hadde 60-70 

teiner i slutten av 30-åra sier at 20 stk. pr. dag var bra, 

mens prisen pr. kg oftest var kr. 1,50 - 2,00. 

Hummeren ble levert til oppkjøperne i Øynes, de to kjøpmennene 

i Sundet tok imot hununer, liksom på Baløy. Noen solgte også 

til oppkjøpere fra byen som kom med fartøyer. 

Fiskerne syntes prisene på hummeren var lave. For muligens å 

rette på dette, startet hummerfiskerne i Øyane et hummerlag 

som arrangerte hummerauksjoner. Prisene ble likevel ikke noe 

bedre, så det hele tok slutt etter to år. 

Hummerfisket hørte til de fiskeriene som skulle gi kontantinn

tekter. Fisket hadde tradisjoner fra 16-1700-tallet på Sørvest

landet, og dit kom engelske og hollandske oppkjøpere og spredte 

seg så nordover kysten etterhvert som ressursene ble mindre der 

fisket hadde foregått i lengere tid. Hummeren ble transportert 

levende til markedet (46). 

Krabbe var det ikke noe særlig marked for før i mellomkrigstiden, 

og heller ikke da var markedet godt. Da hermetikkfabrikkene kom, 

ble dette en ny ressurs. 

Krabbefisket foregikk fra august til ut i oktober, det sluttet 

omtrent når hummerfisket begynte.og foregikk på samme tid med 

både håslått og potetopptaking. 

Steinbunn og skjellbunn foretrekkes av krabbene, omtrent det 

sanune som hummeren. Men de er på noe dypere vann enn hummeren 

i fisketiden. 
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Det var ikke så mange i Øynes som dreiv med krabbefiske, bar e 

noen få prøvde dette fisket i mellom~rigstiden. De leverte t i l 

oppkjøpere som kom med fartøyer, og noen å r utover fra l.ver dens

krig var det en mann på Rebnor som hadde "hermetikkfabrikk" p å 

sjøbua si og la ned krabbe på blikkbokser. I sesongen arbeidet 

noen av kvinnene på denne fabrikken, som også må ha tatt imot 

krabbe fra fiskerne. Men det gikk ikke mange år, og det var få 

som fisket krabbe og vanskelig å få folk til å arbeide på 

fabrikken, sier en informant. Og det tyder jo på at prisene han 

kunne betale for råstoff og arbeidskraft var så dårlige at folk 

ikke fant det lønnsomt. 

Til krabbefisket ble det brukt tØnneteiner av samme type som ti l 

hummer tidligere. Men krabbene var mer nøye på at de byttet agn 

hver dag, i forhold til hummeren som også gikk på surt agn, sier 

en infoi;mant. 

En informant som dreiv med krabbefisket 1931 - 33 og hadde ca. 

40 tønneteiner, sier de fikk gjennomsnittlig ca. 300 stk. pr. 

uke, og prisen var 15-20 øre pr. stk. Fisket varte ca. 2 mnd. 

Ålefiske. 

Ålen fanges helst på grunne leirvåger, på 0,5 til 3 m dypt vann. 

Slike steder er det begrenset av i Øynes, ålefisket var derfor 

ikke det fisket som naturgrunnlaget var det beste for der. En 

informant sa at det var helst ved Fonnes og Keilo de fisket ål 

- etter er blikk på kartet høres i~ke det så usannsynlig u t . 

Men noen i Øynes dreiv ålefiske, kanskje to-tre mann dreiv de t 

i lengere tid i 30-åra, og like mange i kortere tid. Ålefiske t 

foregikk enten med åleruser eller åleteiner. Teinene var det 

eldste redskapet der, mens ålerusene ble kjent i 30-åra, gjennom 

fremmede fiskere som kom og brukte redskapet. Teinene skulle 

egnes ved å smøre fersk sild rundt struten, mens de fleste ikke 

brukte agn i rusene. Fisket begynte ved St.Hans og kunne drive s 

til august - september. 

Siden så få dreiv med ålefiske, var de~ ikke kamp om de gode 

plassene. Fiskerne kunne sette åleruser i andres naustlunner, 

og de kunne sette redskapene lenger unna, slik som i Sildevågen 

på Fedje og Nordangsvågen ved Rossnes, en annen var nord for 



- 147 -

Fensfjorden ved Byrkenesøy og Ara. Men det var også steder i 

Øynes der det kunne settes åleredskaper, slik som mellom øyene 

nord for Øksnes, og på Sævrøyvågen. Ålefisket ble drevet med 

motorbåter i Øynes, fØr de kom var dette fisket enda mer 

ubetydelig. 

Alen ble sam~tog solgt til eksportører som kom rundt med far 

tøyer og kjøpte opp. 

En informant sier at de fikk kr. 0,80 - 1,00 pr. kg og kunne 

få 7-10 kg pr. dag. 

Rekefiske. 

To mann i Øynes forsøkte med reketråling i mellomkrigstiden, de n 

ene holdt på 3-4 sesonger utover fra 1928, og sluttet da han 

kunne få bedre arbeid i byen. Den andre dreiv 13 år utover 

fra 1936. 

Tidligere var det reketrålere i Austrheim. De holdt til i 

Mastrevik, men det var bare noen få (47). Dette fisket ble 

bare en episode i kommunene, og de to i Øynes ble bare enkelt-
, 

tilfeller. Begge dreiv de jordbruk ved siden av, den ene brukte 

fartøyet sitt som slepefartøy for et landnotlag som dreiv bris

lingfiske om sommeren, for noen sesonger. 

Rekefisket ble drevet langs hele Vestlandskysten og mesteparten 

av året. La oss se hvordan en informant tilpasset rekefiske og 

jordbruksarbeid. "Fra midten av mars og utover en måneds tid 

har rekene gytetid og da holder de seg på grunn hvor det er 

umulig å tråle. På den tiden av året, når det var dødsesong 

for rekefisket, passet jeg på 'å få plØyd og gjødslet hjemme, 

men det ble litt ut i sesongen fØr jeg kunne begynne igjen, 

jeg dreiv da rekefiske fra slutten av april til St.Hans". Så 

var det slåttonn, og deretter kunne det drives reketråling 

2-3 uker før skuronn og annet gardsarbeid. 

Torskefiske og ferskfiskhandel med Bergen. 

Torskefisket har ikke hatt samme betydning på Vestlandet som i 

Nord-Norge. Likevel har dette fisket petydd endel i Hordaland 

fordi man nær ved hadde en stor by med behov for ferskfisk. 

Ferskfisken ble bedre betalt enn fisk som ble tilvirket til 

annen vare. Det er med denne bakgrunnen jeg vil behandle 
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torskefisket og fiskehandelen med Bergen sammen. Enkelte andre 

mindre fiskerier vil bli nevnt mer forbigående. 

Fra siste halvdel av januar og utover til april kommer vårtorsken 

eller skreien inn på grunnene ved Norskekysten for å gyte. 

Særlig til enkelte store gytegrunner kommer det store mengder 

skrei. Lofoten og Bremanger på Møre er slike gytegrunner. 

Resten av året vandrer skreien om i Norskehavet og Nordishavet, 

Hordaland har ikke store "flak" utenfor kysten hvor silda og 

torsken liker å gyte. Fylket har mest "skaller" hvor verken sild 

eller torsk liker å gyte. Men ved siden av skreien finnes det 

lokale, stedbundne torskestammer som lar seg fiske av hele året. 

Det er denne torsken som har vært grunnlaget for det meste 

torskefisket i Hordaland (48). 

Sjurseth skriver at da den første silda korn til Fedje ved århundre

skiftet, var folk der mer interessert i sei og torsk (49). Den . 
tida da silda var borte, deltok fiskere fra Øynes i de store 

torskefiskeriene i langt større grad enn de korn ~il å gjøre 

seinere. Noen var på Lofotfiske, og så seint som under 

l.verdenskrig deltok en kutter fra Øynes på vårtorskefiske ved 

Bremanger. Helt fram til den tiden og litt seinere rodde noen 

av fiskerne fra Øynes til Fedje og deltok i torske- og seifiske 

der med snøre og line om vinteren. Det var fiske etter den del 

av skreien som søkte til Hordaland for å gyte. Det var før 

!.verdenskrig, og fra da av ble sildefisket det enerådende av 

vinterfiskeriene. Men noen kunne fortsette med seifiske ved 

Fedje på våren istedenfor å dra på vårsilda "søra". Fisken som 

ble fanget ved Fedje ble mye solgt der. 

Men det viktigste torskefisket i Øynes foregikk om høsten, fra 

oktober til jul. Denne fisken ble sendt til ferskfiskmarkedet 

i byen. FØr I.verdenskrig ble det drevet et intenst rusefiske 

om høsten, så mange redskaper sto det i sjøen at en informant 

forteller at han og faren pleide ta med seg ruser og fiskekister 

og ro innover mot Myking. Det var i mange år mellom 1908 og 1914. 

De rodde tilbake med fulle f iskekister og solgte til fiske

handlerne i Øynes. De slakta fisken og tok den med seg på damp

båten til byen. Det var om høsten etter at de hadde fått alt i 

hus hjemme. Men resten av året var det også noen som fisket 

torsk, men da foregikk ikke fisket så intenst. 
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I mellomkrigstiden ble dette torskefisket betydelig redusert, 

og det ble drevet av mange færre mann enn tidligere. Noen mann 

som ikke hadde så mye jordbruksarbeid å gjøre, dreiv med t roll

garn som de kunne bruke hele året. I rusetiden fra oktober til 

jul, ble fisket som før mer intenst, med større deltakelse enn 

resten av året. Den gang torskefisket hadde større betydning , 

var det mer enerådende om høsten. I 1930-åra eller litt tidligere , 

overtok, som vi husker, hummerfisket mer av aktiviteten i denne 

årstida. Dessuten hadde notlagene vedlikehold og istandsettelse 

av vinternotbruk. Andre aktiviteter hadde altså overtatt mye av 

plassen til torskefisket om høsten for de fleste fiskerne i Øynes . 

Den gang årene og seilet var fremdriftsmiddel på sjøen var det 

bare et begrenset område rundt byen som kunne levere fersk eller 

levende fisk på torvet. Særlig fiskerne på Askøy spesialiserte 

seg på å levere fersk fisk i Bergen (50), mens fiskere som bodde 

lenger unna bare kunne gjøre dette leilighetsvis. Transporten 

var for tidkrevende (51). Solheim forteller at folk fra Fedje 

og vestsida av Fosnøy fiska rødfisk de 3 første dagene i uka. 

De to første dagene ble fisken salta. De rodde til byen med 

fisken torsdag. Fredrik Rong.evær rodde til byen med laks og 

Kristoffer Fesøy rodde til byen med levende fisk (52). Dette 

var i de fleste tilfeller transport og handel med egen fisk. 

Fiskeren samlet opp den fisken han fanget, og transporterte 

levende fisk til byen i ei båtformet fiskekiste . Der solgte 

han fisken på torget (53). 

Så seint som etter århundreskiftet var det folk fra Øynes som 

rodde til byen med fiske De kunne ha opptil 3-4 fiskekister 

etter seg til byen. Noen fortsatte med denne transporten helt 

til brønnbåtene kom. 

Allerede før dampbåtruta kom, fantes den første fiskehandlere n 

i Øynes. Det var en husmann som kjøpte fisk av andre, ifØlge 

en av informantene,og rodde til byen med. Han var den eneste 

fiskehandleren i Øynes i 1900, ifØlge folketellingen. Men med 

en så urasjonell transport, måtte det vanligste bli å ro med 

sin egen fisk til byen, og da helst når en likevel skulle en 

tur med andre salgsvarer (54). 
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Men da dampbåtruta kom på vestsida av Fosnøy, betød det en ny 

mulighet for ferskfisktransport til byen. Enkelte i Øynes 

spesialiserte seg på å drive fiskehandel i større stil. Vi må 

anta at det da ble transportert større mengder fisk til byen, 

samtidig med at færre rodde til byen med fisk selv. Fiske

transporten med dampbåtruta betød altså en utvidelse av Bergens 

ferskfisk-omland. Men med dampbåten kunne det ikke sendes 

levendefisk slik som i fiskekistene. Det betød derfor en ny 

forbedring av fisketransporten da brønnbåtene korn. De første 

ble eid av oppkjøpere fra Bergen eller andre steder. 1912 korn 

den første brønnbåten i Øynes. Det var Olav Rongeværs kutter. 

Med brønnbåtene ble det snart slutt på ferskfisktransporten med 

dampbåtene, og brønnbåtene overtok det meste. 

Tiden før 1910 var det to mann fra Øynes som var fiskehandlere 

og benyttet seg av dampbåten til fisketransport hjemmefra til 

byen. ~e samarbeidet også med et par mann hjemme som kjøpte 

opp fisk og saltet. Det vanligste var at de tok dampbåten til 

Fedje. . Der korn fiskerne inn mens dampbåten lå 1nne. Fiske

handlerne hadde med kasser og slakta fisken. Båten gikk fra 

Fedje kl. 2 om dagen og var i byen kl. 7.30 morgenen etter. 

Fiskehandlerne som sto på torget leide værelse i Bergen. De 

reiste hjem lørdag og tirsdag reiste de hjemmefram igjen, tok 

dampbåten til Fedje og korn til Bergen onsdag morgen. 

I 1920-åra var det bare en av disse "darnpbåtfiskehandlerne" 

igjen. Virksomheten ble innskrenket til bare torvhandel meste

parten av året . Han kjøpte da fisken i byen. Bare noen måneder 

om høsten tok han med fisk som han kjøpte fra naboene. sønnen 

forteller: "Jeg og far rodde rundt med en færing, hadde med 

vekt og kasser. Det var vanligvis på torsdag". Også tidligere 

tok de med fisk fra naboene; det var fiskehandlerne og dampbåten 

som kunne gjøre rusefisket og annet fiske beregnet på markedet i 

Bergen så omfangsrikt i tiden før !.verdenskrig. 

Litt før 1910 korn de første brønnbåtene og dermed kunne fisken 

transporteres levende til Bergen på en effektiv måte. Fiske

kistene ble helt avlegs til langtransp9rt, og dampskipstransporten 

ble mindre attraktiv. Selv over store avstander kunne nå fisken 

sendes levende. I 1920-åra var det to brønnbåter i Øynes. Brønn

båtene tok imot levende fisk fra flere fiskere i Øynes og andre 

steder. Fiskerne samla fisken i en mer ved brygga si, så sendte 
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de bud på brønnbåten når det var noe å hente. Brønnbåten gikk 

helst så den var i byen lørdag morgen. 

Fiskerne fikk 25 øre pr. kg torsk før krigen. Handelen med 

levendefisk var fiskerne rnistenksonune til. Fisken ble kjøpt 

"på tall", og fiskehandlerne fikk mange flere kg enn de betalte 

for, ifølge en av informantene. 

Sei- og palefiske og fiskehandel med de indre bygdene. 

De fiskeriene vi har hørt om til nå har alle, mer eller mindre, 

vært rettet mot markedet i byen eller hermetikkfabrikkene. I 

mellomkrigstiden var det ett fiskeri som hadde størst betydning 

når det gjaldt ''husfisken" - vinterforrådet av fisk som alle hus

holdningene måtte ha. Det var palefisket om sommeren. Men pale

fisket hadde også betydning ved at det skaffet teinernat til 

hununer-, krabbe- og rusefisket. Dessuten var det vanlig å bruke 

litt salta pale som betalingsmiddel for diverse trematerialer fr a 

Masfjorden. Og noen få sendte fremdeles betydelige mengder fisk 

dit. De eldre informantene kan fortelle at fiskehandelen med de 

indre bygdene var mer utbredt før l.verdenskrig og tidligere. 

Enkelte mindre fiskerier som den gang hadde større betydning 

skal jeg også kort omtale her. 

Seien gyter på grunnene inne ved kysten, den kommer innover etter 

silda om våren, slik at sildefisket ofte ble kombinert eller av

sluttet med seifiske. Småseien kalles først mort, og når den 

blir litt større, kalles den pale. Både morten og palen holder 

seg på grunnene i sommerhalvåret, fra mai og utover til oktober. 

Seifisket om våren foregikk i havet utenfor Fedje. FØr l.verdens-

krig dro de ut i seksringer, tre mann på båtlaget, og satte line 

etter brosme, lange og uer om morgenen, og fisket sei med snøre 

om dagen og dro linene før de seilte hjem igjen. Hvis de skulle 

gjøre noe ut av dette fisket, leide de seg hus på Fedje og dro 

hjem bare i helgene. Men mange dro ut bare på dagsturer. Noe av 

fangsten ble solgt til oppkjøpere på Fedje - etter dampbåten korn 

kunne noe taes til byen som fersk vare, noe ble virket til tørr

fisk på Fedje. Og noe ble saltet av fiskerne selv og solgt til 

de indre bygdene eller i byen. At fiskerne selv salta og solgte 

fisken ble det nok mindre av da dampbåten og fiskehandlere korn 

til Fedje. 
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Dette seifisket om våren hadde de fleste i Øynes tid til å 

være med på. Men i april begynte våronna, og dermed ble det 

mer å gjøre for de som hadde jord. Noen fortsatte imidlertid 

å fiske ved Fedje, med line og snøre, linefiske etter brosme 

og lange, snørefiske etter rødfisk (uer}. Dette fisket kunne 

de fortsette med utover sommeren. Det var særlig to husmenn 

som hadde minimalt med jord, samt fiskerne på Langøy som nevnes 

i forbindelse med dette fisket. De andre dreiv notfiske etter 

sommersild og laksefiske ved siden av jordbruket på den årstiden. 

Husmennene hadde verken notpart eller lakserett, og de hadde mer 

tid til linefisket. Langøyfolket var mer Lnteressert i fiske 

enn jordbruk, får man inntrykk av, og de hadde heller ikke lakse

rett til garden. Brislingfisket hadde enda ikke blitt et viktig 

fiskeri på den tiden. 

Utover sommeren og høsten, særlig i august som var en stille 

måned i ~jordbruket, var palefisket viktig. Det foregikk om 

kvelden og på morgenen og helst i pent vær. Mest v a nlig var 

dorging med traver. "Ro etter palen", sa folk. Palen holder 

seg på fluene og skallene i sjøen og der foregår fisket. Som 

regel dro de ikke så langt unna, folk fra Krossøy holdt seg ved 

KjØrholmene og skallene nordfor Rongevær, mens de fra Øksnes 

var ved sine egne holmer eller utenfor Lyngoksen. Fra Rebnor 

var de på skallene utenfor Store Langøy. Det kunne bli lite 

søvn i juli når de dreiv palefiske samtidig med slåttonn og 

makrell- eller laksefiske. En informant forteller at de kunne 

ro til kl. 2 om natta, så skulle de sove litt før de måtte ut og 

trekke garn eller se til laksenøtene. Resten av dagen gikk til 

slåtten. Et par ganger i løpet av sommeren tok de turen ut til 

"Grånen", Ho1mengrå, og dorget der. Da var de borte hele natta 

og gikk bare iland på Grånen og kokte kaffe de to timene det 

var mørkest og fisken ikke beit. 

Dette dorgefisket foregikk med færingsbåt og trever. Det var 

oftest to personer i båten, og ikke noe fiske var kvinnene så mye 

med på som når de var ute og rodde. Ofte var de ute mange båter 

sammen. Ei trove består av ei stang, 4,5 - 5 m lang, oftest av 

bambus, tidligere av furu, med et snøre litt kortere enn stanga. 

Den ene som var med, satt på framtefta og rodde, den andre satt 

på aktertofta med 2-3 trever. Travene gikk bakover fra båten, 



- 153 -

to av dem på skrå til sidene. Når fisken beit, kunne den lett 

t aes inn ved å løfte stanga, og svinge fisken ombord. I 

dårligere vær kunne begge roo Det var ikke bare pale, men 

også lyr de kunne få på dette dorgefisket. Da motorbåtene kom, 

ble de også brukt til dorgefiske. 

Mort kunne også fiskes med glip, en metode som gjerne ble brukt 

til å fiske teinemat om det var dårlig vær å ro i. Da la de 

seg til på et lunt sted hvor det var grunt vann. De strødde 

opphakket krabbe på vannet og la glipen på bunnen under. 

Redskapet består av en rund ramme av jerntråd ca. l favn i 

diameter, med notpose under. Fra jernramma går det tråder til 

ei stang, som brukes til å løfte notposen opp når 11 glipemorten " 

samler seg om åta. Glip ble helst brukt på høsten under hununer

fisket da de trengte teinemat daglig og morten hadde en størrelse 

så de kalte den for glipemort. 
~ 

Pale og mort kunne også fanges med små kastenøter. Denne måten 

ble ikke så mye brukt i Øynes, men det var enkelte som hadde 

små palenøter og brukte dem to-tre ganger hver høst. En 

informant sier at nøter ble mer brukt til palefiske på Fedje, 

der de strødde åte på vannet for at fisken skulle samle seg før 

de kasta. 

Mye av palen og morten ble brukt fersk straks den var fiske t. 

Fersk pale og lever var en viktig del av menyen i Øynes sommers

tid. Det som skulle bli vintermat ble flekket, lettsaltet og 

tørket på berget. Om natta ble den tatt inn og lagt i press. 

En informant sier at han pleide ha et par tønner med salt pale 

til vintermat. Den ferdigtørkede fisken ble lagt i stabler. 

Den kunne også henges under takskjegget. 

Fra Krossøy sendte de hvert år mange tønner salt pale til Mas

fjorden i mellomkrigstiden. Det var også andre som sendte salt 

pale dit, men ikke i samme målestokk som folk på Krossøy . Kundene 

i Masfjorden kunne sende bestilling i posten, og fisketønnene 

kunne sendes innover med "dampen". Ellers var folk fra Øynes i 

Masfjorden minst to ganger i året. Levering av fisk kunne være 

en del· av oppgjør for sommerbeite eller trematerialer, selv om 

alle varer ble regnet om til penger, og mellomlegg ble utlignet 

i penger. 
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En informant fra Krossøy sier de leverte 15-20 fjerdingstønner 

pale til Masfjorden hver sommer. Men de fleste leverte mye 

mindre. Prisen var 3 kr. for "fjerdingen" i 20-30 åra. 

Denne handelen med Masfjorden foregikk med faste forbindel ser 

og ved direkte kontakt mellom produsent og forbruker. Og for

bindelsen var gjensidig, ofte var begge både kunde og selger. 

Begge parter fikk varer de trengte, og fikk avsetning for sine 

overskuddsvarer. Mellonunenn som skulle ha sin del av for

tjenesten ved handelen ble unngått. Denne handelen med Masfjorden 

i mellomkrigstiden foregikk sannsynligvis på omtrent samme måte 

som den handelen de eldste informantene kan fortelle om. Noen 

av dem forteller at bestefar dro til Sognefjorden med fisk og 

kom tilbake med poteter. Denne opplysningen blir spesielt 

interessant når den settes i sammenheng med potetunderskuddet 

i jordbrukstellingen 1865 og det Thue kom fram til om handels

relasjoner mellom indre og ytre bygder i Sogn på slutten av 1800-

tallet. Ifølge hans beregninger var det et betydelig overskudd 

på poteter i de indre bygder, og et underskudd i de ytre bygder. 

Dette ble utlignet ved en utstrakt byttehandel mellom disse 

bygdene. Korn derimot ble det dyrket mer av i de ytre bygdene. 

Men i slutten av forrige århundre ble det mer og mer slutt på 

denne byttehandelen, og det ble dyrket mer poteter i de ytre 

bygdene etterhvert (55). Øynes kunne godt fungere som en del 

av Ytre Sogn i dette forholdet, og Sjurseth skriver at ingen 

dreiv så mye byttehandel med de indre bygdene som folk på Fedje, 

de for også i Sognefjorden (56). Mine informanter understreket 

at de dro til Sognefjorden for å skaffe seg poteter, til Mas

fjorden kunne de ikke drCl,t for der ble det ikke dyrket mer poteter 

enn de trengte selv. Omfanget av denne handelen kan vi beregne 

gjennom jordbrukstellingen 1865. En av informantene sier at 

1 tønne fisk ble byttet i 1 tønne poteter. Omkring l.verdenskrig 

må det helt ha blitt slutt på handelen med Sognefjorden, om den 

varte så lenge . 

Men også på 1800-tallet må vi tro at folk i Øynes fikk det de 

trengte av trematerialer fra Masfjorden og leverte fisk som 

betaling. Det var korteste transportvei. En ny forbindelse med 

Masfjorden kom istand da de begynte å ha sauene på sommerbeite i 

fjellet om sommeren, og dette var relasjoner som det var nødvendig 
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å opprettholde i dette århundre, mens forbindelsen med Sogne

fjorden ble brutt. 

I 30-åra var det enkelte som dreiv med seifiske ved Fedje og 

etterpå dro til Masfjorden for å selge fisken. Det fremsti lles 

som rent krisetiltak som varte bare et par år, noe de tok seg 

til fordi det ikke var noe annet å gjøre. Fisken ble solgt f or 

penger, ellers er likheten med den gamle byttehandelen at 

handelen foregår direkte mellom produsent og forbruker (57). 

Fiskehandel med jordbruksbygder dreiv også den mannen fra Øynes 

som med motorbåten sin dro til Fedje og kjøpte fisk som han så 

solgte i Lindåsbygdene. Det var i slutten av mellomkrigstiden. 

Fraktfart . . 
Noe av den aktivitet som ble drevet i forbindelse med de større 

fartøyene i Øynes er allerede nevnt, nemlig den aktivitet som 

sto i direkte forbindelse med fisket. Det var fiskehandel, 

hrislingfØring og sildeseiling, ved siden av fiske av ulike 

slag. Men ved siden av disse aktiviteter som var knyttet til 

fisket, ble fartøyene brukt til andre transportoppgaver. I et 

veiløst område som Øynes var den gang, var det en selvfølge 

at all transport foregikk til vanns, og stort likere var det 

ikke andre steder i Nordhordland heller. Det er derfor ikke 

så galt å kalle de små frakteskutene for datidens "lastebiler". 

All transport av noen betydning måtte gå på sjøen. 

Bare innen Øynes var det mange transportoppgaver. Hver vår og 

hØst skulle sauene transporteres til og fra Masfjorden. Hver 

gang et hus skulle bygges eller repareres, var det frakting av 

sand og trelast. Skøytene ble også brukt til kirkebåter på 

søndagene. 

Fraktene fikk de tak i ved å være om seg. Fikk de høre om noen 

som skulle bygge, ringte de· og spurte. Eller de som skulle ha 

noe fraktet, ringte til dem de visste hadde fartøy. I Bergen 

kunne de også gå rundt og spørre kjøpmennene. 
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Mye av aktivitetene med skøytene var en form for spekulasjon. 

Vi har allerede hørt hvordan sildeseilin~a foregikk: Silda 

ble kjØpt hos fiskerne og solgt videre til sildesalteriene. 

Det var forskjellen i pris som skulle gi fortjenesten for 

transporten. På samme vis kunne fartøyeierne kjøpe salt direkte 

fra båt i Bergen og gå med fartøyet og selge rundt om til kjøp

mennene og private. De kunne på den samme måten kjøpe nordlands

sild i Bergen og gå til Sognefjorden og selge. 

En informant forteller at han pleide frakte ved til en hermetikk

fabrikk og et bakeri i 1920-åra. Fartøyet var ei skøyte han eide 

sammen med to av naboene. Bakeriet ble drevet av broren til en 

av skøyteeierne. Veden skaffet de i Masfjorden ved å ta kontakt 

med folk der. Hermetikkfabrikken skulle ha mest eikeved til 

røyking, ellers fraktet de mye bjørkeved og furuved. Lasting 

og lossing kunne ta ei uke eller litt mer, som regel var de to 
' mann med, den tredje av parteierne tjente bedre på krøtterhandel 

den tida av året. Det var på våren de fraktet ved. Fortjenesten 

kunne kanskje være 500 kr. Først ble oljeutgiftene trukket fra, 

så regnet de 15% på skøyta. SkØyteparten ble delt i tre, og 

resten fordelt mellom dem som var med. 

Men om mange av fartøyene blir det fortalt at de lå i ro meste

parten av sommeren. Det var ikke frakter nok å få. 

I åra etter krigen var det flere frakter å få. Landet skulle 

gjenoppbygges etter krigen, og vi var inne i en gunstig økono

misk utvikling. De gamle fraktefartøyene fra før krigen fikk 

nok å gjøre. Moderniseringen i fisket førte til at de mindre 

fartøyene ikke ble anvendt der. Mange av de gamle fartøyene i 

Øynes ble tatt ut av fiske og bare anvendt i fraktfart. Mange 

av de unge kjøpte etterhvert flere eldre fartøyer. Og fartøyene 

fra Øynes begynte på denne tiden å gå i kystfart. Men om vintrene 

deltok hele flåten i sildefisket, som hjelpefartøyer og fØrings

fartøyer. Fraktfarten ble på denne tida den dominerende inntekts

kilden i Øynes, mens fiske og jordbruk gikk relativt sterkt til

bake. De i Øynes som selv ikke eide frakteskute, seilte enten 

med båtene til naboene eller mange var på frakteskuter fra andre 

steder i kommunen, f.eks. fra Budalsrederiene. Det var dette 
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rederiet som førte an i kommunen når det gjaldt å anskaffe større 

frakteskuter. Mange som seinere har kjØpt st,Ørre fartøyer har 

vært innom dette rederiet en stund. En av de første større 

båtene i Øynes ble kjøpt inn fra dette rederiet i 1955. 

Mange av de· som i dag har frakteskute i Øynes begynte i 1950-åra 

med ei skøyte eller en liten kutter. Etterhvert har de så 

kunnet kjøpe større fartøyer. I 1973 var det 5-6 frakteskuter 

som ble drevet av folk fra Øynes. De fleste var på ca. 400 tdw. 

I et tilfelle ble den drevet av en mann alene, ett tilfelle var 

det to jevngamle naboer som dreiv sammen, i resten av rederiene 

var det slektninger som dreiv sammen. Alle med forsørgelsesbyrde 

i Øyane, den delen av Øynes som ikke har veiforbindelse med 

kommunesenteret, arbeider i fraktflåten på stedet, om de da ikke 

er ansatt i BNT . 

. 
Alegras, tang og skråma. 

Ved siden av fiske og fraktfart er det noen mindre aktiviteter 

vi må regne med til sjøbruket i Øynes. Det gjelder utnytting av 

plantevekster i sjøen. Tare til husdyrfor skal vi omtale i 

kapitlet om husdyrholdet. Men også andre planter ble utnyttet: 

ålegras, tang og skråma. 

Ålegraset var det viktigste. Det er en plante med lange, tynne 

blad som vokser på lune leirvåger. Ålegraset forsvant ca. 1925, 

en sykdom spredte seg i sjøen (58). Ålegraset ble solgt i byen 

til stoppmateriale i møbler. Retten til ålegraset var fordelt 

ved utskiftingene etter matrikkelskylda. De som ikke selv hadde 

rett til ålegras, kunne kanskje få slå hos en av naboene. Åle

graset ble slått rett etter slåttonna. De satt i bakskotten på 

båten og slo, på fjære sjø. Enten ble graset raket sammen straks 

med ei rive, eller de kunne sette garn til å fange det opp. 

Ålegraset ble tørket på holmene. Det ble buntet og solgt i byen. 

Enten kunne de selge i smått til en og en madrass, eller de 

kunne selge hele partiet til en oppkjøper. En av kjøpmennene i 

Øynes var kommisjonær for ålegras, men det høres ut til at de 

fleste tok det med til byen og solgte det der. 

En eldre informant sier at de kunne ha 30-40 våger (18 kg) og de 

fikk kanskje kr. 2,50 pr. våg. 
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Skråma er en tareart som ble tørket og b rent til aske. Aska ble 

solgt og utnyttet som råstoff i industrien (til jodproduksjon) . 

Skråmaen ble skåret på fjære sjø og tørket på berget. Under 

tørkingen måtte det ikke komme regn til. Den tørre skråmaen 

ble brent til aske, og brenningen var en liten kunst, sier en av 

informantene. Det skulle ikke komme luft til under brenningen, 

de måtte hele tiden legge på mer så ikke flammene slo opp. 

Skråmaen nærmest smeltet, og "aska" ble en svart klump. 

En informant sier at han fikk 5 kr. for 50-60 kg aske, det var 

en seksringlast tare. Skråmaaske ble levert til en av kjøpmennene 

i Øynes. 

Det var helst halvvoksne barn som tok skråma, men det var også 

andre som tjente noen ekstra penger på skråmaen. Ålegraset 

derimot var noe de fleste så seg tid til å "bale med". Det var 

en inntekt de regnet med, sa en informant. 

Ålegras og brent skråma hører til arbeidslivet i begynnelsen av 

århundret . Omkring 2.verdenskrig begynte man å selge tørka tang. 

En mann på Sævrøy var kommisjonær og leverte til fartøy fra en 

tangrnelfabrikk i Haugesund. 

I slutten av 1960-åra ble det startet en tangrnelfabrikk i Øynes. 

Årssyklus i fiskeriene og jordbruket. 

Folk i Øynes deltok i en rekke ulike fiskerier. Ved siden av 

fiskeriene var det også en rekke andre aktiviteter som hadde· 

sin plass, det var torvtaking og jordbruksarbeid. 

I fig. 23 er de viktigste fiskerienes plass i årssyklusen frem

stilt skjematisk. Det viktigste av fiskeriene, vinter- og vår

sildfisket, foregikk på en tid av året da det ikke korn i veien 

for jordbruksarbeid. Men de fleste andre fiskeriene foregikk 

i sommerhalvåret, samtidig med en rekke aktiviteter i jordbruket, 

La oss se hvordan året kunne forløpe for folk i Øynes. 

Fiskerne kom hjem fra vinter- og vårsildfisket i midten av mars, 

eller litt seinere. Våronna begynte i begynnelsen av april, og 

de som hadde laksefiske, måtte gjøre istand laksenøtene som skulle 
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i vannet ca. 20. april. Laksefisket ble da drevet til ut i juni, 

kombinert med våronn og torvonn. Det var også nødvendig for de 

fleste å hente mye lyng og tare i april og mai . Forsanking og 

åkerarbeid kunne kombineres med en rekke fiskerier. Palefisket 

begynte så smått, og fram til 1920-åra ble hummerfisket også 

drevet på forsommeren. Forfangsilda var ventet på den tiden av 

året, og sommernotlagene tok turer i omegnen og så etter silde

stimer om kvelden. 

Når torva var i hus i slutten av juni, kunne de dra på brisling

fiske ei ukes tid, så begynte slåtten i begynnelsen av juli. Da 

dro de fleste hjem, men de som var sikre på at kona og ungene 

klarte slåtten alene, fortsatte fisket uavbrutt. Men alle mann

folkene dro ikke på brislingfiske. De som ikke dro avgarde 

kunne drive palefiske og ålefiske hjemme. De notlagene som ikke 

var med innover fjordene etter brislingen, kunne lete etter 

brisling og småsild hjemme, og makrellfisket begynte også. 

Makrellen kunne taes både med not og garn. Etter slåttonna var 

det arbeid med ålegraset, den gangen det sto på. August var en 

stille måned i jordbruket, og da ble fisket drevet mer intenst 

enn ellers på sommeren. De som hadde vært hjemme og tatt slåtten, 

kunne dra på brislingfiske igjen, og de som var hjemme, kunne 

drive hjemmefiskeriene mer intenst. Særlig palefisket var viktig 

i august. I ledige stunder om sommeren måtte en også ta seg tid 

til å gjøre vedlikeholdsarbeid på bygningene. I september skulle 

korn, håslått og poteter i hus, og de som hadde vært på brisling

fiske korn hjem. De første dagene i oktober skulle de helst ha 

gjort unna tresking og rensing av kornet, slik at de kunne ta det 

med seg til mølla når de dro innover til Masfjorden for å hente 

sauene fra fjellbeite. 

De som dreiv med krabbefiske startet med det allerede i september, 

men fiskeriene .om høsten startet for alvor med hurnmerf isket 

midt i oktober. Da startet også rusefisket etter torsk som fort

satte fram til jul. 
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Figur 23 . Årssyklus fo r de viktigste fiskeriene og jordbruks
arbeid e ne i Øynes, ifølge intervjuene. Vikt ige fiskerier er 
marke rt med h e ltrukket linje, mindre viktige fiskerier med brutt 
lin j e. 

Oppsummering om andre fiskerier og annet sjøbruk. 

Av de 16 fi skeriene som er vist i diagrammet på fia.16 er 10 

omtalt her, og 8 av disse hadde stor betydning i mellomkrigs

t ide n . Av dem ble v inter- og vårsildfisket omtalt i forrige 

del a v kapitlet. Vi har også nevnt rekefisket , som heller ikke 

hadde s tor betydning. Fiske etter k rabbe og ål hadde bare ube

tyde lig betydning i Øynes i mellomkrigstiden sammenlignet med 

Aus trheim 1947-48. 
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De fleste fiskeriene i Øynes bortsett fra vinter- og vårsild

fisket foregikk som heimefiskerier. Et unntak var småsild- og 

brislingfisket, som imidlertid bare ble drevet i særlig grad 

av 2 notlag fra Øynes. Da ble for en stor del anvendt de samme 

nøter, notbåter og fartøyer som ble brukt til vinterfiske. 

I tillegg trengte man trengder, låsenøter for brisling. Langøy

laget fikk snurpenot for brisling ca. 1928. Brislingfisket ble 

ofte avbrutt p.g.a. slåttonna hjemme, men enkelte dreiv fiske 

hele sommeren og overlot jordbruket til kvinner og barn hjemme, 

særlig om de hadde sønner i 14-15 års alderen. 

Men det var mange som klarte seg med heimefiskeriene om sommeren. 

Noen av dem ble også drevet med landnot. I dette fisket etter 

sild og makrell på de hjemlige kastevåger om sommeren, vises 

det intime forholdet mellom fiske og jordbruk i Øynes. Med 

kastevåg~ne så nær at de kunne kontrolleres hjemmefra, var det 

mulig å utnytte sjansene til fangst når de var der og ellers bruke 

tida til jordbruksarbeid. 

Laksefisket skiller seg ut fra de andre fiskeriene ved at retten 

til fiske er knyttet til landet. I Øynes tilhørte lakseretten 

matrikkelgarden, og partene i gardenes lakselag var tilnærmet 

proporsjonal med matrikkelskylda. Det var ialt 4 lakselag i 

Øynes, og ett av dem leide lakserett av garden Austrheim. Lakse

fiske var det viktigste fiskeriet i mai og juni for mange, og 

det hadde den fordelen at det lett lot seg kombinere med jordbruks

arbeid. 

Felles for laksefiske, brislingfiske, landnotfiske heime etter 

sild og makrell var at disse fiskeriene foregikk med store, kost

bare redskaper som krevde kapital og organisasjon av mange 

fiskere. Dette har begrensende virkning på deltakelsen. Andre 

fiskerier kunne lettere samle større deltakelse fordi fiskelagene 

besto av en eller to mann oftest fra samme familie. Det gjelder 

særlig hummerfisket, torskefisket og makrellfisket med garn~ 

de fiskeriene som betydde mest i mellomkrigstiden. Det var 

fiskerier som også ga pengeinntekter og var en åpen mulighet for 

de unge som i mellomkrigstiden ufrivillig ble boende i Øynes av 

mangel på andre muligheter. Særlig i hummerfisket var det hard 

konkurranse. 



- 162 -

Et fiske som også var fritt og krevde billig redskap var pale

fisket. Men det ga ikke salgbare produkter, selv om det var 

et viktig fiske for eget husbruk og i noen grad skaffet varer 

som kunne avsettes i fjordbygdene. 

Vi har også nevnt at sjØplantene ålegras, skråma og tang var 

ressurser fra sjøen som ble utnyttet. Eiendomsretten til åle

graset var fordelt. Inntil ålegraset forsvant i 1920-åra, var 

ålegrasslåtten et fast innslag i årssyklusen, etter høyslåtten. 

Å brenne skråma-aske var det særlig større barn som skaffet 

seg inntekt på. Tang fikk særlig betydning som industriråstof f 

etter siste krig" 

I vinter- og vårsildfisket ble fartøyene anvendt hvert år enten 

som losjementsfartøyer for notlag, til drivgarnsfiske eller ti l 

sildeføring. Om sommeren var det bare i brislingfisket noen . 
dekkede fartøyer direkte ble anvendt. Ellers var det ikke an-

vendelse for dem i de andre fiskeriene vi har nevnt som sommer

og høstfiskerier. Mange av skøytene og kutterne fra Øynes lå i 

ro mye · om sommerene. De kunne ha sm&turer i frakteoppdrag f or 

naboer som trengte mye trematerialer eller sand. Noen turer i 

vedtransport kunne det bli. Noen fartøyer gikk årlig med 

brisling fra fiskefeltene til hermetikkfabrikkene. Eierne av 

fartøyer kunne "spekulere" i salg på bygdene av salt, nordlands 

feitsild eller selge annen fisk, eller de kunne kjøpe og salte 

sommersild - det var åpne muligheter for vinning eller tap. 

Bergen trengte ferskfisk også om sommeren, brønnfartøyene var 

i bruk også da. Ble det tatt makrellfangster hjemme, trengtes 

det fartøy for å frakte fangsten til byen. Men også mange, om 

ikke de fleste, av dem som eide fartøyer deltok i heimefiskeriene 

om sommeren. 

Produksjonsut~tyr og gjeldsforhold i mellomkrigstiden. 

For å finansiere større produksjonsutstyr som fartøyer og nøte r 

ble det oftest opptatt lån i bank, enten for hele eller det 

meste av beløpet. Naboene var kausjonister, alle for en og en 

for alle, eller det ble tatt pant i fast eiendom eller far t øy . 
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En informant som samme n med en nabo kjøpte ei 3 å r gammel 40 fot 

skøyte i 191 2 , oppgir at de da betalte 1800 kr. fo r den. Aret 

etter kjøpte de motor til den og beta lte 4000 kr. I de neste åra 

gikk pengene ned i verdi, og fortjenestene ble store. Det var 

ingen sak å betale tilbake det som var lånt på noen få år under 

høykonjunkturen. 

Verre var det for dem som var seint ute og tok opp stort lån og 

kjøpte fartøy de åra da inflasjonen hadde kommet lengst. En a v 

informantene kjøpte ei skøyte for 20000 kr. sammen med to nab oer 

ca. 1919. Det var da en gammel båt allerede og bare på 38 fot . 

Min informant betalte på sin del av lånet helt til ca. 1933. 

Men han mente at skøyteparten i oppgjøret dekket avdrag på l å n 

samt vedlikehold. En annen kjøpte ei skøyte på 42 fot, bygd i 

1911, for 15000 kr. i 1919, rett før det ble nedgangstider. 

12000 kr. lånte han i Austrheim og Fedje Sparebank, og ca. 1 9 34 
y 

da han solgte skøyta for 4500 kr. sto det enda 3000 kr. igjen på 

lånet. 

De vanskelige gjeldsforholdene som jeg her har nevnt eksempler 

på skyldes paripolitikken som ble ført i 1920-årene. Kronas 

verdi skulle opp til 1914-nivå. Den stadig høyere kroneverdien 

var en ulykke for alle som hadde gjeld fra inflasjonstiden. 

De måtte betale tilbake svært mye verdifullere kroner enn de 

hadde lånt. Og dertil var det vanskeligere tider å tjene penger. 

Dette er forhold som også gjelder de som hadde lån på jordbruks

eiendommer. (59). 

Det inntrykk man får av panteregisteret er at jordeiendommene 

ikke var overforgjeldet (60). Tvangsauksjon nevnes bare 

4 ganger i mellomkrigstiden. Mange bruk var også uten skyld. 

En informant som tok opp lån på 5000 kr. da han kjøpte et av 

de større brukene i Øynes i 1931, sa at de måtte tenke på de t 

at de skulle betale avdrag og renter og skatt på bestemte tide r . 

De prøvde å ordne seg så de hadde et ungdyr å slakte da. 

Hvordan var forholdet mellom verdien av produksjonsuts tyret i 

jordbruk og fiske? I 1925 ble "l/16 i Øksnes notbruk med til 

hørende nøter, notbåter og andet tilbehør" verdsatt til kr. 5 0 0 

(61) . Ut fra dette skulle vi kunne verdsette Øksnes notbruk 



- 164 -

til kr. 8000. Da var nøtene noen år gamle, og kroneverdien var 

mye høyere enn i 1920. Verdsettelsen antyder at notbruket kunne 

være omtrent like mye verdt som et fartøy. Øksnes notlag var 

spredt på mange hender, og hver notpart representerte langt 

mindre verdi enn 1/3 eller 1/2 av et fartøy. Men de fleste 

notbrukene ble nedbetalt før de dårlige tidene kom, så de repre

senterte ingen betydelig gjeldsbyrde. 

Også andre redskaper utgjorde betydelige verdier. "1/16 av 

Øksnes lakselags laksebruk med tilbehør" verdsettes i samme 

arrestforretning til kr. 250, altså kr. 4000 tilsammen for 

4-5 kilenøter (62). 

De fleste av brukene på Øksnes hadde imidlertid dobbelt så store 

notparter som det omtalte, tilsammen hadde altså de fleste av 

brukene på Øksnes notparter hver seg for ca. 1500 kr. i 1925, . 
1000 kr. for en hel notpart i Øksnes notlag og 500 kr. for en 

hel notpart i Øksnes lakselag. 

Sammenlignet med jordeiendommene i Øynes utgjorde fartøyene og 

notlagene betydelige verdier. Jordeiendommene ble ofte solgt 

til slektninger, og prisene viser da ikke eiendommenes reelle 

verdi (63). I to tilfeller ble bruk solgt til ikke-slektninger. 

Det ene var et bruk på under 20 da jordbruksareal som det ble 

betalt 4000 kr for, dertil kom løsøre for 1800 kr, og av løs

øret utgjorde notpartene 750 kr. Dertil kom kår med verdi 

kr. 1000. 5-6000 kr. ble det altså betalt for bruket uten not

partene (64). 

Et av de større brukene i Øynes ble solgt til ikke-slektninger i 

1931 for 3500 kr, samt kår til verdi kr. 500 (65). Det var bare 

med bygninger, ikke løsøre eller notparter. Men i 1931 nærmet 

krona seg verdien i 1914, slik at det ble betalt mest for dette 

bruket. 

Som svært upålitelige verdianslag over båter,nøter og jordeien

dommer, kan vi da sette, regnet i 1925-kroner: 
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Et vanlig gjennomsnittsbruk på 15-25 da 
jordbruksareal 

Notpart, notlag med 8 hele parter 

Laksenotpart, 4-5 kilenøter 

1/3 part i skøyte til verdi ca.10000 kr. 

ca. 

ca. 

ca. 

5 - 7000 kr. 

1000 " 

500 " 
3000 li 

Denne sammenligningen betyr at de fleste bruk hadde en større 

verdi i jordbruksenheten enn i fiskeredskaper og fartøyer. 

Bare for enkelte av bruksenhetene, hvor enten hele fartøy 

eller notlag var i en families eie, var verdien i sjøbruket 

større enn i jordbruket. Men på de nye brukene kunne det bli 

omvendt fordi jordbruksenheten hadde liten verdi. 

Produksjonsutstyr som koster penger setter krav til avkastning. 

Produksjonen må gi en rimelig arbeidsfortjeneste samtidig som 

den betaler produksjonsutstyret. En fisker må få så stor be

taling for fangsten at han kan betale båt og redskap, deretter 
~ 

må det være igjen nok til å leve av. Med et lån på ca. 7000 kr. 

som skal nedbetales på 12-13 år, må det hvert år avsettes 

ca. 600 kr. til renter og avdrag. Et lån ved overdragelse av 

jordeiendom har man lenger tid til å nedbetale, og dermed blir 

ikke avkastningskravet så stort. 

Produksjonsutstyret til fiskeriene var mer ulikt fordelt enn i 

jordbruket. Dette hadde til følge at mange arbeidet for andre 

i de store fiskeriene, som lØtere. I de mindre fiskeriene, som 

ikke krevde så kostbart utstyr, arbeidet fiskerne selvstendig 

med egne redskaper. 

Kontantinntekter fra fisket. 

Alle i Øynes hadde et visst behov for kontantinntekter i mellom

krigstiden. Det var en rekke nødvendige matvarer man ikke 

produserte selv, og dessuten skulle produksjonsutstyret fornyes 

og holdes ved like. Kontantinntektene ble for de fleste hentet 

utelukkende fr~ jordbruk og fiske. 

En av informantene som pleide være med Langøylaget på fiske 

både vinter og sommer, sier at luten pleide bli ca. 300 kr. om 

vinteren og like mye om sommeren. Det·gjelder midt i 30-åra da 

krona sto hØyt i kurs. Andre informanter oppgir også gjerne 
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300 kr. som lut på vinter- og vårsildfisket i 1930-åra. Lakse

fisket ga 2-300 kr. årlig pr. bruk på Krossøy, og 100-130 kr. 

på Øksnes. Hummerfisket kunne kanskje gi 100-200 kr. pr. mann . 

Disse tallene virker ikke urimelige sammenlignet med de inn

tektene som oppgis for Austrheim i "Den kommunale skatte

likninga 1938/39 (inntektsåret 1937)". 

Fiskeriene og sjøbruket i en utvikling over 100 år. 

Om vi nå ser på fiskeriene i en utvikling over tid, vil de mulig

hetene fiskerne i Øynes til enhver tid valgte i grove trekk av

tegne seg. Vi kan tenke oss fiskerbonden i Øynes vurdere sine 

muligheter til å tjene det som jordbruket ikke kunne skaffe. 

Hvilke fiskerier skal jeg delta i for å tjene det vi trenger 

vurdert ut fra inntektsmuligheter og kostnader~ I jordbruks

onnene kostet det mer å fiske fordi arbeidskraften også kunne . 
anvendes i jordbruket. Lange reiser tok tid og var farefulle, 

dessuten gikk det grenser ved ukjente farvann. Vi har tidligere 

framholdt at endringer som kunne skape nye situasjoner var hoved

saklig av tre slag, ressursmessige, teknologiske eller markeds

messige (s. 88 ) dersom vi ikke regner med endrede behov hos 

fiskerne i form av utbyttets mengde eller art, f.eks. ved at 

behovet for penger Økte. 

Vi vet lite om fiskeriene i Øynes omkring 1865-70. Den gang 

· var nok sildefisket det viktigste, og den sildeperioden som 

da tok slutt, hadde vart i ca. 60 år (66). Vi har tidligere 

nevnt den kritiske situasjon som oppsto da silda forsvant i 1870. 

Som vi skal se i kapitel om selvforsyningsgraden i åkerbruket, 

var man den gang i normale år selvforsynt med korn og poteter 

i langt høyere grad enn seinere, og en vesentlig del av det 

resterende behov for poteter ble dekket ved byttehandel med de 

indre bygdene. Som vi skal se hadde man ikke så mye husdyr

produkter å selge. Det som da manglet skulle dekkes ved fiske. 

Denne siste del av behovet ser ut til å ha vært vanskelig å 

dekke siden man måtte basere seg på årlig deltakelse i fiskerier 

i Nordland, enten det var feitsildfiske eller Lofotfiske. 

Feitsildfisket foregikk sommerstid og ga også de som var hjemme 

et ekstra arbeidspress. Også på denne tiden foregikk det vårsild

fiske "søra" og "nora", solsildfiske har vi også nevnt, men ut

byttet fra sildefiskeriene ~ar dårlig. 
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Heimefiskeriene var i vesentlig grad rettet mot markedet i de 

indre bygdene. Man trengte en rekke varer derfra i bytte for 

fisk, trematerialer av ulike slag, bark og never, og ikke 

minst poteter fra Sognefjorden (tab. 51). Fisken til denne 

byttehandelen ble det ikke stilt de samme krav til som på 

markedet i byen. Vi kan tenke oss et utvidet fiske etter sei, 

pale og lyr, kanskje også annen fisk som brosme, lange, uer og 

torsk. Fiskerne hadde selv arbeidet med å salte fisken. 

Heimefiske for salg på "pengemarkedet" hadde også sin betydning. 

Saltfisk fikk man solgt noe av også der~ For hummer og laks 

var det samleplasser på Fedje og Kjelstraumen, levende og salt 

torsk o.l. fisk kunne man ta med til byen. Byens størrelse og_ 

den dårlige kommunikasjonen begrenset markedet der. Sommersild 

og makrell var det vel marked for i byen den gang også. 

Silda ke1nl tilbake fra århundreskiftet og for fullt fra 1914. 

Nordlandsfisket hadde tatt slutt. Byttehandelen med de indre 

bygdene tok slutt etter hvert som en trengte mindre av varene 

derfra. Poteter dyrket man nok av selv nå etter at kornproduk

sjonen var blitt mindre. Trevarer trengte man fortsatt. Stadig 

mindre byttehandel førte til at fiske til byttemarkedet i de 

indre bygdene ble mindre nødvendig. Men man trengte selvfølgelig 

fortsatt fisk til eget bruk. 

Tidligere var markedet i byen pegrenset. I 1890-åra vokste byen 

sterkt, og omkring århundreskiftet kom det dampbåtrute også til 

Øynes og Fedje, og fiskehandlere som tok seg av transport og salg 

åpnet markedet. Det ser ut til at fiskerne i Øynes la seg sær

lig etter torsken for ferskfiskmarkedet i byen disse åra. Hummer

fisket ble viktig, og da ålegraset og mye av torsken forsvant, 

ble det enda viktigere. I 1920-åra skiftet hummerfisket plass 

fra våren til høsten. De første hermetikkfabrikkene kom og ble 

etter hvert en. viktig avtaker for brisling, småsild, makrell og 

pir. Krabbe ble det marked for etter hvert, særlig etter 

2.verdenskrig. 

Ressurser, marked og teknologi - alle qisse tre faktorene hadde 

endret seg fra siste halvdel av 1800-tallet til mellomkrigstiden. 

Ressursene var bedret da silda kom tilbake. Det var ikke lenger 
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nødvendig å søke etter nordlendingenes feitsild og skrei. 

Markedet i byen og Europa hadde blitt større. Nye markeder 

var skapt med hermetikkindustrien. Teknologien ble endret. 

De nye store vinternøtene og dekkede fartøyer med motor 

skapte en helt ny situasjon fra 1910 til 1920. Mindre motor

båter, som notbåter under sildefisket og i heimefiskeriene, 

gjorde etter hvert arbeidet lettere og kunne Øke produktiviteten. 

I Øynes omkring 1865 må vi tro at hver fisker selv sto for sin 

kontakt med sine kunder i fjordbygdene og selv sto for transpor t 

og salg av det meste av sine produkter til .byen. Øynes' fisker

bønder hadde hver sine kontakter mot fjordbygdene og byen. Fra 

tiden omkring 1900 og utover fikk vi qruppen fiskehandlere i 

Øynes. Fiskerne ble spart for arbeidet med salg av sine produkter, 

og handelen ble overtatt av spesialister. Men med fiskehandlerne 

ble samfunnet i Øynes mindre homogent, det ble større forskjeller . 
mellom folk innen bygda. Handelen som ble drevet av fiske-

handlerne og fehandlerne var omgitt av hemmelighetsskremmeri. 

"Når en snakket med dem, hadde de bare tap", sier informantene. 

Etter 2.verdenskrig deltok fiskerne fra Øynes i stor grad som 

lØtere på snurpere. I høyere grad enn tidligere eide ikke 

fiskerne fra Øynes i redskapen under sildefisket. De mistet 

noe av sin selvstendighet i forhold til tidligere. Derimot 

var det mange små fraktefartøyer som gikk i sildeføring eller 

bomsing under fisket, og mange var eid av folk fra Øynes. 

Heimefiskeriene fortsatte stort sett som i mellomkrigstiden, 

skal vi dØmme etter fiskeritellingen 1948, og merkeregisteret 

viser et stadig større antall åpne motorbåter i Øynes i åra 

etter krigen. Men jeg har undersøkt lite om utviklingen av 

fiskeriene i Øynes etter ca. 1950. Inntrykket er imidlertid 

at fisket har betydd stadig mindre, særlig etter at silda tok 

slutt i 1950-åra. 

Da silda tok slutt, mistet også fraktefartøyene i Øynes et vik

tig fraktmarked. Men fra den tid har fraktflåten i Øynes 

stadig fått større fartøyer, slik at d~n i 1973 besto av 

5-6 fartøyer på ca. 400 tdw. 
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I Øynes var det i mellomkrigstiden og tidligere hovedsaklig 

fiske og jordbruk som tilsammen skulle utgjøre et levebrød. 

Jordbruket var en vesentlig del. Indirekte kan vi gjennom 

jordbruket få bedre rede på fiskerienes betydning. Men vi 

vil også noe mer med neste kapitel, for jordbruket var hver

dagen for dem som var hjemme bestandig, nemlig kvinnene og 

barna. 
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Foto 10. Tegning etter et garmnelt fotografi, tatt ca. 1912-13. 
T.h. kutteren "Fightful", videre to storebåter og skøyta 
"Duen" på Langøy havn. Kutteren og skøyta ble bl.a. brukt til 
makrelldorging i Nordsjøen. Ved havna sees ei notbu og flere 
torvhus og naust. Originalfotografi hos Nils Krossøy. 

Ukjent fotograf Tegning: forf. 

Foto 11. Den samme notQua som på foto 10 t.h., men den er mye 
f orlenget, et uttrykk for Økningen i redskapsmengden på Langøy 
under l.verdenskrig og i mellomkrigstiden. 

fot.: forf. 





Foto 12. Notbua til 
Øksnes n~tlag. Den ~le 
kjøpt fra Fedje og opp
satt her ca. 1930. 
l.etg. ble brukt til 
naust for notbåtene, på 
loftet ble nøtene opp
bevart. På Horsøy
skjæret som vi ser i 
bakgrunnen, hadde not
laget ei nothengje til 
å tørke nøtene på. Not
hengja erstattet tørk
ing av nøtene på marka, 
"valling av nota". Det 
skjedde på notvollen 
bak nothuset. 

fot.: forf. 

Foto 13 og 14. 
Notbåt tilhørende 
Øksnes notlag. Dette 
var den minste not
båten, og den ble brukt 
som orkastebåt til 
vinter- og vårsild
fisket og som notbåt 
til sommernotfiske. 
Legg merke til 2 par 
med tollepinner fdran 
i båten, midtrommet 
med plass til nota 
og gavlen med notrull 
akter. 

fot.: forf. 
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Fo to 15, 16, 17, 18. Foto 15 og 16 (Øverst) foto 17 og 18 
(nederst) . 
Fo to 15. Plantekagger som ble brukt til å sette fast stengenøter 

og trengder. 
Fo to 16. Dregger (A4-ark til målestokk). 
Foto 17. Skimle. 
Foto 18. Flædn, noen av dem med initialer til noteierne for 

å markere hvem som eide bolkene i nota. Nå har 
ungene kuttet dem løs fra nøtene. 

Fot.: forf. 
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Foto 19. Nils Krossøy demonstrerer fiske med trover. 
Vanligvis var man to i båten og den som satt på akter
tofta holdt travene. I dårlig vær kunne begge ro. 
Var man alene, satt man på aktertofta og rodde. Et 
vanlig fiske for å skaffe kokefisk, vinterforsyning av 
tørrfisk og teinemat til hummer-,krabbe- og rusefiske. 

Fot.: forf. 

Foto 20. Sævrøyvågen, en av kastevågene i Øynes. De 
kunne kaste ved munningen av vågen eller innenfor holmen 
midt i bildet. Derfra kunne nota draes innover fra land 
på begge sider. 

Fot.: forf. 
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Foto 21. Nils Krossøy egner line. Han hadde 
fått sild på garn om natta, og endel av silda 
ble brukt til agn. 

Foto 22. Edvard Korsøen trekker ruser. 
Fangsten i 4 ruser ble 2 hummer den 
dagen. 

Foto 23 (t.v.). Malvin Sævrøy gjør 
istand noen hummerteiner til sesongen. 
Stor fangst regnet han ikke med . 
Mange naust i Øynes inneholder 30-40 
teiner av den sorten vi ser her. 

fot.: forf. 
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Foto 24. "Traust", ei skøyte som hørte hjemme på Langøy fra 
1930-åra ti l et t e r krigen. Etter krigen ble den forlenget, 
og her er de n utrustet til brigdefisket. 

fot. etter Evensmo:"Englandsfarerne" 

Foto 25. "BalØy", en av fraktefartøyene som nå er den 
dominerende de l av sjøbruket i Øynes. Her ligger den 
ved kaia h jemme på BalØy. 

fot.: Forf. 
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Kap .8 JORDBRUK 

Vi har allerede behandlet jordbruket i en rekke sammenhenger. 

I kapitlet om bruksstrukturen så vi at Øynes hadde forholdsvis 

små jordbruksenheter, sammenlignet med kommunene Austrheim og 

Lindås. Vi har sett at de fleste mannlige hovedpersonene i 

folketellingene kalte seg både gardbruker og fisker, noen få 

hadde endog jordbruk som eneyrke, om vi skal tro folketellingene. 

Om arbeidsfordelingen innen husholdningen hØrte vi at kvinnene 

hadde ansvaret for stellet av husdyra, mens mennene oftest del

tok i onnene innen jordbruket. I kapitlet om fiskeriene så vi 

hvordan sommeren for mennenes vedkommende vekslet mellom del

takelse i jordbruksarbeid og en rekke fiskerier. 

Jordbruket omfatter både husdyrhold og åkerbruk. Fra åkerbruket 

får vi en naturlig overgang til de siste kapitlene som omhandler 

selvforsyningsgraden i jordbruket og behovet for matvarer uten

fra. Å skaffe brensel var et problem i det skogløse Øynes. 

Løsningen var, som de fleste steder i denne delen av landet, 

å ta torv. Derfor hører også omtalen av brensel under kapitlet 

om jordbruket, . dersom vi ikke legger annet i ordet jordbruk enn 

en motsetning til sjøbruk. La oss begynne med torvtakinga. 

A Torvt1k~i~n~g--~---~~---~~~~~~~~~---~~~~~~ 
Til et minimum av husoppvarming og koking var det nødvendig med 

et visst kvantum brensel hvert år. I det skogløse området langs 
~ 

kysten som Øynes var en del av, var torv det vanligste brenselet. 

Torv er myrjord, og torvmyrene var fordelt spesielt ved ut

skiftingene, slik at brenselet skulle være fordelt etter matrikkel

skylden, innen den enkelte garden (1). Brenseltorv var blitt en 

svært knapp ressurs enkelte steder ved kysten hvor det bodde 

mange folk, og der kunne de gå så langt som å skrape lyngtorva 

av fjellet og brenne den (2). Så knapt var det ikke i Øynes, men 

på enkelte garder, slik som på Krossøy og Sævrøy, var nesten all 

torv oppbrukt ved århundreskiftet. I mellomkrigstiden var det 

bare garden Rongevær som hadde torv i Øyane, og folk på de andre 

gardene kjøpte det de trengte der. Nesten alle i Øyane hentet 

dermed torv på øya Lyngoksen, som ligger ytterst mot Fedjefjorden. 

Et par brukere kjøpte torv av garden Austrheim fra Store Langøy. 

På gardene Øksnes og Rebnor hadde de torv selv, men det var 

enkelte bruk som måtte kjøpe av naboene. 
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I myrene var det ved siden av torv også rot, røtter og hele 

stammer av gamle trær som lå i myrene. Ifølge Lindåsprosjektets 

pollenanalytiker er det meste av disse røttene fra den gang lyng

heiene var skogkledde for ca. 2000 år siden (2). Stor lyng, 

revelyng, ble også brukt til brensel i en viss grad. Reve

lyngen er å oppfatte som et slags reservebrensel som kunne 

samles året rundt. Driv-ved ble også brukt som brensel. Ved 

ble det kjøpt lite av, men det ble· mulig å ta med litt fra 

Masfjorden når folk hadde større båter. For enkelte hushold 

fikk denne veden en viss betydning ved siden av torv i mellom

krigstiden. 

Omkring 1960 ble det slutt på å bruke torv til brensel. Noen 

år brukte folk koks og ved, men det var da bare kort tid for 

de fleste la inn oljefyr. Elektrisitet begynte også å bety 

endel dq den kom i 1950-åra. 

Ved siden av at hele garder manglet torv til brensel, hadde 

heller ikke de nye brukene som var ryddet i utmarka rett til 

torvtaking i moderbrukets utmark. For dem som ikke hadde 

brenseltorvressurser selv, kostet torva noe, enten kunne den 

betales i penger, men ofte ble det ordnet slik at man ga hjelp 

igjen til den som eide torvmyra, slik at de som solgte torv mer 

eller mindre ble spart for torvonnarbeidet selv. 50-60 kr. 

kostet det å kjøpe torv til en husholdning. 

I motsetning til vedhogging kan ikke torvtaking legges til en 

stille tid på året. En må passe på at torva får ligge til tørk 

i de ukene av året som erfaringsmessig er av de tørreste. Torv

myra må heller ikke være frosset og torvonna må ikke korrune i 

veien for et arbeid som er enda viktigere, nemlig våronna hjemme. 

Ser vi på kurven for gjennomsnittsnedbør for årets måneder for 

Hillesøy fyr (nærmeste målestasjon) (4), ser vi at nedbøren er 

minst i mai, deretter Økende og når maksimum i oktober, der

etter fallende, stort sett, utover vinteren og våren. 

Informantene sier at de tok torv omkr~ng 17. mai, helst før, men 

oftest etter, det kom an på hvor tidlig de klarte å bli ferdige 

med våronna hjemme. To av informantene sier det har hendt at de 

tok torv sist i april også. 



- 185 -

Før de begynte å spa torv, prøvde de å lede noe av vannet ut slik 

at arbeidet ble lettere. De begynte i enden av myra, der hvor 

det var lettest å grøfte ut. Selve torvspadinga kunne foregå på 

to måter. Den ene måten var å spa opp torva ovenfra etter at 

"grØntorva" var fjernet. Det ble da ei dyp torvskåre. Etter 

hvert som de gravde fylte torvskåra seg med vann. Den andre 

måten var å lage en "benk", da sto de nede i torvskåra og ut

videt denne til sidene. Å stå i torvskåra og spa var mannfolk

arbeid, mens kvinnene la de oppspadde torvstykkene på ei trille

bår og kjørte til et tørrere sted i nærheten, hvor torvstykkene 

ble lagt utover bakken til tørk. Var de to karer til å spa, tok 

arbeidet 3 dager, sier en informant. 

Når det lei noen dager og torva var blitt så tørr at den hang 

skikkelig sammen, .skulle den "krakkes". Da ble to eller flere 

torvsty~er satt mot hverandre. De krakka torva for at den 

skulle komme opp fra bakken og tørke lettere. Ca. 14 dager 

gikk det fra de la torva utover til de krakka. 

Omkring jonsok er torva vanligvis tørr. Da skal den bæres inn i 

torvhuset som lå ved torvmyra. De som tok torv på steder det 

var lett å frakte den hjem med båt, hadde ofte ikke torvhus i 

marka; de tok torva hjem i båt på sommeren og oppbevarte den da 

enten i naustet eller i et eget torvhus som sto sammen med de 

andre sjøhusene. 

Men kom det mer regn enn vanlig i mai og juni, måtte de kanskje 

la torva stå ute til tørk lenge utover sommeren. De sommerene 

det var dårlig torvtørk, satset de på å få tatt røtter isteden. 

Transporten av torva hjem foregikk enten med båt eller den ble 

båret i kiper gjennom marka, ettersom det var lagligst. Fra 

Lyngoksen måtte torva fraktes inn om sommeren. De bar torva i 

kiper fra toppen av øya og ned til båtene . I båten satt en mann 

og stablet torva. Var det "mossatorv", kunne farmen bli stor, 

men var det "koltorv", ble farmen mindre. 3-5 dager tok det å 

frakte torva fra Lyngoksen til Krossøy, når de skulle ha 

8-10 båter innover. 
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På Øksnes førte de noe torv hjem i båt og la den i naustet, 

det var den torva de tok nærmest Ulvika. Ellers hadde de 

fleste brukene to torvhus hver i marka, og mesteparten av 

torva ble båret inn der om sommeren og stort sett henta etter 

hvert som de trengte. Å hente torv var et daglig arbeid hele 

vinteren for alle, enten de hadde torvhuset i marka, el~er 

sammen med sjøhusene. 

De regnet at de trengte ei kipe torv pr. dag, og de fyrte fra 

midten av oktober til ca. 1. mai. Behovet varierte selvfølgelig 

om en hadde to stuer som skulle varmes opp.· Men også om sommeren 

gikk det endel brensel til koking. 200-300 kiper (a ca. 40 kg) 

ser ut til å ha vært mest vanlig, men noen trengte litt mer. 

Andre klarte seg med litt mindre, men da kjøpte de gjerne litt 

ved også . 
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B Husdyrhold 

I dette kapitlet skal vi først se hvordan sammensettingen og 

fordelingen av husdyra var innen området og hvilke endringer 

som har foregått fra tellingene 1865 og -75 til tellingene i 

mellomkrigstiden og etter siste verdenskrig . Deretter skal 

utnyttelsen av de naturressurser som har størst betydning for 

februket behandles; beite og for. Rettigheter og fordelingen 

av ressursene vil stå sentralt. Til slutt skal vi forsøke å 

få et overblikk over husdyrproduktene, særlig i mellomkrigs

tiden, deres mengde, hvordan produksjonen og salget var ordnet, 

dessuten deres betydning i husholdningsøkonomien som naturalia 

eller salgsvarer. 

I første del av kapitlet skal vi kort ta for oss hver enkelt av 

husdyrartene. Vi vil kort sammenligne husdyrmengdene med tall 

for kommunen, for å se om dette kan understøtte de resultatene 

vi kom til da vi sammenlignet bruksstrukturene. Deretter vil 

vi se på hvordan husdyra var fordelt mellom bruksenhetene innen 

Øynes. 

Vi skal skissere rammene om et driftssystem for mellomkrigstiden 

og sammenligne husdyrtallene fra 1939 og 1948 med 1865 og -75 

og andre kilder for å se i hvilken grad driftsystemet har 

endret seg. For sauene vil vi utdype dette i avsnittet om 

beite, mens storfedriften utdypes mer i avsnittet om inneforingen. 

Austrheim Øynes 

Husdyr 1875 1917 1929 1939 1949 1875 1'939 

Hester 26 123 131 174 187 - 11 I 

Storfe 1217 1243 1285 1538 1360 173 170 
Melkekyr 883 827 859 873 928 124 93 

Sauer : '3093 2192 2501 2306 2270 447 355 
' 

Svin 4 94 235 183 192 - 13 
Avl svin 5 10 8 4 - - " 

HØns ? 1895 3194 2224 2545 ? 332 

Tabell 31 . Husdyrhold i Austrheim og Øynes ifølge jordbruks
tellingene. Tellingene 1875 og 1917 foregikk om vinteren og 
gjelder vinterbesetning, mens de seinere tellingene har fore 
gått om sommeren. For saue~ er det oppgitt tallet på voksne 
dyr, altså vinterbesetningen fra foregående vinter. 

1 9 49 

8 

148 
97 

274 

12 
-

158 I 
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Fig .24. Den prosentvise f ordeling av bruksenheter, husd;vr og 
;-ikerareal mellom bruksstørrelseklassene ifølge jordbrukstell
ingen ig39. 

Fordefingen bygger på tabell 33. 

Austrheim Øynes 

Husdyr 1875 1917 1929 1939 1949 1875 1939 

Hester 15 71 75 100 107 - 6 

Storfe 79 81 84 100 88 14 11 
Melkekyr 101 95 98 100 106 14 11 

Sauer 134 95 108 100 98 15 15 

Svin - - 128 100 105 - 7 

HØns 85 143 100 114 - 15 

1949 

4 

11 
1 1 

1 2 : 

6 '. 
I 

6 : 

Tabell 32 a . Husdyrholdets utvikling i Austrheim sett prosentvi s 
i forhold til 1939-nivå. For Øynes er det oppgitt stedets andel 
av kommunens husdyrhold. 

Vi bruker jordbrukstellingene for hele kommunen, altså Austr

heim ro/Fedje, bortsett fra for 1875 som er for Austrheim uten 

Fedje. Det er vist i tabellene. 

Hesteholdet Øket sterkt i Austrheim meilom 1875 og 1917, etter 

utskiftingene, og likeså etter at myrdyrkingen ble vanlig og 

det ble flere større åkre. Men Øynes hadde hele tiden lite 

hesthold i forhold til resten av kommunen sammenlignet med det 

øvrige dyrehold på stedet. 
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Storfe totalt Øket fra 1875 og utover mens antall melkekuer ble 

redusert fram til 1918. I denne perioden er det nærliggende å 

tro at produksjonen av slaktedyr Øket, og at antall melkekuer 

ble redusert for å fore dem skikkelig og få større melkeutbytte 

om vinteren. Etter 1918 gikk både tallet på melkekuer og storfe 

opp igjen. I 30-åra var det særlig Økning i storfe, men ikke 

melkekuer, altså Økte slaktedyrproduksjonen. Denne gikk igjen 

tilbake til 1949-tellingen, mens antallet melkekuer fortsatte å 

Øke. 

Saue-tallet i tabell gjelder vinterbesetning 1875 og 1918, 

seinere har jeg bruket tallet for voksne dyr, som må tilsvare 

vinterfødde dyr foregående vinter. Sauetallet ble sterkt redusert 

mellom 1875 og 1918. I Austrheim Økte sauetallet litt i 20-åra, 

men ble igjen redusert seinere. 

Svine- oq hØnseholdet ser ut til å ha vært spesielt stort i 1929, 

men ble sterkt redusert til 1939. Hvor stort hØnseholdet var 

før 1917, får vi dessverre ikke vite. 1917-tellingen foregikk 

om vinteren, slik at alle slaktegrisene ikke kom med i tellingen. 

Tallene tyder imidlertid på at både hØnsehold og svinehold ble 

sterkt Øket i 1920-åra. 

Øynes' andel av husdyrholdet i kommunen. 

I 1939 bodde 11,2% av Austrheims befolkning innen Øynes. Etter 

det kan vi vurdere husdyrholdet. De små brukene i Øynes hadde 

få hester i forhold til kommunen. Andelen av svineholdet var 

også lavt, i alle fall slik dette kommer fram i jordbrukstellingene. 

I 1939 hadde Øynes en forholdsvis stor andel av s auene og hønsene, 

mens storfeholdet var mindre, omtrent som andelen av befolkningen. 

Gjennomsnittsbesetningen i Øynes. 

La oss kort se hvordan besetningene varierte i forhold til jord

bruksarealet. · var mengdeforholdet mellom husdyrslagene de samme 

innen bruksstørrelsegruppene, eller var det bare antall dyr som 

varierte? 

Det siste spørsmålet svarer figur 24 på. De tendenser som er 

til forskjeller mellom bruk av ulike størrelser er ikke store, men 

noen svake tendenser antydes. Den tydeligste er at de større bruk 

har flere ungdyr, altså kalv~r, kviger og okser, enn de mindre 

bruk. De store bruka hadde bedre høve til å fore opp disse til 
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slaktedyr, mens de mindre bruka måtte selge kalvene i løpet av 

den første vinteren. Det er også et svakt tegn på at enkelte 

mindre bruk hadde prosentvis fler sauer enn det vanlige, det 

gjelder de aller minste bruka som ikke hadde ku. Griser og 

høns er ·det dessverre umulig å beregne fordelingen av, men det 

er ingen grunn til å tro at den er avhengig av jordarealet. 

Hvordan var så antall dyr i · besetningene? For å finne noen 

"gjennomsnittsbesetninger", har jeg delt brukene inn i litt 

større klasser enn ellers, og samlet 30 bruk mellom 10 og 

35 da i en klasse. Noen av disse bruka har husdyrhold slik 

som klassen under og hører også arealmessig til denne gruppen. 

Men de fleste brukene har imidlertid areal rundt 20 da, litt 

over eller under. Gjennomsnitt for denne klassen, som vi vil 

kalle gjennomsnittsbruket for Øynes hadde i 1939 9 voksne sauer, 

2 melkekuer, 1 kvige og 1 kalv eller okse, dessuten hadde 1/3 
. , 

av brukene i denne klassen hest. De fleste pleide også ha 

1-2 griser og 10-15 høns. Det var forholdsvis stor variasjon 

innen ·klassen, 1 bruk hadde 4 kuer, 8 hadde 3, 16 hadde 2 mens 

5 hadde bare 1. Sauetallet varierer tilsvarende. 9 voksne 

sauer betyr at det fødes ca. 7 lam årlig, og like mange kan 

da slaktes om hØsten. Med 2 kuer fåes det 2 kalver årlig. 

At man hadde 1 kalv og 1 større ungdyr tidlig på sommeren, kan 

tyde på at en av kalvene som ble født høsten før ble slaktet 

samme høst eller våren etter.· Den andre kalven ble gjerne 

beholdt ca. 1 1/2 år. 

0-5 da 5-10 da 10-35 da 
( 9 stk) ( 7 stk) ( 30 stk) 

sauer 2 8 9 
voksne 

storfe ~ 

ku-kvige-kalv ~-0-1/3 1- -1 2-1-1 

hest 1/3 I 
j 

' 
Tabell 32b . Gjennomsnittsbesetninger på bruk av .ulike 
størrelser, 1939. 

35 da 
( 4 stk) 

14 

3-1-2 
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Ved siden av denne store klassen har jeg beregnet besetningen 

for de 4 største brukene, de over 35 da, og for 2 grupper mindre 

bruk. Klassen 5-10 da inneholder 7 bruk, klassen under 5 da 

9 bruk. Denne minste klassen er det vanskeligst å sette opp 

gjennomsnittsbesetning for, idet 1 bruk ikke hadde husdyr, 

2 hadde bare storfe, 3 bare sauer og 3 både storfe og sau. 

La oss nå se på de enkelte husdyrslagene. Først skal vi ta for 

oss høns og griser, deretter skal vi behandle sauene og beite

systemet i Øynes og til slutt storfeholdet, inneforingen og 

salg av husdyrprodukter. 

HØnseholdet. 

HØnseholdet var utbredt i Øynes i mellomkrigstiden. I tellingen 

1939 ble det oppgitt 159 høns og 117 kyllinger for Rebnor, en 

gjennomsnitt på 16 høns for 10 av de 11 brukene der. På Øksnes 

hadde 9•av 12 brukere høns, gjennomsnittlig 14. 

Intervjuene forteller om store hønseflokker på enkelte av brukene 

på Langøy, Krossøy og Rongevær. Vi kan gå ut fra at 80-90% av 

brukerne hadde hønseflokker på gjennomsnittlig 15-20 høns i 1939. 

I folketellingen 1900 er det påført hvert husstandskjema om de 

hadde fjærkre eller ikke, og ut fra disse svarene var det fjær

kre på 28 av de 45 bruksenhetene den gang. Hvor mange fjærkre, 

får vi ikke vite, men fjærkre var uten tvil høns. Hønseflokkene 

var nok ikke så store som seinere. 

Intervjumaterialet antyder at hØnseholdet ble utvidet etter 1910 

med de bedrede muligheter for salg til Bergen etter at damp

båtene kom, og at det foregikk en ytterligere utvidelse i mellom

krigstiden. De store hønseflokkene var ikke basert på utnyttelse 

av lokale ressurser, meri på den arbeidsfortjeneste produksjonen 

ga. Det meste av foret ble kjØpt, og det meste av produksjonen 

solgt. Og da ·foret var forholdsvis billig, kunne hver produ

sent lett Øke besetningen og produksjonen. Et typisk eksempel 

på jordbrukernes forsøk på Øket markedsrettet produksjon i 

mellomkrigstiden. HØnsehold var en typisk småbruksnæring. 
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IfØlge jordbrukstellingen 1949 var da hønseflokkene redusert 

betraktelig. På Øksnes og Rebnor var flokkene mindre og færre . 

I 1949 var det blitt andre måter å tjene penger på. 

Svineholdet. 

Svineholdet er det vanskelig å danne seg et bilde av ved 

bruk av jordbrukstellingene. Bare 7 av brukene hadde svin 

ifølge tellingen fra 1939, i 1949-tellingen er 7 andre bruk 

oppført med svin, mens bare 2 av de i fra 1939-tellingen også 

da hadde. Det dreier seg oftest om 1, noen tilfelle om 2 og ett 

tilfelle om 5 svin. I tillegg har intervjuene opplysning om 

andre bruk som hadde svin enkelte år. Det generelle bildet fra 

intervjumaterialet er at de fleste pleide ha 1-2 slaktegriser 

enkelte år, men ikke hvert år. 

Grisene ble kjØpt om våren, foret opp i løpet av sommeren og 

høsten ~g solgt fØr jul. Grisene ble kjøpt fra ulike steder: 

Fana, Radøy og Sogn nevnes i intervjuene. De korn med dampbåten, 

eller de var og hentet dem selv. 

En informant forteller at grisene pleide bo på den plassen i 

uthuset der sauene var om vinteren. 

Svin nevnes ikke i tellingene 1865 og -75, men disse tellingene 

ble foretatt på den tiden av året da grisene var slaktet. 

Jens Kraft forteller at de holdt svin i fiskeridistriktene i 

Hordaland, men kjøttet fikk transmak da de åt mest fisk, især 

innvoller av sild (5). I "Hellemyrsfolket" selger Sjur Gabriel 

2 grisunger til en fisker fra Salhus (6). Slaktegrisen som levde 

på avfall, litt hØy og lyng var .derfor ikke ukjent (7). 

Saueholdet. 
I jordbrukstellinga 1939 er det oppgitt antall sauer over og 

under 1 år, altså voksne dyr og lam. Tellingene ble foretatt 

om sommeren, åg voksne dyr skulle altså innbefatte værer, søyer 

og gimmer. Gimmer er lam fra året før, og de har ennå ikke hatt 

lam. Med 8 søyer vil det være rimelig å ha 1-2 gimmer og 

1-2 værer. Antall lam vil variere,men det er svært vanlig med 

tvil~ingfØdsler. 
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Om vi sanunenligner antall sauer i 1875 med 1939 og -49, viser 

det seg at tallet er sterkt redusert fra forrige århundre, 

fra 447 dyr i 1875 til 355 i 1939. Dette gjelder vinterfødde 

sauer. De 355 sauene i 1939 fordelte seg dessuten på flere 

besetninger enn de 447 i 1875. Det hØye antall vinterfødde 

dyr kan bety at en ikke slaktet lammene· om høsten. Et system 

med vinterlam og melking av sauene beskrives fra Jæren sist på 

1800-tallet (8). 

Men la oss nå se hvordan sauene i Øynes utnyttet beitet i mellom

krigstiden, så kan vi til slutt ta opp de mer usikre forhold om

kring 1865. 

Sauebeite. 

Sauebeitet behøvde ikke ligge lett tilgjengelig den tid på 

året som sauene fant nok mat ute. Derfor kunne de ubebodde 

øyene o~ holmene brukes til sauebeite ved siden av utmarka på 

Fosnøy, som også i noen grad ble benyttet til kyrbeite. Men 

det v~ktigste sauebeite lå utenfor Øynes, i fjellområdene 

rundt Masfjorden, noen timers motorbåttur innover fjorden. 

Når kuene ble tatt inn om høsten, i slutten av september -

begynnelsen av oktober, slapp sauene inn på bøen. Der fikk 

de gå utover høsten. Når vinteren kom, ble de tatt inn om 

natta, men om dagene ble de helst jaget ut i marka for å ete 

lyng. Når våren kom og graset spirte på bøen, fikk sauene 

beite der fram til begynnelsen av mai. Tidspunktet varierer 

noe hos informantene. På Øksnes og Rebnor het det fra gammelt 

av at "smalen skulle være av bøen 3. mai". I Øyane hadde de 

oftest sauene på bøen til midt i mai. Da ble enten dyra sluppet 

i marka eller satt på holmene. Så ble de gående der over 

sommeren om de ikke ble sendt til Masfjorden i juni. De første 

dagene i oktober ble sauene hentet hjem fra Masfjorden. Oftest 

måtte de da gå i utmarka eller på holmene 1-2 uker før de ble 

sluppet inn på bøen. 

Av de ca. 600 sauene som oppgis i jordbrukstellingen 1939, til

brakte omlag 400 sommeren i Masfjorden, mens de resterende 200 
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gikk på beite i Øynes. 90-100 av dem gikk i marka på Fosnøy. 

Dette er beregnet ut fra jordbrukstellingen 1939 og intervjuene . 

Hjemmebeitet var tilstrekkelig, men dårlig. Dessuten var ikke 

felleshagen helt ufarlig.for små lam. Mange druknet i åpne, 

vannfylte torvskårer. Likevel var beitet hjemme sikrere enn 

fjellbeitet hvor enkelte mistet alle dyra enkelte år. Viktig 

var det også at de sparte tiden det tok å leite etter sauene i 

Masfjorden om høsten. Utlegg til frakt av dyra og leie av beite 

ble også spart. 

Rongevær hadde rikelig med beite, og sjøfuglene virket også på 

beitekvaliteten for sauebeitet på Skagøy og Lyngoksen. På 

Lyngoksen gikk også sauer fra bruk som selv ikke hadde utmarks

beite nok, men likevel ikke ville sende sauene til Masfjorden. 

Andre som var i den situasjonen, hadde sauene på Store Langøy 

som tilqØrer garden Austrheim. Tilsammen på Rebnorsøyene, i 

Sævrøy- marka, Rongeværøyene og Store Langøy gikk det omlag 

100 sauer i 1939. 

Men om· våren fra fØ~st . i mai til c;.i. _ 15. -. 20. juni måtte 

Øynes ha beite i utmarka til alle sauene. Da ble det satt ut 

sauer på de fleste holmene og Øyene, og enda flere ble sluppet 

i marka. Var holmene små, kunne sauene til ett bruk bli fordelt 

på flere holmer eller bli flyttet til en ny holme etter·noen 

uker. Endel av disse holmene hadde grasvegetasjon og bare 

minimalt med lyng. Seinere på sommeren ble mange av disse holmene 

slått. - Noen slapp sauene i marka denne tida før de kunne 

sendes til Masfjorden. Sauene ~le klippet før de ble sendt dit. 

Om høsten når sauene kom fra Masfjorden, ble de igjen satt på 

holmene eller sluppet i marka (felleshagen) . Slik ble "etter

slåtten" på utslåttholmene utnyttet. Det beste og viktigste 

høstbeitet for sauene var hjemme på bøen etter at kuene var tatt 

inn. Dette beitet ble best mulig utnyttet ved at kuene helst 

fikk gå der en stund alene før sauene ble tatt hjem. Kuene 

fikk således det beste graset, mens sauene fikk gnage det som 
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var igjen helt n~d til rota. Når frosten kom, var bøen snau. 

Endel informanter sier at sauene oftest ble sluppet rett på 

bøen når de kom fra Masfjorden. Dette ser ut til å være av

hengig av om de hadde forholdsvis godt utmarksbeite å sette 

sauene på. Manglet de det, var det best å slippe sauene rett 

på bøen. Dette var jo rett før lammene skulle slaktes, og de 

måtte ha godt beite. 

'···. ,_ 

Etter at sauene var klipt i oktober/november, ble de tatt inn om 

nattae Når det begynte å bli slutt på beitet på bøen, ble det 

nødvendig å gi dem for inne ved siden av. Så sant ikke marka 

var dekket med snø, ble sauene sluppet ut hver dag om vinteren. 

De fleste jaget dem i marka for at de skulle ete lyng og annet 

de måtte finne. De kunne også gå i fjæra og ete tang. Lyng

beitet hadde størst betydning om det var dårlig med for til 

sauene inne. I seinere tid etter siste krig når folk fikk 

bedre.med høy, nøyde mange seg med å slippe sauene ut på bøen 

til lufting. De sauene som ikke kunne komme ut i marka fordi 

de hørte hjemme på en liten holme, uten lyngbeite, ble det slått 

lyng til, liksom til kuene. 

Fra gammelt av var det nær kontakt mellom de ytre og de indre 

bygder på Vestlandet. Å utnytte fjellbeite i de indre bigdene 
~ . 

ser ut til å være en ny variant av denne kontakten. 

Ifølge de eldste informantene var det i tidsrommet mellom 1900 

og 1910 at det ble vanlig å sende sauene på fjellbeite i Mas

fjorden. De første var enda tidligere ute. Det var innflyttere 

fra Masfjorden til Øynes som skal ha begynt å seile og ro sauene 

til fjellbeite allerede i 1880-åra. 

Mest omfattende ser det ut som sauetransporten til Masfjorden var 

i slutten av 30-åra. Da forsøkte også flere av dem som tidligere 

hadde hatt sauene hjemme om sommeren å sende dyra på fjellbeite. 

Da sendte mellom 4/7 og 5/7 av saueeierne i Øynes dyra på fjellet . 

Mang~ sluttet igjen etter noen år. Men først omkring 1960 ble 

det nesten helt slutt på å sende dyra på fjellet. 
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De første åra ble transporten foretatt med storebåter som ble 

seilt og rodd. Hver transporterte sine sauer. Da det korn flere 

motorskøyter i årene før l.verdenskrig, ble disse snart tatt i 

bruk til sauetransport. Ei skøyte kunne ta med innover alle 

sauene fra Øksnes og Rebnor. Det ble etter hvert en tendens 

til at flere tok sauene til samme stedet. De som skulle dit 

dannet da "lag", dette laget organiserte transporten. Fra 

Øyane dro 3 lag innover, henholdsvis til Kvingo, HØsteland og 

Fossdalen ovenfor Eikernofoss. Ett lag fra Øksnes-Rebnor hadde 

sauene på Fosse ovenfor Matre. Noen få hadde sauene andre 

steder enn de nevnte. Det var ofte familiebånd som bestemte 

hvor man leide beite. 

Saueleitingen om høsten var et problem. Så lenge den var 

uorganisert, kunne enkelte finne sine fort, mens andre ble 

gående og leite i ukesvis. Fra b~gynnelsen av 50-åra ble det 

organisert felles sanking til fastsatt sankedag. Det var første 

mandag etter Mikkelsmess. 

Prisen på beiteleie var stort sett den samme hele mellomkrigs

tiden. Beregningsmåten varierte litt, ettersom hvilket sted de 

var i Masfjorden. På Fosse ble det betalt kr. 1,- for voksen 

sau med 1 eller 2 lam. På Kvingo var det kr. 0,50 pr. hode, 

og på Fossedal kr. 1,50 for sau og kr. 1,- for lam. Der det 

var sorteringsgarder, betalte de litt for bruken av disse, 

f.eks. kr. 0,50 på Kvingo. 

Men det var bedre beite i Masfjorden enn hjemme i marka. Et 

årslam som gikk på beite i felleshagen hjemme veide mellom 

8 og 14 kg, helst rundt 10 kg. Et årslam som hadde gått på 

fjellbeite hadde lagt på seg atskillig mer og veide vanligvis 

15-20 kg. Jevnt over kan vi regne med en forskjell på 8 kg, 

eller 40%, høyere vekt. 

Omlegging av saueholdet omkring 19001 

Dersom det var sommerbeite som var minimumsfaktoren for saue

holdet i tiden før man begynte å ta sauene på fjellbeite, skulle 

vi ha ventet at besetningen ville Øke i størrelse fra 1875 til 

1939. De har tvertimot minsket, som vi nevnte innledningsvis. 
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Beitesyklus året rundt. Den innerste sirkelen markerer husene, 
den neste bøen, vidre kyrhR,gene (den nærmeste delen av utmarka), 
re sten av utme.rka, holmene og fjellbeite i Masfjorden ytterst. 
Kvrbei te er markert :ned fJkravering, sauebeite med raster. At 
s'.::,uene også var inne or.-i vinteren er ikke markert i figuren. 
Figuren nasser best for gardene Øksnes og Rebnor for rekkeføl
gen kvrhage. utmark og h olmer. 
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I Amtmannsberetningen for 1905-10 opplyses at "den gamle 

landsau med kort hale findes endnu i kystegne, og disse greier 

seg bedst under de derværende livsvilkår" (9). Det er den 

gammelnorske spelsauen det her er tale om, og intervjuene 

tyder på at den for det meste forsvant i Øynes rett før 1900, 

men at et par brukere fortsatte med den litt lenger, til 

mellomkrigstiden. 

Det var også ved århundreskiftet man begynte å sende sauene 

på fjellbeite. Som erstatning for "den gamle landsau" ble 

innført den større og mer krevende cheviotsau. Med godt sommer

beite kunne lammene nå slaktes om høsten. Men for å gi godt 

utbytte krevdes bedre sommerbeite enn i Øynes. Med det større 

marked som hadde oppstått med Bergens vekst omkring århundre

skiftet, kunne saueholdet også gi flere kontanter. Den nye 

sauerasen krevde også bedre vinterforing. 

Mye tyder på at spelsauen i den driftsformen som ble brukt på 

1800-tallet gikk ute og fant føde selv i langt større grad enn 

den nye cheviotsauen (10), selv om også den kunne utnytte endel 

av vinterbeitet i Øynes. Saueholdet tærte da lite på den lille 

høyavlingen. 

Til slutt vil jeg sitere hva Jens Kraft skrev om saueholdet i 

slutten av 1820-åra: 

"Til en udbredt Faareavl frembyde de mange smaa Øer og 
holmer i Lindås, Manger, Askøe og Sunds Præstegjelde 
den skjønneste Leilighed, og her holdes ogsaa en stor 
Deel Udganger-Faar, dog alminderligvis blot af den 
grovuldede norske Rase". {11) . 

. 
Men helt konkret kan vi ikke svare på om det har vært utganger-

sau i Øynes. Det som er sikkert er at det foregikk et skifte 

av saueraser omkring århundreskiftet, og at sauene tidligere 

må ha utnytte~ vinterbeitet bedre og fått mindre del av foret 

inne. 
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Storfeholdet. 

Ved siden av læreren på Rebnor var det bare to bruksenheter i 

Øynes som ikke hadde ku i 1939. Tidligere i mellomkrigstiden 

var det flere plasser som ikke hadde ku, men de ble fraflyt tet i 

1930-åra. Enkelte på de minste brukene foretrakk å ha bare ku 

istedenfor sauer. 

13 brukere hadde bare 1 melkeku hver. Dette var hovedsaklig bruk 

som ble ryddet i utmarka etter 1865 eller bygselplasser, samt .et 

par av de minste av hovedbrukene. 20 bruk hadde 2 kyr hver, 

og dette var med 2 unntak hovedbruk. 9 av hovedbrukene, med 

2 unntak bruk som har vært udelte siden 1865, hadde 3 kyr hver, 

4 kyr var det bare 3 bruk i Øynes som hadde. 

I tabell 33 er det vist hvordan melkekyr, kviger, kalver og 

okser fordeler seg prosentvis på bruk av ulike størrelser. 

Den sosiale forskjell mellom de små og store bruk kommer fram. 

Det markerte skillet går også her mellom bruk større eller 

mindre enn 10 da jordbruksareal. Forskjellen er mindre for 

melke~yr enn for kviger, kalver og okser. Det betyr at de 

største bruka i større grad enn de små kunne fore opp kalvene 

til slaktedyr, og forskjellen er større enn tabellen viser 

fordi de minste bruka oftest bare hadde en kalv som da ble 

solgt samme vinter eller vår. 

0-2 2-5 5-10 10-20 20-35 35-50 50-75 Tils. 

Folketall 33 24 

! 
30 132 85 21 5 330 

Ant. bruk 6 4 7 19 11 3 1 t 51 

Melkekuer 2 3 I 10 38 27 9 I 4 I 93 
i 

I 

Kviger, kalver, 

' I I I ~ okser 1 2 i 7 32 I 25 8 ~ 2 77 
l ' ~ 

! ( 173 
, l 589 Sauer 19 13 I 72 218 71 i 23 

l 

Tabell 33 • Fordelingen av melkekuer, kviger, kalver, okser 
og sauer fordelt på bruksstørrelseklassene. Til sammenlikning 
er vist fordelingen av bruksenheter og folketall . Tallene er 
vist i prosent i tabell 34. 



- 200 -

0-2 2-5 5-10 10-20 20-35 35-50 50-75 Tils. 

Folkemengde 10 7 9 40 26 6 1 100 

Bruksenheter 12 8 14 37 22 6 2 100 

Melkekuer 2 3 11 41 29 10 4 100 

Kviger, kalver, 
I okser i 1 3 9 42 32 10 3 100 

1 
Sauer 3 2 12 37 ; 29 12 4 100 

j i 

Tabell 34 . Prosentvis fordeling av melkekuer, kviger, 
kalver, o·kser og sauer på bruk i ulike størrelser. Kilde 
er jordbrukstellingen 1939. Tabellen er vist som søylediagram 
i fig. 24, s. 188. 

Storfeet var avhengig av beite og inneforing. Inneforingen 

spilte her en større rolle enn for sauenes vedkommende. Hvor

dan sauene beitet, har vi allerede omtalt, ressurs- og areal

fordelingen likeså. 

Kyrbeite. 

Kuene må melkes den tida de går på beite. Det er derfor rimelig 

å anta at en forsøkte å ha kuene på beite nærmest mulig. Kartet 

over hvilke utmarksarealer som ble brukt til kyrbeite i Øynes 

(fig. 26 ) viser at man i mellomkrigstiden valgte de arealene 

som lå nærmest opp til bØen. 

Før utskiftingene av utmarka i slutten av forrige århundre, må 

vi tro at det ikke var i bruk noe spesielt kyrbeite unntatt der 

Øyene i seg selv satte grense, som på Krossøy, Langøy og Ronge

vær. På Øksnes og Rebnor ble kyra sluppet i et felles utmarks

beite må vi tro. Etter at utmarka ble utskiftet, gjerdet hver 

enkelt inn den nærmeste delen av sin utmark til kyrhage. Slik 

var det på de fleste gardene i Øynes i mellomkrigstiden. 

Men på en av gardene er fremdeles den delen av utmarka som brukes 

til kyrbeite felleseie og fellesbeite. Fremdeles går kyr fra 

3 bruk på beite i utmarka. Men også den delen av utmarka som 

lå utenfor kyrhagene kunne brukes som kyrbeite om nødvendig. 

Det ble gjort når kyrhagen ble utilstrekkelig. Beitet utenfor 

kyrhagene var uten gjerder og ble brukt felles, selv om eien

domsretten var fordelt. Denne "felleshagen" fungerte som et 

reservebeite. 
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Fig. 26 . Kartet viser hvilke arealer som ble brukt til beite 
i Øynes i mellomkrigstiden. Kyrhagene er vist med tett skrav
ering. Sauebeite som også ble brukt til reservebeite for kyr 
er vist med tett raster. Noen av holmene som ble brukt til 
sauebeite er også vist med rasteri også flere holmer ble brukt 
til dette. 



- 202 -

I matrikkelforarbeidet fra 1867 er det en rubrikk for "Gaardens 

Havnegang, dens Beliggenhed, Beskaffenhed og Tilstrekkelighed". 

Den havnegang som det da ble gitt opplysninger om, må være 

nesten identisk med den som ble brukt i mellomkrigstiden. Alle 

gardene i Øynes hadde "bekvæmt beliggende" havnegang. Det var 

ikke så svært lang vei til marka hvor kuene gikk. For de fleste 

var stølsveien omkring 1 km, dersom dyra ikke var langt inne i 

marka. Da kunne de som skulle melke gå lenge og leite etter dem. 

Kvaliteten på beitet verdsettes ikke høyt i matrikkelforarbeidet. 

De fleste gardene hadde bare havnegang av "slet beskaffenhed". 

Unntatt var Krossøy og Rongevær hvor beitet sies å være av 

"middels beskaffenhed". 

I dag er det stor lyng, "revelyng", som dominerer der det tid

ligere var kyrbeite. Røsslyngen trives bedre jo skrinnere marka 

er, og i Øynes ser lyngen ut til å trives godt. Men den gang 

da dyra beitet regelmessig, var det "vallmark", grasmark, i kyr

hagene. og i mye av utmarka ellers. Dersom lyngmark blir gjødslet, 

forsvinner lyngen og det kommer gras isteden. Ved hardt beite

press skjer dette ved dyras gj Ødsling. På Krossøy og Rong.evær 

(særlig på KuØy), og enda mer på de mindre holmene, var det sjø

fuglene som sto for en stor del av gjødslingen. Dette er en av 

forklaringene på at beitet ·på Rongevær ble verdsatt høyere enn 

på de andre gardene. De gamle på Rongevær var nøye på at sjø

fuglene på KuØy ikke ble unødig forstyrret. 

Jens Kraft skriver: 

"I alle de ved Havet liggende. Præstegjelde, nemlig ..... . 
og en stor Deel av Lindaas præstegjelde, som paa Lidet 
nær bestaae af Øer, ere Græsgangene meget maadelige og 
Qvægavlingen, som en FØlge deraf, ubetydlig. Paa sine 
Steder ved SØkysten haves dog til Sommergræsning for 
Qvæget smaa Øer og Holmer. Da der paa saadanne Øer er 
OverflØdighed af Græs, trives KØerne der godt. Udmarken 
er ellers 1 Almindelighet begroet med Lyng, eller er 
lutter nØgent Fjeld eller Myr. HØeavlingen er ringe, 
Englandet meget indskrænket, og dette afgnaves gjerne 
om Foraaret af de forsultede Kreature, dessuden sælge 
mange Gaarde alt for meget HØe og Halm til Bergen. 
Saaledes er det meget lidet Qvæg. 

' . . 
Hornqvæget er i Alminderlighed meget smaat". ( 12) • 
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Lyngbeite kan også gjødsles med kunstgjødsel. Da holdes lyngen 

borte, og grasveksten blir rikere. Gjødsla beite kalles også 

kulturbeite. Noen av kyrhagene ble gjødsla allerede i slutten 

av 30-åra. Flere begynte med det etter krigen. 

Kuene slapp ut på beite i mai, oftest midt i måneden. Hadde 

de lite for, hendte det de måtte løse dem først i måneden. Da 

ble dyra fort inne ved 2 av de 3 måltidene. Var det tørt eller 

kaldt, kunne det hende at dyra ble stående inne til sist i mai. 

"Om de løste ut kuene, åt de ikke lyng og tare lenger", sier en 

av informantene. 

· .. " 

Kuene gikk i utmarka eller kyrhagen til september. Da fikk de 

komme inn på bØen, der de gikk til ut i oktober. Når de ble 

tatt inn, var mye avhengig av været. Dessuten skulle sauene inn 

på bØen og overta beitet der. Gjerdene på bøen mellom de enkelte 

bruk er en .nyhet fra mellomkrigstiden. De gjerdene som da ble 

satt opp kunne bare holde storfeet, mens sauene hoppet over 

(unntak garden Rebnor). FØr mellomkrigstiden var altså alt 

beite på bøen felles. 

På Rongevær var kyrbei tet ·1i tt spe si elt. 1'~n informant forteller: 

"På garden Rongevær var kyrbeitet fordelt på 2 Øyer, selve 
Rongevær og naboøya Kuøy. På forsommeren gikk dyra på 
heimemarka, utmarka på selve Rongevær, for så å bli fraktet 
over til Kuøy med båt (bru fra ca. 1925) i slutten av juni. 
Der gikk de 2 måneder, så var det igjen heimemarka ei tid 
før de slapp inn på bøen. I tørkeår måtte det vises ekstra 
omtanke for å utnytte beitet godt. Da måtte man avvike fra 
det vanlige flyttemønsteret og ta dyra hjem midt på sommeren. 
Det tørket fortere opp på heimemarka, og beitet der ville 
bli svidd og Ødelagt til den tida dyra normalt kom dit. 
Beitet på Kuøy holdt seg bedre og dyra fikk isteden gå der 
litt lenger, til begynnelsen av september". 

På heimemarka var det gjerder mellom kyrhagene, mens Kuøy også 

var utskiftet, men lå som felleshage uten gjerder. Brukerne 

på Rongevær avtalte om felles flytting av dyra. 
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Mangel på kyrhage. 

Ved utskiftingene av utmarka fikk de eldste av de nye brukene 

også sin del av utmarka. Men denne delen ble forholdsvis liten, 

og mange valgte å dyrke opp dette utmarkstykket, slik at de 

kunne få større forproduksjon. Men de hadde ikke beiterett i 

utmarka slik som de hadde tidligere. De måtte nå spørre om å 

få lov å sende kuene på beite på andres utmark, om det var dår

lig med beite. Var det tilstrekkelig beite, kunne de sende 

dyra i felleshage, det var løsningen på Øksnes og Rebnor. 

Enkelte av de nye brukene hadde ikke utmark eller beite over

hodet, og måtte likeledes få eller leie beite hos en av naboene, 

enten på samme garden eller nabogarden. Oftest var det da slik 

at de fikk beite hos slektninger, om det var en slik mulighet. 

En annen mulighet var å leie beite hos de som hadde tilstrekkelig, 

slik som på Rongevær. 

I disse tilfellene var det oftest ingen "Bekvemt beliggende'' 

kyrhage. Løsningen måtte enten bli å ro lang vei på stølen 

morgen og kveld for å melke, eller det gikk an å få ei kone på 

stedet til å melke slik at melka bare måtte hentes hjem en gang 

om dagen. 

En løsning som også ble prøvd noen år av 2-3 små bruk var å 

sende kua til Masfjorden sammen med ungdyr og sauer som de fleste 

sendte innover. Kuene ble i disse tilfellene bortleid mot betal-

ing i avdråtten. 

Melkinga. 
I pent vær foregikk melkinga på "stølen", der de fant kuene i 

marka. I styggvær foregikk det inne i gardfloren. Melka ble 

båret hjem på ryggen i en "holk" av blikk. 

På Sævrøy og R?n.9evær rodde kvinnene til stølen for å melke, 

og dette samarbeidet de om, slik at det var flere til å ro i 

hver båt. 

Gardflor. 
Det ~unne være kaldt om våren den første tida kuene var ute, 

og kuene ble tatt inn om natta den første tida. Utover sommeren 
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tok de bare kuene inn når det regnet. For å slippe å ta kuene 

hjem, hadde de fleste brukene et fjøs, en "gardflor", i kyr

hagen sin. Veien hjem gikk oftest over bøen og forbi andres 

åker og eng, og langs veien var det ikke noe gjerde. De som 

ikke hadde gardflor, tok kuene hjem og var redd de skulle springe 

ut. For de som hadde fjøset nær kyrhagen, var gardflor unød

vendig. De fleste av gardflorene som var i bruk i mellomkrigs

tiden var av ny dato. Det var enkle, små stavbygninger med 

bølgeblikktak. 

Fra gammelt av, før kyrhagenes tid, lå gardflorene i bØgarden 

eller tett ved denne. Slik ligger fremdeles gardflorene på 

Krossøy, hvor det ikke er kyrhager, og slik ser de ut til å 

ligge på utskiftingskartet for Øksnes fra 1887. 

Med denne plasseringen kunne gjødselen fra gardfloren lett 

brukes på bØen. Det ser ikke ut til å ha vært så viktig i 

mellomkrigstiden. Da ble gardflorene plassert uavhengig av 

gjerde~ som de hadde sitt navn etter. 

Å finne beite til kalver og ungdyr ser ut til å ha vært et 

problem i Øynes. For endel sendte man dem på fjellbeite i 

Masfjord~n, men noen foret dem også inne hele sommeren. 

For kyrbeitets vedkommende må omtrent de samme arealer ha 

blitt benyttet fra eldre tid og til etter krigen. Endringer 

etter utskiftingene har gjort driften mer individualistisk. 

Utskiftingene gjorde det mulig og lovlig for den enkelte å 

skille ·ut sine ressurser ved gjerding. Men det tok nesten 

40 år før det ble vanlig. Kyrhagene, det viktigste utmarks

beitet, ble gjerdet inn, og enkelte begynte å gjødsle der i 

1930-åra. Det kom gjerder mellom eiendommene på bØen, kyrbeitet 

der ble ikke lenger felles. Oppsetting av gjerder ble tvunget 

fram ved at en_kel te dyrket opp mer og Øket besetningen over 

det naboene anerkjente - eller han ville ha fruktene av opp

dyrking og gjødsling selv. Da ble det behov for gjerde. Når 

~ på denne måten skilte seg ut av fellesskapet, ble det raskt 

skikken. 

Inneforingen var viktig for avkastningen fra storfeholdet. Det 

er emnet for neste del. 
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Inneforingen og forressursene. 

Her vil vi ta for oss inneforingen, utnyttelsen av de ulike for

ressursene og den utviklingen som har foregått i dette, samt 

hvilke andre endringer i driften som henger sammen med omleggingen. 

Vi må først se på utviklingen av melkeproduksjonen i forbindelse 

med forproduksjonen, d.v.s. høyavlingene. Forressursene var 

først og fremst hØy, dernest lyng, tare og halm, dessuten potet

gras, mel, sild, fisk og rognebær. 

Høyavlingene. 

HØy var det viktigste av forressursene, og i hvilken grad man 

hadde høy, bestemte hvor mye det var nødvendig å bruke av de 

andre forressursene. Vi skal derfor se om vi kan finne ut noe 

om hvor mye høyavlingene har Øket i Øynes. 

Fra 1900 og særlig fra l.verdenskrig og utover i mellomkrigs

tiden, foregikk det en veldig nydyrking, først og fremst av 

myr, men også av annen mark. Samtidig ble det vanligere å ta 

bedre vare på gjødsla, og man begynte også å kjøpe litt kunst

gjødsel etterhvert. 

Under !.verdenskrig ble det sendt inn jordprøver til Oslo, og de 

fikk råd om hva slags kunstgjødsel som egnet seg. En informant 

sier at de brakk mange langorv på det tjukke graset som vokste 

der de hadde gjødslet med kunstgjødsel for første gang. 

En annen informant sier at det var omkring !.verdenskrig hans 

far var den første på garden som begynte å bruke langorv i 

slåtten. Tidligere ble det bare brukt stuttorv. Noen av de 

som anskaffet hest fikk seg også slåmaskin i 30-åra. 

Mange .informanter kan vise rundt på bøen og fortelle hvor de 

eller generasjonen før har dyrket opp og hvor mye avlingene har 

Øket etter det. Høyavlingen ble gjerne mer enn fordoblet i 

løpet av mellomkrigstiden. Et veldig arbeid ble nedlagt i 

rydding, murbygging, grøfting eller endog sprengning av pass 

for at det skulle bli mulig å korrune fram med hest og kjerre 

alle steder på bØen. 
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Austrheim Øynes 

1917 1929 I 1939 19 39 
I 

kunstig til slått 908 2185 I 4661 276 

eng til beite 2 4 I 66 -
natureng til slått 5601 4602 l 3459 497 

.på innmark til beite 168 I 107 i 381 -
~ 

l. ~ 
i hjemmemark 20 21 I 

utslått ' 16 9 i annen utmark 26 
.i 

5 l. 
t 

nydyrket I 
i 

siste 10 år 1 1221 2342 101 . l 
t 

Tabell 35 . Areal av eng til slått og beite, samt nydyrket 
areal de siste 10 år før tellingen. Arealene er oppgitt i da. 
Alt er ifølge jordbrukstellingene. 

Som tabell 35 viser, ble arealet for dyrka eng 5-doblet i 

Austrheim mellom 1917 og 1939 eller 4-doblet, om vi regner 

med at det var ca. 150 da åker mer enn vanlig i 1917, under 

!.verdenskrig. Det ble dyrket vel dobbelt så mye i 30-åra som 

i 20-åra. I 1939 var 50,2% av arealet med dyrket eng i Austr

heim nydyrket de siste 10 år. For Øynes var dette bare 36,5%. 

Arealet av utslåtter ble redusert i kommunen for hver telling, 

mens folk i Øynes holdt mer fast på sine utslåtter. I Øynes 

var for en del utslåttene på holmer som ble brukt til saue

beite vår og h.Øst fra gammelt av, tildels var det plasser som 

etter hvert var blitt nedlagt slik at de kunne brukes som ut

slått av moderbruket. 

Ved siden av dyrka eng til slått som det er regnet med her, var 

det ellers i kommunen også i bruk både dyrka eng og natureng til 

beite, men ·i Øynes var enga til slått og bare det. I Øynes 

hadde man for knappe engarealer til å bruke dem til beite. 

Vi kan gjøre overslag over høyavlingene ved å regne med de 

avlingene som oppgis i statistikken pr. da eng i Nordhordland. 

I tabell 36 er vist tre oppgaver, og videre er det regne t med 

oppgavene for 1918, som er den mellomliggende av de tre. 

I 
I 

I 
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kunsteng naturlig eng 

1918 1) 492 kg/da 300 kg/da 

1926 2) 504 " 307 " 
1936 3) 490 " 283 li 

Tabell 36 . Høyavlingen pr. da eng for Nordhordland, middel
årsavlinger etter oppgaver fra jordstyrene. 

1) Areal- og husdyrtellingen 1918, s. 12-33 

2) Landbruksareal og husdyrhold 1926, s.46 N.O.S. VII 28 

3) li " " 1935, s.33 N.O.S. IX 71 

Feilmarginene ved overslagene over avlingene er store fordi man 

gjødslet enga i ulik grad, og naturforskjellene er . store innen 

Nordhordland. HØyavlingenes størrelse vises i tabell 37 

For Øynes 1865 har vi oppgave over høyavlinga i matrikkelfor

arbeidet. 

HØyprod. j % av høy- avlingens hØybehov dekn-
i kg 

t 
størrelse i kg ings-I prod. fra 

1) dyrka eng i % av 2) grad 
I 1939-nivå i % I 
l I 

Austrheim 1917 ! 2132280 21 64 2181240 I 98 

" 1929 l 2458600 43 74 2291580 I 107 

" 1939 3332780 69 100 i 2542680 131 
( i 

i Øynes 1867 115452 I - 40 169920 68 

I " : 
1939 : 285760 47 100 282420 101 

~ I 

Tabell 37 . HØyproduksjon og hØybehov i Austrheim og Øynes 
beregnet på grunnlag av arealoppgaver over eng i jordbrukstelling
ene, statistikk over avling pr. da eng i Nordhordland, og alminne
lig vinterfor pr. dyr. IfØlge tabellen var høyproduksjonen i 
Øynes 8,6% av kommunens i 1939. 

1) HØyproduksjonen er utregnet etter en produksjon på 492 kg 
hØy pr. da kunstig eng eller dyrka eng, og 300 kg høy pr. 
da natureng. Se også tabell 36 
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2) HØybehovet er utregnet etter antall husdyr i jordbruks
tellingene og en hØymengde på 1440 kg pr. ku, 1800 kg 
pr. hest og 180 kg pr. sau. Kalver er regnet 0,5 ku, 
ungdyr over 1 år er regnet som 0,7 ku. "Alminderlig 
vinterfor pr. kreatur" i 1910, ifølge "Beretning om 
Amtenes Økonomiske tilstand 1906-10 II" s.28-29. 

3) For 1867 er hØybehovet satt til 1080 kg, etter Matrikkel
forarbeidet 1867, Regler, ad 7 rubrikk. I 1865 var det 
174 storfe og 2 hester i Øynes. Vi får ikke vite for
holdet kuer - ungdyr - kalver, men i 1875 var 46 av 
173 storfe kalver. Her er regnet med det samme forhold, 
og 1 kalv = ~ ku. 

Ifølge tabell 37 har hØyproduksjonen Øket mye. Går vi helt 

tilbake til 1865, var høyavlingen i Øynes trolig bare 40% av 

nivået i 1939. I Austrheim var høyavlingen i 1917 ca. 64% 

av nivået i 1939, og i 1929 74%. Særlig i 1930-åra var altså 

Økningen stor i kommunen. Øynes hadde 8,6% av kommunens høy

avling i 1939, mens vi husker at Øynes hadde 11% av storfeet 

i kommunen (tabell 32 ) . 

Høyavlingenes tilstrekke lighet. 

Amtmannsberetningen for Hordaland 1906-10 gir opp følgende tall 

for alminnelig vinterfor pr. kreatur i 1910 for kommunene Austr

heim og Lindås (9). 

HØy Halm Annet slags for 
(Avf allsmel) 

Hest 1800 kg 360 kg 200 kg 

Ku 1440 " 270 " 100 li 

Får 180 li 

Tabell 38 . Alminnelig vinterfor pr. kreatur i 1910 for 
kommunene Austrheim og Lindås. 

For Fitjar oppgis 1000 kg høy og 200 kg halm pr. ku, fra Herdla 

1350 kg høy, 100 kg halm og 200 kg lyng, mel og fiskeavfall 

pr. ku. 

-

Om hØyrasjonene her skulle følges, hvordan ville avlingen strekke 

til? Jeg har regnet 0,5 kalv= 0,7. ungdyr over 1 år = 1 ku (12b) 
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Formengden er ellers avhengig av dyrets vekt og melkeproduk

sjonens størrelse. Det er grunn til å tro at rasjonene er satt 

opp mer etter forholdene i Lindås enn etter gjennomsnitt i 

Austrheim, hvor kanskje forholdene de fleste steder var mer 

likt fiskeribygdene Herdla og Fitjar. Likeså er det stor for

skjell på forutsetningene for foring i Ø~nes og på de større 

brukene andre steder på Fosnøy. Vi har sett at Øynes hadde 

bare 8,6% av høyavlingen i konununen og hele 11% av storfeet. 

Tabell 37 viser at for Austrheim konunune var behovet på 

1440 kg pr. ku 98% dekket i 1917, i 1929 var det 107% dekket 

og i 1939 var det 131% dekket. For Øynes var imidlertid bare 

101% av behovet dekket i 1939. Det tilsvarer 1454 kg hØy pr. 

ku, mens gjennomsnitt for kommunen var hele 1886 kg høy. 

For 1867 ble behovet satt til 60 våger hØy og halma 18 kg, 

altså 1080 kg (13). I forhold til dette behovet var man 68% 

dekket, uten halmen. Høyavlingen tilsvarer 202 kg hØy pr. da 

og utsiåttene er ikke medregnet. Men litt hØy fikk vel også 

sauene, og de er ikke medregnet. Men som vi husker er matrikkel-

forarbeidet en kilde som oppgir snaut. 

Forbehov til livnæring og melkeproduksjon. En regner med at ei 

ku på 250 kg trenger 2,25 forenheter pr. dag til livnæringsfor, 

og for å lage 1 kg melk trenges ca. 0,35 forenheter, avhengig 

av hvor feit den er (14). 

1 forenhet tilsvarer næringsinnholdet i 1 kg bygg, og en kan 

regne 2,0 kg godt høy for å ·tilsvare 1 forenhet. Godt hØy har 

forenhetstallet 2,0, og dette tallet forteller hvor mange kg av 

foret som må til for å ha en næringsverdi som tilsvarer 1 kg 

bygg (15). 

Melkemengde og formengde. En av informantene oppgir melkemengden 

i mellomkrigstiden til 4-5 1 pr. mål fra oktober og utover til 

kuene slapp ut i mai. Da ble det redusert til 3 1 pr. mål, og 

det holdt seg slik til ei stund før kuene skulle kalve. Det 

var oftest i oktober. Regner vi 210 dager (15. oktober - 15. mai) 

med en daglig melkemengde på 8 1 og 75 dager med daglig melke

mengde på 6 1, får vi en årsproduksjon på 2l30 1 pr. ku. 
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I lensmannsberetningene for 1906-10 (16) oppgis for Austrheim 

og Lindås en melkemengde på 2000 1 pr. ku for de avanserte gard

brukere og 1200 1 overhodet. De 1200 1 kan tenkes fordelt på 

den måten at hver ku melket 4,5 1 pr. dag fra oktober til mai, 

og så 3,4 1 pr. dag. 

Den melkemengden som oppgis i intervjuet er gjerne satt for høyt. 

Det man ventet seg lå gjerne over det reelle. Mer nær virkelig

heten er nok opplysningen fra en annen informant om 5 kg smør i 

uka som produkt fra 3 melkekuer. Det g å r 20-25 1 melk for å lage 

1 kg smør, og dette skulle da tilsvare ca. 5,5 1 daglig pr. ku i 

vinterhalvåret, den viktigste produksjonsperioden, og en års

produksjon på 1300-1400 1 pr. ku . 

I tabell 39 er vist hva som ble angitt i "Landbruksareal og 

husdyrhold" 1926 og 1935. Der var den gjennomsnittlige melke

mengde satt lavt. Og Øynes var neppe, ut fra det vi vet om høy

avlingenes størrelse, av de som lå over gjennomsnittet. Men 

ingen av disse oppgavene over melkemengdene , verken i statistikken 

eller i intervjuene, er basert på målinger. De er basert på skjønn 

og overslag. Men ut fra hva v i vet om forbehovet for melkeproduk

sjonens størrelse, kan vi sette opp et regnestykke. 

I for de mere I 
år område I fremskredne I overhodet 

gardbrukere 

1906-10 1) Austrheim og 2000 1 1200 1 
Lindås 

1925 2) Nordhordland 1590 1 1198 ],_ 

I 1935 3) 1829 1 1300 1 

Tabell 39 . Gjennomsnittlig melkeutbytte pr. ku årlig, regnet 
i liter. 

1) Beretning om Arntenes Økonomiske tilstand .1906-10, II, s.30-31. 

2) Landbruksareal og husdyrhold 1926, s. 66. 

3) " " " 1935, s. 40. 

I 
i 
! 

i 



År.sprad. 

Daglig prod. 
i inneforings
perioden 1) 

Livnæringsfor, 
ku på 250 kg 2) 

Melkeprod. 3) 

Forbehov i 
innef orings
perioden 4) 

1200 1 

4,5 1 

945 kg høy 
473 f.e. 
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1350 1 

5,5 1 

945 kg høy 
473 f.e. 

2100 1 

8 1 

945 kg høy 
473 f.e. 

662 kg høy t 809 kg høy jll76 kg høy 
~ 331 f.e. 404 f.e. ! 588 f.e. 

----- --- - --- --~-- ----- r 

: l 
1607 kg høy '. 1754 kg høy li 2121 kg høy 

804 f.e. : 877 f.e. 1062 f.e. 

Tabell 40 . Sammenheng mellom melkemengde og formengde i 
inneforingsperioden. Formengdene er beregnet i hØy og for
enheter (f.e.), og forutsetningen er at høyet har forenhets
tall 2,0. 

1) inneforingsperioden er 210 dager. 

2) bas~rt på at ei ku på 250 kg trenger 2,25 f.e. pr. dag. 

3) basert på at det trengs 0,35 f.e. for å produsere 1 1 
melk. 

4) forbehov i inneforingsperioden = livnæringsfor + for til 
melkeproduksjon. 

I tabell 40 ser vi at selv med en melkeproduksjon på 1200 1 

i året, trenges det 1607 kg godt høy i inneforingsperioden, mens 

det bare ble produsert 1454 kg høy pr. ku i 1939 . Her mangler 

det altså ca. 150 kg godt hØy pr. ku for å holde en melkeproduk

sjon på 1200 1 årlig. Om vi regner med en slik melkeproduksjon, 

var det altså nødvendig med en viss mengde tilleggsfor, selv i 

et år med normal størrelse på avlingen og godt berga høy. Men 

vi kan heller ikke regne med at avlingen var like stor hvert å r , 

og høyet kunne være skjemt slik at det ikke hadde det nærings

innholdet vi ~ar regna med. I slike år ble det større behov 

for tilleggsfor. Det var heller ikke alle som hadde like mye 

høy som vi har regnet med. De minste brukene hadde dårligst 

med for og måtte sanke forholdsvis mer lyng og tare ved siden a v, 

og det var endel som hadde så lite at de måtte kjøpe hØy fra byen. 
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1454 kg godt høy tilsvarer 727 f.e. om høyet har forenhetstallet 

2,0. Dette gjelder hØy fra dyrka eng (17). HØy fra natureng 

gir han forenhetstallet 2,2 om det er godt berga. Dårlig berga 

går det ned i 2,4. Det er nok helst slike t all vi burde anvende 

for høyet i Øynes. I 1939 var riktignok hele 47% av høyet fra 

kunsteng eller dyrka eng, men denne andelen var lavere tidligere 

i mellomkrigstiden. Med forenhetstallet 2,2 gir 1454 kg hØy 

661 f.e. Med forenhetstallet 2,4 gir det 606 f.e. 

Tilleggsfor fra bØen. Noe av tilleggsforet kom fra bøen og ble 

brukt hvert år, det var havrehalm og potetgras. Dette var bi

produkter fra åkerbruket, og mengden var avhengig av åkerarealet. 

I 1939 var det 43,3 da korn i Øynes og 63,3 da poteter. Kornet 

ble bare dyrket på bruk større enn 10 da, og poteter var det også 

mest av på de største brukene. 

I statistisk hefte for jordbruk og fedrift 1916-20 oppgis at det 

ble avlet 399,6 kg havrehalm pr. da åker i Nordhordland (18), 

det gir tilsammen en avling på 17302,6 kg havrehalm i 1939, 

og gir vi hver av de 11 h~stene 360 kg (tabell 38 ) , kan vi gi 

hver av de 145 storfe på bruk over 10 da 92 kg hver. 92 kg havre

halm gir 25 f.e. Havrehalmen har forenhetstallet 3,7. 

Potetris var ikke så verdifullt som for, men det man hadde ble 

utnyttet. Potetriset ble skåret av med sigd og hesjet grønt på 

ståltrådstrenger som var spent opp under sperrene over flor

skukkjen (fjØstrevet) i løa. Potetgras veier 0,155 kg/m2 (19), 

og på 63,3 da gir det 9812 kg, som altså skulle utgjøre avlingen 

i Øynes 1939. Fordelt på 181 storfe og hester, blir det 54 kg 

på hvert dyr. Potetgras for forenhetstall på ca. 3,0 (20). 

Noen av brukene på Øksnes og Rebnor hadde litt rognebær som 

ble brukt til for. 

Det som ellers ble hentet av for fra bØen var mer kraftfor

erstatning, slik som vi kan regne poteter for å være. Før vi 

skal se hva som ble brukt av disse forslagene, skal vi se på det 

tilleggsforet som ble hentet fra utmarka og sjøen, lyng og tare . 
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Lyng og tare var det viktigste tilleggsforet i Øynes. Taren var 

bare tilgjengelig fra mars og utover våren, og det var et straba

siøst og farlig arbeid å hente den fra vokseplassen ved skjærene. 

Lyngen kunne hentes fra oktober til mai, og den var tilgjengelig 

så sant marka var snøbar. Intervjuene gir overslag over hvor 

stor del av foret som kunne være lyng, og de fleste anslår ca. 

1/3 av foret i inneforingsperioden. For å forstå lyng som for, 

må vi først se på utmarka og lyngslåttene og hvordan man stelte 

og brukte denne marka. 

Utmarka besto av beitemark, torvmyr, lyngslått og plantefelt, 

dessuten stakk det selvfølgelig opp mye stein og fjell. Plante-

feltene er nye og er fremmedelementer i lyngheiene. De er et 

resultat av at man ikke trengte så mye utmarksareal til lyng-

slått og beite lenger - og et resultat av propaganda og et 

Ønske om å ha litt egen skog. 

Torvmyrene lå der det var uttatt til torvtak - det var vel av

grensede områder i utmarka. Lyngslåttene var først og fremst 

de jevneste flatene hvor det var lettest å slå lyng. Det var 

områder som ble brukt stadig. Lyngen var best til for når den 

var ca. 10 cm hØy, 2-3 år gammel. Det betyr at hvert bruk 

måtte ha 2 - 3 ganger så stort areal lyngslått som de brukte 

årlig. I disse faste lyngslåttarealene ble lyngen bare holdt 

nede ved lyngslått og den beitinga som foregikk der. Men 

beitedyra foretrakk urtevegetasjonen innimellom lyngen, og 

lyngen fikk stå i fred, kanskje bortsett fra for sauene om 

vinteren. Beitemarka besto av gras der hvor dyra beitet mest 

og i kyrhagene. Men der hvor dyra ikke beita intensivt nok, 

fikk lyngen vokse opp, og da kvalte den urtevegetasjonen under 

seg. 

Lyngbrenning ble brukt for å holde lyngen nede, dersom det ble 

for mye stor lyng i marka. Det kunne bli for mye stor lyng der 

dyra beitet for lite intensivt, eller det kunne være endel av 

lyngslåttarealene som ikke var blitt utnyttet og hadde fått 

vokse til stor revelyng. Det var ikke alle år det . ble slått 

lik~ mye lyng, det var avhengig av variasjon i høyavling og 
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lyngvokster. Dessuten trengte man å ha litt stor lyng også. 

Den kunne man lettere komme til om det var snø i marka, og 

man trengte lyng. Da lyngen trenger mange år for å vokse seg 

stor og man stadig Ønsker å ha litt stor lyng og nok 2-3 årig 

lyng til slått, vil det stadig bli litt lyng til overs. Denne 

lyngen er det som brennes år om annet. Det var ikke store 

flater, og ikke hvert år de brente lyng. Brenningen skulle 

helst foregå på barfrossen mark for det .var om å gjøre at ikke 

grasrøttene ble skadet. De første årene etter brenningen ble 

arealet dominert av urtevekster som ga godt beite. Etter noen 

år korn lyngen tilbake som enerådende dersom ikke beitepresset 

ble holdt på et visst nivå. Når lyngen ble ca. 10 cm hØy, kunne 

den slåes om det var lyngslåtternark som var brent. Men de 

ville helst ikke brenne lyngen der de hadde slåttemark, særlig 

om de ikke hadde overskudd på slik mark. De prøvde også å unn

gå å brenne lyngen på kanten av stup slik at ikke beitedyra 

skulle lokkes ut på kanten av det gode beitet etter brenninga. 

Hente ·lyng var noe som hørte med til det daglige arbeidet i 

Øynes~ Lyngen er en eviggrønn plante, og forsankingen behøvde 

derfor ikke foregå bare om høsten. Men lyngen var best om 

høsten og ble noe forringet i lØpet av vinteren. Snø på marka 

var et hinder for å komme til lyngen, både for slått og for 

beitende sauer. Dersom foringen var lagt opp til maksimal bruk 

av lyng, måtte tilførselen være jevn over hele perioden, for 

skulle lyngen utgjøre en større del av foret i perioder, ville 

kuene miste mye av melka. Dersom man hadde mer hØy, kunne 

lyngen utgjøre en mindre del av foret, og det var tilstrekkelig 

å bruke lyng bare i vårknipa. En håpet selvfølgelig også på at 

vinteren skulle bli så mild som mulig, slik at sauene mye kunne 

fø seg selv ute, men ble det mye snø, måtte de stå inne - og da 

tærte de på høystålet. Da måtte de, så snart det ble snøbart, 

hente lyng for å erstatte det hØyet sauene hadde brukt mens de 

sto inne. 

Var det vått, kunne de ikke hente lyng. En informant sier at 

lyngen da ble for tung å bære, en annen sier at kuene mista 

melk~ om de fikk våt lyng "det hadde i. hvert fall de gamle for

talt". Men"hvis steinane var tørre, kunne de reise etter lyng". 
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For å utnytte lyngen best og mest, var det nødvendig il ha endel 

i hus før snøen kom. Det var nødvendig før høyavlingene ble 

større, og flere av de eldre informantene kan fortelle at det 

ble samlet et lite lyngstål om høsten, når det andre utearbeidet 

var ferdig - korn og poteter var i hus. Med lyngstål i løa 

kunne bedre det lille høystålet rasjoneres gjennom vinteren, 

fordi en hver dag hadde en viss mengde lyng i vandlene. 

Da så høyavlingene ble større, tok man ikke inn lyngstål, men 

baserte seg på det lynget som kunne hentes hjem etter hvert 

som det skulle brukes. Da ble godværsdagene med "lyngvær" ut

nyttet, fra før jul og utover. Mest intens var lynghentinga i 

april og mai. Noen fortsatte å samle litt lyng om høsten "så 

de hadde i styggvær". 

Lyngen ble båret hjem i kiper og sekker slik at de tok lyng 

for mange dager om gangen, ofte hele uka. Det var hvis de 

brukte båt de kunne ta med seg for flere dager om gangen. De 

som gi.kk i marka, fikk bare med seg ei kipe, men var det fint 

vær, gikk de flere ganger. Lyngen ble slått med stuttorv, og 

slo de større revelyng, brukte de sigd. Noen brukte sigd til 

smålyngen også. I den seinere tid kunne mannfolk som var med, 

bruke langorv, om det var ei riktig fin lyngslette. Lyngen 

ble stappet hardt sammen i kipa, og oppå kipa var det "skru", 

topp, som inneholdt like mye som det var nedi. 

Det var konene som hentet lyng, ungene kunne være med, og mannen 

var med om han var hjemme. Skulle de i båt, dro de ofte to 

koner sammen så ble det lettere å ro. 

Lyngen ble som regel hentet i utmarka på det enkelte bruk. Den 

siste tida brukte ikke alle like mye lyng. De som brukte minst 

av lyngmarka si, lot de som ikke hadde lyng selv få hente. Med 

de nye bruka ~om selv ikke hadde utmark, oppsto det en gruppe 

bruk som Qar avhengig av å hente lyng hos andre. Langøy var 

den eneste matrikkelgarden som ikke hadde egen lyngmark. 

Lyngets andel av foret er det vesentli9 å finne ut noe om. 

"De ~unne ikke godt gi kuene mer enn 1/3 av målet som lyng. 

Var det mer, ble det for mye, og de slutta å melke så mye", slik 
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anslår en informant den grensen som lyngets andel av foret 

burde være under. Flere utsagn støtter denne vurderingen. 

En annen informant trur mora brukte fra 1/4 til 1/3 av foret 

i lyng, og opptil 1/2 foret var lyng i enkelte uker om våren. 

Informantene vurderer mengden av lyng de hentet til 3-8 kiper 

i uka. Regner vi at hver kipe veier 40 kg, blir det 120 - 320 

kg i uka. Regner vi da med gjennomsnitt på 200 kg i 20 uker, 

får vi 4000 kg, og fordelt på 5 dyr, gir det 800 kg på hver. 

Om vi regner at lyngvekta utgjorde likt med halve hØyrnengden, 

får vi: 

HØy til hver ku 

Lyng til hver ku: 

1454 kg 

1454 kg X 0,5 = 727 kg 

Lyng har forenhetstall 4,7 (21), og denne lyngmengden på 727 kg 

skulle da tilsvare 154 f.e. i næringsverdi (21). 

Det ble ikke gitt like mye lyng til alle husdyra. Det ble gitt 

mindre lyng til de kuene som melka mest, og de var også redd for 

å gi for mye lyng til kuene rett etter at de hadde kalvet om 

høsten. Kalver eller ungdyr som skulle slaktes utpå våren, før 

vårknipa, fikk heller ikke så mye lyng. Kviger og de få kuene 

som var vårbære, fikk mer lyng, likeså ungdyr som de skulle fØ 

en vinter til før de ble slakta. Hesten kunne også få litt lyng. 

Tare var det andre viktige tilskuddsforet som ble samla. Det 

var et verdifullt forslag ifØlge informantene, men det var hardt 

og farlig arbeid å skaffe tilveie. 

Taren vokser ut hver vår og visner om høsten. Det var i vårknipa 

den var tilgjengelig, fra mars og utover. Den vokser der sjøen 

bryter, og det er bare ved fjære sjø det går an å få tak i den. 

Det måtte være to i båten når de skar tare, en måtte andøve 

båten og den andre skar tare med en stuttorv. Det ble regnet 

for mannfolkarbeid å hente tare, oftest dro mannen og kona 

sammen, han andøvet, mens hun skar. Det hendte ogs.å at kvinnene 

måtte dra etter tare alene om de var svært avhengige av dette foret. 
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De fleste brukte færing til å hente tare, den var lettest å 

andøve. 

Taren ble hentet langs holmene hjemme eller lenger ute, ved 

Lynguksen eller Senuksen, og helt ved Byrkenesøyane nord for 

Fensfjorden var de. 1-2 timer brukte de på å hente tare når 

det var kort vei. 

Helst burde taren ligge to dager før de brukte den. Fersk var 

den for hard, den skulle være litt sur, da var den best. De la 

taren utover lØegolvet når de kom hjem med . den. 

Taren ble båret opp fra båten i kiper. En informant fra Krossøy 

sier at de hentet 5-6 kiper tare i uka. Det betyr at de brukte 

like mye tare som lyng i vårknipa. Så mye tare ble det neppe 

brukt på Øksnes eller Rebnor, der hadde de lenger vei til taren 

og de hadde mer hØy enn på Øyane. Men litt tare hentet de fleste 

i Øynes hvert år, og var det et år med mindre høyavling, kunne 

de he~te mer enn de pleide. Til de små bruka med forholdsvis 

stor besetning i forhold til engareal og høyavling, ble det 

hentet mer tare enn til de større bruka. 

Taren var en fri ressurs. Det var ingen som lagde krangel om 

fremmede korn og skar tare langs stranda - bortsett fra den ene 

det fortelles om som ble anmeldt for å skjære tare på annenmanns 

grunn. Men det var et enestående tilfelle. 

Under i.verdenskrig ble det samlet oppgaver over hvilke mengder 

tilleggsfor som ble benyttet, og fra Austrheim ble det da opp

gitt 103,92 tonn tang og tare til for (22). Dette skulle gi 

84 kg pr. storfe, eller 126 kg på hver av melkekuene. Men 

l.verdenskrig var en spesielt vanskelig tid, da mye ble gjort 

for å skaffe ekstrafor. En slik oppgave må innebære en hØy 

grad av vurdering også. Men i Øynes ble det sikkert brukt mer 

enn gjennomsnitt for kommunen. Selv i et vanlig år må vi gå 

ut fra at det ble brukt langt mer enn 126 kg pr. ku på de 

fleste bruk i Øynes. 

Reg~er vi at hver kipe inneholdt 20 kg tare og endel vann - og 

de brukte 5 k~per ukentlig i 7 uker - fordelt på 3 kuer - blir 

det 233 kg på hver ku. Tallene er svært omtrentlige og heller 

små, men gir et bilde av t~rens betydning. 
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Tare med 25% tørrstoffinnhold har et forenhetstall på 6,0 (23). 

84 kg tare skulle da tilsvare 28 kg godt høy. Ser vi bort fra 

vanninnholdet, var tare altså et svært næringsrikt for. Kuene 

trenger en viss mengde vomfyll og en viss mengde næring. I 

vårknipa var det derfor fint å kunne kombinere lyng og tare. 

For både lyng og tare gjelder at det var svært arbeids- og 

tidkrevende ~essurser å utnytte. Med en stor mengde andre 

gjøremål og en begrenset arbeidskapasitet på bruket, ble det 

en begrenset mengde som kunne hentes. Mengden var mer propor~ 

sjonal med arbeidsinnsatsen eller arbeidskapasiteten enn med 

husdyrbesetningens størrelse. De som hadde et lite antall dyr 

kunne hente mer pr. dyr enn de som hadde flere. Dette gjelder 

innen Øynes og det gjelder Øynes i forhold til kommunen. Lyng 

og tare gjorde det mulig å fØ en større mengde dyr pr. engareal 

i Øynes enn ellers i kommunen. Vi har sett at høyavlingene var 

mer utilstrekkelige i Øynes enn i kommunen. 

Ved siden av tare ble det brukt kaurtang som vokser øverst i 

fjæra. Den b1P gitt til grisen og til sauene. 

Annet for. Ved siden av høyet, biproduktene halm og potetgras 

fra åkerbruket, lyng og tare fra utmark og hav, ble det brukt 

endel poteter, separert melk, mel og sild. Dette er så verdi

fullt for at vi kan kalle det "kraftfor". 

Det ble brukt mye poteter til for, noen informanter oppgir 

1/3 til 1/2 avlingen. Men de tok selvfølgelig av rikelig til 

folkemat og settepoteter. 

Potetene gikk i .første rekke til grisen og til de oksene og 

kalvene som skulle slaktes. Om våren var det viktig at kuene 

fikk mel eller potet slik at det ikke skulle bli taresmak på 

melka. Og o~ våren skulle smalene lamme og da fikk de litt 

ekstra mel og poteter. Hønsene fikk også poteter. 

De rå potetene ble skåret opp eller i alle fall kløyvd for 

at ikke dyra skulle sette dem i halsen. Det var ofte ungenes 

job~. 
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Gjennomsnittsbruket hadde vel 2 da potetåker. Med en avling på 

1732 kg/da (se tab.Sl) gir det 990 kg til dyrefor, dersom 1/3 

ble brukt. Det skulle videre bli ca. 100-150 kg pr. ku og noe 

mer til slaktedyr og gris. 

Men sammenlignet med hva som blir igjen ti~ menneskeføde, virker 

dette vel mye. Denne mengden poteter bygger derfor på at 

avlingen var litt større enn det som her er regnet med. 

150 kg poteter, med forenhetstall ca. 4,7 (24) for poteter med 

21% tørrstoffinnhold, tilsvarer 32 f.e. Poteter består av 1/5 

tørrstoff, og dette tørrstoffet har en næringsverdi som nærmer 

seg mel. 

Mel var det lite kuene fikk før l.verdenskrig. Lettkornet 

kunne kuene få, og det kunne bli kjøpt litt kli. Men det ble 

gitt bare nevevis og ble strødd som "sukker" på tare og hakkels. 

To informanter oppgir at kuene i mellomkrigstiden fikk ca. 

1/2 kg mel pr. dag i inneforingsperioden. De kjøpte ruggris. 

Det skulle bli ca. 105 kg over hele inneforingsperioden og til

svare 99 kg godt høy. Ruggris har forenhetstallet 1,06 (25a). 

Men 1/2 kg mel pr. dag er nok mer enn vi tør regne som gjennom-

snitt. 

Salt sild hadde fiskerne med seg hjem og hadde de veldig mye 

sild, som de ikke trengte til folkemat, kunne dyra få den ut

over våren. Men det var ikke mye sild som inngikk i vinterforet. 

Sildelake ble gitt til dyra, for de skulle ha litt salt, sier 

en informant. 

Derimot var det fast skikk at stølsjentene hadde med seg salt 

sild som godbit til kuene når de gikk på beite. Hadde de ikke 

sild, tok de med tørre, lettsalta fiskerygger eller småpoteter 

med litt mel på. 

Separert melk ble det endel av fordi det ikke var melkelevering 

fra Øynes. Mye av denne separerte melka ble brukt til å fore 

opp kalvene på. Små kalver fikk søt m~lk, større kalver fikk 

sur melk. Om sommeren fikk kalvene mindre av melka fordi det 

var lang vei til dem når de gikk i marka, og det var·lite melk da. 

Om sommeren fikk grisen mer av den separerte melka. 
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Kuforets sammensetning i mellomkrigstiden . Vi har kommet fram 

til en mengdeangivelse for hver av de viktigste forslagene og 

regnet ut hvor mange forenheter hver av dem tilsvarer i nærings

verdi. Men hvor mye utgjorde tilsammen de mengdene vi har 

funnet? 

Foren- Mengde t Forverdi, Prosent av 
Forslag hets- i kg i pro- regnet i den totale 

tall sent forenheter forverdi 

HØy 2,2 1454 52 I 727 67 

Lyng 4,7 727 26 154 14 

I j Tare 
f 

6,0 j 233 8 39 4 

i l 4 
J Havrehalm 3,7 i 92 3 l 25 l 2 
j l i I l Potetgras ca. 3, 0 i 54 2 ! 13 1 

I 
~ I Poteter 4,7 150 5 32 I 3 

Mel 1,0 ~ 105 4 99 ; 9 l l s I 

l I ' ' 
i 2815 

! i 
Tilsammen 100 ! 1089 i. 100 

i ' "' 

Tabell 41 . Kuforets sammensetning i Øynes i mellomkrigstiden. 
Tabellen bygger på de mengdeangivelser vi har kommet fram til 
tidligere i kapitlet. Fordelingen på de ulike forslag er det 
vesentlige her, mens antall forenheter totalt er villedende. 

I 
1 
i 
j 

'i 

> 

Tilsammen utgjorde de formengdene vi har kommet fram til 1089 f.e. 

(Tabell 41 ). Trekker vi fra 473 f.e. (tabell 40 ) til liv

næringsfor, blir det igjen 616 f.e. til melkeproduksjon. Det 

gir 1760 1 melk som fordelt på 210 dager gir 8,4 1 pr. dag. 

3 1 hver av de andre 155 dagene i året skulle gi en årsproduksjon 

på 2225 1. 

Den størrelse .vi korn fram til på kuforet stemmer lite overens med 

de melkemengdene som er oppgitt i statistikken (tabell 39 ) . 

Men vår metode er altfor unøyaktig til å kunne si mye om produk

sjonens størrelse. Derimot må vi tro at den viser forholdet 

mellom de ulike forslagene tilfredsstillende. Sannsynligvis er 

en rekke mindre unøyaktigheter årsaken til det misvisende 

resultatet. Høyavlingene var kanskje litt mindre pr. da i Øynes 
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enn det vi har regnet med, og brukte man også litt mindre av hver 

av de andre forslagene, faller melkemengden raskt til mer rime

lige tall. Viktig er det at høyavlingene enkelte år kunne redu

seres betraktelig. Om hØyavlirigen pr. da blir 75% av det vi har 

regnet med, faller melkemengden pr. ku til 1300 1. Om hØyet var 

dårlig berga, faller næringsverdien i det. Hadde høyet for

enhetstallet 2,4 - dårlig berga høy fra natureng - ville melke

mengden falle fra 2225 1 til 1880 1. Uten mel og poteter ville 

melkemengden reduseres tilsvarende mye. Den lyngmengden vi har 

regne t med her er også større enn det som ble brukt i normale 

mellomkrigstidsår for de fleste i Øynes. Interessant er det at 

lyng og tare utgjorde tilsammen 18% av forenhetene, mens poteter 

og mel bare utgjorde 12%. Halm og potetgras utgjorde tilsammen 

bare 3%. 

I mellomkrigstiden utgjorde altså tilleggsfor fra utmark og 

sjø mer enn mel og poteter. Tilleggsfor fra åkerbruket, halm 

og potetgras utgjorde ubetydelige mengder. Dessuten må vi tro 

at tilleggsforet fra utmarka ga mulighet til å klare år med små 

høyavlinger bedre enn man ville gjøre om høy og kjØpt for var 

de eneste ressursene man hadde. 

Kuforets sammensetning omkring 1865. Kan vi så komme fram 

til formengdene omkring 1865 og anslå deres produksjonsresultat? 

Både mel og poteter må utelukkes. Man dyrket ikke engang nok 

poteter til folkemat (tab-.51 og57), og kornet var den gang for 

dyrt til å brukes til for. I tabell 37 så vi at selv be

hovet på 1080 kg hØy, som det ble regnet med i matrikkelfor

arbeidet 1867, var bare 68% dekket. Den samme kilden oppgir 

736 våger halm, altså 13248 kg, noe som gir omlag 70 kg pr. 

storfe. Potetgras hadde man ca. 1/2 av i forhold til 1939. 
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Foren- Mengde Mengde Forverdi % av den 
hets- i kg i % av regnet i totale 
tall vekt forenheter forverdi 

HØy 2,2 734 41 334 60 

Halm 
I 

3,7 I 70 4 19 3 

Lyng I 4,7 I 727 41 155 28 ! 
I ' 

Tare i 6,0 I 233 13 39 7 I I 

Potetgras I 3,0 ! 27 2 9 2 
I 

l I 
l 

I I 

Tilsammen I I 1791 101 I 556 100 I : i 

Tabell 42 . Et kufors sammensetning i 1865, beregnet ut fra 
de ressurser vi vet var tilgjengelig den gang. Inneforings
perioden er på 210 dager. 

Lyng og tare hadde man like mye av, og kanskje større behov 

for å bruke. Jeg har likevel regnet med de samme mengdene som 

for mellomkrigstiden. 

Tabell 42 viser at ca. 556 f.e. var næringsverdien av et ku

fo r i Øynes omkring 1865. Når de 473 f.e. til livnæringsfor 

er trukket fra, blir det bare 83 f.e. tilbake til melkeproduk

sjon. Det gir 1,1 1 daglig og en produksjon på 237 1 i inne

foringsperioden. Med så liten produksjon i inneforingsperioden 

er det vanskelig å tro at den sank på sommerbeitet. Men vi 

må også regne med at matrikkelforarbeidet oppgir for liten 

høymengde slik at man hadde mer høy enn det jeg her har regnet 

med. Som en sannsynlig årsproduksjon pr. ku kan vi da regne 

4-500 1 (25 b). 

Foringa foregikk tre ganger om dagen i mellomkrigstiden. Om 

morgenen besto foret av tørt høy og litt lyng, ved middagstid 

fikk de hakkels og en lyngdott og til kvelds igjen hØy og lyng. 

Når de brukte.tare, fikk dyra den til middag og/eller kvelds. 

HØy og lyng ble laget til en vondel, som det ble surret halm 

omkring, og slike vandler pleide konene å lage et lite lager av. 

På noen bruk var det hakkelsmaskin. Pa Øksnes og Rebnor var det 

flere, og fra først av ble de kjøpt felles og flyttet fra bruk 

til bruk, så skar de opp for noen dager om gangen. 
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På Sævrøy og Langøy hadde ett av brukene hakkelsrnaskin, men i 

Øyane klarte de fleste seg uten. Hakkelsrnaskinens oppgave var 

å gjøre foret lettere fordøyelig og øke utnyttelsesgraden. 

Hakkelsrnaskinene hører til de nye redskapene som korn til Øynes 

omkring ! . verdenskrig. En informant forteller: 

"I hakkelsmaskinen hakket de potetris, halm, hØy og lyng, 
så ble det lagt i bløt i et stort kar, og de slo varmt 
vann over. Krafta fikk kyrne å drikke; mens hakkelsen 
ble lagt i trebaljer til hvert enkelt dyr". 

En annen informant sier at de bare hakket lyngen når kuene var 

veldig lei den på vårparten. 

RuskhØyet som lå igjen i båsen om morgenen ble tatt til lØa og 

hakket sammen med halmen. På hakkelsen ble det strødd mel. 

De som ikke hadde hakkelsmaski~ kunne enten lute halmen i varmt 

vann eller bare gi dyra den som den var, i vandlene. En av 

informantene sier at kuene likte havrehalmen, særlig om våren 

når de fikk tare. 

Utviklingen etter 1945. Kort tid etter 1945 var det flere 

brukere som sluttet med sau og satset utelukkende på smørproduk

sjon~ Bruken av lyng, tare og potetgras ble redusert, og det 

ble kjøpt mer kunstgjødsel for å få større grasavlinger, likeså 

ble det kjøpt mer mel. Da de sluttet med korn, ble det også mer 

areal og gjødsel til enga. I 50- og 60-åra ble det vanlig med 

siloer slik at bergingen av håslåtten ble svært mye lettere i 

det våte Vestlandsklimaet. 

På Øksnes, Rebnor og Langøy sluttet de å bruke tare ca. 1950, 

på Sævrøy og Krossøy fortsatte de til etter 1960. Det var også 

de gårdene som hadde lettest tilgang på tare. Lyng fortsatte 

de å bruke noen år lenger. 

I 1950-årene fikk hver ku 1 kg mel om dagen, sier en informant, 

og i 60-åra ble det enda større mengde. I 50- og 60-åra ble 

det også større kuer, av NRF-rase. De var mer hØytytende, men 

kunne neppe utnytte det skrinne sommerbeitet og måtte ha mye, 

god kost for å kaste noe av seg. Øynes lokale ressurser var ikke 



- 225 -

lenger nok. ''De siste NRF-kuene vi hadde fikk opptil 8 kg mel 

pr. dag", sier en av informantene. Det var midt i 60-åra, og 

det hadde kommet vei og melkelevering fra Øksnes og Rebnoro 

Få år seinere var det ingen som hadde kuer mer på de gardene. 

Men på Krossøy driver fremdeles tre brukere med smørproduksjon . 

Etter hvert som kuene har forsvunnet, er det mange som har be

gynt å ha sauer igjen, men antallet er ikke så stort som før, 

og produksjonen er i høy grad til eget bruk. Mye av bØen blir 

brukt til beite hele sommeren, men også endel holmer blir enda 

benyttet til beite. 

Februksproduktene og omsetningsformene. 

Produktene besto av smør og slaktefe, sauekjøtt og ull, egg og 

noe hønsekjøtt, dessuten litt svinekjøtt. Noen av disse 

produktene var til eget bruk. Det var litt smør - noen få 

brukte alt selv, de fleste brukte litt av og til - men det 

aller meste smøret ble solgt. Til eget bruk var litt saue

kjøtt·, ull og noen egg, dessuten litt av slaktegrisen og hode 

og innvoller av de dyra som ble slaktet hjemme. 

Opp mot 1900 foregikk salget på de tradisjonelle Bergens-reisene, 

som foregikk med egen småbåt, årer og segl. De hadde med seg 

kjøtt, smør og kanskje ei fiskekiste på slep. Varene ble enten 

solgt til en kjøpmann eller de kunne gå rundt på dørene og 

selge til byborgerne. Det var en tur om våren og en tur om 

høsten. I "maksver" tok turen 3 dager (26). 

Denne handelsformen må ha vært mindre egnet når produksjonen o g 

salget ble større. Det ville ha gått for mye tid til å selge 

produktene. Byen var blitt større og behovet for tilførsel a v 

varer likeså. Rafte har redegjort for hvordan handelen mellom 

Bergen og bygdene omkring tok nye former mellom 1840 og -70 

(27). Etterhvert fikk disse nye handelsformene også betydning 

for de bygdene som lå noe lenger unna byen, slik som Øynes 

gjorde. Forbedring av kommunikasjonsmidlene var vesentlige 

for denne utviklingen. 
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Omkring l.verdenskrig var det helt slutt på byreisene i de n 

gamle formen. Allerede i mange år var det fiskehandlere og 

slaktere som reiste med dampbåten til byen. Handelen hadde 

fått sine mellommenn, som også besørget transporten til byen . 

Smørhandelen tok en litt annen fonn. Produsentene skaffet seg 

faste kunder blant kolonial- og fetevarehandlerne i byen, og 
' 

da var det ikke lenger nødvendig at alle reiste til byen med 

sine egne varer. Naboene begynte å ta med smør for hverandre, 

og de fleste hadde smør å levere hver 14.dag. Det var for lite 

å reise til byen med, men ved å fordele reisene mellom naboene 

ble det mulig å levere oftere. Men dette samarbeidet var i 

svært uformelle former. Handelsmennene'i byen var blitt faste 

mellommenn i denne handelen, handelen foregikk ikke lenger 

direkte til forbruker, unntatt i tilfeller hvor produsenten 

også her hadde en fast kunde. 

Eggehandelen foregikk på samme måte i denne tida. Egga ble 

tatt med til byen i eggeskrin, innpakket i papir. 

Neste skritt i utviklingen av smørhandelen var at det kom mot

taker for varene innen lokalsamfunnet. Med dampbåten og motor

skøytene ble fisketransporten først overført fra produsent til 

en mellommann. Det var initiativrike menn i lokalsamfunnet som 

utnyttet denne muligheten. Omsetningen av smør og egg utviklet 

seg seinere. Kona til en av fiskehandlerne begynte å ta imot 

egg for egglaget i Bergen i begynnelsen av 20-åra. Produsentene 

leverte da egga hos henne og mannen, som likevel skulle til byen 

med fisk, tok med seg egga til byen ' og hadde med seg hønse for 

tilbake til produsentene. Seinere tok to av handelsmennene imot 

både egg og smør, som de sendte videre til byen. Produsentene 

fikk varer tilbake når de leverte til de lokale handelsmenn. 

Men denne omsetningen var ikke helt tilfredsstillende, den lokale 

kjøpmann som måtte selge jordbruksproduktene videre, kunne vel 

ikke betale så mye som kjøpmannen i byen. Når folk skulle til 

byen, tok de derfor med seg egg og smør, for seg selv og naboene. 

Disse to omsetningsformene holdt seg ve.d siden av hverandre 

mellomkrigstiden ut. 
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De lokale mottakere gjorde det mulig å levere når man ønsket, 

men ved direkte levering i Bergen fikk man større fortjenes te. 

Denne større fortjeneste var dog ikke så stor at det lønte seg 

å reise bare med sitt eget smør. Nabosamarbeidet gjorde at 

man hyppigere kunne få den større fortjenesten enn det ellers 

hadde vært mulig. 

For produsentene gjaldt det å holde antall mellomledd lavest 

mulig, og helst utføre selv de operasjoner som et eventuelt 

mellomledd hadde å utføre, slik som transporten til byen. 

I 30-åra var det bare egglag i Øynes, men mye av omsetningen 

gikk direkte til byen. Rett før krigen begynte produsentene 

på Rebnor å levere smør til Austrheim meieri. De andre produ

sentene fortsatte å levere til byen og lokale kjøpmenn - men 

det er mulig kjøpmannen begynte å levere videre til meieriet. 

Etter krigen kom det to smørlag med levering til Austrheim 

meieri. Det ene omfattet Øyane og består fremdeles i 1975, 

men leyeringen foregår til Bergensmeieret. Det andre omfattet 

Rebnor og Øksnes og falt bort da veien og melkeleveringa kom. 

Salg av slaktedyr foregikk enten til fehandlerne i Øynes eller 

direkte til slakterne i byen. De kunne slakte hjemme om det 

var vær slik at kjøttet kunne transporteres til byen. 

Inntekt fra husdyrbruket. 

Hvor mye tjente så produsentene i Øynes på sine salgsvarer? 

Vi vil også her gjøre et overslag og støtte oss til de priser 

som står oppført i Statistisk årbok 1937, s. 152-153. Prisene 

vi regner med kan bare bli svært omtrentlige og må taes med 

alle mulige forbehold. Vi vil bruke prisene for 1935. 
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150 kg egg a kr. 0,60 1) kr. 90,-

120 " smør a kr. 2,00 2) " 240 , -

150 " storfekjøtt a kr. 0,90 3) " 135,-

85 " sauekjøtt a kr. 0,80 4) " 68, -

30 " svinekjøtt a kr. 0, 7 5 5) " 22,-

Tilsanunen kr. 555,-

Tabell 43 . Overslag over pengeinntekter fra husdyrbruket 
på et gjennomsnittsbruk i Øynes ca. 1935. 

1) Tabell 169, Statistisk årbok for Norge 1937, 
s. 152,,priser fra produsent, i partisalg, prima vare, 
levering avsetningssted, viser som gjennomsnittspris på 
egg 1935 ·kr. 1,25 pr. kg. Utsalgspris (i en rekke 
norske byer) var kr. 1,54. samme kilde, tabell 171). 

150 kg egg tilsvarer 180 egg pr. høne, 15 høner, 18 egg 
pr. 1 kg. 

2) Tabell 169: kr. 2,30 (meieribehandlet smør) ,tabell 171: 
kr.· 2, 6 7 - 2, 9 5 (fjellsmør - meierismør) . 

1350 1 fra 2 kyr gir ca. 120 kg smør. 22,5 1 melk= 
1 kg smør. 

3) Tabell 169: kr. 1,34 (okse), tabell 171: kr. 1,73 - 2,07. 

1 okse eller ku, samt 1 kalv, årlig. 

4) Tabell 171: kr. 1,47 - 1,91. 

5 dyr å 17 kg. 

5) Tabell 169: kr. 1,11. 

Til fratrekk kommer utgifter til kunstgjødsel, formel, saue

beite, kjØp av smågris, salgsutgifter og skatter. I 1928-2 9 

ble det ifØlge jordbrukstelling 1929 kjØpt kraftfor, annet 

for og kunstgjødsel for tilsammen kr. 62.0000,- i Austrheim. 

Fordelt på antall storfe totalt blir det kr. 48,- på hver. 

En slik fordeling sier ikke hvor mye som ble brukt i Øynes, 

men setter ver en grense oppad. For et bruk i Øynes med 

4 storfe kan vi da tenke oss en utgift på 200 - 250 kr., sl i k 

at inntekten fra husdyrbruket på gjennomsnittsbruket i Øyne s 

med alle forbehold kan anslås til ca. kr. 300. 
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Sarrunendrag om husdyrholdet i Øynes. 

Sammenlignet med andelen av folketallet i Austrheim koffiL~une, 

hadde Øynes spesiell stor andel av sauer og høns i 1939$ 

Øynes' andel av storfeholdet var den samme som andelen av 

folketallet. Gjennomsnittsbruket i Øynes hadde i 1939 9 voksne 

sauer, 2 melkekuer, 1 kvige og 1 kalv eller okse. Det betyr 

at man kunne slakte ca. 7 sauer årlig og av disse kunne 5 

selges og 2 gå til eget bruk. 1 kalv og 1 ku eller ungdyr 

kunne selges årlig. Dessuten hadde de fleste slaktegris og 

15-20 hØns. 

Kuene beitet mesteparten av sommeren i kyrhagene, den delen av 

utmarka som lå nærmest bøen. Dette beitet hadde tidligere vært 

felles, også etter utskiftingene, men kyrhagene ble avgjerdet 

tidlig i mellomkrigstiden hos de fleste. Samtidig ble høst

beitet for kuene på bøen i slutten av september også individuelt 

ved at det korn gjerder mellom eiendommene også der. 

Om sommeren ble ca. 2/3 av sauene i Øynes sendt på fjellbeite i 

Masfjorden. Resten gikk i felleshagen på Fosnøy og på ubebodde 

holmer og Øyer hjemme. Der ble også de som var på fjellbeite 

satt vår og høst. I oktober når kuene ble tatt inn, fikk sauene 

slippe til på bØen og gnage den ned. Om vinteren ble sauene 

jaget i utmarka hver dag så sant det var snøfritt. Der skulle 

de ete lyng. 

Å sende sauene på fjellbeite i Masfjorden var nytt ved århundre

skiftet. Det henger sannsynligvis sammen med at man hadde f å tt 

den større og mer krevende cheviotsauen istedenfor spelsau. 

Cheviotsauen ble større med godt beite, og lammene ble slaktet 

om høsten. Den gamle sauen var mer hardfør, kunne utnytte lyng

beitet i høyere grad om vinteren og klare seg med mindre høy. 

Kanskje man heller ikke slaktet lammene om høsten. Sauetallet 

i tellingene 1"865 og 1875 kan tyde på det. 

Det var dårlig sommerbeite for kuene i Øynes. De var høstbære, 

og man baserte seg altså ikke på å ha stor produksjon om sommeren 

med godt og rikelig beite slik det var·vanlig i fjellbygdene. 
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Med lite vinterfor og gode sonunerbeiter ble det fristende å 

sette på for mange kyr, og resultatet ble den omtalte sulte

foringa. Slik det var i Øynes med dårlige beiter, ble man 

ikke fristet til sulteforing. Forholdene blir i denne henseende 

det samme som Try har beskrevet for Søgne i Vest-Agder (28). 

Kuene i Øynes var høstbære og kalvet oftest i oktober. Da mel

ket de jevnt utover vinteren og våren, men når de slapp ut i mai, 

sank melkemengdene. Vinterforet besto i mellomkrigstiden av 

ca. 18% lyng og tare, 3% halm og potetgras, 12% poteter og mel 

og 67% høy. De små buskapene og Øynes' utmarksressurser lyng 

og tare gjorde at de forholdsvis små brukene kunne skaffe nok 

vinterfor selv om hØyproduksjonen var lav. Men hØyproduksjonen 

hadde Øket mye siden 1867 da bruken av lyng og tare må ha ut

gjort en enda større del av kuforet, kanskje 35% av forenhetene. 

Halm og potetgras kunne utgjøre 5%, mens hØy utgjorde resten av 

foret, ca. 60%. 

Etter 1945 har lyng og tare betydd stadig mindre, mens kjøpt mel 

har blitt brukt i stadig større mengder. Utnyttelse av lokale 

ressurser tok helt slutt etter å ha mistet sin betydning etter 

hvert. 

Situasjonen 1867 må forstås ut fra den større plass åkerbruket 

da hadde, noe vi skal behandle i neste del av oppgaven. Åker

brukets betydning og arealkrav gjorde høyavlingene forholdsvis 

små, og de lokale utmarksressursene betydde mer enn seinere. 

Lyng og tare ble brukt til for, og man hadde sauer som krevde 

minimalt vinterfor fordi de var hardføre og hadde lyngbeite til 

vintermat. Å bruke mel eller poteter til dyrefor, var det 

neppe tale om den gang. 

I mellomkrigstiden var hØyproduksjonen betraktelig Øket, og mel 

var blitt så billig at det kunne brukes til dyrefor. Fremdeles 

betydde lyng og tare mye, særlig i vårknipa. Fremdeles kunne 

man spare på hØy til sauene fordi de gikk på lyngbeite om d~gen. 

Melkeproduksjonen Øket sannsynligvis fra under 500 1 pr. ku om

kring 1867 til ca. 1200-1350 1 i mellomkrigstiden. smørsalget 

til Bergen utviklet seg og istedenfor direkte salg fikk handelen 
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sine mellonunenn. Dampskipsruta må ha betydd mye for Økningen i 

salget av jordbruksprodukter til Bergen fordi man fikk regel

messig levering. Tidligere måtte nødvendigvis salget bli mer 

sporadisk, fordi man var mer avhengig av å dra selv og reise

tida var lenger. 

Det billige melet og den bedrede kontakten med Bergen gjorde 

det naturlig å satse på høns og eggproduksjon i 1920-åra. 

Svineholdet fikk også trolig en oppsving da. Husdyrtallene 

på kommunebasis og informantutsagn tyder på det. Også melke

produksjonen prøvde man å Øke. Vi har her eksempler på den 

vanlige mellomkrigstidutviklingen, med produsenter som bare 

kunne Øke sin inntekt ved å Øke sin del av salget. Men det 

førte til overproduksjon og lave priser {29). 

Med alle mulige forbehold kom vi fram til at gjennomsnittsbruket 

med 2 melkekuer og 9 voksne sauer skulle gi en inntekt på 

ca. 300 kr. omkring 1935. 

C Åkerbruk 

Hvilken plass hadde åkerbruket i lokalsamfunnet Øynes i mellom

krigstiden? Hvilken plass hadde det i arbeidet som skulle ut

føres på bruket og hvilket bidrag ga det til husholdningens 

kosthold? Og hvordan hadde åkerbruket endret seg fra slutten 

av forrige århundre til mellomkrigstiden? Det er spørsmål som 

vi skal forsøke å svare på i dette kapitlet. 

Men først skal vi slik som i de forrige kapitlene se på utvik

lingen på kommunenivå, slik det kommer fram i jordbrukstellingene 

og se på Øynes' forhold til kommunen som helhet. 

Kildematerialet er her som i forrige del av kapitlet jordbruks

tellingene, de trykte heftene med kommunetallene for 1917 - 49, 

og primæroppgavene fra Øynes 1939 og -49. Også for oppgavene 

over åkerbruket må vi kunne gå ut fra at det ble oppgitt i 

minste laget. I de tilfeller jeg har sammenlignet informantenes 

oppgave over arealet med jordbrukstellingen, har informantopp

gaven alltid ligget høyest, 0,5 - 1 da korn og like mye poteter. 
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Åkerareal og åkervekster. 

Det totale arealet med åker og hage var størst i 1917, under 

!.verdenskrig. Importsituasjonen for matvarer gjorde at mye 

større arealer enn normalt ble tatt til åker, noe som igjen 

førte til mindre engarealer og mindre utbytte fra husdyrnæringen . 

Etter krigen ble åkerarealet redusert til normalt nivå. Men i 

1939 var det igjen større åkerareal enn det var 10 år tidligere. 

Havre og poteter var de viktigste åkervekstene i Austrheim og 

Øynes. i hele perioden vi har oppgaver fore Poteter var hele 

tiden den vekst det ble dyrket størst areal med. Størst var 

potetarealet i 1917, med de noe spesielle forhold l.verdenskrig 

skapte. Deretter ble det redusert telling for telling, men 

potetdyrkinge~ holdt seg på et forholdsvis hØyt nivå helt til 

1949. Da var potetarealet 83% av hva det var i 193.g (s.tab. 44 ) . 

Kornarealet var noe mindre enn potetarealet. Kornarealet var 

også mer variabelt, det var størst i 1917 og ble så redusert t il 

1929 for igjen å stige til 1939. Etter krigen ble det sterkt 

redusert slik at arealet bare var 31% av hva det hadde vært i 

1939, og 27% av hva det var i 1917. Regnet i prosent av potet

arealet, var det faktisk større korndyrking i 1939 enn i 1917. 

Havre dominerte korndyrkingen, men det ble forsøkt med bygg og 

hvete i 30-åra. I 1917 var det 4 da bygg og hvete i Austrheim , 

i 1929 12 da, 1939 55 da og i 1949 9 da. Det var mest bygg. 

Intervjuene forteller også om dette for Øynes selv om det l i te 

kommer fram i jordbrukstellingen 1939. Byggen ga like store 

avlinger som havren hvis de fikk den til. Men det kom lett e re 

sykdom på byggen. Hvete var det. bare enkelte som forsøkte, den 

var det ikke varmt nok for om sommerene, sier en av informantene. 

Ved siden av korn og poteter ble det dyrket noe areal med 

forvekster som turnips, fornepe og kålrot, dessuten grønnfor 

til silo i 1939. Men disse forvekstene ble ikke særlig betyd

ningsfulle. Også i Øynes forsøkte de driftigste jordbrukerne 

seg med disse forvekstene, men i så liten grad at det ikke 

kommer fram i jordbrukstellingene. 



- 233 -

( 

Austrheim ! Øynes 

1917 1929 ; 1939 1949 . 1939 ; 1949 
I I 
i I 

+ 
Hvete 2 - 15 - - -

1 Bygg 

57~ I 
12 ~ 40 9 1,0 1, 5 '. 

Havre 417' 430 137 42,3 14, 4 ; 

Korn og erter ialt ; 5411 429 : 4as I 147 43, 3 . 15 I 9 i i. 

Poteter 736 \ 676 . 64 4 ~ 534 63,3 58,0 I ' 
' Turnips 2 

' 
Fornepe ~ t 12 ~ 3 

Kålrot 2 : 7 
~ 

t 

Grønnfor i 2 37 
~ 

Andre vekster i l · ~ I < 
I 

. Brakk l sl 4 27 ; 13 0,5 
~ I 

;· } 

' Åpen åker og hage ialt ~ 1286 : 1159 1252 ' 753 107,1 73,9 

Tabell 44 . Åkerareal i da i Austrheim og Øynes ifølge jord-
brukstellingene. 

I 

! I 

Austrheim I Ø nes 

1917 ! 1929 1939 I 1949 l 1939 ~ 1949 ! 

f 
I r 

Korn ialt I 112 i 88 100 ; 31 10 ! ! 

Poteter I 114 ! 
i 

105 100 '. 83 10 

Åpen åker og hage ialt I ·103 I 93 100 ! 
~ 

60 9 ,: 

Tabell 45 
1939-nivå. 
kommunen. 

: 

Åkerareal i Austrheim i prosent i forhold til 
For Øynes er vist områdets andel i forhold til 

11 

11 ! 

! 
10 I 

i 

Øynes hadde ifØlge 1939-jordbrukstellingen 8,5% av åker- og havre

arealet totalt i Austrheim og 9,8% av potet- og kornarealet. Det 

var som vi skulle vente, en mindre and~l enn for storfeholdets 

vedkommende. Andelen av åkerarealet tilsvarer andelen av høy

avlingen i kommunen. 



- 234 -

Det naturgitte grunnlage t for åkerdrift var ikke like godt i 

Øynes som andre steder i kommunen. Naturgrunnlaget for jord

bruk er vurdert hos A. Malmin (30). Hun har delt Austrheim i 

jordbruksområder på grunnlag av kvartærgeologien. I det beste 

jordbruksområdet ligger ra-gardene på morenejord, fra Austr

heim østover mot Mongstad. ~ellomgardene og beitegardene har 

dårligere vilkår for åkerdrift. Øksnes og Rebnor hører til 

mellomgardene, mens Øyane klassifiseres som beitegarder. 

Hennes forskjell mellom mellomgarder og beitegarder karakteri

serer det ulike naturgrunnlaget mellom Øksnes, Rebnor og Øyane. 

Mellomgardene har overflatedyrka jord, et tynt jordlag over 

berget. Den fulldyrka jorda er svært oppsplittet. Det er 

· mange myrer som er oppdyrket, mens det har vært mindre arealer 

som egnet seg så godt til fulldyrking i Øyane, beitegardene. 

Der dominerer overflatedyrka jord, og jordlaget er tynnere enn 

på Fosnøy. I det som kalles overflatedyrka jord, var det 

mindre arealer som kunne utnyttes til åker, og de lå oppsplittet 

og sp~edt. 

Åkerbruket i Øynes 1865 og -75, 1939 og -49. 

Vi skal nå forsøke å sammenlikne åkerbruket i Øynes i slutten 

av forrige århundre med situasjonen. i mellomkrigstiden. Jord

brukstellingene 1865 og -75, matrikkelforarbeidet 1867 samt ut

skiftingskartene for Rebnor (1882) og Øksnes (1883) forteller 

om situasjonen i forrige århundre, intervjuene og jordbruks-

tellingen .19 39 om mellomkrigstiden. 

Sammenlikningen vanskeliggjøres ved at tellingene fra 1800-

tallet bruker enheten tønner og.oppgir utsæden, matrikkel

forarbeidet oppgir også arealet av åker og dyrket eng, mens 

tellingen fra 1939 oppgir åkerarealet i da. 

~ 

År Utsæd Avling Foll 
Utsæd pr. 

person 

1865 72 0,36 

1867 66,75 278,5 4,2 

1875 70 0,31 

Tabell 46 . Utsæd av hav~e, 1865,1867 oq 1875, oppgaver i tønner. 
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År Utsæd Avling Foll Utsæd pr. 
person 

1865 74 0,37 

1867 70,75 319 4,5 

1875 87,5 0,40 

Tabell 47. Utsæd av poteter, 1865, -1867 og 1875. Oppgaver i tønner. 

Åkerarealets størrelse. 

Ifølge matrikkelforarbeidet 1867 var det tilsammen 113,5 mål 

åker og dyrket eng i Øynes. Dyrket eng fantes det neppe noe 

av~ og et mål var ca. 900 m2 (31). Det.skulle gi et samlet 

åkerareal på 102,2 da. I 1939 var åkerarealet 106,6 da. 

Arealoppgaven i matrikkelforarbeidet er vel satt noe for lavt, 

men det gjelder også jordbrukstellingen 1939, likevel ikke i 

samme grad. Åkerarealet ser ut til å ha vært av omtrent samme 

størrelse, kanskje noe mindre 1867 i forhold til i 1939. Men 

hva med tiden i mellom, hva med s1utten av 1800-tallet? Ble 

åkerarealet da større? Vi må tro at det ble nydyrket endel 

mot slutten av 1800-tallet, da folketallet Økte. Vi kan se på 

tall fra en enkelt gard for å klargjøre dette. Garden Rebnor 

ble utskiftet i 1883, og arealet for åker og tomter oppgis til 

50 da (32), mens det for samme gard i matrikkelforarbeidet 1867 

ble oppgitt 36,3 måi = 32,7 da~ 

I 
Utsæd 1865 Åkerareal Utsæd 1875! Åkerareal Åkerareal 

1867 , 1883 1939 
I 

:Havre 23 tønner 24 tønner J 
32,7 da i 

49 da 28 da I Poteter 23,5 " 26,5 " 

Tabell 48 Utsæd og åkerareal for garden Rebnor 1865-1939. 

Tallene for utsæd tyder ikke på mange da Økning i åkervidden 

fra l865 til 1875. Oppgavene kan tolkes slik at åkerarealet 

ble satt endel for lavt i 1867, samtidig med at det ble ny

dyrket endel mellom 1875 og 1883. Vi husker at befolkningen 

begynte å Øke endel på denne tiden, og at det derfor var både 
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arbeidskraft og behov for større avlinger. 

Forholdet i åkerareal mellom havre og poteter. 

Hvis vi setter utsæden til 0,8 tønne havre pr. mål eller 

0,9 tønne pr. da, og 2,5 tønner poteter pr. mål og 2,8 tønne 

pr. da (33), kan vi regne ut arealet med havre og poteter 

til ulike årstall og sammenli~ne forholdet mellom de to åker-

vekstene. 

Areal Areal I Kornarealet i % 
År ' av potetarealet 

korn poteter 
I 
·i 

1 Øynes Austrheim 
j 

1865 80 da 29,6 da i 270% ,, 
i 

1867 I 74,2 li 28,3 li I - 262% 

1875 l 77,7 li 35,0 li ~ 222% 

l ~ 
1917 

~ 74% 
l 

1929· I 64% 

1939 43,3 li 

I 
63,3 " 68% 

1949 15,9 li 58 li 27% 

Tabell 49 . Korn- og potetareal i "Øynes 1865, 1867, 1875, 1939 
og 1949, samt forholdet mellom korn- og potetarealet i prosent. 
Dette forholdet er også vist for kommunen årene 1917 og 1929. 

l 
~ . 
j 

~ 
' 

' I 

Kornarealet ble redusert ganske svakt mellom 1865 og 1875, mens 

potetarealet ble Økt. I 1865 var forholdet at kornarealet var 

2,7 ganger potetarealet i størrelse, i 1875 var dette forholdet 

redusert til 2,2. Kornarealet var altså atskillig større i 

forhold til potetarealet enn det var i mellomkrigstida, men det 

var iferd med å skje en forandring. Vi må tro at denne hoved

saklig skjedde før 1900. Med den deling av bruk som da foregikk, 

ble det vanskeligere å ha stort kornareal, samtidig med at korn

prisene sank fra 1870-åra, noe som må tillegges stor betydning 

(34). Potetarealet ble etterhvert større enn kornarealet, og 

dit må utviklingen ha kommet før l.verdenskrig, sannsynligvis 

ende~ tidligere. 
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Sosial fordeling av åkerbruket i Øynes. 

Av de 6 husmenn med jord i 1865 hadde 4 utsæd av havre, mens 

alle hadde utsæd av poteter. Men de hadde vesentlig mindre 

utsæd havre enn poteter i forhold til gardbrukerne. I 1875 

hadde bare 2 av de 9 husmenn med jord utsæd av havre. Inter

vjuene forteller at det ble dyrket korn på enkelte av plassene 

helt til mellom 1900 og 1910. Inntil slutten av 1800-tallet 

var altså korn en så kostelig vare at selv på plasser med bare 

1 da åker, sådde de 1/4 tønne havre. 

Fordelingen av åkerarealene i 1939. 

Hvis vi nå igjen vender tilbake til mellomkrigstiden, skal vi 

se på fordelingen av åkerarealene innen Øynes i 1939. Det var 

da langt flere bruk enn i 1875 som ikke hadde kornåker. For

delingen av åkervekstene mellom bruksstØrrelseklassene er vist 

i tab.50 og f .24. I 1939 ble det bare oppgitt 1 da kornåker på 

alle bruk under 10 da tilsammen, og 3 av brukene over 10 da 

hadde heller ikke kornåker. Med få unntak kan vi si at bruk 

under·lO da, og bruk som var nyryddet i utmarka, samt bygsel

bruk, ikke dyrka korn i 1939. 

Disse minste brukene hadde ikke areal nok til å kunne dyrke korn. 

Poteter gir større avkastning (regnet i kcal) pr. arealenhet enn 

korn, og på de minste brukene ble det foretrukket å være mest 

mulig selvforsynt med denne veksten heller enn å dyrke noe korn. 

Også i bruksklassene mellom 10 og 35 da var det totalt litt mer 

potetareal enn kornareal, men forskjellen var liten. For bruk 

over 35 da var korn- og potetarealene like store. 

Denne forskjell i åkerbruket viser et vesentlig sosialt skille 

innen Øynes, et skille som har betydning for disponering av 

arbeidskraft og for kosthold. 

I jordbrukste~lingen 1939 er det nevnt 50 bruksenheter. 18 av 

disse dyrket ikke korn, mens 2 heller ikke dyrket poteter. I 

forrige kapitel brukte vi gjennomsnittstall for brukene mellom 

10 og 35 da for å lage et slags gjennomsnittsbruk for Øynes. 

Det samme vil vi nå gjøre for åkerbruk.et. 
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0-5 da 5-10 da I 10-35 da 35 da 
(9 stk) (7 stk) l ( 30 stk) (4 s t k ) 

! 
I i 

Korn ~ (0, 1 da) 2 da - ! i 1,2 da 

Poteter 0,7 da I 
l r, 

1 da I 1,4 da 2 da 

Tabell 50. Gjennomsnittlig åkerareal på bruk av ulike størrelser,1939. 

Det vi kaller gjennomsnittsbruk for Øynes hadde i 1939 1,2 da 

kornåker og 1,4 da potetareal. Variasjonen innen denne gruppen 

med 30 bruk er svært stor, fra 0,5 da til 5,5 da åker. De 

brukene som var mindre enn lO·da, hadde - med ett unntak - bare 

potetåker, med variasjon fra 0,3 til 1,5 da, samt 2 bruk som 

ikke hadde åker. De 4 brukene større enn 35 da hadde 2 da havre 

og 2 da poteter hver seg. 

Åkerarbeidet. 

Våronna begynte med mØkkakjØring eller mØkkabæring i april, 

først på bøen og så på åkrene. I slutten av april begynte de 

å spa åkeren. Kornet ble sådd i begynnelsen av mai. Det ble 

spadd ned og raket over. Midt i mai ble potetene satt. Det 

ble spadd raster, render, som potetene ble satt i. Tilsammen 

tok våronna 3-4 uker. 

Ved. jonsoktid skulle potetene hyppes. 

Skuronna var i begynnelsen av september. For 3-4 mennesker t ok 

det 3-4 dager på gjennomsnittsstørrelse. Kornnekene ble satt 

på staur. Etter skuronna var det håslått før de tok opp potetene. 

Potetopptaking tok 8 dager på gjennomsnittsbruket, for 3-4 

mennesker. Alt skulle være i hus til Mikkeli, 29. september. 

Reitbruk og vekselbruk. 

Det gamle åkerbruksystemet på Vestlandet innebar at de samme 

åkrene ble brukt år etter år, med sterk gjødsling hvert år (35 ). 

Med visse modifikasjoner kan vi si at dette systemet fremde les 

var ~ bruk i Øynes i mellomkrigstiden, ja, at det fremdeles brukes 

i Øynes. Statistikken og intervjuene viser at hvert ~v brukene 
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over 10-20 da hadde omtrent like stort areal med havre og poteter. 

Det ble vekslet hvert år mellom de to åkervekstene, slik at den 

ene halvparten av åkervidda hadde poteter det ene året og havre 

det neste året. Men det foregikk også samtidig endel nydyrking, 

og nybrutt jord var først åker noen år før den ble lagt att ti l 

eng. Vi får da et system med fast åker år etter år, dominerende 

på de fleste bruk, samtidig med at den jorda som var nybrutt 

tas til åker de første åra (36). Vekselbruk med eng innlagt i 

vekstrekkefølgen ble bare innført på et fåtall bruk som hadde 

større arealer egnet til åker. De fleste hadde et begrenset 

areal som egnet seg til åker, og ikke minst: de fleste brukte 

bare spade i våronna, og regelmessig bryting av eng ville bli 

for tidkrevende. Men mens det meste av åkeren i forrige århundre 

lå i selvdrenerende hellinger og oppsplittet i mangfoldige 

lapper, ble mer og mer av åkeren liggende i større flater etter 

hvert som myrene kunne legges ut til åker. Der åkrene hadde 

ligget atskilt av store åpne veiter i begynnelsen av dette år

hundre, ble det etterhvert fyllt igjen og åkervidden ble mer 

sammenhengende. 

Gjødslinga var viktig når åkeren var på samme sted år etter år. 

SmalegjØdselen ble ansett for å være svært god for potetene, og 

den ble brukt til det. Gjødselen ble spredt utover før rastene 

ble spadd opp. Kugjødsla ble brukt til kornet, og endel ble 

brukt på bØen sammen med grisemøkka. Da de begynte å bruke 

litt kunstgjØd~el i mellomkrigstida, ble også noe av den brukt 

på poteter og korn. 

Gjødsla ble båret ut i kiper, eller den ble kjørt ut i hand

kjerre, dersom det var framkomlig. De som hadde hest, brukte 

den der de kom fram. 

For å få et bilde av hvor mye gjødsel man hadde til disposisjon, 

kan vi se på forholdet mellom kyrlag og åkerareal. I gammel tid 

var normen på Vestlandet 1 kyrlag pr. 1 mål åker (37). Kyrlag 

regnes ut etter husdyrmengden med forholdstall 1 ku = ~ hest = 

6 sauer (38). Gjennomsnitt for hele Øynes var 2,1 kyrlag pr. 

mål. De minste brukene hadde mest husdyrmengde i forhold til 

åkervidden og også mest gjødsel. Gjennomsnitt for hele Vest

landet var 2,3 kyrlag pr. da i 1929 (jordbrukstellingen 1929, 
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s. 47), mens ingen andre landsdeler hadde over 1,5 kyrlag pr . 

da. 

I 1865 var også dette forholdet 2,1 kyrlag pr. da åker i Øynes. 

Novasjoner i åkerbruket i mellomkrigstiden. 

Under l.verdenskrig viste det offentlige sterk interesse for 

jordbrukets produktivitet. Det ga seg utslag som vi hørte i 

kapitlet om husdyrholdet, at man begynte å bruke litt kunst

gjødsel - med stor virkning for høyavlingene. Gårdbrukerne måtte 

også drive nydyrking, "tvangsdyrking", som det ble kalt. Et 

annet resultat av denne interessen var at man begynte å bruke 

nye havresorter som ga større avkastning enn "gammelhavren", 

som ble brukt tidligere. Det ble da vanlig å kjøpe nytt såkorn 

av en annen sort enn de hadde hatt tidligere. Avlingen var _ 

størst når såkornet var nytt, så sank den år for .år, til de 

byttet på nytt. Med det nye såkornet kom det også nye ugras

sorter. Enkelte forsøkte å bekjempe det med å kjøpe ugras

sprØyt~ og svovelsyre. UgrassprØyte ble kjøpt felles for 

flere bruk på Rebnor, forteller en informant. 

Nydyrkingen i mellomkrigstiden og dens betydning for høyavlingene 

er allerede omtalt (s.207), likeså dens betydning for hvilke 

arealer som ble brukt til åker. Det siste var igjen bakgrunnen 

for den forbedring som mange foretok - anskaffelse av hest. 

Med myrdyrkingen fikk man større sammenhengende arealer, og 

jorda var dypere. Åkeren ble mer egnet til pløying. større 

høyavlinger var også en forutsetning for å kunne fØ en hest . 

Det var bruk som hadde av de største åkerarealene som hadde hest . 

3,6 da åkerareal var gjennomsnitt for de 10 som hadde hest i 1939. 

Av de 9 hestene hørte hele 7 hjemme på Øksnes-Rebnor, mens 1 

hørte til på Krossøy og 1 på Sævrøy. En av hestene··på Øksnes 

var felles for. 2 bruk. Tidligere i mellomkrigstiden var det 

vanligere at det var 2 om hesten. På Øksnes og Rebnor var det 

svært vanlig at de naboene som ikke hadde hest selv fikk hjelp 

til forskjellig åkerarbeid, særlig pløying og mØkkakjØring, o g 

til annen kjØring. Det Vqr mot betaling i kontanter, eller 

kanskje helst mot en handsrekning en annen gang. 
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Åkerarbeidet i Øynes ble i mellomkrigstiden utført med ulike 

redskapskornbinasjoner fra bruk til bruk og til ulike tidspunkter. 

Vi har den gamle kombinasjonen kipe - spade - ri.ve, modernisert 

med handkjerre omkr~ng l.verderiskrig. Denne kombinasjonen ble 

brukt på de gardene der det ikke fantes hest, Rongevær og 

Langøy, samt på Krossøy hvor hesten bare ble brukt til å dra 

vogn og harv. På Krossøy var det ikke terreng til å bruke plog, 

sier informantene. På Sævrøy var det bare på det bruket som 

hadde hest det ble brukt plog og harv. De andre holdt seg til 

den gamle redskapskombinasj_onen. 

Med unntak av ett bruk, ble det altså bare brukt spade i Øyane. 

De hestene som ble holdt der bJe ikke så godt utnyttet som på 

Øksnes og Rebnor. Men tidligere i mellomkrigstiden var det ikke 

så mange hester der som i 1939. Naboene fikk også glede av 

hestene til pløying og mØkkakjØring, men de som ikke hadde hest 

selv kunne ikke regne med hjelp når naboen hadde bruk for hesten 

selv - alle skulle vel kanskje ha inn høyet samtidig. De som 

hadde hest selv kunne bruke redskapskornbinasjonen vogn - kjerre 

- plog - horv i den utstrekning hele åkerarealet lot seg pløye 

og det var fremkomlig med hest og vogn. Lot ikke det seg gjøre, 

måtte de også bruke de gamle redskapene. De som måtte låne 

naboens hest, ville i enda større grad anvende de gamle red

skapene, fordi de ikke kunne få hestehjelp til den tid de måtte 

ønske. 

Nabohjelp i åkerarbeidet var ikke ukjent før hestene kom. Det 

var særlig det siste onnearbeidet om høsten, potetopptakinga, 

det ble gitt nabohjelp. Da var det om å gjøre at alle fikk 

avlinga i hus, slik at kuene kunne slippes lØs på bØen hvor det 

var fellesbeite. Før det kom gjerder på bØen, var alle på garden 

avhengige av hverandre. Den siste del av mellomkrigstida var 

det gjerder, unntatt mellom enkelte bruk - og mellom disse 

brukene fortsa'tte nabohjelpen på dette området. 

Tresking, rensing og maling. 

Tidlig i dette århundre, mellom 1905 og 1910, ble tresking og 

rensing av kornet gjort lettere ved at·naboene i fellesskap an

skaffet treskemaskin og kornrense eller "drøftemaskin" sammen. 
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I første omgang fikk de en maskin på hver gard, seinere kom det 

flere på de største gardene, slik at det tilsammen var 10 

treskemaskiner i Øynes ifØlge jordbrukstellingen 1939. 5 av 

disse var på Øksnes - Rebnor, de andre 5 var i Øyane, 1 på 

hver av de 4 gardene, samt 1 på ett av de nye utmarksbrukene. 

Treskinga ble utført ved bytesarbeid, dvs. at det ble dannet 

et arbeidslag med folk fra alle brukene som dannet treskelaget. 

Det ble tresket ferdig på 1 dag på hvert av brukene, og maskinen 

ble flyttet fra lØe til løe. Tidligere da det ble tresket med 

tuster brukte 1 mann 8-14 dager på arbeidet på snitt-bruket. 

Rensemaskinen trengte ikke større arbeidslag enn at hvert bruk 

utførte dette arbeidet alene. 

Kornet ble tørket på ei malmhelle ved grua i kjelleren 

og deretter rensa igjen for løse .. agner. 

De f orsØkte å bli ferdig med tresking og tørking av kornet før 

de skulle innover til Masfjorden etter sauene. Da kunne de ta 

med det meste av kornet og få det malt samtidig. Men som regel 

måtte dette arbeidet vente til de hadde hentet sauene. Turen 

til mølla tok de gjerne flere sammen i en småbåt, eller de 

kunne sende det med dampbåten. Noen dro over Fensfjorden til 

Gulen, andre til Kvingo eller Esevågane lenger inne i fjorden. 

I Øynes var det ikke kvern i manns minne, men Rebnor og Øksnes 

hadde kvernplass ved bekken fra Rebnorsvatnet. 

Bruken av åkerbruksproduktene. 

Åkerbruksproduktene var for den meste del til bruk i den egne 

husholdningen. Det gjelder kornavlingen, av den ble alt brukt 

til mat, bortsett fra det som ble tatt av ·til såkorn. Noen år 

ble det kjøpt nytt såkorn, men da var avlingen året før unormalt 

lav. Det hendte at de som ikke selv dyrket korn fikk noen kg 

av de som hadde, men det var ikke av stor betydning. Halmen 

ble for den meste delen brukt til for, men noe ble også brukt 

til å ha i sengene. Halm i sengene hadde mange helt til 1950, 

helt til de sluttet å dyrke korn. Sengehalm var et "eksport

prodµkt" fra Øynes. En informant forteller at det var fast 

hvert år at før jul kom det folk fra Fedje og Byrken~søyene, 

hvor det ikke ble dyrket korn, og kjøpte sengehalm. Sengehalmen 
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skulle skiftes til jul. Potetavlinga skulle først og fremst dekke 

behovet til menneskeføde, og matskikken gjorde sitt til at det 

ble brukt ekstra store mengder. Noe ble brukt til kuene; som 

hjemmeavlet kraftfor. Endel av·brukene på Øksnes og Rebnor, de 

som hadde størst potetavling, solgte også litt poteter. Det 

var også noen i Øynes som ikke dyrket nok poteter selv og fikk 

kjøpe hos naboen som hadde mer. For endel kom det folk fra 

Fedje og ville kjøpe poteter, eller en sjelden gang kunne det 

hende at de fikk bytte fisk mot poteter. Men som regel ble 

det betalt med penger, folk på Øksnes og Rebnor klarte å skaffe 

seg fisk selv. 

Sammendrag om åkerbruket. 

De absolutt viktigste åkervekstene i Austrheim og Øynes var 

havre og poteter. I 1917 var det bare helt ubetydelige arealer 

med andre åkervekster i Austrheim. Seinere i mellomkrigstiden 

ble det forsøkt med finere kornarter og forvekster. Øynes hadde 

samme andel av åkerarealet som av høyproduksjonen i forhold til 

kommunen , ca. 8,5%. Øynes hØrte ikke til den delen av kommunen 

som hadde best naturgrunnlag for åkerdrift. 

størrelsen på åkerarealet ser ut til å ha Øket.fra 1867 og til 

1883, skal vi dømme etter arealoppgaver for garden Rebnor. Det 

hadde vært rimelig med den sterke befolkningsveksten som var da. 

I 1865 var kornarealet i Øynes 2,7 ganger størrelsen på potet

arealet, og i 1875 var dette forholdet redusert til 2,2. I 1917 

var forholdet i kommunen 0,7. Mellom 1875 og 1917 ble altså 

korndyrkingen redusert kraftig, det skjedde sannsynligvis tid

lig i den perioden og henger sammen med at det ble billigere å 

kjøpe korn .. 

I 1865 og -75 dyrket også plassmennene i Øynes havre, noe som 

viser hvor kos~lig den varen var. I mellomkrigstiden var det 

bare bruk over 10 da som dyrket korn. Gjennomsnittsbruket i 

Øynes hadde 1,2 da kornåker og 1,4 da potetåker i 1939. 

Reitebruk, det gamle vestlandske åkerbruksystemet, fungerte 

frem~eles i mellomkrigstiden, med den moderering at man skiftet 

mellom korn og poteter annet hvert år. Vekselbruk med eng 

hadde bare de som hadde hest og gunstige arealer for pløying. 
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Smalegjødsla ble ansett for å være svært god for potetene, mens 

kugjødsla ble brukt til korn og eng. Både i 1865 og i 1939 var 

det gjennomsnitt på 2,1 kyrlag pr. mål åker i Øynes. 

Redskapene i åkerbruket i Øynes var fra gammelt av kipe-spade

rive. Denne kombinasjonen ble modernisert med handkjerre omkring 

l.verdenskrig. I 1939 var det 11 hester i Øynes, og de fleste 

som hadde hest benyttet seg av plog-harv-kjerre, likeså kunne 

enkelte få nabohjelp fra naboenes hest. Størrelsen på bruka 

i Øynes og det uframkomlige terrenget i både innmark og utmark 

satte også en begrensning for bruken og nytten av hest. 

Nabohjelp var spesielt vanlig i potetopptakinga før gjerdene kom 

på bØen. Da var det til alles fordel å få alt inn så fort som 

mulig, slik at kuene kunne slippes løs til fellesbeite på bøen. 

Naboene gikk sammen for å kjøpe treskemaskiner og korn-rense

maskiner på gardene i Øynes. Hest og hesteredskaper ble også 

i enkelte tilfeller anskaffet i fellesskap. 

Det meste av åkerbruksproduktene var til bruk i den egne hus

holdning, bare minimalt ble solgt. 

Hvordan dekket produksjonen av åkerbruksprodukter i Øynes be

hvoet for disse varene der? Det er et spørsmål vi skal ta opp 

etter å ha omtalt kostholdet i Øynes. 
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Foto 26. Sauene til Johs. Korsøen er vant til å ferdes i 
båt. Her hopper de i land hjemme på KrossØy etter å ha 
gått på sommerbeite .på holmene. 

fot.: Forf . 

Foto 27. Blikk mot NNV med Sævrøy i forgrunnen. I bakgrunnen 
t.h. en av de gamle butikkene i Sundet, t.v. garden Rongevær. 

fot.: Fjellanger-Widerøe 
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Foto 28. Lyngmark på Sævrøy. Lyngen på marka t.h. i 
bildet ble brent for noen år siden. Nå vokser det en 
blanding av smålyng og gras _der. T.v. i bildet sees 
større lyng. 

Fot.: forf. 

Foto 29. Utsikt Østover Øksnesmarka med et av brukene i f o r 
grunnen. I bakgrunnen ser vi Åråsvågen og Toftegård. De s tore 
nærmeste lyngslettene midt i bildet ble brukt til kyrbeite tid
ligere, og da var de grasbevokste. Lyngmarka lenger unna b le 
brukt til lyngslått og sauebeite. Det er denne marka som di sku
teres til eventuelt industriområde. 

fot.: Fjellanger-Widerøe 





Foto 30. Sauer på lyng
beite i februar, utenfor 
bøgarden på Krossøy. I 
bakgrunnen ser vi Børilden 
og kanskje fjellene i 
Masfjorden. 

fot.: Forf. 

Foto 31. Andrea Kors øen på 
vei ~ i l gardfl oren f or A 
melke. Hun har med seg 
melkebøtte, holk til å bære 
hjem melka i, litt høy i ei 
kipe på ryggen og kraftfor 
i ei plastbøtte. Vi ser at 
gardf loren ligger i bøgarden 
med utmarka på den ene sida 
og bøen på den andre. ' 
Gjødselglugga vender mot 
bøen, døra mot utmarka. 

fot.: Forf. 

Foto 32. Noen av kuene på 
Krossøy ved gardfloren der 
de venter på å bli melket. 
Denne gardfloren ligger også 
i bøgarden. 

fot.: Forf. 
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Foto 33 og 34. Hilda Krossøy kinner smør hver mandag. 5-6 kg 
smør er vanlig produksjon på ei uke. Kinna hun bruker kom 
til KrossØy fra et bruk på Solheim engang i mellomkrigstida. 
Da fikk de melkelevering der inne. Hun pynter smøret med en 
slikkepott før det blir pakket inn. Pakka legges i kassa 
til Rongevær smørlag på kaia på Baløy. Den sendes derfra 
til Bergensmeieriet. 

Fot. : Forf. 
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Foto 35. Håslåtten bæres inn hos Olav og Anne 
Sævrøy. Bæretauet hørte med i den gamle redskaps
kombinasjonen i Øynes~ 

Fot.: Forf. 

Foto 36 . Potetopptaking" Først er "potegraset" 
fjernet, så spaes potetene opp" 

Fot.: Forf ~ 
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Kap. 9 KOSTHOLD OG SE-LVFORSYNINGSGRAD 

Kostholdskikkene. 

Som nevnt innledningsvis i oppgaven er det å skaffe mat den 

viktigste målsettingen for det Økonomiske systemet i et sam

funn. Rent kvantitativt kan vi måle kostholdet i kcalorier 

slik ernæringsforskere gjør, men kostholdet utgjør også en 

rekke skikker som viser hvordan folk anvendte de matemnene de 

hadde til rådighet. Matemnene hadde for den tiden vi studerer 

opphav både i lokalsamfunnet og i "den store verden" utenom 

Øynes. Naturgrunnlaget var, ved å bestemme noe av produksjonen 

i Øynes, innvirkende på kostholdet; markedsforholdene og lokal

samfunnets (den enkelte familie) behov for penger innvirket på 

kostholdet ved å bestemme hvilke varer man kunne kjøpe og hvilke 

varer fra den egne produksjonen man valgte å bruke. 

La oss derfor ta for oss kostholdsskikkene i Øynes og deretter 

forsøke å beregne noe mer kvantitativt ut fra kostholdsskikkene 

(intervjumateriale) og jordbrukstellingene s opplysninger om den 

egne produksjonen. La oss starte med hva som inngikk i dagens 

ulike mAltider. 

De fleste informantene er enige om at det var 5 måltider i løpet 

av dagen. Kvinnene skulle melke kl. 7 om morgenen. Det var 

fast og likt hos alle, enten kuene sto på fjøset (floren) eller 

var i kyrhagen. De fleste hadde et lite måltid før de melket 

om morgenen. Det var kaffe og potekake med sirup, sukker, brim 

eller syltetøy. Navnet på dette måltidet er litt vaklende, noen 

kaller det frokost, andre forefrokost. Om sommeren, særlig i 

slåttonna, var dette måltidet enda tidligere. En informant sie r 

at det bare var om sommeren de hadile forefrokost. 

Når kvinnene kom tilbake fra melkinga, var det enten dagens 

første måltid.eller det andre. I de fleste tilfeller var de t t e 

barnas første måltid. Det kunne være kl. 7-8 om morgenen. Noen 

hadde ikke dette måltidet før kl. 9-10. Da kunne det kalles 

mellomfrokost eller etterfrokost. Måltidet b~sto av kaffe og 

potekake med tilbehør, dessuten melk til barna. 
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Kl. 12 var det middag hos alle. Det var dagens hovedmåltid. 

Oftest var det kokte poteter med fisk eller sild. søndag var 

det kjøtt om de hadde, etter slaktetida var det kanskje en 

dag midt i uka med mindre fin kjøttmat, som innmat, hode eller 

labber med raspeball til. Hadde de lite kjøtt, var det fiske 

kaker av lyr eller hyse til søndagsmiddagen. Det var for 

arbeidskrevende til å være hverdagsmat. 

Etter middagen var det middagshvil. FØr de begynte å arbeide 

igjen, var det noen som tok en kopp kaffe og ei potekake. Men 

noe fast måltid var dette ikke. Det ble kalt for nonbisk, etter-

middagskaffe eller kaffe. 

Kl. 16 om ettermiddagen var det nons, eller nonsrnat. "Kaffe" 

kunne det også hete, og det er navnet som brukes i dag. Dette 

måltidet besto oftest av det samme som frokosten, kaffe og pote

kake. Om søndagen hadde de gjerne ei skive langebrød også. På 

sonuneren hadde de kanskje ikke nok poteter igjen til å lage pote

kake, ~a ble det rnelkake - lapper eller ausekake kalles de 

- isteden. 

Om kvelden ble kyra melka kl. 19, og når kvinnfolka korn inn, 

var det kvelds, oftest kl. 20. Dette måltidet hadde nesten 

alltid varm mat. Enten var det grøt eller poteter med fisk 

eller sild. Det ser ut til å ha vært omtrent likt fordelt på 

de to rettene. Grøten var oftest havregrøt, men grynmelsgrøt 

ble også brukt. Lørdagskveld kunne det være semulegrøt eller 

risengrynsgrøt, kanskje også noe annet godt. 

Kake var en viktig del av kostholdet i Øynes i mellomkrigstiden. 

Kake vil oftest si potekake, men det kunne også være melkake. 

Melkakene hadde mange navn, ausekake, lapper, skeikake eller 

svellekake, natronkake. Potekake var som vi har hørt, den 

viktigste mat~n til forefrokost, frokost og nons. Det ble vari

ert med kjØpt langebrød til søndagsmåltidene, de kunne også bake 

langebrød selv etter hvert som flere fikk jernkornfyr med baker

ovn i mellomkrigstiden. De som ikke hadde bakerovn kunne variere 

med grytekake, eller jestrekake, det v~r gjærdeig stekt i gryte. 

Ulike lefsetyper ble også brukt. 
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Stigum· skriver at de gamle vestlandske hellekakene utviklet 

seg på ulike vis slik at det oppsto nye typer og nye navn. 

"En modernisering var at folk begynte å bake dem av 
kokte poteter og bare litt mel. Dermed fikk vi den 
brødtypen som vi alle kjenner under navn av potet
lomper eller andre navn. De blir klappet ut med hån
den til runde kaker med en diameter fra 15 cm og opp
over. Eller de kan kjevles ut til store leiver, og 
så tar en et spannlokk og stempler ut kakene. De ble 
før mest stekt på helle, men mange stekte dem også på 
komfyren når den korn i huset. Potetlornpene fortsetter 
altså en eldgammel brødtradisjon her i landet. 

En annen modernisering var at folk begynte å sette 
"hevelse" i deigen. Det kunne være surdeig, Ølgjær 
natron eller moderne pressgjær. Dermed har vi fått 
et utall av variasjoner". (1). 

La oss først ta potekakene som ble regnet for det daglige brød 

i Øynes. "De hadde potekake hver dag, hadde de ikke det i 

huset, regnet de seg for matløse, slik som vi gjør i dag når 

vi er uten brød (langebrØd) i huset i dag", sier en informant 

fra et ·"gjennomsnittsbruk" i Øynes. En annen informant fra en 

liten bygselpldss forteller: "De hadde ikke så mye poteter at 

de kunne lage potekaker, så de stekte helst svellekake av 

grynmel og vann eller melk". 

Disse to eksemplene viser hvilken stilling potekakene hadde i 

de hushold som hadde poteter i større mengder, og at enkelte 

av de fattigste hushold manglet poteter til å lage potekake. 

Men også på de større brukene ble det laget lite potekake om 

sommeren. Og selv om potekake ble regnet for daglig brød, 

kunne de drøyes med ulike mengder kaker som bare var laget av 

mel. 

Om sommeren, før de fikk nye poteter igjen, hadde de så lite 

poteter igjen at det bare var nok til det de trengte ved siden 

av fisk og sild. Dessuten var det tidkrevende arbeid å lage 

potekake, og om sommeren var det mye som skulle gjøres. Om 

sommeren ble det derfor laget lite potekake. Derimot var det 

høysesong for potekake om høsten etter at potetene var tatt 

opp. Da kunne de bruke småpotetene og ·de det var noe tørråte på. 
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De som brukte mest potekake lagde opp en stabel annen hver dag, 

for holdbarheten på potekakene var begrenset til toppen tre 

dager. De som hadde noe mindre med poteter lagde kanskje en 

gang i uka, eller de brukte potekake bare om høsten og litt 

av vinteren. 

Det var vanlig å koke godt med poteter til middag, en kjele 

eller to ekstra. Etter middag var det å lage potekake. Først 

måtte potetene renskes, det var ofte ungene med på. Så ble 

potetene malt på ei kvern. Til omkring l.verdenskrig var det 

noen som brukte potetkverner av tre. Det var store kverner 

som det gikk an å sitte på når de sto på golvet, sier informan

tene. Men det var også de som brukte å "stauke" potetene med 

ei treklubbe (potetstampe). I mellomkrigstiden ble det vanlig 

med kverner av jern, det var vanlige kjøttkverner. Så ble 

deigen iblandet mel til den ble fast. Det var mest vanlig å 

bruke grynmel (kjØpt byggmel) , men de fleste blandet i mer eller 

mindre av hjemmeavlet havremel. En informant sier det hendte de 

bare hrukte havremel i potekakene. Det var ca. 1912a Hvor mye 

havremel de hadde, bestemte hvor mye de kunne ha i potekakene. 

Havremelet ble prioritert i andre matretter. Mange sier at 

potekakene ikke ble så gode med havremel, de foretrekk grynmel. 

"De ble hardere med havremel, mer porøse med grynmel". 

Denne deigen ble kjevlet ut, 5-6 mm tykk. Så ble kakene stukket 

ut, rundt et lokk. Stekingen foregikk på ei jernplate som ble 

lagt istedenfor ringene over ovnen. Men noen hadde bakstehelle 

som kunne brukes i grua, i kjelleren. Det var tidkrevende 

arbeid å lage potekake. "Når det var store familier, måtte 

det nesten stå et menneske og steke potekake hele dagen", sier 

en informant. En annen sukker oppgitt ved tanken: "Det var mye 

arbeid å lage potekake. Når potetene var renset og potekakene 

laget til og stekt, så var det måltid - og så var det å begynne 

på nytt". Folk i dag lengter ikke tilbake til·potekakene. 

En eldre måte å lage potekake var å bruke ei treform som deigen 

ble klappa nedi, istedenfor å kjevle ut kakene. En informant 

foteller: "Bestemor hadde ei potekakeform av tre med 7-8 mm 

hØy kant og så stor som en asjett. I forma var det nedfelt et 

krass. Hun klappa deigen nedi". Det ser ut som denne måten å 
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lage potekake bare ble praktisert av den eldre generasjon i 

mellomkrigstiden. Det var raskere å lage potekaker med 

kjevle. 

NEG's informant fra Austrheim nevner ikke potekaker i det hele 

tatt når han forteller hva de hadde til de forskjellige mål

tidene (2). Hans opplysninger kan gjelde noen 10-år før 1900, 

den tiden de enda dyrket atskillig havre i Austrheim. Graut, 

suppe og flatbrød nevnes til frokost og nons, havregrauten må 

ha vært dominerende. Skal vi stole på dette, kan enda ikke 

potekakene ha funnet den sentrale plass i kostholdet som de 

hadde i den tiden jeg har intervjumateriale fra. I dette kost

holdet kan potekake ha vært noe som ble brukt til variasjon, 

men som vi skal se seinere av potetforbruket, er det lite sann

synlig. Informanten ser ut til å ha oversett potekakene. 

Etter siste verdenskrig ble det fort slutt med potekakenes be

tydning. Folk fikk mer penger og begynte å kjøpe mer brød på 

butikken enn de hadde gjort før. 

Som erstatning eller avvek~ling for potekakene kunne de bruke 

rnelkaker som ble kalt for ausekaker, svellekaker, skeikaker 

eller natronkaker om det var natron i dem. En informant sier 

at de var like tynne som pannekaker, de var bare mindre og de 

fikk plass til mange på samme plata. En annen sier de var 

litt tykkere enn pannekaker, men de skulle være vanlig mat. 

De kunne være av ulike typer mel ettersom de skulle være hver

dagsmat eller noe finere. Melk kunne det også være i. En 

informant nevner at de også kunne ha sukker i ausekakene. 

Lefse ble brukt både til høytidene og til hverdags. No~n av 

informantene nevner potetlefse som det var omtrent like mye 

potet og mel i (slik som i potekakene) , de ble laget til 

helgene. Det ble også laget mye lefse av hvetemel, melk og 

natron eller hjortesalt. Det kunne være en blanding av fint 

og samrnelt mel i dem. HØytidslefse var hardingalefse som ble 

laget med gjær. Den var holdbar og ble oppblØtet når den 

skulle brukes. Den ble skåret opp og de hadde smør, sukker og 

kanel på. 

En fast skikk var det å kjøpe brød hos handelsmannen til helgene. 
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Da skulle det være langebrød på bordet ved siden av potekakene 

eller lefsene. Brød ble tydeligvis sett på som kostelig mat, 

og de som ikke satt for godt i det skulle visst ikke kjøpe for 

mye. En informant sier: "De fikk ikke lov å kjøpe brød, det 

var ikke for småfolk. Jeg kjØpte engang to "NansenbrØd" til 

jul, da sa en på butikken: "Det syns at de har kommet til penge ne 

som har råd til å kjøpe brØd" (NansenbrØd er små hvetebrød) • 

I slutten av 30-åra ble brødet billigere. Det var grunmelt brød 

fra bakeriene i Bergen som ble sendt utover sekkevis med rute

båten om lørdag. Det var brød som var for·gammelt til å selges 

i butikkene i Bergen - og for kresne bergensere var ikke dag

gammelt brØd godt nok. Men på Strilelandet kunne det selges! 

"BeskØyte" eller "skoft" ble de gamle brødene kalt. 

OvnsbrØd var noe man kjøpte i butikken, fra gammelt av var det 

slik i Øynes. Tradisjon med hjemmebaking mangler, i likhet 

med bakerovn. Kunnskap om hvordan man baker brød med gjærdeig 

og bakerovn likeså. I begynnelsen av dette århundre og en god 

stund utover var små, lave jernovner det vanlige. Litt etter 

litt ble de skiftet ut med større jernkomfyrer med bakerovn. 

De første må ha kommet rett før l.verdenskrig og fram til 1920, 

deretter kom det nesten ingen fler før i slutten av 30-åra. 

Med bakerovn kunne man bake ovnsbrød. Og de som hadde fått 

seg ovn gjorde det, men kanskje ikke i den grad de hadde tenkt 

seg da de kjøpte ovnen, sier en informant. Det ble ikke så mye 

billigere enn å kjøpe brød heller, mente han. Dessuten gjaldt 

det å spare på det man måtte kjøpe, det var årsaken til at man 

lagde potekaker i den grad man gjorde, og som vi har hørt var 

ikke potekakene det beste folk visste. Mel eller korn til 

ovnsbrød måtte kjøpes. Det trengtes hvete- eller rugmel, mens 

grynmel var billigst å kjøpe og kunne drøyes med hjemme-

avlede potete~ som man dyrket selv. Det er grunn til å tro at 

folk i de Økonomisk gode tider før og under I.verdenskrig var 

mer innstilt på å kjØpe korn og mel og brød, mens . forsynings

forholdene under krigen la en demper på mulighetene. Da så 

Økonomien ble vanskeligere etter krigep og utover, måtte det de 

hadde selv utnyttes bedre. Da var det ingen grunn til å kjøpe 

komfyr med bakerovn om man ikke hadde anskaffet da tidene var 
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slik at man trodde den skulle komme til nytte. Det var altså 

bare i begrenset grad de bakerovnene som var ble brukt, og 

slett ikke alle hadde. Potekake var hverdagsmaten, og ovns

brød var helgematen. Da så tidene igjen begynte å bli bedre i 

slutten av 30-åra, anskaffet de fleste seg bakerovns-komfyr 

om de ikke hadde det fra før. 

Noen fra den eldste generasjonen i mellomkrigstiden lærte seg 

ikke å lage gjærbakst. En informant sier at de kjøpte jern

komfyr til å bake brØd i ca. 1940 da hennes generasjon overtok. 

"Mor kunne ikke bake gjærbakst, så før gikk det på potekake 

og lefse". 

De som ikke hadde bakerovn kunne steke gjærbakst på enklere 

måter. Det mest vanlige var stumpekaker eller jestrekaker 

{jestre: Ølgjær etter Ølbrygging( (3), dessuten noe som ble 

kalt for grytekake. Til stumpekaker ble det laget gjærdeig 

som til brød, men deigen ble stekt som småkaker på ei plate. 

På denne måten kunne gjærdeigen bli gjennomstekt på plate, 

mens den formet som et brød trengte bakerovn for å bli gjennom

stekt. Raskere var det å bruke natron istedenfor gjær, men de 

kakene var bare gode når de var ferske. Natronkaker ble de kalt. 

En annen måte var å steke gjærdeigen som grytekake. Den ble 

stekt i ei gryte med lokk. Kaka måtte snues etter ei stund, og 

en måtte være påpasselig med varmen, for ellers ble deigen 

svidd i bunnen. Det var vanskelig å få grytekake helt vel lykket. 

Den ble heller ikke så mye brukt, men de fleste informantene 

kjenner til den. De brukte oftest rugmel i grytekaka. 

NEG-informanten forteller at grøt med sur melk var hovedretten 

til forefrokost og nons (4). I mellomkrigstiden vekslet de 

fleste mellom grøt og fisk, eller sild og poteter til kvelds. 

Grøtens plass.i kostholdet var dermed sterkt redusert, i forhold 

til slutten av 1800-tallet. Vi kan vel gå ut fra at havregrøten 

var dominerende på slutten av 1800-tallet da det enda ble dyrket 

mye havre i området. I mellomkrigstiden var ikke havregrøten 

enerådende, skulle det være litt finere, ble det brukt semule

grøt' eller risengrynsgrøt, fra 1930-åra ble det også vanlig å 

bruke havregrynsgrøt. 
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Ved siden av til grøt, og dessuten· litt i potekakene, ble det 

hjemmeavlede havremelet brukt i flatbrød. 

Flatbrødet ser ut til å ha beholdt mye av den gamle plassen i 

kostholdet inn i dette århundre. I NEG-informantens opplysninger 

dominerer ikke flatbrødet, men det nevnes. La oss se hva en 

informant forteller om tiden ca. 1910. "Flatbrødet var av 

havremel, iblandet ·1itt grynmel . Det hang lettere sammen når 

det ble stekt med litt' grynmel i. De bakte noen 100 leiver om 

g a ngen, og de bakte ikke stort mer enn to ganger om året, 

fr amimot jul og tidlig på sommeren. Bakingen tok en hel dag. 

Kvinnfolka i huset bakte selv. Bestefar stekte flatbrødet, 

det måtte ikke bli svidd. De hadde alltid flatbrød i huset, og 

brukte mye mer av det enn nå. De brukte det til middag, til 

sild, og de spiste mye flatbrød med surmelk på". Andre informan-

ter sier at konene stekte. 

I mellomkrigstiden var flatbrødet fremdeles fast på middagsbor

det. ·Det ble også brukt til attpåmat med surmelk eller rømme 

på . Men kanskje var stekingen blitt mer uregelmessig, slik at 

de stekte mindre om gangen og stekte flere ganger i året isteden. 

De som ikke dyrket havre brukte også mindre flatbrød. 

Mens kornvarer var underskuddsprodukt og det kom tilførsler fra 

omverdenen til Øynes, var det omvendte tilfelle når det gjaldt 

melkeprodukter. Endel melkeprodukter var det marked for i byen, 

og det ga mulighet til å tjene kontanter. Derfor solgte de 

fleste det meste av smøret de kunne produsere, og brukte selv 

bare smør i sjeldnere tilfelle. · Som erstatning kjøpte de fle ste 

margarin. Det gjaldt ikke alle, noen beholdt smøret til eget 

bruk og solgte bare det som ble til overs. Det synes som de 

som satt dårligst i det, hadde lite jord og heller ikke store 

inntekter fra·fisket, solgte mest av smøret de produserte, se lv 

om de bare hadde ei ku og mengden ble liten. smør var en luksus 

som en bare hadde råd til å bruke om en hadde nok inntekter f ra 

annet hold. Bruken ble også innskrenket, f.eks . til lørdags-

kveld og søndagen. 
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Restproduktet ved kinninga består av kjernemelk og kalles saup. 

Det meste av saupet ble kokt til brim (sur prim) og brukt som 

pålegg til potekakene. "Like sikkert som at de kinna, var det 

at de kokte brim", sier en av informantene. Kokinga tok nesten 

to timer. Brim og sirup var de viktigste og nesten eneste på

legg til potekakene. 

Saupet kunne også brukes til drikke eller til å koke grøt av. 

Ysting var det ikke mange som dreiv med i Øynes i mellomkrigs

tiden. De som ville ha ost da, kjøpte heller i butikken eller 

når de var i Masfjorden. Flere av informantene kan fortelle 

om produksjon av melkeost eller kvitost rett før l.verdenskrig. 

Gammalost lagde hun også. De måtte samle mye melk for å lage 

ost. Det var bare en og annen gang det ble laget ost og slett 

ikke om våren eller sommeren, for da hadde de ikke så mye melk. 

De ostetypene det er tradisjon om i Øynes kan lages i kombina

sjon med smørproduksjon. Men oftest ble skummamelka brukt til 

drikke. Mye melk qikk det med til grøtmåltidet i en stor 

familie. Men mye av skummamelka ble også brukt til dyrefor. 

Fisk eller sild med poteter var middag de fleste av ukens 

dager, og "de var ikke redd for å ha samme middagsrett to 

dager etter hverandre", sier en av informantene. 

De som var på vinter- og vårsildfiske hadde med seg noen tønner 

"hussild" hjem, oftest 2-4 tønner. Den kunne enten være salta 

ombord på lossementa eller, om det var mulighet til det, ble 

den tatt med fersk hjem slik at den ble salta hjemme. 

Etter at silda hadde ligget i lake noen uker, ble den fineste 

silda plukket ut og flolagt i tønna, den skulle være til speke

sild. Resten av silda ble tatt opp av laken og tørket. 

Tørkinga kunne bli gjort på ulike måter. Silda kunne enten 

tørkes med innmaten i eller den kunne fjernes. Tørkinga foregikk 

ved at silda ble hengt opp på ei stand under takskjegget. Silda 

kunne flekkes, eller de kunne bare sti~ke hodene på to og to 

sild·inn i hverandre. Nubbesild, spårsild, spjØresild er ulike 

navn som ble brukt om den silda som ble tørket med hodene i hver-
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andre. "Det ene lensmannshue inn i hin, det blir beste silda", 

sa folk. 

Også sommersild ble det tatt til den egne husholdningen, den 

var vel mest ettertraktet om det hadde gått dårlig på vinter

sildfisket. Noen av informantene sier også at de pleide ha ei 

halvtønne med spekebrisling til vintermat. 

Ved siden av silda var det først og fremst pale og lyr som var 

husfisken. Den ble saltet og tørket. Alle husholdningene 

pleide hvert år å ha store stabler med tørka fisk, det var mest 

pale, men lyr og torsk kunne det også være. Fisken ble i 

første omgang lagt i salt, ·så foregikk tørkinga når det var 

vær til det. Det beste var visstnok å tørke fisken etter at 

den var flekket, da ble den lagt på netting ute på berget om 

dagen og tatt inn og lagt i press om natta, sier en av informan

tene. Men fisken ble også tørka på samme måten som silda, opp

hengt på ei stang under takskjegget, på skyggesida av huset. 

Slik blir det fremdelei tørka pale og lyr i Øynes. 

søndagsmiddagen var kjØtt, hvis de hadde. Etter slaktetida om 

høsten var det gjerne også en mindre fin kjøttmiddag midt i 

uka (5). 

Sauekjøtt var det dominerende kjøttet til husholdningsbruk. 

Om høsten slaktet de oftest - ~· sauer til eget bruk i hushold

ningen. Men noen informanter sier at de ikke brukte noe saue

kjøtt selv, alt måtte de selge for å få penger. Grisen ble 

oftest solgt hel, bortsett fra hode og innvoller. Det var også 

noen som tok halve grisen selv.· Kuer, okser og kalver ble all

tid solgt, men hode og innmat beholdt de selv dersom slaktinga 

foregikk hjemme. Det korn igjen an på om det var kaldt nok i 

været til at kjøttet kunne transporteres ferskt til byen. Hønse

kjøtt kunne de i noen tilfelle bruke selv, men oftest ble det 

solgt. En informant sier at .de foretrakk fisk istedenfor hønse-

kjøtt, derfor ble hønsene solgt. 

Sauekjøttet de skulle bruke se 1 v ble s.al ta. Det lå i saltlake i 

tre uker, når de da tok det opp, var det "i spike"~ Så ble 

det hengt opp over komfyren, der hang det til det var tørt. 

Så ble det hengt opp på loftet. 
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All innmaten ble utnyttet, likeså hode og labber. Magesekken 

og tarmene ble brukt til å lage blodpølse i. Av de svære flate 

kjøttstykkene under bogen på sauen ble det laget rullepØlsee 

Det ble brukt til pålegg, og var nesten det eneste kjøttpålegget 

som ble brukt i Øynes i mellomkrigstiden. Av grisehodet ble det 

laget sylte. 

Kjøttmaten om søndagen besto ofte av "sØdd", slik som NEG

informanten også forteller om (6). Det var kjøtt, poteter, 

gulrøtter og kålrabi kokt sammen i gryta. Gulrot og kålrabi 

var de eneste vanlige grønnsakene i Øynes, og de ble bare brukt 

til søndagsmiddag. 

En informant forteller: 

"Når de kokte sauekjøtt om søndag, fløyte de av fettet 
og hadde det i ei skål. I ei anna skål hadde de kjøtt
kraft fra kokingen blandet i havremel. Det ble rørt 
sammen og kaltes mølje". 

Hodet 'og labbene kunne enten saltes og tørkes, eller de kunne 

brukes ferske slik som levPra~ Utover høsten var det en rekke 

hverdagsmiddager som ble litt finere enn ellers i året. De 

hadde gjerne raspeballer ved siden av. 

En informant sier at lØrdags kveld hadde de "bondesos". Det 

var opphakket sauekjøtt i hvit saus, med poteter til. 

Produksjon av poteter og korn i Øynes. 

Ut fra kostholdsskikkene vi nå har hØrt om, sammen med statis

tikk og kårkontrakter, skal vi nå se om vi kan finne sammenheng 

mellom produksjonen i åkerbruket og konsumet i Øynes. 

Beregningene av produksjonen av poteter og havre er vist i 

tabellene 51 og ·52. Målet har vært å komme fram til tall for 

nettoavling, dvs. avling minus utsæd, for hele Øynes, samt å 

vise denne nettoavlingens forhold til folketallet, altså avling 

pr. person. Grunnlaget for beregningene er data for utsæd eller 

åkerareal fra jordbrukstellingene 1865, 1875, 1939 og 1949. 
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For å beregn e a vlingene har jeg benyttet forholdstall mellom 

hulmål og vekt f or poteter og havre for 1800-tallet, og for

holdstall mellom area l og avling for mellomkrigstiden. Jeg 

har brukt gjennomsnittet av to ulike forholdstall mellom areal 

og avling, ett for Nordhordland 1916-20, ett annet for middel

årsavling for Vestlandet 1930. Foll-tallene som er brukt 

under utredningen e r for 1800-tallet hentet fra matrikkelfor

arbeidet 1867, og f orhøyet noe, fra 4,2 (havre) og 4,3 (potet) 

til 5,0, fordi matrikkelforarbeidet generelt blir regnet for 

å være for lavt. Foll-tall for mellomkrigstiden er satt til 7, 

en mellomting mellom 6,5 og 8 som de to kildene oppgir. 

Det e r en rekke faktorer og feilkilder vi ikke har mulighet til 

å ta hensyn til. For mellomkrigstidens vedkommende var de 

avling- og f olloppgavene vi brukte ikke spesielt for Øynes, og 

vi vet lite om hvordan Øynes forholdt seg til hele Nordhordland 

og Ves t l ande t når de t gjaldt foll - tall og avling pr. arealenhet. 

Men ut f ra informantutsagn om størrelsen på avlingene og det 

forho}d at Øynes hadde lite jordbruksareal i forhold til husdyr

holdet og dermed rikelig med gjødsel, må vi tro at de forholds

tall vi bruker ikke var for gode. 

år 

1865 

1875 

1939 

folke
tall 

i 
' l 

utsæd 
i tøn-

ne r 

205 i 74 
. ~ 
I 214 ; 

l l 
321 4) l 

l i 

87, 5 

areal 
i da 

1 (nettoavling ·nettoavling avling i 
i i tønner i kg kg pr. 
i person 

l 

I 
I 
I 

296 

350 

1) 

1) 

166 

188 

293 

i 1949 l290 5) i 
63,3 

58,0 (· 

' t 

34099 

40274 

93973 

86105 

2) 

2) 

3) 

3) ". 297 

Tabell 51 . Potetavlingene i Øynes etter jordbrukstellingene 
1865, 1875, 1 ~39 og 1949. 
1) Utregnet etter 5 foll·; ,mens 4,3 oppgis i Matrikkelforarbeidet 

1867. 
2) 1 tønne pot e ter = 1,6 hl. 1 hl = 72 kg, 1 tønne poteter = 

115,2 kg. N.O .S. rekke nr. 217, s. XIII, note 4 sek.(Thue} 

3) 1609 kg poteter pr. da i Nordhordland 1916-20 
Jordbruk og fedrift 1916-20,N~O.S.VII s.52 

pr. da, middelsårsavling på Vestlandet. 
Jordbrukstelling 1929, s. 207. 

1866 kg " 

1732 kg, gjennomsnitt fo~ disse to kildene, er det som er 
regnet med i tabellen. 
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4) Folketallet 421 er funnet ved interpolering. 

5) Folketallet 296 er for 1946. 

folke- I. utsæd areal nettoavling nettoavling avling i 
år tall 1 tøn- i da i tønner i kg kg pr. 

ner person 

1865 205 72 - 288 1) 22118 2) 108 

' 1875 
214 70 - 280 1) 21504 2) 101 

321 44,8 8218 3) 26 J 1939 - -
l ~ 1949 290 - 14,4 - 264 3) 9 
! c 

Tabell 52 . Kornavlingene i Øynes etter jordbrukstellingene 
1865, 1875, 1939 og 1949. 

1) Utregnet etter 5 foll, mens 4,2 oppgis i Matrikkelforarbeidet 
1867. 

2) 1 tønne havre = 1,6 hl, 1 hl havre = 48 kg, 1 tønne havre = 
76;8 kg. N.O.S: rekke nr. 217, side 

3) 202 kg havre pr. da i Nordhordland 1916-20, 6,5 foll 

226 kg 
1930 

214 kg 

" 

" 

Jordbruk og fedrift 1916-20, N.O.S. VII s.52. 

pr. da, 8 foll, middelårsavling for Vestlandet, 
Jordbrukstellingen 1929. 

pr. da, gjennomsnitt for de to kildene er det 
som er regnet med her. 

4) Folketall funnet ved interpolering. 

5) Folketall 1946. 

poteter havre (korn} 

I 
I 
! 

I 
i . 

i 

år Avling pr. %-vis i forh. Avling pr. %-vis i forh. J 

til 1865-nivå l !person i kg til 1865-nivå person i kg 

1865 166 100 108 100 

1875 182 113 101 94 

1939 293 177 26 24 t 

I I 1949 297 179 9 8 I 

Tabell 53 • Prosentvis utvikling ~v potet- og havreavlingene 
pr .. individ i forhold til nivået 1865. 
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poteter havre korn) I 
0 nettoavling %-vis i forh. nettoavling %-vis i forh. : 
ar til 1865-nivå til 1865-nivå i 

1865 34099 100 22118 . 100 

1875 40274 118 21504 97 

1939 93973 276 8218 37 

1949 86105 253 2642 12 

Tabell 34 . Prosentvis utvikling av nettoavlingene av poteter 
og korn i forhold til 1865-nivå. 

Tabellene viser at potetavlingene pr. person har Øket fra 166 kg 

I 

I 
f 
l 
I 

i 
I 
I 
~ 

I 

i 1865 til 293 kg i 1939, en Økning på 77%. Men Økningen i netto

avling var på hele 176%. Samtidig var nettoavlingen av korn 

sunket til bare 37% av nivået i 1865, mens avlingen pr. person 

hadde gått enda mer tilbake, til 24% av nivået i 1865. For

skjellene i utvikling av nettoavling og avling pr. person 

skyldes Økningen i folketallet som åkervekstproduksjonen altså 

ikke har holdt tritt med. 

Befolkningens energibehov. 
La oss nå se i hvilken grad produksjonen fra åkerbruket i Øynes 

kunne dekke befolkningens behov for føde til de 4 tidspunktene 

vi har oppgaver for. ~n regner at et menneske i vår del av 

verden konsumerer ca. 3000 kcal daglig (7). D.O. Øvstedal 

regner med 106 kcal pr. år, altså 2740 kcal daglig (8). Et 

begrep som brukes om dette er kaloriminimum. Vi kan bedømme 

åkerproduksjonen ved å se den i. forhold til dette kaloriminimum. 

Årsproduksjonen av poteter og havre blir da uttrykt i kcal ut 

fra konstanter for disse produktenes energiinnhold, hentet fra 

en næringsmiddeltabell. At produksjonen kunne være av mer eller 

mindre god kvalitet, kan vi ikke ta hensyn til, heller ikke at 

det kunne foregå noe destruksjon av næringsinnholdet under til

beredningen. Vi skal heller ikke ta hensyn til at endel av 

potetene ble brukt til dyrefor, idet vi kan regne med at produk

sjo~en var enda større enn det som ble oppgitt i jordbruks

tellingene, og at det dessuten var fortrinnsvis små~otetene som 

ble brukt til dyrefor. (ses. 231). 
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Dekningsgrad av egenprodusert korn og poteter. 

Vi ser av tabellen at i 1865 kunne hele 48% av Øynes' befolknings 

kaloribehov dekkes fra hjemmeavlet korn og poteter, i 1875 var 

dette 47%, mens det i 1939 var redusert til 28% og i 1949 

ytterligere redusert til 23%. I 1865 var potetenes andel av 

avlingen målt i energi under 1/3, mens kornavlingen i 1939 var 

redusert til under 1/2 av potetavlingen. Disse sammenligningene 

i tid er basert på gjennomsnittstall for Øynes, og som vi har 

sett tidligere, produserte ikke alle like mye. La oss nå se på 

den sosiale fordeling av åkerbruksproduksjonen, mellom bruk i 

de ulike bruksstørrelseklassene. 

år. 1865 1875 1939 1949 

folketall 205 214 ! 321 290 

potetavling pr.pers. 166 188 ' 293 ! 297 I 
' ~ 

" 108 101 ' 26 
1 

9 kornavling " i 
l 

' energi fra poteter 1 I 
371 ' 578 

< 

586 3) 327 
J f pr. pers. og dag 
i 

t i ~ ~ ~ energi fra korn 4) 1107 i 1035 266 92 ! ~ : ( pr. pers. og dag ~ i 
} ; 

r 
! l 
I I energi fra egen åker ~ 678 1434 1406 844 r pr. pers. og dag J ' ' ' i 

~ ! 

i ~ f prosentvis nivå i ~ 
100 98 59 i 

i forhold til 1865 i V 
t 

' I } prosentvis i forhold 48 t 47 28 ~ til kaloriminimum 1) ~ 

Tabell 55 • Energi pr. individ og dag fra egen åker i form 
av poteter og korn fo.r de 4 tidspunktene 1865, 1875, 1939 og 
1949. Energi i kcal. 

1) · Kaloriminimum satt til 3000 kcal daglig. 

3) Beregnet etter en energimengde på 720 kcal/kg råvare. 
Se tabell 61 

4) Beregnet etter en energiverdi på 3740 kcal/kg. 

47 

23 

! 
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I tabell 56 er det vist hvordan energidekningen varierer mel l om 

de ulike bruksstørrelseklasser. I denne tabellen har vi imidler

tid måttet bruke folketallet for 1930 for å få befolkningens 

fordeling på bruksstørrelseklassene. På grunn av det høyere 

folketallet, får vi gjennomsnittsdekning på 27% istedenfor 28% 

slik som i tabell 55 (s. 27~ ) • På bruk under 5 da får vi 

bare en dekning på .10%, mens bruksklassene mellom 5 og 35 da 

varierer fra 24 opp til 32%. De 4 brukene over 35 da har en 

dekningsgrad på 49%, men i den grad dette skyldes større potet

avling enn de andre brukene er det sikkert.urealistisk. Et 

"overskudd" på disse brukene kan vi regne med ble fordelt på 

de minste brukene, for det foregikk en viss utjevning innen 

Øynes ved handel mellom store og små bruk. 35-40% på de største 

brukene ville være mer normalt. 

Også for 1865 og -75 ville vi få en slik sosial fordeli~g, men 

bruk med lite jordbruksareal utgjorde da en mindre del av bruks

massen, slik at flere var på et høyere nivå. 

Det vi har undersøkt til nå har hele tida vært produksjonen, og 

vi har ikke forsøkt å sette denne i forhold til forbruket. Det 

skal vi nå gjøre. 

Konsum av poteter og korn. 

Vi må finne talloppgaver for forbruket av korn og poteter i kost

holdet. Først da kan vi se hvor stort underskudd eller over

skudd det var i forholdet mell~m avling og forbruk, og hvor 

stort underskudd som måtte dekkes gjennom handel eller bytting 

med andre bygder. Et eventuett.overskudd kunne anvendes til 

andre formål enn forbruk i husholdningens kosthold, altså til 

salg eller husdyrfor. 

Vi har flere kilder som hver forteller noe om forbruket. 

Intervjuene ga opplysninger om kostholdskikkene, men kan de 

brukes til kvantitative undersøkelser? Det som i denne sammen

heng er spesielt interessant er forholdet mellom poteter og korn

varer, og mellom egen produksjon og kjØpte varer. Disse for

holdene burde det kunne trekkes konsekvenser for ut fra kost-. . 

holdsskikkene. For mellomkrigstida har vi også noen.kårkontrakter 

som kan fortelle om hva som var vanlige kårytelser av poteter og 

korn. Men ved denne kilden· kan det også reises spørsmål om an-
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Bruksstørrelse i da 0-5 5-10 10-2ft 20-35 35-75 Tils. 

Folketall 6) 57 30 132 85 26 330 

Antall bruksenheter 10 7 19 11 4 51 

I Potetareal i da m 5, 8 6, 7 2 5 1 7, 3 8 6 3 , 3 
j ~ 

l Kornareal i da - 1 i 19 16,8 8 44,8 
! : 

I j i . 
I Nettoavling, i kg i i : ! 

! poteter 1) ~ 8611 9947 i 37115l 25684 11877 l 93975 ~ 
. J l I ! i 

; Nettoavling , i kg ! : !. i 
korn 2) - 183 ; 3485 ! 3081 1467 ~ 8216 i 

' : t 
I s:: ' ~ 

: Avling i kg/person g ~ l '. 
; poteter ~ 151 f 332 i 281 302 457; 285 , 
• n. • t 1 

Avling i kg/person ~ ~ ~ i 1 

• . j 
korn ~ - ~ 6 i 26 · 36 56 ; 25 ~ 

I I : \ 

"' ~ ~ l . t v• ; ' I I 
. Energi fra poteter , ~ ;; i 1 i l 

i kcal/person/dag 3) i ' 298 j 655 : 554 ; 5961901 5) f 562 .1. 

l s:: t ! 
! 0 t j ' 

,. ~nergi fra korn ~ ~ f. 4 f ;, 
i kcal/person/dag 4) i ~ - ~ 61 ~ 266 

1 
369 f 5 7 4 256 I 

' ' '• ~ l i 
· Energi fra egen åker l ~ \ j . • i I 
i i kcal/person/dag ~ 298 ; 716 ~ 820: 96.Sl 1475 5 818 j 
: l ~ i I 
~ Prosentvis dekning i 1· ~ ! I ~I 
i forhold til kalori- dP ~ i I 

minimum, 3000 kcal D 10 i 24 J 27 32} 49 27 
1 

Tabell 56 • Energi fra poteter og korn 1939, fordelt etter 
befolkningen på de ulike bruksstørrelse-klassene. 

1) Beregnet etter en nettoavling på 1484,6 kg/da 
Tabell 51 93973 kg : 63,3 da = 1484,6 kg/da 

2) Beregnet etter en nettoavling på 183,4 kg/da 
Tabell 52 7759 kg : 42, 3 da = 183, 4 kg/da 

3) Beregnet ut fra en energiverdi på 720 kcal/kg råvare 

4) Beregnet ut fra en energiverdi på 3740 " " " 
5) Et for hØyt tall til å være realis~isk konsum av poteter 

6) For å få fordelingen på bruksstørrelsene er det her nødvendig 
å bruke folketallet for 1930. 
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vendeligheten • . 

For 1865 bygger jeg på det forbruk som Thue {9) har kommet fram 

til for Sogn, idet jeg går ut fra at forholdene var ensartet på 

dette område fra Øynes til Ytre Sogn. 

La oss begynne med hva Thue kom fram til for Sogn. Han har 

sammenlignet oppgaver over forbruk på landsbasis for perioden 

1844-1901 med herredsoppgaver for Hordalandsbygdene og stipulert 

forbruket av korn og poteter i Sogn ut fra dette for tidspunktene 

1835, 1865 og 1900. I tabellen har jeg brukt Thues tall og 

regnet ut hvor stor energidekning dette forbruket av poteter 

og korn ville gi. 

Det potet- og kornforbruk Thue har funnet for 1865, innebærer 

at Øynes hadde et stort underskudd i produksjonen, 159 kg 

poteter og 52 kg pr. person. Når det gjelder kornforbruk, kan 

vi undres på om ikke folk i Øynes kunne erstatte endel av dette 

med fi~k og sild, slik at underskuddet ble mindre enn 52 kg. 

Det var tross alt lettere å skaffe fisk og sild i Øynes enn i 

det indre av Sognefjorden. 

Potetunderskuddet ble dekket ved byttehandel mellom de indre og 

ytre bygder. Under palefisket (s. 154 ) har vi omtalt denne 

handelen, og nå har vi sett hvilket omfang den virkelig hadde. 

Dersom 1 tønne poteter ble byttet mot 1 tønne fisk, slik en av 

mine informanter sa det var, måtte en familie på 4 skaffe hele 

6 tønner fisk for å bytte til seg det de trengte av poteter. 

0 1835 1865' 1900 
ar 

poteter i kg/person 1) 250 325 275 

korn i kg/person 2 ). 150 160 180 

. 
energi fra poteter pr.pers. 493 641 542 

energi fra korn pr. pers. 3) 1397 1490 1677 

tilsammen 1890 2131 2219 

andel av kaloriminimum 63% 71% 74% 

Tabell 57 . Thues oppgaver over forbruk pr. person av poteter 
og korn i Sogn 1835, 1865 og· 1900< med omregning til kcal og 
andelen av kaloriminimum oppgitt 1 prosent. 
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1) Thue s. 18. 

2) " " 

3) Energiverdi for bygg er 3400 kcal/kg. 

Hva kan vi så finne ut om forbruket av poteter og korn i Øynes 

i mellomkrigstiden? La oss først se på noen kårkontrakter. 

Det er vanlig å innvende mot bruk av kårkontrakter til kost

holdsundersøkelser at de ikke er pålitelige fordi de er satt 

i forhold til brukets størrelse, og ikke til kårfolkenes behov. 

En innvending er også at kårfolkene ventelig holdt mer på gamle 

skikker enn de yngre familiene. 

Vi kan gå ut fra at kårkontraktene viser noe nær behovet når 

det gjelder potetene. Dette støttes av intervjuene. For 5 kår

kontrakter fra bruk mellom 10 og 35 da (9b) er potetmengdene 

mellom 360 og 576 kg til 2 personer, med gjennomsnitt på 457 kg. 

Det gir 228,5 kg eller ca. 2 tønner pr. person. Dertil kommer 

det som kårfolkene kunne dyrke selv på den åkerlapp de reser

verte seg. Disse 5 kårkontrakten~ fra 1925 gir et like hØyt 

gjennomsnitt som Thue fant for 33 kontrakter fra Sogn fo~ 1860-

65, 229 kg, og høyere enn det gjennomsnitt han fant for kontrakter 

fra 1895-1900, 224 kg (10). De 5 kårkontraktene viser tydelig 

rangering etter størrelsen på brukene, men denne forskjell er 

enda tydeligere når det gjaldt hvor mye havrekorn kårfolkene 

skulle ha. For bruk over 20 da var kontrakten 100 kg, altså 

50 kg pr. person. På 1 av brukene litt under 20 da var kontrakten 

på 54 kg, altså 27 kg pr. person. Ett av brukene på denne 

størrelsen hadde ikke korn i kontrakten. 

En informant oppgir at bestefar og bestemor bare kjøpte litt 

mel, ikke over 25 kg, ved siden av de. 100 kg havre de fikk fra 

kåret. Sammen med 288 kg poteter, ville det gi 1214 kcal daglig 

til hver av de~, altså en dekning på 40% i forhold til kalori

minimum. Dette virker svært lite i forhold til Thues oppgaver 

for 1900. 

Kårkontraktenes gjennomsnitt på 229 kg ligger slik som de kår

kontraktene Thue undersøkte, sannsynligvis noe under det gjennom-
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snittlige forbruk pr. person. Det ligger under avlingens størrelse 

(tabell 56 ) for bruk over 5 da. Kårkontraktenes vanlige krav 

til havre, ca. 50 kg, ligger noe over det som ble produsert pr. 

person i Øynes 1939 (tab,53 og56), men sier ikke noe om forbruket. 

Hva kan så intervjumaterialet om kostholdsskikkene i mellomkrigs

tiden fortelle om forbruket av poteter og korn? I dag er det 

vanlig å regne ei tønne (to sekker å 50 kg) som årsbehov for 

poteter pr. person i husholdningen. Vi kan gå ut fra at det i 

Øynes ble brukt minst like mye til middagsmåltidet. 

En demonstrasjon av potekakebaking hos en av informantene viste 

at 2 kg rå poteter og 0,575 kg grynmel var råstoff til 26 pote

kaker. Den sanune informanten mente at 5 potekaker var gjennom

snittlig konsum pr. person pr. måltid. En annen sider 3-4-7 

potekaker. En konsekvens av dette skulle være at hver person 

spiste ca. 10 potekaker· daglig til forefrokost, frokost og nons, 

altså bortimot 0,770 kg poteter og ca. 0,225 kg grynmel. Men 

intervjuene sier at potekaker ble lite brukt seint på våren og 

sommeren, vi kan derfor regne med 200 dager, for også å regne 

litt fratrekk for det brødet man kjøpte i butikken til søndagene. 

Vi kommer da fram til ca. 154 kg poteter og 45 kg grynmel 

(3400 kcal/kg) (11). De andre 165 dagene kunne vi tenke oss 

potekakene erstattet av melkaker, lefse og brød. 10 potekaker 

ville tilsvare ca. 0,4 kg melmat av bygg eller hvete. 

Til kvelds ble det brukt grøt eller pote og fisk. Om hver 

person fikk grøt laget av 0,1 kg havremel (12) og man brukte 

grøt 180 kvelder i året, får vi 18 kg pr. person, og det skulle 

være noe igjen til flatbrødbaking. Til de resterende kveldsmål

tidene med fisk og pote kan vi regne enda minst 50 kg poteter. 

Tilsammen får vi da 100 + 154 + 50 = 304 kg poteter. Denne 

summen er svær~ hØy i forhold til Thues tall og i forhold til 

produksjonen, men vel mulig på de fleste bruk over 5 da. Som 

det tidligere er vist, var det bare hovedbrukene og de største 

nye brukene som brukte mye potekake. Det er derfor grunn til å 

tru at det vi beregnet som avling pr. person for 1939, 293 kg 
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(tab. 53 ) ikke ligger langt unna det reelle forbruk, som 

gjennomsnitt for Øynes. 

For melvarer får vi 45 + 66 = 111 kg kjØpemel, av bygg eller 

hvete, samt 25 kg hjemmeavlet havre. Det gir tilsammen en korn

mengde under det Thue beregnet for Sogn år 1900. 

La oss sette det vi hittil har funnet ut opp i en tabell. I 

tabellen går vi ut fra at alle hadde den samme dekningsgrad i 

form av kornvarer og poteter tilsammen. Det er ut fra den 

forutsetning tabellen er beregnet, og den sier ikke noe i 

hvilken grad f.eks. alle på de nye brukene kjøpte 166 kg korn 

pr. person. Vi kan også tenke oss at de spiste mer fisk. 

Hoved- Nye Gjennom-
bruk bruk 1) snitt 

Potete~, egen avl i kg 304 150 293 
li kjøpt i kg - 50 -

Korn, egen avl i kg 30 - 26 
li kjøpt i kg 111 166 l 118 

Poteter, i kcal 600 395 I 578 

Korn, egen avl i kcal 307 
f 

266 - r 
li kjØpt,i kcal 1034 ' .15.4.6. .1097 

Dekningsgrad i forhold 
I til kaloriminimum 65% 65% 65% 

I 

I 
~ 

Tabell 58 • Forskjell i selvforsyningsgrad mellom hovedbruk og 
nye bruk. De sikreste tallene er understreket. 

1) Nye bruk under 5 da. 

Animalsk fØde og andre matvarer i mellomkrigstiden. 

Dekningsgraden i form av ceralier, poteter og kornvarer, var 65% 

i mellomkrigstidens Øynes ut fra de tall vi har funnet. Thues 

oppgaver for Sogn viser 74% dekningsgrad for disse varene for 

år lQOO. Det er ikke urimelig at folk i Øynes brukte en del 

mer animalsk føde enn folk i Indre Sogn. Den animal~ke føde 

var selvfølgelig fisk. De reelle mengder av denne varen er det 
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umulig å komme fram til. 

Men kjøttvarene kan vi beregne ut fra intervjumaterialet. 2 lam 

(å 20 kg) v~lle være rimelig slakt til eget bruk, ifØlge 

informantene, med gjennomsnittlig 6 personer i hver familie. 

Vi får da 0,128 kg kjøtt pr. person pr. uke. Dette betyr 

35 kcal pr. dag, nærmest minimalt i forhold til kaloriminimum. 

Intervjumaterialet forteller også om andre matvare r som det er 

vanskelig å få klare mengder for, men som det går an å tillegge 

en viss betydning ut fra en vurdering av mengden og bruk av en 

kaloritabell. ~ 1 skummet melk betyr 175 kcal daglig, 50 g 

sirup 155 kcal, litt brim eller margarin · 5o kcal, ialt betyr 

dette 380 kcal daglig. Dette er matvarer vi kan regne med som 

daglig tilbehør til . potekakene, men mengdene er selvfølgelig 

noe vilkårlig satt. Dette er summert i tabell 59. 

Tilsammen har vi nå nesten en kostholdssammensetning for mellom

krigstiden. Ceralier utgjorde 1941 kcal/person/dag, kjøtt 35, 

diverse 380, tilsammen 2356 kcal. De resterende 644 kcal ville 

tilsvare ca. 0,6 kg vintersild, 1,4 kg sei eller 0,235 kg tørr

fisk i rå Lilstand. Utgjør dette en rimelig mengde fisk pr. 

dag - eller blir det mye? Men vi skal da huske at vårt utgangs

punkt for beregningene er satt høyt, 3000 kcal pr. dag pr. person. 

Reduseres dette til 2750 kcal, reduseres mengden av fisk med 40%. 

Endringer i matvareforbruket fra 1865 til mellomkrigstiden. 

Det er umulig å spørre noen om hvor mye de brukte av de ulike 

matvarer i Øynes 1865. Vi vet noe om hvilke varer de produserte 

ut fra jordbrukstellingene 1865.og -75, men vi vet ikke i hvilken 

grad de hadde råd til å bruke husdyrproduktene. Vi må gå ut fra 

at de brukte endel melkeprodu~ter og litt kjøtt, men det er ikke 

umulig at de tallene jeg har regnet med i tabell 59 er for 

store. 

Oppgavene over forbruk av poteter og korn i 1865 er ikke mer 

sikre enn at vi kan tenke oss at folk spiste mer fisk enn vi 

har regnet med, og på denne måten reduserte sitt behov for 
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poteter, korn og/eller husdyrprodukter. Vi vet heller ikke om 

de klarte å oppnå kaloriminimum på 3000 kcal daglig. Solheim 

skriver at: 

"Maten vart alltid etla ut til folket i huset, og mange 
gonger vart det i knappaste laget. Gamle folk har 
fortalt at det svalt mange gonger". (13). 

Tabell 59 tyder på at forbruket både av korn og poteter gikk 

litt tilbake mellom 1865 og mellomkrigstiden og ble erstattet 

av en kaloriholdig vare som sirup. Men vi kan også tenke oss 

at forbruket at fisk gikk tilbake og at forbruket av korn og 

poteter holdt seg konstant eller Økte. 

Den viktigste og sikreste endringen fra 1865 til mellomkrigs

tiden var at man gikk over til å bruke mye mer kjøpte melvarer, 

til erstatning for hjemmeavlet havre. Alle potetene dyrket man 

hjemme i mellomkrigstiden. Sirup og margarin var kaloririke 

billige kjØpevarer som hadde fått sin plass i kostholdet. Fisk 

hadde tremdeles en stor plass i kostholdet. 

Endringer i matvareforbruket fra mellomkrigstiden til 1970-åra. 

De tallene som i tabell 59 står oppført for 1973 må ikke taes 

for mer enn hva de er, lØslige overslag ut fra de vareslag som 

produseres i Øynes nå, poteter, kjøtt og fisk. Men selv om 

enkelte er selvforsynte med disse varene, 'er det også endel 

husholdninger som kjøper nesten alt også av disse varene, kanskje 

med unntak av fisk. Om alle spiste 100 kg poteter i året (jfr. 

s. 276 ) , ville det utgjøre 208 kcal/dag/person. Fisk og sild 

spiste man i mellomkrigstiden 7-10 måltider i uka, i dag er 

det redusert til 3-4 måltider. Det beregnes her utelukkende 

ut fra egne iakttagelser. 

Om endringene fra mellomkrigstiden til 1970-åra kan vi si: 

Potetforbruket, er gått sterkt tilbake idet man nå bare bruker 

poteter til middagsmåltidet. Det brukes lite fisk i forhold 

til i mellomkrigstiden, mens kjøttforbruket er høyere. Vanlig 

langebrød, margarin og kjØpt pålegg har erstattet havregrøt, 

potekaker og brim. 
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årstall 1865 1939 1973 

egen kjøp/ egen kjøp/ egen kjøp/ 
prod. bytte prod. bytte prod. bytte 

poteter 327 1) 313 1) 578 1) 150 8) 

kornvarer 1107 1) 349 2) 266 1) 1097 3) 

melk, skununet 175 4) 175 4) 

brim 25 5) 25 5) 

sirup 155 5) 

marg., smør 25 5) 25 5) 

kjøtt 35 6) 35 6) 100 8) 

fisk, sild 644 7) 644 7) 150 8) 

kcal tils. 3000 3000 3000 

fordelt på 
egen prod./ 2300 700 1700 1300 400 2600 
kjøp/bytte 

Tabell. 59 . Tre stadier i forholdet selvforsyning/kjøp/bytte 
for matvarer. Tallene står for kcal/person/dag, og mange av dem 
er satt på sviktende grunnlag. Det henvises her til notene og 
til teksten. Imidlertid er det slik at de mest usikre tallene 
også er små og dermed har minst betydning i regnestykket. 
Det må understrekes at summen 3000 kcal ikke innebærer at vi 
vet at folk hadde et så stort forbruk. 

1) Beregnet p.g.a. utsædsmengde eller åkerareal, folloppgave 
eller avling pr. arealenhet, samt befolkningsmengde. Se 
tabellene 

2) Beregnet p.g.a. egenpr~duksjon og Thues stipulerte forbruk 
av poteter og kornvarer i Sogn 1865. Et spørsmål i den 
sammenheng er om ikke folk i Øynes kunne bruke mer fisk og 
dermed gjøre bruken av kornvarer og poteter enda mindre 
enn det vi har regnet med her. 

3) Beregnet p.g.a. intervjuer. 

4) Folk drakk melk til grøten - og når det her regnes med 
0,5 l/dag, bygger det bare på sin egen rimelighet. 

5) Forbruket av brim, sirup, margarin og smør bygger i høy 
grad på antatte "rimelige mengder", og de er svært usikre, 
særlig for ~865. Til gjengjeld er det små tall som betyr 
lite i regnestykket. 

6) Forbruket av kjøtt er beregnet ut fra 2 sauer a 20 kg, som 
skulle fordeles på gjennomsnittsfamilien på 6 mennesker. 

7) Forbruket av fisk er her beregnet indirekte ut fra kalori
m~nimum på 3000 kcal. 

8) Poteter, kjøtt og fisk produseres til en viss gra~ i Øynes 
i dag. 



I 

I 

- 281 -

Selvforsyningsgraden i tre tidsperioder. 

Vi kan sanunenlikne de tre tidsperiodene, tiden omkring 1865, 

mellomkrigstiden og 1970-åra ved å sammenlikne forholdet mellom 

selvforsyning og kjøp/bytte for matvarer i hver av de tre 

periodene. Matvarenes betydning i form av kaloriinnhold og 

opphav i henholdsvis egen produksjon eller kjøp/bytte er vist 

i tabell 59 . Den første perioden karakteriseres ved en hØy 

grad av selvforsyning. Beregningene tyder på at ca. 75% av 

energibehovet ble dekket ved egen produksjon, og av det 

resterende underskudd ser det ut til at nesten halvparten ble 

skaffet ved byttehandel med bygdene i Indre Sogn. 

Forskjellen til mellomkrigstiden er markant, for da tyder be

regningene på at selvforsyningsgraden var redusert til ca. 55%, 

og alt det resterende ble skaffet ved kjøp. Fremdeles var altså 

selvforsyningsgraden for matyarer høy sammenlignet med det den 

er i Øynes i 1970-åra. Vi kan anslå tallet til ca. 15%. 

Selv om vi bruker store feilmarginer, blir det klare forskjeller 

mellom selvforsyningsgraden i de tre tidsperiodene. 

Årstall 1865 1939 1973 

Selvforsyning kcal 2300 1700 400 

KjØp/bytte 700 1300 2600 

Selvforsyning i % 
ca.75 ca.55 ca.15 

. KjØp /bytte ca.25 ca.45 ca.85 

Tabell 60 . · Den prosentvise fordeling mellom selvforsyning 
og kjØp/bytte, på grunnlag av forrige tabell. 
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spiselig 
vare i % 
av rå-
varevekt 

55 

85 

100 

100 

75-95 

100 

100 

kcal. kcal. 
innhold innhold 
i 100 g i 100 g 
spiselig (råvare-
vare !vekt 

75 

327 

340 

374 

76 

734 

311 

i 
r 

41 

278 

72 

Tabell 61 • Utdrag fra "Næringsmiddel tabell", utgitt av Statens 
Ernæringsråd, Oslo 1972. Den siste kolonnen er ikke hentet fra 
denne tabe llen, men er utregnet etter de to første kolonnene. 

I 
! 
l 
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Kap.10 100-ÅRS ~TV I KL.Ill~ I · ØY~ ES 
---__;._~__:.__;____~~~~~~~~~~~ 

Øynes i tiden omkring 1865. 

Byttehandel mellom bygdene. Denne tiden ble det drevet en langt 

større korndyrking i Øynes enn i dette århundre, idet produk

sjonen ser ut til å ha vært over 100 kg pr. person. Dette skulle 

utgjøre 2/3 til 3/4 av forbruket. Potetproduksjonen var langt 

mindre enn det sannsynlige forbruk av denne varen, med et under

skudd på nær 1/2 av det sannsynlige forbruk, med ca. 1,5 tønne 

pr. person. Dette underskudd ble trolig dekket ved byttehandel 

med bygdene innover Sognefjorden, hvor Thue har vist at de hadde 

et stort potetoverskudd. Han har også funnet mange kilder som 

viser at byttehandelen med de ytre bygder i Sogn var stor. 

Øynes' beliggenhet nordligst og ytterst i Hordaland gjør at 

dette stedet også kunne fungere slik som Ytre Sogn i denne 

byttehandelen. 

Det var også andre varer som folk fra Øynes måtte skaffe seg fra 

de indre bygdene. Det var bark til vedlikehold av fiskeredskaper, 

never til taktekking samt trematerialer. Vi har hørt at slike 

varer selv i mellomkrigstiden ofte ble betalt med fisk. De fleste 

trevarene fikk vel Øynes fra Masfjorden den gang som seinere. 

Med dette store underskuddet i potetproduksjonen hjemme og be

hovet for de andre varene fra fjordbygdene ble byttehandelen med 

disse bygdene et vesentlig element i det Økonomiske system i 

Øynes på den tid. I denne byttehandelen foregikk handelen direkte 

mellom produsent og forbruker, byttet foregikk vare mot vare, og 

begge hadde behov for hverandres varer. Denne handelen inngikk i 

et system hvor bruksverdien (1) var hovedmålsetningen med produk

sjonen. Den fortjeneste det var på en slik handel ble delt likt 

mellom de to partene og besto i at de trengte hverandres varer. 

Denne fortjenesten kunne ikke akkumuleres. 

Fiskeriene på denne tiden vet vi lite om for Øynes' vedkommende. 

Ut fra den store byttehandelen med de indre bygder kan vi si at 

særlig heimef iskeriene i høyere grad ble drevet etter mindre fine 

fiskeslag, f.eks. sei, pale og lyr. Denne fisken ble salta og 

solgt av fiskerne selv. 
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Handel med byen. Øynes var ikke selvforsynt med korn, og prisene 

på det kornet man kjøpte var forholdsvis høyere den gang i for

hold til seinere. Man trengte også nødvendigvis penger for å 

betale fiskeredskaper, båter og skatt. 

Slik som seinere var det sikkert produkter fra både jordbruk og 

fiske. Selve transportmåten, småbåt med seil og årer, måtte 

virke begrensende på omfanget av handelen når hver bytur i maks

vær tok 3 dager. Øynes var for langt unna Bergen til å ha regel

messig levering av melkeprodukter og fersk fisk (2). 

Markedets størrelse begrenset også handelen. Det ble større 

seinere da byens befolkning vokste. 

Handelen med byen hadde en helt annen karakter enn byttehandelen 

mellom bygdefolk. I en viktig ting som prissettingen ble bonden 

holdt helt utenfor, kjøpmannen bestemte prisene på både innkommende 

og utgående varer (3). Bonden sto i en helt underlegen stilling. 

OmleggiRgen 1880 - !.verdenskrig. 

I 1870-åra begynte importen av amerikansk korn til Norge (4), og 

at denne viktige varen ble billig, førte til mange endringer. 

Når kornarealet i Øynes ble drastisk redusert, vet vi ikke nøy

aktig, men det hadde enda ikke skjedd for fullt i 1875. Thue 

mener at byttehandel-institusjonen var i ferd med å falle bort 

mellom 1870 og 1900 (5). Da byttehandel med Sogn ikke har større 

plass i intervjumaterialet, må vi tro at dette også gjelder Øynes. 

At byttehandelen med poteter tok slutt, må innebære at folk i 

Øynes Øket sin potetproduksjon betraktelig. Det kunne de gjøre 

da de fikk ledig åkerareal fordi korndyrkingen ble redusert. 

Det skulle også bli mere gjødsel og areal til eng etter denne 

omleggingen, slik at husdyrproduksjonen kunne Økes litt. Denne 

produksjonen kunne så selges i byen. Det Solheim skriver (6) 

tyder på at levestandarden ble mye bedret nettopp i disse åra • . 
Samtidig ble endel av den mest marginale bosetningen i Øynes fra-

flyttet. 

Byen ble også større fra 1890 og utover og måtte ha større mat

forsyninger fra omlandet. Da dampbåtruta kom omkring 1900, ble 

Øynes knyttet til byen på en måte som seinere ikke har blitt 

vesentlig forbedret. Produkter fra både jordbruk og fiske kunne 

nå sendes lettere og oftere t~l byen. 
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Mellom 1865 og 1875 korn det to kjøpmenn i lokalsamfunnet Øynes. 

Fra 1900 og utover opptrer det fehandlere og fiskehandlere i 

lokalsamfunnet. Disse indikerer at handelen med byen fikk sine 

mellommenn. Handelen ble overtatt av spesialister. I denne 

handelen, som foregikk med penger, var ikke forholdet like

verdig mellom de to parter slik som i byttehandelen mellom de 

indre og ytre bygder. Den ene parten kunne ta ut fortjenesten, 

og den form fortjenesten nå hadde kunne akkumuleres. (7). 

Tidligere hadde handel av denne type foregått direkte mellom 

bønder og bykjøpmenn. Når nå enkelte i lokalsamfunnet tok på 

seg å være mellommenn i handel, betydde det større ulikhet mellom 

folk i lokalsamfunnet. Den kapital som nå kunne akkumuleres i 

lokalsamfunnet må ha fått betydning for den videre utvikling. 

Læreren opptrer første gang i folketellingene 1890 og vitner om 

de større kommuneutgiftene og dermed høyere skatter som bl.a. 

folkeskulelova av 1860 hadde vært med på å skape (8). Økte 

skatter betydde igjen øket behov for pengeinntekter. Man 

produse~te mer enn tidligere beregnet for salg. Men fremdeles 

forsøkte man å sparP på d~t som måtte kjøpes og mest mulig be

nytte seg av produkter fra egen produksjon. Endel av skatten 

i forbindelse med skolene kunne fremdeles betales i naturalier. 

Brensel til skolen ble betalt ved at hvert bruk skulle bidra 

med en viss mengde torv. Vasking av skolehusene ble utlignet 

på samme måte. Slik var fremdeles ordningen i mellomkrigstiden. 

Fremdeles var en stor mengde av matvarene fra egen produksjon. 

Men man benyttet seg etterhvert i Økende grad av kjøpt produk

sjonsutstyr både i jordbruk og fiske, og anskaffelse av dette 

utstyret måtte kreve større avkastning fra produksjonen i form 

av penger. Treskemaskiner og separatorer ble vanlige fØr 

l.verdenskrig og enkelte hadde også anskaffet store nøter og 

større fartøyer. 

Solheim skriver ~t man brukte kjerald av tre tidligere. Det 

måtte være tre fra Masfjorden, enten det var råemner eller 

ferdige varer som mle "importert" til Øynes. I 1890-åra begynte 

man med steintøy isteden (8b). Vi må tenke oss at man tidligere 

produserte en vesentlig del av redskapene til både jordbruk og 

fiske selv, og aller helst med råvarer fra fjordbygderie. 
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l.verdenskrig og høykonjunkturen. 

Med l.verdenskrig skjøt denne utviklingen fart. Det ble innkjøpt 

nye kostbare fartøyer og landnøter. Fiskeflåten ble motorisert. 

En forutsetning for det hele var store lån i bankene. Silde

prisene var høye og fangstene var store under krigen. De som 

satset tidlig og fikk tilbakebetalt sine lån var heldige. Men 

de som tok opp lån rett før krisen som begynte i 1921, var ille 

ute. Pari-politikken som kom samtidig med den økonomiske krisa 

gjorde at lånesummene fra inflasjonstida ble skyhøye etter noen 

år. De kunstig høye avdragene gjorde at enkeltes behov for 

penger måtte bli større enn tidligere. Slike forhold førte til 

mange tvangsauksjoner over hele landet, men sammenliknet med andre 

steder, kom folk bra fra det i Øynes, og ~ Hordaland i det hele 

tatt (9). Men panteregistrene forteller om mange som ikke klarte 

å betale sine skatter, avgifter og avdrag. 

Mellomkrigstiden. 
Mer og mer falt behovet for varer fra fjordbygdene bort. Det 

ble slutt på å bruke bark til vedlikehold av fiskeredskapene og 

nye industriprodukter kom til isteden. Det ble slutt på å bruke 

never til taktekking, for omkring 1920 ble de fleste husene om

bygd slik at de fikk høyere loft og takstein. Men trematerialer 

fra de indre bygdene var det fremdeles bruk for. Et nytt element 

hadde kommet inn i kontakten med disse bygdene da folk fra Øynes 

fra århundreskiftet begynte å ha sauene på fjellbeite om sommerene. 

Selv om de gamle produktene fra de indre bygdene hadde m~stet sin 

betydning, ble kontakten opprettholdt ved bruken av sauebeite og 

behovet for trematerialer. 

Ellers var mellomkrigstiden preget av gjeldskrisen og manglende 

muligheter til arbeid utenfor lokalsamfunnet. Mange voksne ung

dommer ble boene lenge hjemme. Manglende muligheter til arbeid 

i industri og servicenæringer samtidig med det store behovet 

for penger til å betale gjeld var noe av årsakene til overproduk

sjon og synkende priser i primærnæringene. Enkeltprodusentene 

i primærnæringene kunne bare Øke sin fortjeneste ved å Øke sin 

egen produksjon. (10). 
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For produksjonsøkningen i jordbruket må det ha betydd endel at 

arbeidskraften var billig. Det var lettere å drive med nydyrking 

når det ikke var lokkende inntekter i annet arbeid. 

smørsalget foregikk fremdeles direkte til kjøpmennene i byen, og 

man ordnet seg ved å sende med naboene til sin faste kunde. Slakt 

ble enten solgt gjennom fehandlerne eller direkte. Fiskehandelen 

var den handelen hvor de lokale mellommenn ser ut til å ha vært 

flest og stått sterkest. Men laksen ble sendt direkte til opp

kjøper i byen. 

I 1937 ser det ut til at man dyrket 1/4 av det kornet man trengte 

i Øynes. I forhold til omkring 1865 tren9te man i mellomkrigstiden 

mye kjØpt mel eller kornvarer som for en stor del ble kjøpt sekke

vis fra byen. Det meste av de varer man kjøpte i smått ble 

handlet hos de lokale kjøpmenn, margarin, sirup, kaffe og sukker. 

Fiskeriene hadde endret karakter. I en periode ble det drevet 

mye fis~e som ledd i Bergens ferskfiskforsyning. Det var fra 

dampbåtene kom og utover i 1920-åra. ~Da ser det ut til at torske

bestanden ble redusert. Brislingfisket fikk en langt større be

tydning etterat hermetikkindustrien hadde kommet. Krabbefisket 

fikk også en viss betydning etterhvert, og også her var hermetikk

industrien kjøper. 

I sildefiskeriene betydde det et stort nytt marked den gang det 

ble muligheter for å sende isa fersk sild til kontinentet og 

England, engang i slutten av forrige århundre, men etter at fangsten e 

var blitt større i dette århundre, var markedet for fersk og salt 

sild til konsum sprengt. En lettelse for markedsføringen ble det 

derfor da man fant et nytt marked med oppmalingsindustrien. Men 

prisene kunne da presses nedover. Stor- og vårsildlaget fikk 

som oppgave å fordele fortjenesten rettferdig mellom fiskerne da 

denne organisasjonen ble dannet fra 1929. De store fangstene 

hang sammen med endret teknologi. Det hadde kommet en mengde nye 

landnøter, større fartøyer som egnet seg til drivgarnsfiske og de 

første snurpenøtene. Omkring l.verdenskrig ble landnøter til 

vintersildfiske vanlig i Øynes. Mange dreiv også med drivgarn. 

Både landnot og drivgarnfiske var kapitalkrevende i forhold til 

sildefiske med settegarn. 
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I tiden omkring l.verdenskrig hadde Øynes en stor del av kommunens 

andel av dekkede fartøyer og landnotlag i forhold til andelen av 

befolkningen. I 1940 var Øynes' andel redusert betraktelig. 

Den Økonomiske oppgang som begynte omlag 1934 (12) førte til at 

den teknologiske utvikling skjøt fart. De første snurpenøtene 

hadde konunet allerede før l.verdenskrig, og innen 1950 skulle de 

helt ha erstattet landnøtene i vintersildfisket. 

Tiden etter 2.verdenskrig. 

I Øynes var det bare 2 lag som forsøkte med snurpenot, og det 

varte bare en kort stund. Det er rimelig å tro at kapitalutgiftene 

ble for store. Isteden var fiskerne med som løtere på lag andre 

steds fra. Fiskerne fra Øynes fikk sin sosiale status redusert, 

fra noteier til løter. Mange fra Øynes dreiv isteden med kombi

nasjon av fraktfart og sildeføring. Da var de fremdeles sin egen 

herre, men de var ikke lenger fiskere på samme måte som før. 

Utflyttingen fra Øynes var også stor på denne tiden, fra 1945 og 

utover i 1950-åra. På landsbasis karakteriseres tiden ved stor 

overgang fra primærnæringene til industri- og servicenæringer. 

Denne utviklingen er fremdeles igang (13). I sildefisket trengtes 

det ikke lenger så mange fiskere som fØr etter at snurpenot ble 

vanlig. Hver enkelt fisker hadde blitt så mye mer effektiv i for-

hold til tidligere. 

Den flåten av små førkrigs fraktefartøyer som hørte hjemme i Øynes 

i 1950-åra ble avløst av nye, større fartøyer utover i 1960-åra. 

Mange var også på fartøyer fra andre steder, og enkelte arbeidet 

i Bergen. Da veien kom i 1964, betydde det at arbeidsplasser i 

industri og servicenæringer andre steder i kommunen ble til

gjengelige for halvparten av Øynes. 

Pengeinntektene var etterhvert kommet til å bety mer enn tidligere , 

og den delen av produksjonen i fiske og jordbruk som ga minst for

tjeneste ble etterhvert nedlagt. Korndyrking var det nesten slutt 

med i 1949. Isteden forsøkte man ytterligere å øke produksjonen 

av salgbare husdyrprodukter. Noen sluttet med sauer for bare å 

drive smør- og seinere melkeproduksjon •. Men utviklingen i 1950-

og -60-åra gjorde lønnsomheten for småbrukerne mindre, og det 

meste av produksjonen for salg ble etter hvert nedlagt. I begynnel

sen av 1970-åra preges situasjonen av lønnsarbeid i industri- og 

servicenæringer i den ene haivdelen av Øynes og fraktfart i den 

andre halvdelen. 
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Fig. 29 . Økonomisk system i Øynes 1865. 
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I 3 figurer (fig.29,30og31 ) har jeg forsøkt å illustrere hoved
trekkene i det vi kan kalle det Økonomiske system i Øynes, slik 
dette fungerte omkring 1865, i mellomkrigstiden og i begynnelsen 
av 1970-åra. Men mange faktorer i det Økonomiske system er 
ukjente for oss fordi de ligger utenfor Øynes. Bykjøpmannen, 
banken og verdensmarkedet utgjorde også en del av systemet, og 
var en del av forutsetningene for det varebytte som fant sted 
mellom Øynes og byen. 

Sentralt i skjemaene er målsettingen for det Økonomiske system 
markert med de materialle behov:·mat, klær, hus og brensel. 
Disse behovene kunne tilfredsstilles direkte gjennom arbeidet 
til husholdningsmedlemmene ved selvforsyning eller ved handel 
hvor man byttet til seg varer som var resultat av andres arbeid 
og andres ressurser. I handelen går det et vesentlig skille 
mellom byttehandel uten bruk av penger, og handel med bruk av penge r. 

Arbeidsaktivitetene til husholdningens medlemmer er markert med 
rasterte sirkelflater i skjemaene. Arbeidsaktivitetene kunn e 
ha tre alternative mål: 1) å produsere varer som skulle brukes i 
den egne husholdning, 2) å produsere varer som skulle byttes direkt e 
mot andre varer til forbruk eller produksjonsmidler (byttehandel ), 
eller 3) å produsere varer eller tjene~ter mot pengegodtgjørelse. 
Vi får tre sektorer i Økonomien: 

l) selvforsyningssektor 
2) byttehandelsektor 
3) pengesektor 
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Redskaper er også en av de produksjonsmidler som er nødvendig for 
å produsere varer. Redskapene kan enten være enkle og tillaget 
i husholdningen, eller de kan være av en slik art at de må kjøpes. 
Produksjonen må også betale redskapene. I skjemaene er produk
sjonsmidlene markert med kvadratiske ruter. 

For å anskaffe seg produksjonsmidler, hadde man kanskje tatt opp 
lån som det skulle betales renter og avdrag på. Dessuten skulle 
det offentlige ha betaling for sine tjenester til lokalsamfunnet, 
først og fremst i form av skatt. 

I skjemaene får vi disse hovedelementene: 

1) husholdningenes materialle behov; mat, klær, hus og brensel 
2) husholdningsmedlemmenes arbeidsaktiviteter 
3) handel fordelt på a) byttehandel, b)handel med penger 
4) produksjonsmidler 
5) skatt, lån, renter, trygd 
6) piler som markerer den veien resultatet av arbeidsaktivitetene 

følger. 

Resultatet av arbeidsaktivitetene går enten direkte eller via et 
av handelsystemene tilbake for å dekke husholdningens materialle 
behov. Endel av arbeidsresultatet når ikke så langt fordi produk
sjonsmidlene skal betales, og det skal betales skatt o.l. Pilene 
som vender mot de materielle behov er variert i tykkelse etter 
varestrømmens vurderingsmessige betydni~g. 

Det Økonomiske system i Øynes i tiden omkring 1865 (fig. 29 ) 
ser ut til å ha vært dominert av selvforsyningssektor~n. En 
vesentlig del av husholdningens materielle behov ble dekket 
direkte fra medlemmenes arbeid. Produksjonsmidlene var enkle, men 
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Økonomisk system i Øynes i begynnelsen av 1970-åra. 

likevel må det ha kostet endel å skaffe seg det nødvendige til 
fiskeriene. Pengesektoren i Økonomien må vi tro var preget av 
strilen's underlegne posisjon i forhold til bykjøpmannen. Hvor 
mye av salgssummen som kunne brukes til kjøpevarer og hvor mye 
som måtte brukes til å betale skatt og andre avgifter vet vi ikke. 
Gjennom byttehandelen kunne husholdningene i Øynes skaffe seg 
endel varer de ikke produserte selv på en billigere måte enn 
gjennom bykjØpmannen. Det var en utjevning mellom produksjon og 
behov for bygder med ulikt naturgrunnlag. Det var en billigere 
handelsform fordi man ikke skulle betale mellommenn. 

I mellomkrigstiden (fig. 30 ) var selvforsyningssektoren redusert, 
byttehandelsektoren var enda mer redusert, mens pengesektoren 
hadde Øket sin andel. Av varer fra fjordbygdene var det nå bare 
trevarer og fjellbeite til sauene (prod.mid. i jordbruket) tilbake. 
I forhold til tiden omkring 1865 ble en større andel av matvarer 
og klær anskaffet ved bruk av penger. Men selvforsyningssektoren 
var fremdeles stor for de materielle behov i husholdningen. 
Produksjonsmidlene, redskapene, derimot var nå i vesentlig grad 
kjøpt for penger, og mange av dem var fabrikkfremstilte. Disse 
produksjonsmidlene skulle betales av produksjonen. For å anskaffe 
nye produksjonsmidler tok mange opp banklån. Vi skjønner at en 
stor del av inntektene fra produksjonsøkningen nettopp måtte gå 
med til å betale forutsetningene for denne Økningen. 

I begynnelsen av 1970-åra er selvforsyningsgraden for dekning av 
husholdningenes materielle behov redusert betraktelig i forhold 
til mellomkrigstiden. Nesten alt man trenger kjøpes for penger . 
Hovedyrkene ligger ikke lenger innen de matproduserende primær
næringene jordbruk og fiske, men de dominerende arbeidsaktivitetene 
hører til industri- og tjenesteytende næringer, arbeidsaktiviteter 
som bare unntaksvis forekom i mellomkrigstiden. Vi må tro at mulig
hetene til å tjene penger har redusert både evnen og nødvendigheten 
av selvforsyning. For de mange som har rent lønnsarbeid eksistere r 
ikke behovet for produksjonsmidler, men for de som driver selv
stendig innen fraktfart er pEoduksjonsmidlenes andel større enn 
tidligere. 
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- 3 stadier i 100-års utvikling. 

I 1865 var folk i Øynes underlagt naturens luner i et samfunn 

hvor naturalhusholdningen enda var dominerende. En vesentlig 

del av de nødvendige varer utenfra ble skaffet ved byttehandel 

med fjordbygdene i Nordhordland og Sogn. Det var en likeverdig 

handel mellom bygdefolk. Man var ikke i sarrune grad som seinere 

underlagt forhold utenfor sitt eget samfunn. I desto større grad 

var man avhengig av naturens velvillighet; korndyrkingen var 

sjansebetont. Teknologien var enkel. En del av den enkelte 

families overskudd av arbeidskraft gikk med til å hjelpe naboene, 

ikke av ren veldedighet, men fordi garden var bygd slik opp fØr 

utskiftingene at folk var nødt til å hjelpe hverandre med enkelte 

arbeider. Folk innen lokalsamfunnet var mer like hverandre i 

forhold til seinere, må vi tro. Til gjengjeld var man i desto 

større grad underlegen i forhold til kjøpmennene i Bergen; de var 

man også avhengig av for tilførsel av varer. 

I mellomkrigstida hadde man i en helt annen grad gjort seg av

hengig .av vareforsyninger utenfra. Den gamle handelen med fjord

bygdene hadde nesten tatt slutt. Omtrent alt varebytte foregikk 

nå gjennom handelsfolk i byen eller lokalsamfunnet. Enkelte i 

lokalsamfunnet hadde nå handel som næringsvei, og de kunne nå 

til en viss grad akkumulere fortjeneste på samme måte som by

kjøpmennene. Man hadde gjort seg enda mer avhengig av de priser 

som gjaldt på markedet i Bergen og enda lenger unna. Den viktigste 

varen, korn, kom fra Amerika. Teknologien var blitt mer avansert, 

og på den måten var man også blitt avhengig av fabrikker og 

spesialister. På dette teknologiske nivå krevdes det mer for å 

inntjene redskapene, og en vesentlig del av inntekten måtte gå 

med til å nedbetale de kostbare redskapene. Denne virkningen 

ble for mange forsterket av statens politikk. 

1970-åra preges av at Øynes har funnet sin plass i storsamfunnet 

hvor lønnsarberd er det dominerende. Jordbruket har mistet sin 

gamle betydning og drives på et nivå rett fØr nedlegging. De 

fleste av de gamle bruksenhetene fungerer som boliger, og det 

har dessuten blitt skilt ut mange nye boligtomter. Men lokali

seringen av de nye boligene preges av den nye veien som knytter 

Øynes til korrununen. Mange av arbeidsplassene er fina~siert og 

kontrollert av krefter langt utenfor lokalsamfunhet. I en 

spesiell stilling korruner de som for egen regning driver fraktfart. 



- 293 -

De fører videre Øynes' tradisjonelle tilknytning til havet. Det 

var en mulighet som ble utnyttet da kontakten med storsamfunnets 

arbeidsplasser ellers var stengt. Øynes' tradisjon og beliggenhet 

gjorde det naturlig å satse på fraktfarten. Men næringen preges. 

i dag av at inntjeningskravet til kapitalen som er investert er 

enormt. 

Både fraktefolka og industriarbeiderne er på godt og vondt under

lagt det de tilbys fra storsamfunnet, uavhengig som de er av gode 

eller dårlige årringer i jordbruk og fiske. 

Så langt kommet er gardsbrukene i Øynes redusert nesten til 

boliger for folk som har den mest betydelige del av sin inn

tekt fra annet arbeid. Arbeidsplassene ligger utenfor Øynes -

foreløpig. Men storindustrien har også kastet sine øyne på 

en del av Øynes, nemlig utmarksarealene til gardene Øksnes og 

Rebnor mot Åråsvågen. Der er det gode dybdeforhold for havne

anlegg. Store skip kan komme inn samme vei som laks, makrell 

og sild korn tidligere. En spekuland har allerede fått tak i 

utmarka til "kommunebruket" på Øksnes. Blir Øksnes neste offer 

for storindustrien i Nordhordland - etter Mongstad? Blir en 

oljerørledningsfabrikk neste kapitel i historien om Øynes? (14). 
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4) Nordhordland s orenskriveris panteregister II Aa 55 

fol 723-816. 
5) Nordhordland sorenskriveris panteregister II Aa 55 

fol 783, 805, 74 9, 753 og 759. 
6) som 5) 
7) " " 

KAP. 6 YRKESSAMMENSETNINGEN I ØYNES 1865 - 1946. 

1) J. Kloster, s. 2 2 
2 ) 11 

" , s • 1 4 - og s • 2 4 3 

KAP. 7 FISKERIENE OG ANNET SJØBRUK. 

1) Sjurseth, s. 125 
2) Solheim, s. 98-1 00 
3) " , s. 101, S jurseth ,s. 113 
4) Sjurseth, s. 208 
5) " , s. 310 
6) " , s. 325 
7) li , s. 386 
8) " , s. 36 9 
9) " , s. 350 

10) J. Kloster, s. 367 
11) A.E. Christensen, s. 
12) N.E.G.-materiale fra informant i Austrheim, A. Solheim 
13) Jfr. Solheim, s. 98-100 
14) Solheim, s. 102 
15) " , s. 104 
16) Sjurseth, s. 212 
17) Solheim, s. 104 
18) li IS. 102 
19) " , s. 106 
20) Sjurseth , s. 205 
21) Solheim, s. 106 
22) " , s. 1 06 
23) li , s. 102 
24) Sjurseth, s. 19 4 
25) , s. 261 
26) I S. 23 7 
27) , s. 26 7 
28) , s. 25 4 
29) I 's. 19 6 
30) , s. 266 
31) , s . 256 
32) I Se 24 4 
33) , s . 24 6 
34) I Se 250 
35) , s . 1 94 
36) I S . 185 
37) Vollan, s. 28 
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38) N.E.G.-mate r i a le f r a informant i Austrheim 
3 9 ) Raf to , s • 7 7 
40) Sjurseth, s. 3 30 
41) " , s. 325 
42) " , s. 32 0-21 
43) " , s. 347-50 
44) " , s. 391 
45) Solheim, s. 8 2 
46) Sjurseth, s. 365 
47) Fiskeritellingen 1948, tabell 2, s. 69, viser 3 mann fra 

Lindås og 6 fra Au s trheim i deltakelse i rekefisket. 
48) Sjurseth, s. 341-3 46 
49) " , s. 184 
50) Rafte, s. 77 og 90 
51) " , s. 57 
52) Solheim, s. 82 - 83 
53) Rafte, s. 60 og 67 
54) Søl.heim, s. 78~8 3 
55) Thue, s. 24 og 45- 46 
56) Sjurseth, s. 21 
57) Jfr. Sejersted, s . 171 
58) Havet og våre fiske r , s. 
59) Borgedal bind II I , s. 293-298 
60) Nordhordland sore nskriveris panteregister II Aa 

fol 723-816, 1089 , s amt II Aa, side 93, 223, 228, 229, 
230, 242, 578. 

61) Arrestforretning, Nordhordland sorenskriveris pantebok, 
nr. 58, fol 301 b , og 302 a. 

62) Som 61. 
63) Try, s. 68, tabell 13 
64) Nordhordland sorenskriveris pantebok 58, fol. 173 b-174 a 
65) Nordhordland sor e nskriveris panteregister Il Aa 55, fol.723 
66) Vollan, s. 17 

KAP. 8 JORDBRUK. 

1) Utskiftingskart Øksnes utmark 
2) Christensen, A.L. : s. 30 (Lyngbeite eller skog) 
3) Forskningsnytt n r. 4, 1975, s. 12-13 (Kaland) 
4) Malmin, s . 17 
5) Kraft, s. 606 
6) Skr am, s. 6 4 
7) Tveit, s. 171 
8) Eikeland, s. 44-45 
9) Beretning om Amtenes Økonomiske tilstand 1906-10, II, s.28-29. 

10) Enkelte steder , som på Selbjørn i Sunnhordland går spel
sauen fremdeles ute hele året. 

11) Kraft, s. 606 
12) Kraft,_s •. 604 

12b) Øvstedal, s. 3 
13) Matrikkelforarbeidet 1867, Regler, ad 7. rubrikk 
14) Mæland s. 2 10 -- 211 
15) " ..s. 117 
16) Beretning om Amtenes Økonomiske tilstand 1906-10, II, s.28-29. 
17) Mæland s. 390 
18) ·Jordbruk o g fedrift 1916-20, N.O.S. VII 52, Tab.3 III 
19) Øvstedal, s. 2 
20) Opplysning fra D.O. Øvstedal 
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21) Mæland, s. 40« , talle t gj elder tørr lyng 
22) Jordbrukstelling 1917, s. 38-39 
2 3) Mæland, s. Lf'Oi . 
2 4) Mæland, s. '3ct'f. 

2Sa) Mæland, s. 400, 

25b) Jfr. Solheim s. 89 
26) Solheim, s. 78,82 
2 7 ) Raf to , s . 15q -
2 8 ) Try , s . 1 7 3 
29) Borgedal, s. 29 
30) Malmin, s. 48 
31) Taksdal, s. 8~ 
32) Ytre Sunnhordland utsk i ftings d istrikts protokoll nr. 4 , 

fol. 60 
33) Disse oppgavene over uts æd p r. da er beregnet på grunnlag 

av Matrikkelforarbeidet 1867 og er derfor til en høy gra d 
bygget på skipperskjønn, da kilden bare oppgir areal for 
åker og dyrket eng, og ikke areal for de enkelte vekstene. 

34) Bergsgård, s. 188 
35) Stigum I, s. 148 
36) Dette systemet beskrives f ra Ytr e Sogn i Jordbrukstellingen 

19 2 9 , s . asi- 'd. S'f . 
37) Stigum I, s. 148 
38) Taksdal, s. 87 

KAP. 9 KOSTHOLD OG ÅKERPRODUKTENES TILSTREKKELIGHET . 

1) 
2) 
3) 
4) 
5) 
6) 
7) 
8) 
9) 

9b) 
10) 
11) 
12) 

13) 

Stigum II, 
" 

s. 58, 59, 60 
96, 97, 98 
64 

' s. 
" ' s. 
" ' s. 96, 97 

Jfr. Stigum II, s. 96 
Stigum II, s. 98 
Se s. , jfr. Thoman , Conkling, Yates, s. 42 
Øvste dal, s. 4 
Thue, s. 18 
Kårkontrakter i Nordhor dland sorenskriveris pantebok 58. 
Thue, s. 16 
Se utdrag av "Nærings midde ltabell", side 
Grøt til 4 personer lages med 0,3 kg mel i "Kokebok", 
utgitt av Statens lærerskole i husstell, Os1o 1966, s. 59 
Solheim, s. 163 

KAP. 10 100-ÅRS UTVIKLING I ØYNES. 

1) Sahlin, s. 83 "Production for use" 
2 ) Raf to , s ." 7 7 , 8 2- 8 3 
3) " ' s. 73 
4) Bergsgård, s. 188 
5 ) Thue , s . 4 6 
6) Solheim, s. 16 3 
7 ) S ah 1 in , s . 8 3 
8) . Bergsgård, s. 190 

8b) Solheim, s. 163 
9) Borgedal, s. 297, samt p a nteregisteret 

10) Borgedal, s. 293 
11) " , s. 289 
12) Furre, s. 246-251 
13) NOU 1972: 1, s. 39, fig. 14 . 
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Hjalmar Rongevær, Rongevær 
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Anker Solberg, Sævrøy 

Anton Solberg , Sævrøy 
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Ingolf Solberg, Sævrøy 

Mathilde Solberg, Sævrøy 

Anne Sævrøy , Sævrøy 

Malvin Sævrøy, Sævrøy 
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Rasmus Øksnes, Øksnes 
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