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Innleiing  

Denne oppgåva vil omhandla garden Dagestad på Voss, gardsnummer 238. Oppgåva vert 

todelt i den grad at fyrste delen omhandlar husmannsplassane og den andre delen sjølve 

garden. Eg konsentrerer meg i hovudsak om ”hamskifteperioden,” den siste delen av 1800 

talet, og fram til i dag. Men av og til dreg eg det litt lenger bak i tid.  

 

Fyrst vil eg prøva å få oversikt over husmannsplassane som har vore på garden, og eg vil gje 

plass til nokon av dei som har sete på dei ulike plassane. I den delen der eg tek for meg meg 

sjølve garden vil eg byrja med å sjå korleis det var på garden i 1875. Eg vil prøva finna ut 

korleis her var, kva her var av folk og kva dei hadde å leva av. Grunnen til at den perioden er 

av interesse er at det vil kasta ljos over stoda på garden i tida rett før utskiftninga av innmarka 

tok til. Vidare ynskjer eg å finna ut kva som skjedde under utskiftninga og korleis det vart i 

ettertid. Eg ynskjer å få oversikt over kva her var av hus, kvar dei stod og kva hus som vart 

flytte. Eg ynskjer også finna ut korleis teigane var blanda før utskiftninga, for så å kunna 

samanlikna med slik det vart etterpå. Utanom endringane som kom etter utskiftninga vil eg sjå 

på produksjon og dyrehald. Eg vil i hovudsak konsentrera meg om innmarka på garden, men 

det vert også litt om skog og skogsdrift. Til slutt vert det kort om stølen og om ulike vegar 

som har vorte bygde i nyare tid. Dei fire bruka på Dagestad er nokolunde av same storleik, og 

dei har gått gjennom same utvikling og vorte drivne på omlag same vis. Eg tenkjer då på 

dyrehald, mengd av åkerland og skogsdrift. Det som er relevant å seia om det eine bruket 

både før og no, er også relevant å seia om dei andre tre.   

 

Mange gamle dokument som omhandlar garden, til dømes, brev, skøyte og kontraktar er å 

finna i privatarkiv på bruk 3. Mange av dokumenta er svært gamle og skjøre og lett let seg 

øydeleggja. Eg har difor fått dei same skriftelege kjelder frå Statsarkivet,  Nord-og 

Midhordland jordskifterett og ymse andre kontor. Både eldre og yngre med tilknyting til 

garden har vorte intervjua. Det vart gjort opptak på diktafon med Agnes Kvåle, fødd 1912 på 

Dagestad. Ho har vore ein viktig informant, og i oppgåva vert ho omtala som ”tante Agnes”. 

Sjølv i høg alder har ho god hugs i tillegg til at ho likar svært godt å fortelja om ”gamle 

dagar”. Ho har gitt mykje informasjon om dagleglivet på garden som ikkje let seg finna i 

skrivne kjelder. Det vert sjølvsagt slik ho hugsar frå barne og ungdomstid, hennar subjektive 

oppfatning og minne om folk og hendingar. Ho let seg ikkje hemma av mikrofonen av di ho 

er vane med å opptre, då har vore både i radio og fjernsyn. Vossaboki bind II, av Lars 
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Kindem, som kom ut fyrste gong i 1933 vil verta mykje brukt. Eg veit med sikkerheit at der er 

ymse småfeil å finna i den slik det lett kan oppstå i den type kjelder. Men dei feila som eg 

kjenner til er for det meste i den delen som omhandlar dei einskilde familiar, og då gjerne 

husmannsfamiliar. Dei fleste feila er utelating av familiemedlemmer, eller dei er oppførte med 

feil data av ymse slag. Boka har godt ord på seg for å vera forholdsvis rett der den omhandlar 

eigedomar, kjøp og sal av det. Historikar og vossing Johannes Gjerdåker har studert boka 

grundig, og han meiner den er godt påliteleg for å vera den type kjelde. Men det vil sjølvsagt 

vera ei sekunderkjelde med dei moglegheiter for feilinformasjon som alltid er ved avskrift og 

tolkning av andre kjelder. Papir frå utskiftninga over innmarka på Dagestad i 1884 og 

folketeljingane frå 1875 er også aktuelle kjelder i denne oppgåva. Folketeljingane har eg  

henta frå Statsarkivet i Bergen. Kopi av utskiftningsforteninga over innmarka på Dagestad 

ligg i privatarkivet. Sjølv om papira har stempel og segel, har eg likevel sjekka dei med 

originalane. Det vart gjort avdi dokumenta er svært gamle, og eg stolte ikkje heilt på at dei var 

rette kopiar. Det har eg no fått stadfesta at dei er. Difor ser eg på dei som ei trygg kjelde å 

bruka. I kor stor grad folketeljingane frå 1875 er heilt rette, vil eg ikkje seia noko om. 

Moglegheita for at personar er gløymde er til stades. Det var mange husmenn på garden og 

mange innerster, både i gardbrukarheimane og i husmannsheimane. Så eg vil tru at her er det 

lett for at nokon vart utelatne eller har fått feil data. Folketeljinga frå 1875 gjev opplysning 

om både folk og utsed. Opplysningane dei gav skulle ikkje brukast til matrikkelutrekning. Eg 

vil derfor tru at tal på dyr og avling er forholdsvis rett. 
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Plassering 

Nedafor Sundet på sørsida av Vangsvatnet, det som i eldre tid var kalla Vikjar åttung, ligg 

Dagestad godt skjerma under Gråsida. Der har folk i lange tider vore så godt som 

sjølvforsynte. Det hende nok før i tida òg at folk måtte reisa ut or tunet i ymse ærend. Det me 

kjenner til av vegar er reislevegen som gjekk frå Narheim, ned gjennom Skjeldamarkje til 

Vikjavegen. Den strekte seg så vidare, for det meste langs vasskanten, fram til vadet ved 

Vosso. Skulle folket på Dagestad ut på ferd, laut dei kløvja eller bruka slede. Vintersdagen 

ferdast dei på isen. Både folk og fe kunne dermed koma lett fram i kva retning det måtte vera. 

Skulle dei kryssa isfritt vatn laut dei lata hestar og naut symja over vatnet eller elva Vosso, 

om dei hadde ærend den vegen. Folket kunne nytta seg av føringsmennene i Sundet for å verta 

frakta over. Dei betalte årleg ei aske korn til husmennene som hadde føringsarbeidet, eller dei 

kunne velja å betala for kvar føring. Skulle Dagestadfolket til Evanger for å kjøpa rug, salt 

eller liknande, reid dei vanlegvis over elva ved Lilandsosen, for så å leiga seg køyretøy på 

Flaga. Hadde dei ærend innafor Viki, så gjekk det gangvegen som gjekk beinveges mellom 

gardane, gjennom alle tun. I 1830 åra kom det køyreveg forbi Dagestad, mellom Eimstad og 

Sundet der gangvegen hadde gått. Omlag på same tid kom det også ferje som kunne frakta 

bufe og anna tungt som ikkje kunne fraktast i småbåtar. Dagestad fekk fyrste stolkjerra i Viki 

i 1872. Køyrevegen vart seinare forlenga til å gå rundt heile Vangsvatnet. Den vart 

modernisert og i 1959 lagt nedafor tunet der den ligg i dag. No køyrer me på asfalt, men dog 

med berre ein køyrebane. På slutten av 1990 åra vart vegen ”oppattkalla” etter seg sjølv. 

Namnet hadde vore gløymt, og var for oss nesten ukjent då Voss Kommune bestemte at no 

skulle alle vegar merkjast og nummererast. Gard nummer 238, Bruk 3, vart dermed 

Vikjavegen 660 og 662. 

 

Gardsnamnet 

Daghastaðer, Dassta eller Dagestad? Namnet omtalar same stad, men skrivemåten representer 

ulik tidsepoke og kontekst. I dag vil alle både seia og skriva Dagestad. Berre eit par tiår 

tilbake i tid fann ein eldre folk som brukte Dassta i daglegtale. ”Han æ frao Dassta,”  eller  

”han ska te Dassta.” Det høyrer ein sjelden no, og i alle høve ikkje av yngre. I 

”Diplomatarium Norwegicum” av 1369 er namnet skrive Daghastaðer. Det er to teoriar om 

opphavet til namnet. Eine teorien er at garden har fått namn etter ein mann, Dag. Den andre 

teorien er at namnet har utspring i at her er lange dagar, mange soltimar, om sommaren. Er 
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den fyrste teorien rett, meiner namnegranskarar at ein kan dra namnet tilbake til vikingtida. Er 

det den andre rett, så er det eit naturnamn, og høyrer til ei gruppe stadnamn som vart til før 

vikingtida.   

 

Husmannsplassar 

På 1700 talet, og utover på 1800 talet vart det oppretta mange husmannsplasser her i landet. I 

takt med aukande folketal toppa det seg fram mot 1850. På Voss var det 178 husmannsplassar 

med jord i 1801, og omlag 50 år seinare var her 400. Det utgjorde då  25 – 33% av alle 

huslydane i bygda. Folketalet var på eit nivå som krevde mykje av jordbruket som på det 

tidspunkt skulle livberga meir enn 90% av befolkninga. Utvandringa til Amerika var berre i 

startsfasen. Rett nok var Voss mellom dei fyrste stadar som vart tekne av ”amerikafeberen.” 

Mange var det som ikkje hadde eige jord til å livberga seg på. Dei måtte best dei kunne klora 

seg fast på eit lite jordstykke, ein husmannsplass. På landsbasis vart forhold husmenn - 

gardbrukar rekna 1:2. Dagestad synes å snu litt på desse tala. Det er omtala 8 husmannsplassar 

på garden. Ein vart festa etter at nokre truleg var fråflytta. På same tidspunkt var det berre tre 

bruk, slik at forholdet på eit tidspunkt må ha vore, husmenn 6(7) mot gardsbruk 3, also 

husmann – gardbrukar 2:1. Vossaboki omtalarar husmannsplassane, men den er svært 

sparsommeleg med opplysningar. Det er skrive meir om enkelte av personane som budde der 

enn sjølve plassen. Kor stor jordflekk som kom inn under kvar enkelt av dei eldste plassane 

veit eg ikkje. Det eg går ut ifrå er at alle var husmannsplassar med jord, sjølv om jordlappen 

kunne vera heller liten på nokon av dei. Men dei sist fråflytta, der det var busetnad under 

folketeljinga i 1875, og under utskiftniga på garden i 1880 åra, kjenner ein betre til. Dei hadde 

skrivne kontrakatar og plassane vart grundig omtala i utskiftningspapira.  

 

Kven vart husmenn på Dagestad? 

Ut i frå namna på husmennene synes dei vera knytte til ein eller fleire av bruka. Mange er i 

nær familie med gardsfolket. Fleire kjem frå nabogardane; Roe, Vinsand, Eimstad og 

Mosafinn. Andre kom frå gardar litt lengre vekke, men stort sett innafor ein times gange. Ein 

har riktignok namn som stammar frå Evanger. Atter nokre få er jamvel for innvandrar til Voss 

å rekna. Dei kjem frå Lærdal i Sogn og Nordre Aurdal i Valdres. Mange av husmennene har 

vore husmenn under andre bruk tidlegare. Det har med andre ord vore stor uro i 

husmannsflokken på garden. Det kjem heller ikkje fram frå dei papira eg har, kor store 

barneflokkar dei fyrste plassfolka hadde. Det er også vanskeleg å spora dei opp i 
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kyrkjebøkene av mangel på opplysningar. Meir opplysningar er det om dei siste som budde 

her. Mange har også helde Dagestad som familienamn i ettertid. 

 

Levevegane til husmennene 

Kva levde så husmenne av? Heilt sikker er det at jorda åleine var ikkje nok til å fø dei, til det 

var plassane for små. Vossaboki har ein kort omtale om livet til nokre av personane på 

husmannsplassane. Korleis det har vore mogeleg å finna fram til alle dei opplysningane om 

enkeltpersonar, er for meg vanskeleg å forstå. Vossaboki kom rettnok ut i 1933 og på det 

tidspunktet var her nok eldre som kunne hugsa langt tilbake i tid. Eg veit ikkje om det vart 

innhenta informasjon gjennom intervju av lokalkjente på gardane, til arbeid med boka. Men 

eg har brukt den informasjonen der er i Vossaboki og i folketeljingane i 1875 til å sjå nærmare 

på kvar husmennene fekk delar av inntekt si frå.  

 

Plassfolk og yrke 

Mange av plassfolka har hatt eit yrke tillegg til å driva plassen. Eg har sett på kva ulike typar 

arbeid som var mest vanleg. Her var fire til fem skreddarar, og like mange skomakarar. Her 

var handelskarar, skogsarbeidarar, vegoppsynsmenn, skrivekunnige og barselhjelp, ved sida 

av korporal og underoffiser. Bondekona kunne få leiga hjelp både til strikking og sying, og 

bonden hadde arbeidskarar å ta av. Hjelp var det å få dersom ein var uheldig og skar seg til 

blods, avdi nokon var kjende for å kunna stemma blod, og dei kunne doktera både dyr og folk. 

Alle var ikkje yrkesaktive på same tid, men mange av dei yrka som var vanlege på den tid var 

godt representerte, om ein ser i eit lengre perspektiv. Gardbrukarane trengde ikkje gå langt for 

å finna hjelp. Klyngjetunet på garden var omkransa av hjelpesmenn og kvinner. 

 

Kvar vart husmennene og etterkomarar deira av? 

Alle plassane er for lengst fråflytta, men kvar vart det av plassfolket?  Det viser seg vanskeleg 

å finna ut. Eit par var barnlause, og slekta døydde ut. Om nokon er sagt dei flytte frå plassen, 

men ikkje til kvar. Nokre veit me festa ny plass andre stadar og nokon busette seg på Vangen.  

Marta Velmonsdatter, i daglegtale kalla Milda Marta fekk tre born. Sonen Magnus Dagestad, 

fødd 1865, vaks opp på Gjernes, avdi han kom på legd då faren døydde. Han har sett spor 

etter seg på mange felt; vart kunstnar og ein stor mann i Vossabygda. Til vitne om det er 

Kunsthantverkskulen og Dagestadmuset, feleslåttar, dikt og utskjeringar i tre. Broren Knut, og 

halvbroren Johannes reiste til Amerika. Dei to er dei einaste av husmannsfolka på Dagestad  
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som ein veit med sikkerheit emigrerte. Av gardbrukarfolka var det mange emigrantar. Dette 

stemmer også godt med all forskning på området. Det var dei best stilte som utgjorde størst 

del av utvandrarane.       

   

Husmannsplassane og husmenn 

Fargekart 3 

For at det skal vera lett å finna fram til dei ulike plassane har eg merka dei av dei på kartet. 

Husmansplassane er markerte med desse fargane på fargekart 3. 

Nadlen = Grøn 

Leite = Raud 

Solhaugen = Myrk rosa 

Dasstahagen = Blå 

Bergetomta = Gul 

Slåtteteigar til Bergetomta = Gul og Rosa striper 

Husmannatuftene = H  

Britatufte = B 

 

Husmannatuftene 

Husmannatuftene er mest kjend i dag. Den vart rettnok tidleg fråflytta, truleg midt på 1800 

talet. Namnet gjer at den ikkje vert så fort gløymd. I dag står det sagbruk like ved, og namnet 

er ofte i bruk, rett nok i forkorta form. ”Opp på Tuftna” seier me og meiner opp til saga. I 

1960 åra var det dyrking på Husmannatuftene. Buldosar jamna og sletta ut, bokstaveleg tala, 

alle spor frå fortida. Berre eit hol etter noko som truleg har vore brunn, er att. 4 ledige tomter 

er omtala i uitskiftningspapira. Så har dei vel hatt fire hus der, vil eg tru. I dag er plassen beite 

av bruk 1. 

 

I  Hagane, eller på dialekt; i Hògo var det tre husmannsplassar.   

Det er eit stort område som gav gode moglegheiter for fleire plass. 

 

Dastahagen 

”Nils Halldorson Glymme hadde plass i Dastahajen. Eigaren Halle stemde 

Nils i 1828 og gjorde krav om at han skulle etterkoma kontrakten eller 

flytta derfrå. Det vart so at han flytta.” 
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Slik står det i Vossaboki. Det kjem ikkje fram kvar plassen var. Eg trur det er 

same teigen som seinare vert omtala under utskiftninga i 1880 åra. Det var då ein 

teig i hagane som vart kalla Dasstahagen, og den var då nytta som tilleggsjord til 

ein annan husmannsplass. Det er ikkje omtala verken hus eller hustomt på 

området. Kanskje vart den fråflytta for godt då Nils valde å reisa. Det er ein bratt 

teig, og i dag er det tett granskog der. 

 

Britatufta 

Brita vart enka i 1869, og har truleg budd åleine der ei tid frametter. Kor lenge er usikkert, 

men under folketeljingane i 1875 var ho legdekone, med bustad i fjøset til bruk 2. Tre ledige 

tomter er omtala i utskiftningspapira i 1880 åra, så husa må ha vorte nedtekne få år etter at ho 

flytta frå plassen. Husa på Britatufta har vore små. Restane etter det eine er enno tydlege, 

medan dei andre er meir utviska. Dei murane som enno står der er omlag 30 kvadratmeter i 

ytterkant. Reiner syner at det ei gong har vore åker kring husa. Ellers er det uråd å finna 

grensene for jordteigen. Alt før utskiftninga vart jorda nytta av gardsbruket som plassen 

tilhøyrde, og dermed vart ikkje grensene omtala under utskiftninga. I dag vert området nytta 

som beite av bruk 1. 

 

Bergetufta 

Berge Olavsen flytta til plassen i 1865, seier Vossaboki. Folketeljingane av 1875 syner at der 

budde fire personer der det året, eit ektepar og ein innerst med ein vaksen son. Der er reiner 

som syner det har vore åker kring husa, og det er opplyst i folketeljingane at dei sådde 4/10 

tunner blandingskorn og sette 1/5 tunner poteter. Berge nytta jorda til det som truleg hadde 

vore Dasstahagen. I tillegg hadde han ei anna slåtte lenger vekke. Etter utskiftninga fekk han 

Bergeslåtto, ein teig som ligg omlag 80 meter vekke frå husa. 2kyr, 1 kalv og 9 sauer kunne 

dei fø, syner folketeljingane av 1875.  Kart i samband med utskiftninga i 1880 åra syner at der 

var fire små hus som låg tett saman i ei rekke og eit eldhus stod litt utafor tunet. Restane av 

murar syner at husa har vore svært små, og at det har vore jordkjeller under det eine huset. 

Der er også eit nesten gjenngrodd hol i bakken som kan ha vore brunn. Der er tydleg veg frå 

tomta til Storagrova. Ripsbærbusker som kvart år, heilt opp til vår tid, har kome med bær, er 

eit synleg minne om ein plass. Berge Olavsson fekk nye husbondsfolk etter utskiftninga. 

Stova kom på bruk 1 og slåtteteigen på bruk 3. I utskiftningspapira står det:  
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”Med vedkommendes samtykke bestemtes følgende angående den fremtidige 

ordning af forholdet mellem pladsmendene inden skiftefeltet og eierene” 

Berge Olsen skulle svara fremtidig leiga til bruk 3 i årleg avgift; 2 mål skur åker og 4 kroner i 

penger, til bruk 1; 2 mål skur og 8 kroner i penger, og til bruk 4 skulle han  svara 16 kroner i 

penger. Den siste tida var han ein kombinasjon av bygselshusmann og arbeidshusmann. Det er 

sagt om Berge at han var ein svært dugande arbeidskar, særleg som tømmerhoggar. På ein dag 

kunne han gjera ferdig 10 - 12 store furer, alt med øks. Som døme på at han ikkje stubba høgt, 

er det fortalt at skåli som stod att i furerota kunne romma ei aske korn. Ein anna historie om 

Berge er då kona hans døydde. Det var samling rundt kista som stod på låven nede på garden. 

Berge flørta, sette seg godt inntil og prøvde koma i kontakt med ei jente. Han fekk då klar 

beskjed frå kona på garden at han fekk venta til ho Kari var kald før han prøvde med slikt. 

Oppattgift vart han, og fekk ein son på sine gamle dagar. Men sonen var berre nokre år gamal 

då Voss Fattigkommisjon overtok ansvaret for å betala plassleiga. I eit skriv som ligg i 

privatarkiv på garden, er Berge omtala som krøpling. Nokre år seinare døydde han. Enka og 

sonen flytta då frå garden. I dag er plassen beite til bruk 1.   

 

Nadlen 

Nadlen var festa av tilflyttarar til bygda den siste halvdel av 1800. Det var eit barnlaust par 

som budde der til den siste døydde i 1929. Om det hadde vore plass der før er usikkert. Tante 

Agnes hugsar dei brukte gje husmennene der mjølk til jol. Dei to som budde på Nadlen var 

vel kanskje mellom dei betrestilte husmennene på Dagestad. Dei var berre to personar, og dei 

hadde både kyr, sau og gris, i tillegg til korn og poteter. I dag er det berre ruinar att etter stova 

og låven som er omtala i utskiftningspapira. Dei fekk nye husbondsfolk etter utskiftninga. Det 

står at dei skal betala den same årlege avgift som dei har betalt til sin tidlegare eigar. Det er 

ikkje sagt kor mykje, men dei hadde sikkert ein skriven kontrakt. Dei festa plassen så seint at 

lov om skriven kontrakt for husmenn var komen. I dag er Nadlen beiteland til bruk 4.                                                                                                                                                                                                                                                                    

 

Solhaugen 

Etter utskiftninga vart plassfolket, ho Milda Marta med borna og si gamle mor, ”bedt at 

forlade plassen;” for så å få nytt plass på Leite. Sonen Magnus var då på legd og kom aldri 

meir heim til mor si. Sjølv ikkje då ho gifta seg oppatt. Men dei hadde god kontakt seies det. 

Mora var flink til å syngja og fortelja historiar til vesleguten sin. Kanskje hadde ho evner til å 

dikta slik sonen hadde, men fekk aldri moglegheit til å setja det ut i livet. Kvardagen på ein 
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husmannsplass på Dagestad hadde ikkje rom for anna enn å skaffa mat og klede til familien. 

Så stor rikdom vart det ikkje av 1 ku, 3 sauer og ein liten flekk med korn og poteter. Stove 

med tilbygg var det einaste huset Marta hadde. Det skulle flyttast, og ho fekk ein tidsfrist til 

flyttearbeidet, slik gardbrukarane fekk. Solhaugen vart seinare utskild som eige bruk og vart 

brukt som lærarjord. I dag er der eit fråflytta hus, men det er framleis ein solrik haug. Namnet 

har ikkje kome av ingenting. Jorda omkring vert hausta av eigar på bruk1. 

 

      

Stova til Solhaugen teikna av Ivar Kvåle etter gamalt bilete. 

 

Leite, eller Dasstaleite 

Fire personar budde på Leite under folketeljingane i 1875, men plassen var fråflytta før 

oppmålingane i samband med utskiftninga på garden tok til. Marta, mor til Magnus Dagestad, 

måtte etter utskiftninga flytta frå Solhaugen til Leite. Det var eit resultat av at teigane skifta 

eigarar.  Ho budde på den nye plassen til ho døydde i 1931. Leite vart dermed den siste 

husmannsplassen det budde folk på . Der var ein liten åker, og dei kunne fø 2 kyr og 2 sauer. 

Dei eldste på Dagestad kan så vidt hugsa restane av husa som stod på plassen. Plassen er i dag 

utskilt frå bruk 4, og jorda er brukt til beite. Huset som står der vart bygd i 1950 åra, og i dag 

vert det brukt som feriebustad. 

Professor Ole Didrik Lærum har skrive bok om Magnus Dagestad, og der er dei fyrste åra 

hans på Dagestad omtala. 
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Marta Velomsdotter Dagestad (1846-1931), siste husmannskone på Dagestad.  

Teikna i 1927 av Johs. Lidsheim. 

 

Skogen 

Ein husmannsplass, Skogen er omtala i Vossaboki. Ikkje noko papir røper kor den har lege. 

”Dei hadde fyrst plass i Skogen før dei flytta til …” er dei einaste opplysningar eg har som 

kan tyda på at det hadde vore endå ein plass på Dagestad. I skogen, oppi utmarka på Eimstad 

vart det nyleg funne restar etter murar som meinast vera restar etter ein husmannsplass. 

Dermed er det like truleg at det har vore ein plass i utmarka på Dagestad også.  
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Dagestad, bruk nummer 238 i Voss Kommune 

Garden vert delt i tre bruk 

Dagestad var fyrste gong omtala i Kongebrev DNXVIII i 1369, i fylgje Vossaboki. Då var her 

ein eigar. I 1521 var det to brukarar på Dagestad, i fylgje same kjelde. I privatarkiv på garden 

er det stempla og signert kopi av utskrift frå Hardanger og Voss sorenskriveri si pantebok ”Bf 

no. 1, 1826 – 1839.” Papira opplyser at det var utskiftning og grensegang mellom bruk 2 og 3,  

26 oktober 1826. Det vart dermed 3 bruk på garden. To bruk var på det tidspunktet i sjølveige. 

I 1750 vart det gitt skøyte til brukar av bruk 3, og i 1783 til brukar av bruk 1, kjem det fram 

frå Vossaboki. Vidare kjem det fram at i 1846 vart det gitt skøyte til brukar av  bruk 2. Så i 

startfasen av ”Hamskifteperioden” var det tre sjølveigande bruk på Dagestad. 

 

1875. 

Eg vil dvela litt med opplysningane gjeve i folketeljinga av 1875,  for så å bruka dei til å sjå 

korleis det kan ha arta seg på Dagestad nokre få år før utskifninga på garden tok til. 

 

Hus og folk 

46 personar kunne det året seia dei var frå Dassta, ein nedgong på 4 frå folketeljingane 1865. 

Folketalet hadde stige mykje utover hundreåret. Berre 16 personar hadde bustad her i 1801, 

men no var det also byrja gå nedover. Likevel var det mest tredobla frå 1801. Det var 

tydelegvis her slik det var i resten av landet. Gjennomsnittsalderen på alle dei busette på 

garden var knapt 30 år. Den eldste var 77 år og den yngste 1 år. Fire husmannsplassar av dei 

åtte som eingong hadde eksistert, hadde tilsaman 15 personar. Ei gamal enke hadde nyleg 

flytta frå den femte plassen og inn som legdslem i floren på bruk 3. Garden var på det 

tidspunktet delt i tre bruk,  men eine bruket hadde to eigarar. Husa stod i klyngje, og 31 

personar budde innafor eit område på om lag 30 x 40 meter. 12 av dei hadde bustad i floren til 

det bruket dei tilhøyrde. 
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Husstandane 

Bruk 1. På bruk 1 finn ein at ei ung jente er eigar. Ho bur ikkje på garden. I Vossaboki er 

stefaren hennar sagt å vera gardstyrer, men i folketeljingane er ein 30 år gamal ugift mann 

skriven som det. I floren til bruk 1 bur ei 47 år gamal ugift tenestejente, hennar 8 år gamle 

son, og ei ugift 19 år gamal døande tjenestejente. 

Bruk 2. På bruk 2 finn ein at i huset bur ein 57 år gamal gardbrukar og sjølveigar med kone, 

49 år gamal, og deira 21 år gamle ugifte son. Ein ugift 28 år gamal son er oppført som 

skulelærar, og ein annan son, også ugift, er 24 år og har som livsstilling å vera 

bataillonstambour og skreddar. I floren til bruk 2 bur ei 14 år gamal dotter av husbonden, 

legdslem, enke 77 år gamal, ein 62 år gamal lausekar med jakt som næringsveg, og ein 54 år 

gamal  lausekar som er jordarbeidar. 

Bruk 3, husholdning 1. På bruk 3 finn ein at i hovudhusa på garden er det tre husholdningar. 

Bruket var året før selt til to brukarar. Gardbrukar og sjølveigar på 52 år, med kone på 44 år, 

utgjer eine husholdninga i lag med dottera, 9 år gamal. I floren bur ein ugift son, 18 år gamal, 

og ei dotter, 14 år gamal. 

Bruk 3, husholdning 2. I den andre husholdninga er ein 44 år gamal gardbruker og sjølveigar 

med kone, 45 år, tre døtre på 10, 6 og 1 år, og ein 6 år gamal son. I floren bur ein 18 år gamal 

ugift son. 

Bruk 3, husholdning 3. Den tredje husholdninga er sagt å ha bustad i ”nyestuen.”  Det er 

enke og vilkårskone, 38 år gamal. Tre av borna hennar bur i same hus, ei dotter, 12 år gamal 

og sønene på 7 og 4 år. I floren bur sonen på 15 år. Der er også ei 25 år gamal ugift 

tjenestejente. 

 

Folk og fe i floren 

I lag med dei 12 som hadde soveplassen sin i florane, var det til saman 4 hestar, 1 okse, 26 

kyr, 3 kalvar, 2 griser og 52 sauer og lam. Dei utvikla mykje varme, slik at der vart ein lun og 

god plass. Silo var der heller ikkje, slik at lukta vart mildare enn den er i dag. Men eg kan 

ikkje tru det var status å ha sengeplassen sin der. Ein ser det var fattigfolk, eller folk med små 

inntekter, slik som legdslem, ugift eineforsørjar, tenestejenter og gutar, i tillegg til søner og 

døtre av husbondsfolket. Ingen husbonde med kone låg i floren.  Men kanskje det var 

spanande, eit lite steg vekk frå familien for dei søner og døtre av husbondsfolka som grov seg 

ned i halmen på florslemmen om kvelden. Dei hadde kanskje ein liten flik av fridom, fekk 
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høyra historier og skrøner fortalt frå drenger og omreisande lausekarar. Tett innpå kvarandre 

budde dei fire eigarane på Dagestad i året 1875 med familie og tenarar, men ikkje utan å sjå 

moglegheit for å flytta på seg.  

 

Ustabile eigarforhold 

Bruk 3 hadde vore drive av kårkona sin steson saman med eit bruk på Gjernes. Han selde 

Dagestadbruket, men ein yngre bror tok det att på odel året etter. Bruket vart delt i to bruk, 

bruk 3 og bruk 4. Fyrste eigar overtok att, for så å selja bruk 4 til stemor si.  Bruk 3, vart selt 

på auksjon, og  kort tid etter det igjenn, vart bruk 3 selt enno ei gong. Alt dette kom til å skje 

innafor ein tidsepoke på 10 til 12 år. Bruk 1 var drive av leigd hjelp. Berre bruk 2 hadde i 

lengre tid hatt stabile eigartilhøve. Det endra seg utover på 1900 talet. Alle bruka vart verande 

i dei ulike familiane si eige. Berre bruk 4 vart selt ut or familien, men det var fyrst på 1950 

talet. 

 

Historikar og vossing Johannes Gjerdåker har sett på kva som var typisk for bøndene på Voss 

på 1800 talet. ”Det gjæra i Vossasamfunnet.” uttrykkjer han. Han fann at bøndene var lite 

stadbundne og dei flytta mykje på seg. Minst 75% av gardsbruka på Voss var på handel 

utanom slekta minst to gonger i tida på 17 og 1800 talet. Det vart av den grunn svake band 

mellom slekt og gard. Nemninga ”slektsgard” har neppe tilhøyrt vanlege vossingar sine 

tankar, konkluderer han. Dagestad må vel seiast i ei viss grad å passa inn i den teorien.  

Vidare fann Gjerdåker at ein bonde kunne sitja både på to og tre bruk i levetida si. Slik var det 

òg med siste kjøpar av bruk 3 på Dagestad. Garden var den tredje i rekkja. 

 

Plass og Plassfolk. 

Der var plassfolk på fire av husmannsplassane under folketeljingane i 1875.  

Nadlen. På den eine finn ein 41 år gamal gift husfar som husmann med jord og hans 41 år 

gamle kone. Dei har 1 ku, 3 sauer og 1 gris 

Solhaugen På den andre finn ei 30 år gamal enke og husmannskone med jord, hennar tre 

søner 8,  5 og  1 år. Den siste har ikkje same far som dei to første. Der er også husmora si 

mor, ugift 55 år gamal. Dei har 1 ku og 5 sauer. 

Bergetufta. På den tredje finn ein 57 år husmann med jord, og kona, 49 år. Der er innerst, 

ugift 48 gamal kone som har sying og strikking som levebrød. Ein 22 år gamal son  bur i lag 

med henne, og han er skomakar. Husmannen har 2 kyr, 1 kalv og 9 sauer. 



 14 

Leite. På den fjerde og siste  finn ein 35 år gamal husfar som er skomakar, hans 38 år gamle 

kone og hennar 15 år gamle ugifte son. Han er skomaker slik stefaren er. Fråverande på 

teljedagen er  ei 74 år gamal husmor og husmannsenke med jord. Dei har 2 kyr og 2 sauer.  

 

Dei 15 personane på dei fire husmannsplassane hadde til saman 6 kyr, 1 kalv,  19 sauer og 1 

gris. 

 

Ressursfordeling mellom plassfolk og gardbrukarfolk 1 1875 

Ei telemarksku, som var vanlegaste rase på den tid, kunne på det meste mjølka 10 liter i 

døgeret. Då tilseier at husmannsfolka fekk 4 liter mjølk per person per døger, og 

gardbrukarfolka 8,4 liter per person. Der var 1,2 sau per husmann mot 1,6 fordelt på 

gardbrukarfolka. Dei kunne eta om lag like mykje flesk. Der var 0, 066 gris per husmann  mot 

0,064 per person av gardbrukarfamilien. Ingen av husmennene hadde hest. 

 

Gardbrukarane sette til saman 7 ½  tønner potet. Det utgjer 0,24 tønne per person. 

Husmennene sette 4,45 tønner. Det utgjer  0,3 tønne per person. Poteta var nok viktig for 

husmennene på Dagestad slik den var det ellers på Voss. Blandingskorn var det einaste som 

vart sådd på Dagestad i 1875. Til saman vart det sådd 16,5 tønner. Gardbrukarane sådde 93 % 

av alt kornet, men tilsamen utgjorde dei berre 2/3 av alle folka på garden. 

 

Ulikt fordelt mellom husmennene 

Ein ser det var variasjon innafor husmannsfolka også. På Solhaugen budde fem personar, men 

dei hadde berre ei ku og fem sauer. Kanskje var det medvirkande årsak til eldste guten i 

flokken hadde vorte sent til oppfostring på Gjernes. Samanliknar ein med Nadlen, ser ein at 

dei to personar der har meir åleine enn dei fem andre til saman.  

 

Moral 

Gjennom folketeljingane av 1875 og Vossaboki finn ein at fem av personane som budde på 

Dagestad det året er fødde utafor ekteskap. Tre av dei er i same familie, og alle tilhøyrer 

husmennene. Ein bur med mor si som innerst hjå ein husmann. Ein annan bur i lag med mor si 

i floren til eine gardbrukaren. Mødrene til desse to siste er på same alder og kjem frå Vinje på 

Vossestrand. Ingen av husbondsfolka er fødde utafor ekteskap, av det som går fram av dei 

kjeldene eg har brukt. Eg vil ikkje spekulera på om husmennene var mindre moralske enn 
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husbondsfolka på garden. For det eg også fann var at ein husbondson var far til eit av dei 

uekte fødde borna. Det kan kanskje visa at det var standsskilnad, at husmannsjenta ikkje var 

godt nok gifte for gardsguten. Eit av dei uekte borna eg fann i folkteteljinga i 1875 var utelete 

i Vossaboki. Ei husmannsenke fekk dette barnet, og ut frå farsnamnet til barnet er det med ein 

annan enn den ho seinare vart oppattgift med. Det er eit svakt punkt med Vossaboki at 

husmannsborn er oftare gløymde enn gardbrukarborna.   

 

Slik fann eg at stoda var på Dagestad midt i ”hamskiftet.” Jordfordelinga var skjeiv, nokon 

eigde og disponerte meir jord enn andre. Men eg fann ikkje dei alvorlege og graverande 

skilnadane mellom rik og fattig, mellom husmann og gardbrukar. Johannes Gjerdåker meinte 

at det var vanskeleg å måla levestandaren til husmennene på Voss ut frå det dei fekk ut av 

jordalappane sine. Han meinte at med attåtnæringar og omsut frå husbondsfolka klarte 

husmennene seg etter forholda bra, med tanke på det materielle. Men han meinte å ha spora 

standsskilnad, og då nettopp med tanke på at gardbrukarfolka fekk oftare, betre og breiare 

omtale i ymse kjelder.     

 

Eit blikk omkring i 1875  

Eg let ein av personane på  Dagestad ta eit overblikk utover garden og omeign. Kva ser og 

høyre han, eller kanskje kva er det han ikkje ser eller høyrer? Kva ser han at folka på garden 

er opptekne med? Ein ting er sikkert; han vil sjå berre naturfargar. Ikkje signalgrøne eller 

raude låvebygningar, berre ulike fargenyansar på tømraveggene, alt etter kor gamalt tømmeret 

var. Ikkje var der skarp orange brøytestikker med refleksband langs vegane. Han såg 

definetivt ikkje små lam med fargesprakande plastikkmerke i øyro, merke mest større enn 

øyra. Ikkje såg han asfalterte vegar som kryssa landskapet. Lilands hotell var ikkje der, ikkje 

stasjonsbygningen heller. Han hadde nok høyrt at det skulle koma jernbane borte på andre 

sida av vatnet; dette året vart det vedteke i Stortinget. Kanskje var han mellom dei mange 

motstandarane. Det var nok vanskeleg å forutsjå kor stor påverknad jernbanen ville få for alle 

i framtida. Han såg ikkje vogntog og småbilar, høyrde ikkje duren når dei susa fram på 

stamvegen rett over vatnet. Han såg lite ljos i kveldsmørket, såg vel neppe noko særleg ljos 

frå andre sida av vatnet. Lampane kunne nok ikkje kasta så mykje ljos. Han høyrde heller 

ikkje lyden av forhaustar eller traktorar. Kva høyrde han så? Kanskje kvin frå kvernakallen, 

hundar som gjøydde, hestar som sprang, menneske som prata, ropte eller lo? 17. april dette 

året måtte han ha lært seg å rekna spesiedalaren om til kroner og øre. Det måtte  husmennene 
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kunna når dei skulle betala plassleiga, og det måtte gardbrukarane som kjøpte og selde gardar. 

Åkrane og slåtteteigane til brukarane på Dagestad låg blanda som eit lappeteppe. (Sjå 

fargekart 3) Utskiftning stod for døra. Klyngetunet skulle om nokre år løysast opp slik han såg 

var gjort på fleire av gardane kring Vangsvatnet. Hadde han kjensle av at livet på bondebygda 

var ved å skifta ham, og at han var midt oppi det, eller tok det daglege og nære strev det meste 

av tid og tankar? 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Utskiftninga tek til 

I privat arkiv har eg kopi av utskiftningsforetning over innmarka på Dagestad. Det er frå  

sorenskrivaren i Hardanger og Voss si pantebok ”BF no. 6  Voss, 1880 – 1886.”  Der kjem det 

fram at gardbrukar på bruk 2 i brev, skrive 22 august 1878,  ber om at det vert halde 

utskiftning. 

 

”…mine 10 teige mellom mine Naboers Eiendomme, tillader jeg mig 

herved ærbødigst at bede Dem foretage lovlig udskiftning.” 

 

Han hadde då eigendomen sin delt opp i ti teigar inn i mellom teigane til dei andre bruka. I 

tillegg hadde det vore ein uklar eigarsituasjon av bruk 3. I papir som ligg her på garden fann 

eg at bruket hadde vorte delt, og korleis delinga oppstod. Vossaboki gjev uklare og delvis 

feile opplysningar. Her ligg utskrift frå Voss sorenskriveri si pantebok. Papira har 

stempelmerker og er stempla 25 oktober 1877. Eg vel å sjå på dei som ei påliteleg kjelde, 

sjølv om eg ikkje har skjekka dei med orginalen.  

 

Bruk 3 vert delt 

Bruk 3 hadde to sjølveigande brukarar under folketeljingane av 1875, men garden var ikkje 

skilt i to bruk. Dei to brukarane hadde kjøpt garden i 1874. Deling og utskiftningsforetninga 

mellom bruk 3 og 4 fortel at heile garden vart teken att på odel  4 oktober 1876 av bror til 

tidlegare eigar, og selt som to bruk 27 september 1877. På eit eller anna tidspunkt, og på ein 

eller annan måte, innan 22 august 1878 hadde eigar frå tida før 1874, overteke begge bruka 

att. Han må ha selt bruk 4 vidare til stemor si med det same. Ho hadde vore kårkone på 

garden. 6 mars 1878 kom bruk 3 på auksjon, fortel Vossaboki, og der kom ny eigar. Han er 

eigar gjennom utskriftningsperioden. Det er fire bruk på Dagestad då det vert søkt om 

utskiftning i 1878. 
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Førhistorien til tunet på Dagestad 

Tuftene heiter ein plass oppafor der husa til bruk 2 står i dag. Mykje tyder på at husa til 

Dagestad stod der i retteleg gamal tid. Ei sagn seier at mannen Dag var den fyrste som budde 

der, og at garden var Dag sin stad. Lodd og støypeformer til knappar og spenne, alt i 

kleberstein vart funne under graving der på slutten av 1800 talet. Det skulle tyda på at der har 

vore buplass. Der er òg funne steinar der som utan tvil har vore hjørnesteinar til hus. Der vart 

funne merke etter 2 – 3 hus med eldstad. Husa hadde lege vegg i vegg. Det var vanskeleg om 

vatn på Tuftna, og det var truleg ein grunn for at husa vart flytta. 

 

Klyngetunet slik me kjenner det 

Gardshusa låg i klynge mellom Storagroa og Vetlagroa, heilt fram til etter utskiftninga i 1884 

var avslutta. Kart av 1885 syner husa slik dei låg før flyttinga byrja. Husa låg naturleg 

plasserte på ein flate. Der var 20 hus, og nokon av dei hadde tilbygg.       

 

                

 

Bruk 1: Stova med tilbygg, Loft, Smalflor, Flor med tilbygg, Låve, Smidja 

Bruk 2: Stova med kjeller, Låve, Flor med gjødselkjeller, Grisehus , Loft, Eldhus  

Bruk 3: Stova med eldhus, Låve med tilbygg, Flor med tilbygg, Stove med tilbygg 

Bruk 4: Loft, Flor, Låve 

Bruk 2, 3 og 4: Kvernhus  
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Flytting av hus 

Før utskiftninga var det 20 hus i klyngetunet, 1 naust ved vatnet, 3 vårflorar oppe ved garden 

til utmarka,1 utløe og 10 hus fordelt på husmannsplassane. Bruk 2, 3 og 4 skulle flytta ut or 

tunet med dei husa dei hadde der. Bruk 1 heldt fram å bu i same tunet. Hus som stod utafor 

tunet skulle flyttast til det bruket som kvar enkelt hadde fått tildelt. Kvernhuset var avhengig 

av vasskraft, så det kunne ikkje flyttast. Det tok nokre år å få gjennomført flyttinga. Det krov 

både kapital og arbeidskraft. Det går tydleg fram frå utskiftningspapira kor lang tid kvar 

enkelt fekk til arbeidet, og til kva kostnad. Kostnadane med husflyttinga vart utrekna og delt 

etter skjønn.  Fylgjande tabell viser kva hus som skulle flyttast, og til kva kostnad: 

 

Bruk Hus som skulle flyttast Kostnad Totalkostnad 

Bruk 1 Vårflor 20,-  

Loft 80,-  

  100,- 

Bruk 2 Stue med kjelder 160,-  

 Ladebygning 110,-  

Flor med gjødselskjeller 80,-  

Svinestald 10,-  

Loft 130,-  

Ildhus 32,-  

Nøst 14,-  

  536,- 

Bruk 3 Andel i gammel fjøsbygning  25,-  

  25,- 

Bruk 4 Stuebygning 120,-  

Ladebygning 80,-  

Fjøs 40,-  

Loft 80,-  

Vårflor 14,-  

  334,- 

Plasset, 

Solhaugen 

Stue med tilbygg 80,-  

  80,- 

Totalkostnad   1075,- 
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Jorda var delt i teigar 

For å visa korleis teigane låg før utskiftninga har eg gitt kvar gardbrukar kvar sin farge på 

teigane. Fargekart 1. 

For å visa korleis jorda vart fordelt på gardbrukarane etter utskiftninga har eg gitt same 

gardbrukarar same farge på det samla bruket. Fargekart 2 

 

Bruk 1 = grøn 

Bruk 2 = gul 

Bruk 3 = kvit 

Bruk 4 = raud 

 

Teigane til kvar gardbrukar vart takserte og verdien vart summert opp. Areal med tilsvarande 

den verdi kvar enkelt gardbrukar hadde, vart fordelt, men no i samlanhengande jordstykke. 

Bruk1 vart eitt samanhengande stykke, og husa skulle stå der tunet hadde vore. Bruk 2, 3 og 4 

fekk bruket delt i to teigar; Insteteigane og ”heimagardane.” Husa på kvart av bruka skulle 

setjast opp attmed bygdavegen. Det gjekk med fire dagar til å taksera teigane på garden. Det 

oppstod ikkje noko ugreie eller uklarheit, syner papira. For å finna fram til kven som eigde dei 

ulike teigane brukte eg boniteringslistene som eg fann i Hordaland Jordskiftedom, protokoll 

10, 1881 – 1885. Under takseringa tok dei for seg teig for teig. Dei byrja med den beste jorda. 

Det var området kring Storagrova og ned til vatnet, og til merket mot Eimstad. Dei delte 

teigane opp i mindre einingar, for så å setja på eit kvalitets-stempel, ein bonietet. Beste jorda 

fekk bonietet 1, nest best fekk bonietet 2, og så vidare. Ei steinrøys kunne få opp mot 100. 

Andre dagen tok dei området over vegen, frå Storagrova  til merket mot Eimstad, og opp til 

markagarden. Dei hadde så pause på fleire månader før dei takserte resten av garden. Husa, og 

jorda mellom husa,  kom til slutt. Eg legg med skjema som visar resultatet som kom fram etter 

utrekningane. 
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Husmennene etter utskiftninga 

Bergetomta i Hågo. Hustomta med omliggjande teig skifta eigar frå bruk 3 til bruk 1. 

Slåtteteigane (merka med gule og rosa striper på fargekart 3) vart samla. Det er uklart kvar 

den nye teigen låg sidan den ikkje er innteikna på kartet. Det står i papira at det er merkt opp 

med merkesteinar. Dei er ikkje å finna i dag. Men Berge svarar leige til bruk 3. og ein teig der 

er kalla Bergeslåtta.  Han svarar også leige til bruk 4. Det kan vera Dasstahagen, same teigen 

som han hadde nytta tidlegare.   

Nadlen. Jacob Olsen skal betala til bruk 4 det han hadde betalt til tidlagare jordeigar. 

Plassen skifta eigar frå bruk1 til bruk 4. 

Leite. Marta Willumsdatter har fått nytt plass på bruk 4 i staden for Solhaugen som ho måtte 

flytta frå. Ho skal svara det same avgifter no som tidlegare. Den nye plassen er ein tanke 

mindre i areal, men med betre jord. 

Solhaugen. Solhaugen hadde vore plass under bruk 4. No vart det ein del av bruk 1. 

 

Kvernhus 

Det var kvernhus ved Storagroe som eigarane av bruk 2, 3 og 4  ” har forbholt sig en tidlegere 

rett til at benytte og formøder adkomst til samme.” Kartet over innmark på Dagestad 1885 har 

teikna inn kvernhuset i Storagroa oppafor tunet. Det er ikkje noko restar att etter kvernhuset, 

utanom ein kvernastein som ligg lenger ned i groa. Det er vanskeleg å seia kor langt fram i tid 

dei nytta eige kvernhus. Det vart meir omlagt til mjølkeproduksjon mot slutten av 1800. I 

1918 var der ikkje kornavling på garden skal ein tru Vossaboki. Men her vart dyrka korn 

seinare, heilt til 1950 åra. Det vart då sendt til Rekvesmylna, rett over Vangsvatnet for maling.  

 

Utskiftninga tok tid 

Heile utskiftningsprosessen tok fleire år. I 1878 vart det søkt om å få utskiftning. Det vart kort 

tid etter helde møte der alle brukarane vart orienterte. Takseringa tok eit år før det var 

gennomført og utrekna. Fleire møte vart haldne der alt vart nøye drøfta før det vart avslutta 

30. juli 1883. 11 juni 1884 vart det tinglese.  

  

4 ”nye” bruk 

Dei samla jordstykka førte til meir dyrking. Ordet ”kunsteng” vart brukt om ein del av jorda 

etter utskiftningane. Samanliknar eg det som er dyrka i dag med det som vart oppmåla i 
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samband med utskiftningane er det stor skilnnad. Mykje av den same jord vart då kvalifisert 

som  ”simpel mark, stenrøs, ringt land eller småskov.” I dag er stort sett alt mellom 

bygdavegen og Vangsvatnet dyrka mark. Dyrkinga har gått gradvis fram gjennom åra. Det er 

no dyrka så mykje på Dagestad, som ellers rundt Vangsvatnet, at det er fare for forureining av 

vassdrager. I dag er alle bøndene på Dagestad oppmoda om å planta, eller lata trer og busker 

veksa langs strandsona for å hindra avrenning frå bøen. Vangsvatnet vart også i seinare tid 

regulert slik at vannstanden no er meir lik heile året. Det har medført at det er kome meir 

dyrka mark lenger ned i mot vasskanten. I 1970 åra kom Vetlagrova i røyr heilt oppe frå 

bygdavegen og heilt ned til vatnet. Mykje av marka nedafor bygdavegen kan haustast med 

forhaustar. Oppafor bygdavegen er det i dag beite for sau og kyr.  

 

Nye grenser gav nye rettar og plikter 

I utskiftningane vart det nye grenser. Det medførde endringar av gjerdeplikt. Alle 

strekningane der dei ulike brukarane fekk gjerdeplikt, er nøye nedskrivne. Rettane til å koma 

til vasskjelder vart også nedskrivne. Døme på det er at bruk 2 har rett til å bruka vatn frå 

brunn på bruk 3. Bruk 3 og 4 hadde felles slipesteinsplass nedafor brua, bruk 1 attmed tunet 

og bruk 2 oppe ved kvernhuset. Desse kunne dei ikkje verta avskorne frå  å bruka, så retten til 

å framleis bruka dei vart teke med under utskiftninga. Dei same slipesteinsplassane har vore i 

bruk opp mot våre dagar, men no har elekrtisk slipestein overteke. Det var mange ljåar som 

skulle slipast, særleg i tida før hesteslåmaskina kom. Det vart òg avtala bruk av ferdslevegar 

over innmark for å koma fram til utmarka.  Alle desse rettane og pliktene står ved lag i dag. 

Mykje fell naturlegvis vekk avdi det ikkje er trong for det lenger, til dømes veg til kvernhuset 

og slipesteinsplassane. 

 

Utskiftningar på 1900 talet 

I 1903 vart den tidlegare husmannsplassen, Solhaugen, skilt ut som bruk 5. Bruk 6 vart skilt 

ut i 1910 avdi Voss herad hadde planar om å byggja skule på Dagestad. To år seinare vart ein 

liten teig skilt ut som tilleggsjord til Solhaugen. Det vart bruk 7. Både bruk 5 og 7 vart selt 

same året til Voss herad som skulle ha det som jord til læraren i Viki. 1929 døyr den siste 

gjenlevande på Nadlen, og dermed vert den nest siste husmannsplassen på Dagestad ståande 

tom. Jorda vert ein del av bruk 4. To år seinare døyr husmannsenka på Leite og dermed går 

husmennene og husmannsplassane på Dagestad inn i historien. Også denne jorda vert del av 

bruk 4. Men Leite vart skilt ut då bruk 4 fekk nye eigarar i 1950 åra. Dei kom opp nytt hus 
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som no er brukt som fritidsbustad. Jorda vert brukt som beite. Ei om lag 50 år lang 

skulehistorie tok slutt våren 1961. Sentralisering var ord i tida og Viki skule på Dagestad vart 

lagd ned. Tomta kom seinare i privat eige og bustadhus kom opp i fyrste halvdel av 1980 åra. 

Lærarbustaden er no fråflytta og jorda pakta vekk til bruk 1. Ei tomt vart skilt ut frå bruk 2 for 

om lag ti år seinare. Det er dermed folk på fire gardsbruk og to privateigde bustader på 

Dagestad i 2003. 

 

Skog og skogsdrift før og no 

Alle bruka på Dagestad har skog, og kvar vinter er det aktivitet i skogen. Det vert hogge både 

gran og furu. Men det er ikkje berre i dag her har vore skog. I Vossaboki står at det var mykje 

og stor skog her i gamal tid. Store fururøter skal vera funne i myrar høgt opp i Gråsida så 

skogen må også ha strekt seg enda høgare opp før enn no. Det står vidare i boka at etter ein 

storbrann i Bergen på 1600 talet kom strilar for å kjøpa tømmer på Dagestad. På Langeflaten 

var det stor og tett skog. Der hogde dei snautt. Sidan danna det seg myr der og den har fått 

namnet Bymyræ. I heftet, ”Vossahandel og bygningstrilar i Bergen” skrive av Geir 

Kleiveland finn eg at i 1676 var Dagestad med i tømmerhandelen.Tømmeret vart fløyta til 

Bergen. Eg legg ved eit kart som syner vegen tømmeret vart fløytt. Då jernbanen kom i 1883 

vart mykje tømmer frakta med den. Då var det berre å fløyta det over vatnet. Seinare vart det 

henta frå bygdavegen. Det er no kome skogsveg som er bygd for tømmertransport. I dag vert 

tømmeret henta av bil i skogen. Skogreisningslaget på Voss har stått for mykje granplanting 

dei siste 70 åra. Det har ført med seg at her er mykje tett granskog. Mange hevdar at det er 

ikkje naturleg for Voss. Og gran er det mykje av på Dagestad, jamvel oppafor stølen. Der 

høyrer ikkje grana heime. Den siste tida er det vorte rydda på innmarka på bruk 3, og det er 

prøvd på å få bjørkeskogen til å veksa. Den er meir naturleg for Dagestad, og mykje finare. 

Den gjev eit heilt anna naturlandskap. 

 

Sag 

I 1723 var det ei flaumsag på Dagestad. I 1776 og i 1791 var det to sager seier Vossaboki.  

Utskiftninga over innmark på garden i 1884 omtalar ikkje sag. Boka kom ut i 1933 og 

opplyser at det då var det eletrisk sag på bruk 1. Den stod i tunet. Frå 1980 åra har bruk 1 og 3 

hatt felles sag. Den står ved Husmannatuftene. Den er driven av traktor, men det er no kome 

aggregat som skal koplast til. Saga er i bruk kvar vår. Det vert skore matriale til eige bruk, og 

litt for sal.     
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Fødnad og avling på Dagestad 

Før ”hamskifte” 

Kva dei aller eldste gardbrukarane på Dagestad dyrka, og kva dyr dei hadde kjenner eg ikkje 

til, men i 1657 var her 1 hest og 14 storfe. Det er 15 småfe, og med det meinast sau, vil eg tru. 

Dagestad hadde i 1661 2 ½ laup i skyld, og turvande med brennefang, seier Vossaboki. 

Dagestad hadde i 1723 2 laup, 1 pund og 21 mark i skyld, og skog til brensel og husavøla. Her 

var også humlagard. Her var då 2 hestar, 22 storfe og 18 av det som er oppført som småfe.  

Garden var særs lettdriven og her var både korn og høyavling og det fleste gardane på Voss i 

eldre tider.året var kornavlingen 24 tønner. Dagestad hadde i 1838 9 dalar, 3 ort og 9 skilling i 

skyld, og furu-og vedaskog til sals Her var også då humlagard. Den er ikkje nemd i 

utskiftningspapira. Derfor er det vanskeleg å finna plassen. Ikkje noko stadnamn røper de 

heller. Men det er nok rett at her var humlagard. Det var vanleg på dei fleste gardane på Voss 

i eldre tider. Nokre stadnamn i utmarka fortel at i eldre tid vart her utvunne tjøra og kol. Kor 

lang tid ein må attende, og i kor stor grad det det har vore gjort, er uråd å seia. Merka i 

naturen er viska ut, men Kolmileplassen har nok fått namnet etter aktivitet som har funne stad. 

Det same er det med Tjørestigen. Stadnamna er i dag det einaste som fortel om den type 

produksjon. Her er også eit område som er kalla Torvmyrane. Der er merke som syner at det 

har teke ut torv. Det vart truleg brukt torv på enkelte tak heilt fram mot 1900 talet. 

 

”Hamskifte” byrjar 

I 1865 var her 4 hestar, 34 storfe og 89. Kornavlingen det året var 87 ½ tunner. No var poteta 

komen og gav 66 tunner i avling. Det året var her samla 36,6 mål med åker, 6 mål dyrka eng, 

67 mål med god og 152 mål med middels god natureng. Bruk 1 og 2 var dyrka som vanleg. 

Bruk 3 var mindre godt dyrka. Dagestad hadde skog til husbruk, og tømmer for sal. Bruk 1 

fekk lov å selja tømmer for 10 spesiedalar årleg. Bruk 2 fekk lov å selja for 2 spesiedalar og 

bruk 3 fekk lov å selja for 16 spesiedalar årleg. Folketeljingane i 1875 seier at Dagestad sine 

tre bruk og då 4 husmannsplassar  har til saman 4 hestar, 32 kyr, 4 kalvar, 71 sau og 2 griser. 

Her vert sett nesten 12 tønner potet og sådd 17,5 tønner med blandingskorn. 
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I etterkant av ”hamskifte” 

I 1918 vert det gjort ny matrikkelutrekning. Åkerarealet var auka til 46,4 mål. Det var då 

kome 36,7 mål kunsteng og 65,3 mål natureng. Dagestad har 5 hestar, 33 storfe og 63 småfe. 

Dei sår ikkje korn eller dyrkar poteter skal eg tru tabellen i Vossaboka.  

 

Poteter 

Men poteter har det vore dyrka på Dagestad meir eller mindre kontinuereleg det siste 

hundreåret. Eg synes også det er rart at dei ikkje dyrka poteter under første verdenskrig, slik 

tabellen i Vossaboki seier. Men sidan det er opplysningane skulle brukast til skatteutrekning 

kan dei vera på eit miniumsnivå. Eller tabellen kan vera feil. Tante Agnes seier at poteter vart 

det dyrka på Dagestad under hennar oppvekst, om ikkje for sal så til husbruk.  

 

Korn 

Det same er det med korn. Korndyrking måtte vika for mjølkeproduksjon frå slutten av 1800 

og utover på 1900 talet. Slik var det på Dagestad også. Men om dei ikkje dyrka korn for sal så 

hadde dei litt til eige bruk. Det vart omreisande treskeverk som stod for treskinga, og kornet 

fekk dei male på Rekvesmylna heilt fram så lenge at noverande bonde kan hugsa det.  

 

Frukt 

Tante Agnes fortalde at om haustane bruka ho og syskena å plukka nedfallseple som dei tok 

med på skulen. Det var uvanleg med epletrer, ikkje eit einaste epletre i heile Viki, det ho 

kunne hugsa. Dei andre syntes det smaka godt med eple frå Dagestad. Det er det næliggjande 

å tru at folk som i eldre tider budde her på garden, kanskje aldri hadde smaka eple. I dag er 

det eple på alle bruka, men berre til husbruk.    

 

Mjølk 

Mjølkeproduksjon vart hovudnæringa, og bruka hadde opp til 9 - 10 kyr. Mjølkemaskina kom 

til gards i takt med utviklinga ei gong på 1950 talet. Det var også vanleg å samarbeida om 

okse før inseminøren overtok for den på 1960 talet. Om lag på same tid måtte Telemarkskua 

vika plass for den store NRF rasen. Det vart plass til ferre kyr, men ein fekk likevel meir 

mjølk. På slutten av 1980 var det slutt med mjølkeproduksjon på bruk 3 og bruk 1 og 2  

fylgde etter. No er det berre bruk 4 som produserer mjølk.  
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Gris 

Gris var vanleg at alle hadde til husbruk. Slik var det på Dagestad også. Sommarsgris som 

fekk boltra seg å gjera seg feit på sommaren for så å verta slakta så nært opp mot jol som 

mogeleg. Konene på garden skulle alltid smaka på kvarandre sitt sylteflesk og leverpostei, 

fortalde Tante Agnes. No er det ingen som har gris lenger. 

 

Sau 

Sau har bøndene på Dagestad alltid hatt. Gode fjellbeite gjer det, om ikkje lønsamt, så lettvint. 

I Gråsida er det godt beite. Kor talrik saueflokken har vore opp gjennom åra er vanskeleg å 

seia akkurat. Men etter størrelsen på sauefjøsa å dømma, kan der ha vore 15 – 25 vinterfora 

smalabeist. Om lag det same hjå naboane vil eg tru. Smalamerkebok av 1906 seier ein bonde 

på Dagestad skulle merka lamma sine med ” Kløyvt i v. Styvt av og sneisk. bak i h.”  Dei 

innvridde i termenologien kan sjå at slik merker dei same i dag også. Men i tillegg får dei 

plastikmerke med nummer. Kvar årgang har sin spesielle farge. Vår 2003 skal 38 spelsau setja 

til verda omlag 80 lam på bruk 3. Nokre av dei er insiminerte. Moderne teknologi kan også 

telja antal lammefoster. Storeveren vert snart, slik oksen vart det på 1960 talet, tilskuar til sitt 

eige arbeid. Bruk 1 og 4 har ikkje sau lenger.  

 

Geit 

Geit er ikkje på nokon av bruka lenger. Det var vanleg å ha ei til to som skulle gje mjølk om 

sommaren medan kyrene var på stølen. 

 

Hest eller traktor 

Traktoren overtok for hesten over heile landet. Utviklinga her på garden byrja på 1960 talet. 

Først kom det leigetraktor som bøndene kunne leiga til ymse arbeid. Så fekk Dagestad-

brukarane traktor. Lenge levde hest og traktor side om side, men til slutt utpå 1970 talet 

forsvant dei siste arbeidshestane. Rett nok er her tre hestar på Dagestad, men dei er til 

hobbybruk og held til på gamle skuletomta.  

 

I år 2003 driv bruk 4 på Dagestad mjølkeproduksjon, og bruk 2 og 3 har sau. Korndyrking er 

heilt slutt. Poteter er dyrka til husbruk. Det er ingen som har jordbruk som einaste 

næringsveg. Ser ein utviklinga kan ein undrast kva som har skjedd. Frå å vera hovudnæringa 

over fleire hundre år, har det på berre nokre tiår skrumpa inn til nærmast ein hobbyaktivitet.  
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Vegar 

Vikjavegen gjekk ei tid gjennom tuna, frå gard til gard før den vart flytta nedafor husa. Vegen 

vart breiare, og etter kvart vart den asfaltert.Vegen frå bruka og opp til utmarka går gjennom 

tunet til bruk 1. Det er ein vegrett tilbake til utskiftninga i 1884. Den er utvida og er no god 

traktorveg. Den går forbi saga, så ferdig skåren materiale og anna gods vert frakta der. 

Skogsveg. Ein skogsveg mellom Nesthus i Gosland og Ukvitno på Dalane stod ferdig rundt 

1990. Det er bomveg og berre partseigarane har rett til nytta den. Vegen har eige styre som 

held oppsyn med og syter for å hyra brøytebil ved snjofall. Vegen er eit ynda mål for 

turgåarar, syklistar og hestefolk. Den går forbi Dagestad oppe ved markagarden, grensa 

mellom inn og utmark. Vegen vart finansiert delvis med private midlar, og med noko støtte 

frå det offentlege. Vegen er av høg standard, slik den måtte vera for å kunna frakta 

tømmerbilar.   

Skogsveg/Stølsveg. Nokre år tilbake gjekk gardbrukarane på Vinsand, Roe og Dagestad i hop 

for å byggja veg til oppunder Flyane. Ein ny bom kom opp og berre eigarane disponerer 

nøkkel. Den skjer ut frå skogsvegen oppafor Roe. Vegen er grusa og må vel kunna seiast å 

vera fin. Noko midlar var frå det offentlege, men ein stor part gjekk ut frå privatkonto til dei 

impliserte. Enden på vegen endar oppe i sameigo. Der har me hogd ved på dugnad for sal. Det 

er med å letta litt på kostnaden. 

Stølsveg Sommaren 2002 kom det i gang enda eit vegarbeid. Der vegen slutta under Flyane 

skulle den no skøytast på, og førast vidare fram til Øyane. 1260 meter vidare oppover skal 

vegen strekka seg, og skal avslutta med parkeringsplass under Nuvlingen. Då er det 50 meter 

att ein er i Øyane. Det er privat veg og alle kostnadane må takast frå private konti. Dei to siste 

vegane er eit fellesprosjekt og utgifter fordelte etter avtale. Den siste vegbiten er delvis ferdig. 

Men i kontrakten med entrepenøren står det at den skal stå heilt ferdig ei gong før hausten 

2004 

 

Støl og stølsdrift 

Oppafor Søteigane, under Verken, vest for Nuvlingen, ein halv times gange frå Nonhaugen,  

625 meter over havet, ligg Øyane. Der er tre raudmåla sel tufta på høge murar. Dei ligg fint 

plassert på bakkane attmed elva. Der er god utsikt over Vangen og omeign. Tre av dei fire 

bruka på garden har sel, men alle bruka har stølsrett. 
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                      Øyane 

 

 

Stølen har ikkje alltid lege der den er i dag seiest det. Dagestad hadde støl på Flyane i lag med 

Vinsand, Roe og Midtun står det i fleire skriv. Men ikkje noko kjelde har meir opplysninger å 

koma med, så om det er rett veit eg ikkje. Indikatorar som kan tyda på at det var slik er eit 

stadnamn og eit gamalt kart. Halvveges mellom Dagestad og Flyane er Hallfarenålten, – halv 

ferd mellom gard og støl. 1809 var det grenseoppgang i fjellbeite. Ein tekst er skriven på eit 

kart. Øyane står ikkje der, men det gjer Flyane. Muldbacken står det omlag der stølen er i dag. 

Sjølvsagt kan plassen ha skifta namn og plasseringa på kartet kan vera unøyaktig. Tante 

Agnes hadde aldri høyrt snakk om at bestefaren hennar flytta stølen etter at han kjøpte garden 

i 1888. Min teori er at stølen er flytta ei gong mellom 1809 og 1888. Det kan ha samband med 

sterk auke i folketalet utetter 1800 talet. Kanskje vart det for trongt, for mange om graset på 

Flyane. Så bestemte Dagestadane seg for å flytta ut på Muldbackane og tok namnet Øyane. 

Truleg har ikkje flyttinga skapt noko konflikt. Dermed vart det berre slik, ikkje noko 

uklarheiter eller krangel som har ført til at Øyane vart omtala i offentlege dokument. 

 
Der har vore drive tradisjonell stølsdrift i Øyane, slik som ellers på Voss, i den perioden eg 

kjenner til. Dei buførte med kyrne så fort det var mat til dei. Der var buddeia som mjølka, 

separerte og kinna smør. Dei sette rømmekolle og kokte dravle. Eg kjenner ikkje til at der vart 

ysta ost. Rundt 1900 talet kom seperatoren, og den nyvinninga fekk plass i Øyane også. Eg 

kjenner heller ikkje til om der har vore hausting av gras. Men ein slipestein som ligg der vil 
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vel peika på at det har vorte gjort. Sjølvsagt kan den ha vorte brukt til knivar og andre 

reidskapar. Men ingen vil ha kome på å bera ein slipestein på stølen utan at dei hadde tenkt å 

bruka den der. Telemarkskyr var vanleg på Voss før, og ein kan sjå at florane i Øyane er 

bygde til små storferasar.Samstundes som den store NRF rasen kom avtok stølsdrifta over 

heile Voss. Slik var det på Dagestad også. Bruk 3 slutta å støla i 1950 åra, medan dei andre 

heldt fram til 1980 åra.  

 

For å gå til stølen treng ein ein time eller to dersom ein går kortaste vegen. Det er berre 3-4 

kilometer, men svært bratt. Det er omlag 500 meter i høgdeforskjell frå heimagardane. 

Klyvjavegen er lengre, men med mindre stigning. Det var uframkomeleg med hest og kløv 

etter dei smale og bratte stiane folk vanlegvis nyttar. Snart kan ein velja om ein vil gå eller 

køyra til stølen. Bilvegen smyg seg nærmare og nærmare, og den vil om kort tid vera ferdig. 

Miljøet vil verta endra når der kjem veg. Det vert ikkje så eksotisk og stille lenger. Bil og 

traktor vil kanskje synast som framandlekamar på stølen, med lyd og fargar som bryt med det 

naturlege og tilvante. Men kanskje vert det ikkje meir kultursjokk enn den gongen dei tok av 

torvtaket og la på bylgjeblekk. Kanskje var den fyrste raudmålinga på selsveggane meir brot 

på det tilvande enn bilar og traktorar. Batteriradioen har for lengst overteke for budeia som 

lokkar og syng. Sjølv ikkje stølen slepp unna framsteg.     

 

Til slutt 

Eg har no sett på utviklinga på Dagestad dei siste hundreåra. Eg fann at her hadde vore festa 

mange husmannsplassar. Dei vart fråflytta ein etter ein, og for meir enn sytti år sidan var det 

heilt slutt. Dei plassane som framleis eksisterer er skilde ut som eigne bruk. Der er ikkje dyrka 

verken poteter eller korn, og der er ikkje kyr eller sauer. I dag er dei brukte som feriebustadar. 

Skogsdrift er det i dag som det var før, men tømmeret vert ikkje fløytt til Bergen. Det vert 

henta i skogen. Det som skal nyttast til eige bruk, kan framleis skjerast på garden. Ingen søv i 

floren lenger, slik dei gjorde i 1875, og her er ingen legdslem. Her er framleis fire bruk, og i 

tillegg er det kome nye sjølveigande eigedomar med bustadhus. Her var skule i om lag 50 år.  

Folkesamansetningen er om lag den same i dag, med tanke på ung og gamal, men no er her 

berre 27 fastbuande på garden. Kvart bruk har sitt eige tun slik det vart bestemt under 

utskiftninga. Kvart bruk har om lag like mange hus. Men skulle me flytta dei tilbake til 

klyngetunet, vart det ikkje plass innafor 30 x 40 kvadratmeter. Husa er i dag mykje større. 

Teigane vart samanslått til samla bruk under utskiftninga. Det vart dyrka, gjort lettvint og lagt 
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til rettes for større avlingar, men i dag vert likevel inntektene frå jordbruket mest rekna som 

bi-inntekt for fleire av brukarane. Kyr og sau er her framleis, likeeins er det med hest. 

Traktoren har overteke for hesten i arbeidet på garden, og talet på husdyr har skrumpa inn. 

Ingen har korn, og kvernhuset er for lengst vekke. Ein kan køyra bil i utmarka, og snart heilt 

til stølen. Framleis er det ofte folk i Øyane, men støling er slutt. No er stølen brukt i feriar og 

fritid. Vert det slik med garden òg. Vil neste generasjon ta fatt på arbeidet, vil det vera 

produksjon på Dagestad i framtida? 

 

Under arbeidet med oppgåva fekk eg innsyn i mykje. Men det dukka opp mange nye spørsmål 

under vegs, så eg sit att med fleire spørsmål no enn før eg starta. Det neste eg har hug til å ta 

fatt på og finna ut av, er folka som har arbeid og budd på garden opp gjennom åra. Kven var 

dei? Og kva med alle stadnamna? Når ein susar oppover i utmarka med bil er det fort at, til 

dømes, Hallfarenolten vert oversedd og namnet gløymt. Difor vil eg ta til med å samla 

stadnamn, for så å få dei merka av på kartet. Mange av dei fortel viktige ting om tida som har 

vore. Andre spørsmål som melde seg medan eg arbeida med oppgåva var;  Kven eigde jorda 

på Dagestad før den kom i sjølveige. Korleis og kvifor oppstod dei fyrste bruksdelingane, og 

kva tid kom dei fyrste husmannsplassane? Eg vil freista finna svar på alle spørsmåla. 

| 


