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FRAMSIDA: 

Fjella er Honlinuten og Kollingane 

 

Venstre side: 

Treskurd frå Flekstveitloftet. Det var Øystein Midtbru frå 

Brunkeberg som skar desse rosene i 1790. 

Høgre side: 

 

 

 

  Valknute   Valknute i solhjul 

 

Valknuten er vernesymbol mot vonde makter. Solhjulet er 

kjent heilt frå bronsealderen. 

Under : 

Bandfletting. Slik fletting kjenner ein frå vikingtida. (Oseberg) 

Over:  

Dyrehovud frå sengestamn frå Brekke i Morgedal. 

(No på fylkesmuseett) 

 

Tekst og teikningar John Skarprud 

Utgjeve av Kviteseid kommune 

Trykk og sats i Bø Papir og Trykk, Bø 
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Kviteseid er heimbygda di. Dette heftet skal hjelpa deg til å bli betre 

kjend i bygda. Meininga er at det skal koma fleire hefte seinare. 

Det fylgjer også kart med. Bak i heftet er ei liste med namn på bøker. I 

dei kan du lesa meir om naturen og folket som kom og rudde og bygde 

og budde her. Om bygdenæringar og tilhøve i bygda elles kan du få 

opplysningar når du vender deg til dei offentlege kontora. Prøv om du 

kan finna nokon som kan fortelje deg om både nytt og gammalt frå 

Kviteseid. Dei finst. 

Gløym heller ikkje å gå innom folkeboksamlinga. Du vil også finna 

døme på oppgåver her i heftet. Men saman med dei andre elevane og 

læraren din kan du finna på nye opplegg og nye oppgåver. 

Gløym ikkje at du må dra på «oppdagarferd» i bygda. Men set deg 

mest mogeleg inn i det som kan vera skrive om dei emna du vil grans-

ke, før du dreg «ut i marka». 

 

Lukke til! 
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Bygda blir forma 

 

 

 

 

Byggematerial. 

Geologi er læra om korleis jorda er bygd opp. Ein tenkjer då helst på 

dei øvste laga av jordskorpa. Her er fast berg, laus stein og smuldra 

stein. Det siste kallar vi sand, grus eller leire. 

På det geologiske kartet over Kviteseid finn du namn på fleire slag 

bergartar. Kvarts, granitt og gneis er harde og smuldrar seint. Saman-

likna geologikartet med eit godt vanleg kart over bygda. Kan du finne 

høge fjell som er bygde opp av kvarts, gneis eller granitt? Kvifor trur 

du fjella som har hardaste stoffet i seg er dei høgaste? 

Kviteseid ligg i det store, sørnorske grunnfjellområdet. Står du på ein 

av dei mange nutar eller fjell som finst her og ser ut over bygda, sy-

nest dalane bli så små og smale og samanklemde mellom alle fjellkul-

tane. 

No kan du sjølv granske geologi-kartet for å finne ut kvar i bygda dei 

ulike bergartane finst. Men merk deg fyrst dette: Sjå på området ved 

Haukom. Der har nok vore svære jordristingar ein gong. Heile beltet 

av basisk lava som går tvers over Sundkilen brast så endane vart sku-

va langt frå kvarandre. Sjå også på den underlege «granittøya» rundt 

Honlinuten mellom Kviteseidfjorden og Nisser. Det er sagt at på eit 

flyfoto ser det ut som ei kjempestor utskoren Telemarksrose i granitt. 

Naturkreftene har forma «rosa», og kronblad og stenglar er bergrygger 

med dalar i mellom. 

Havet stod ein gong høgare enn vassdraget gjennom hovudsoknet i 

Kviteseid. Det var på slutten av siste istida. Men det er truleg at botn-
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breen stengde for havvatnet, ikkje minst i det koldjupe Bandak. I ho-

vudsoknet, på flatene nord om prestegarden, er funne mergelbollar 

med avtrykk av ein fisk som på latin har fått namnet Osmerus arcticus. 

Ein mergelbolle er ein jordart av leire og kolsur kalk. 

I bergskjeringane ved Stamperue i Brunkeberg er merke etter bylgje-

slag. Slikt fortel at landet har ikkje sett ut som i dag gjennom alle tider. 

Ein finn mange gruver og skjerp i bygda. Det er gjerne i område der 

bergartar møtest og det blir oppheting. Malmfunn finst mange stader. 

Johannes A Dons skriv i boka si, som du finn i litteraturlista, om desse 

gruvene og skjerpa som er kartlagde. Kva slag metall kan ein finna? 

Slutten av istida ligg ikkje lenger attende enn 9 000 år. Då fekk bygda 

siste utforminga. Djuv og stup, sandmoar og jordbakkar og vatn med 

brådjup og grunnar vart for ein ikkje liten del laga då. 

 

 

 

Isen arbeider 

Ein må tenkje seg ein dalbre som fylde botnen av Bandak, Kviteseid-

fjorden og Flåvatn. Der dalen snørde seg saman ved Fjågesund og i 

Strauman, smelta isen fortast. Men smeltevatnet måtte fram, og det 

føyde med seg store mengder sand og grus. Så vart det demt opp lange 

innsjøar mellom breen og fjellsida der Strauman og Fjågesund ligg no. 

Det vart botnfelt mykje sand og grus. Då breen seinare vart borte, stod 

det att terassar der desse bre-sjøane hadde lege. 

Nokre isklumpar vart også avsnørde og undergravne i sand. Då isklum-

pane smelta, vart det groper i jorda som ligg der den dag i dag som 

større eller mindre «grytehol». Hestepytt var eit slikt digert «grytehol» 

i Fjågesund. Hausten 1975 vart Hestepytt fylt med jord og omlaga til 

ein flat, stor åker. 
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Frå Nordskog i Strauman og søraustover til Firskotbekken i Kvi-

teseidkleivane, ei lengd på omkring tre kilometer, går ein terasse. Det 

er botnen i ein av desse innsjøane frå istida. Han ligg 110 meter over 

havet. Vatnet grov seg i seinare tider tvers i gjennom. I dag bind den 

nye Spjotsoddbrua den gjennomgravne terassen saman. Bekker har 

også grave seg far somme stader. Dette var ei soge frå istida. Slike so-

ger er skrivne med brei og stor skrift i naturen. 

 

Endemorenen ved Lundevall. 

Ein endemorene er ein stein- og grusrygg tvers over ein dal der breen 

slutta. Ein bre kom sigande ned Dalane. Endemorenen bygde seg opp 

ved Lundevall. Husa på Lundevall ligg på morene-ryggen. Det er om-

trent 138 meter over havet. På vestsida av Dalaåi og beint over for 

Lundevall ligg Rue på same morenerygger. Høgda over havet er her 

136 meter. I seinare tider greidde Dalaåi å bryte seg veg gjennom en-

demorenen. Dette var ei ny soge. Men her er mange, mange fleire. 
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Klima 

 

 

Kviteseid har innlandsverlag. Til vanleg er somrane varme og vintrane 

kalde. Busetnad og dyrka jord ligg i hovudsoknet mellom 72 meter og 

150 meter over havet. I Vrådal er dei tilsvarande tala 250 meter og 300 

meter over havet. I Brunkeberg er tala 400 meter til vel 600 meter over 

havet. 

Ein reknar at det blir ein halv grad kaldare for kvar hundre meter ein 

stig. 

 

Kva stadnamn fortel. 

«Å lesa namn på eit kartblad,  

er som som å lesa dikt,» 

skriv Tarjei Vesaas. 

Stadnamn har vorte laga gjennom alle tider og blir det den dag i dag. 

Namn fortalde noko. Løyning fortel at staden ligg løynd. Når folk som 

går over heia mellom Morgedal og Ordal kjem til Håfårdalen 

(Halvfardalen), er dei midtveges mellom Krossbakkan i Morgedal og 

Slettemeås i Ordal. 

Det yrer av namn i ei bygd, i innmark og utmark, i skogar og heiar, 

langs elvar og vatn. 

Namn på tre kjem inn slik som i Lindeviki, Lønalid, Ospefloti, 

Åmtveit (Almtveit), Furustaul, Apalstoi, Espeland, Bjørkeset, Grån-

dalen. 

Dyr og fuglar, jakt og fiske: 

Rjupestaul, Bjørnflatin, Grågåsi, Ormtveit, Gaukestaul, Bjørnebås, 

Fiskarbekk, Teremyr, Orrhanenuten, Gaupehuset, Haukerei, Bjørneggi. 
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Minne om husdyr: 

Folahefte, Geitnetten, Kyrdalen, Hesteskodiket, Bukkøy, Folatjønn, 

Geitepina, Sauåsen, Gampfiten. 

Namn etter menneske: 

Tarjeisberg, Knutskos, Pålbu, Magnushommen, Karlsrud, Gunn-

hildskos, Aslaksdal, Jarandkleiv, Gunnarsbu, Hillestaul. 

Etter vind og verlag på staden: 

Hardnora, Tytegrav, Drivenes, Aprilbakke, Goddokk, Baksøl-bakke, 

Varmekro, Vårbulid. 

Om ferdsle: 

Lårdølstoi, Bystigen, Hollendarodden, Kaupmannfloti, Kyrkjestøi, 

Skrikarberget, Tutarholmen, Kauphamar, Kvildebakk, Likhelleren, 

Halvfarodden. 

Av vatn: 

Straumstaul, Vasslaus, Fossjord, Åland, Bekkhus, Svollåi, Damdal, 

Tjønnhei, Sjodal. 

Om klokkeslett for måltid:  

Ondålen og Ondålmålnuten. 

Metall og edle metall kjem med i namn som Jønntjønn, Sylvberglid, 

Sylvkanneberget, Gullnes, Gulløy. 

Etter leik og moro:  

Dansarhaug, Jonsokfloti.  

Etter forma: 

Ordalsåta, Bjørnesteinen, Langlid, Vidflot, Kvæven, Digernes, Spjot-

sodd, Skåpet, Flatland, Kassen 

Segner og hendingar: 

Mannslagarroe, Sothaug, Svånaugsteinen, Dårelaup, Jakobshella, Orm-

farberget, Jutulbrui, Feggetjønn, Findreng, Kræmarkjeringi, Mann-

fallsteinan. 
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Somme stadnamn siktar til voksterlivet: 

Smylemoen, Grasberg, Finnkosi, Lauvnes, Rugtveit, Storegrønut, 

Byggland, Blåbæråsen, Høysvev. 

I gammal tid vart åkrane haldne opne med ard og plog gjennom alle år. 

Så fekk dei eigne namn. Høyr desse åkernamna: Gullbring på Austnå, 

Møybring på Groven, Solaråker på Homme og Liaråker på Moen i Da-

lane. 

Det fylgjer som ein mørk, gåtefull ljom frå farne tider med namn som 

Nivelkinn, Bandak, Jusurei, Hurrong, Hovund, Brakandalen: Det er 

enno mange namn ein ikkje veit tydinga på. 

For å tolke namn må ein kjenna staden som namnet er knytt til. Men 

namn kan forandre seg og bli uskjønelege t.d. Heskodike som skal vera 

Hesteskodike. Gamle namn kan ha si rot i gammalnorsk. Namnetyda-

ren har ofte ikkje noko lett oppgåve. I Lundevallsgrenda ligg ein att-

lagd husmannsplass som heiter Pyklimot. I heiane mellom Åsgrend og 

Brokefjell ligg Gopleskard og Raklekast. 

Skal ein gje seg ut på namnejakt, er det sikkert klokast å finne ut kva 

namna kan fortelje. Stemtjønn er eit namn ein finn mange stader. I 

Stemtjøm hadde dei stem (dam) for å samle opp mest mogeleg vatn. 

Elva frå Stemtjønn gav kraft til å driva ei sag som låg i Sagabukti og ei 

kvern som stod i Kvennhuskosi. Slike namn fortel om arbeidslivet på 

staden. Dei er fotefar etter menneske. 

Bygdenamnet Kviteseid har fått mange tolkingar. Ein namnegranskar 

seier at Bukkøy i Kviteseidfjorden ein gong heitte Hvitingr. Så fekk 

bygda namnet Hvitingseid etter det. M. B. Landstad skriv at dei fyrste 

kristne i Vest-Telemark var her i Kviteseid. 

Kvifor heiter ei av dei største urer i Telemark og vidare med Urismå? 

Det er ei kjempeur med svære rassteinar på sørsida av Bandak. Namnet 

må vera gammalt. Adjektivet er hekta etter substantivet. Vi har det 

same i namn som Holmen grå. Er namnet sett på som det omvendte av 

det ura verkeleg er? Kva for ei tyding kan du tenkje deg? 
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Innvandring og utvandring 

 

 

 

 

Steinalderfolket fylgde vassdraga og sjøane oppover i landet. Men dei 

seinare innvandrarane som fyrst rudde og bygde gardar her, busette seg 

helst på heiane. 

Vi veit at dialekten eller talemålet skifter frå den eine bygda til den 

andre. Det finst ei mengde dialektar i landet. Men vi kan også tala om 

dialektgrenser i vidare meining. Det går ei dialekt-grense mellom Aust

- og Vest-Telemark. Aust for denne grensa brukar dei såkalla tjukk 1. 

I Kviteseid er ei dialektgrense mellom Vrådal og resten av bygda. Mål-

føret i dei sørlege bygder i Vest-Telemark høyrer til e-måla. Til desse 

høyrer Fyresdal, Vrådal og Nissedal. I Vrådal seier dei: å ete, å bake, 

men elles i Kviteseid seier dei å eta, å baka. 

Marius Hægstad kallar e-målet for «Rygjamål». Rygane var ei gammal 

norsk folkeætt som fyrste gong blir nemnd ved midten av 500-talet. 

Ryfylket og Rogaland heiter etter dei. 

I sogetida er nemnd teler som drog til Island. Men fyrst med utvand-

ringa til Amerika i førre hundreåret blir det folkemengder av det. 

Talet på husmenn i Noreg var 12 000 i 1723. I 1825 har talet auka til 

48000. Og talet aukar meir. I 1850-åra var det 60000 husmenn i Noreg. 

«Bygda bogna av folk,» skriv Torjus Laupedalen om Morgedal. Men 

det var nok like eins i heile bygda. 

I 1843 kom fyrste flaumen av emigrantar (utvandrarar) frå Noreg til 

Amerika. Dei var ikkje minst frå Øvre Telemark. Futen i øvre Tele-

mark skreiv ut 689 pass for dei som reiste til Nord-Amerika det året. 
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Sjå etter i ættesoga for Kviteseid. Det var mange som vandra ut i dei 

åra som fylgde. Heile familiar drog. Stundom reiste ein, men seinare 

fylgde fleire etter. Du finn ikkje mange huslydar i ættesoga frå desse 

åra utan det står at minst ein er død i U.S.A. 

Det var vel helst husmenn og fattigfolk som reiste, men også gard-

menn fekk Amerika-feberen. Dyre Vaa fortel: Bror til bestefar min sat 

på ein av dei likaste gardane i Vrådal. Men feberen fekk då tak i ho-

nom og. Han skreiv like godt til Aasmund Vinje og spurde honom til 

råds. Svaret til Vinje lua slik: 

 

«Er du galen, Jon? 

Vil du til Amerika, Jon? 

Myhank og meinkjettur vil eta deg upp, Jon»  

Men Jon laut nok av garde likevel. 

 

Det var jorda i Vesterheimen som drog. Men også rykta om dei rike 

gullfunn i California i midten av hundreåret gjorde sin verknad. Ei ny 

emigrantbylgje kom i fyrstninga av 1860 åra. I 1861 hadde Vrådal om-

lag 500 menneske. Av desse hadde 120 personar meldt seg som emi-

grantar det året. Etter oppgåve frå Statistisk Sentralbyrå var utvand-

ringa til Amerika frå Kviteseid i tidsromet 1866-1870 i alt 470 perso-

nar. 

Utvandringa nådde høgdepunket i 1880 åra. Fattigdomen var stor. 

Lykka låg kanskje og venta i den nye verda. 

Frå dei eldste tider var jordbruk og feal den viktigaste og mest einaste 

levevegen, men veiding og fisking hjelpte til. Då tømmeret vart han-

delsvare vart det hogging i skogane. Det var i 1500-talet. Desse moder-

næringane har gått tilbake, medan andre yrke har fått meir og meir å 

seia. 
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Her er ein tabell over yrke i Kviteseid i 1960 og 1970.  
Hp: hovudperson Bp: bipersonar 

 

 1970  1960  

Næring I alt % Hp Bp Ialt % Hp Bp 

1. Jord og skogbruk 1403 43 629 747 644 22 334 310 

2. Industri 341 10 121 210 340 12 137 203 

3. Bygg og anlegg 380 13 142 248 398 14 149 249 

4. Varehandel 129 4 71 58 120 4 70 50 

5 Samferdsle 191 6 90 101 181 6 86 95 

6. Tenesteyting 359 11 201 158 453 15 255 198 

7. Pensjonar m.m. 371 12 284 87 795 26 674 121 

    Uoppgjeve 38 1 4 34 31 1 9 22 

    Til saman: 3212 100 1542 1670 2962 100 1714 1248 
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 Dei gamle gardane 

 

 

 

Når dei fyrste menneske kom til Kviteseid, veit ingen. Vitskapsmenn 

meiner at innvandringa til Vest-Telemark kom frå vest, frå Agder og 

Rogaland. Til Aust-Telemark trur dei at innvandringa kom frå aust. 

Skriftlege kjelder rekk ikkje langt nok bakover til å gje opplysningar. 

Helleristingar er ikkje funne i bygda. Men jordfunn av reiskapar og 

våpen er det mange av, særleg frå yngre jernalder. På Heggtveit i Ås-

grend er funne skinnskraper og pilespiss av stein. På Roholt i Vrådal er 

funne steinøks. Steinalderfunn finst det i andre delar av heradet også. I 

yngre steinalder hadde mer..nesket nådd hit til bygda. 

Gardsnamn fortel også om alder. Stutte einstavingsnamn er gjerne 

gamle. Forfedrane våre var nok frå fyrst av veidefolk. I eldre jernalder 

reknar ein med at dei fyrste gardane vart rudde. Eldste gardane i Kvi-

teseid finn ein i to område: I hovudssoknet (Sundbygda) med 

Midtsundgardane og i Morgedal med Berge og Bjåland. Her er merke 

etter busetnad frå eldre jernalder. Gamle gardar finst det rundt i kom-

munen. 

Her er nokre av dei: 

I Åsgrend: Gjelstad, Fossøl, Kjos, Heggtveit, Kolltveit. 

I Brunkeberg: Groven, Åmtveit, Åmland, Haugland, Sandland.  

I Ordal: Kvålset, Midtbøen, Svanajord, Hosleberg, Rue. 

I Morgedal: Byggland, Brekke, Håtveit, Donstad, Hauge.  

I Dalane: Moen, Dalen, Vesterdal, Akre, Huvestad. 

I hovudsoknet: Kyrkjebøen, Uppsund, Syltestad, Utsund, Lunde-vall, 

Gotuholt, Holtan, Tveit, Haukom, Kviteseid gard. 
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I Vrådal: Roholt, Flatland„ Sinnes, Findreng, Vrå, Kråkenes.  

I Fjågesund: Austnå, Fjågesund. 

I Kilen: Kilen gard. 

Ein kan tenkje seg at fyrste garden i hovudsoknet heitte Sund, og huse-

staden var på Midtsund eigedom. Bygda rundt Sundkilen heiter Sund-

bygdi. Frå langt tilbake vart det skrive Sundonom. Tyder dette noko 

slikt som ovanfor (ovom) sundet? Har Sundovom vorte til Sundonom? 

At preposisjonen kjem etter substantivet, har vi i andre namn også frå 

seinare tid. Ein kan tenkje på eit namn som Bekkemillom. Garden 

Sund vart delt. Så fekk ein Utsund lengre ute og Uppsund lengre nord i 

bygda. Mellom desse kom Midtsund. Er Kyrkjebøen frå fyrst av ei eng 

der hestane gjekk og beitte medan kyrkjefolket rodde vidare til gamle-

kyrkja? Har Kyrkjebøen vore kyrkjegods? Eller har det stade hov eller 

huskapell her? Dette var prøve på tankar som kan koma for ein om den 

fyrste busetnaden. 

 

Jord og vokstervilkår 

Nedbøren er nokonlunde lik over heile Kviteseid. Storparten av jorda i 

hovudsoknet og i Brunkeberg sokn er morenejord av ulike slag: sand, 

grus og leire. I Vrådal finn ein steinfull grov grus og leire. Slike avset-

ningar er det også ved prestegarden, på Moen i Dalane og i Fjågesund. 

Myrområde er det i Haukomgrenda, i Ordal og elles spreidd rundt i 

bygda. Ein del av jorda, mest i Vrådal og Brunkeberg er sur og treng 

kalk. 

Temperaturen i vokster-månadene vekslar med høgda over havet. 

Langs Kviteseid-vatna (72 m. over havet) er gode vilkår for jordbruk 

og hagebruk. 

På dei øvste gardane i Morgedal og Ordal, som ligg omtrent 600 meter 

o.h., er det vanskeleg å dyrke korn. Her høver det med for-produksjon 

og husdyrhald. Bygda har 140 rutekilometer med fjellbeite. Sauen er 

 

 28 



 

 29  

beste slåttekaren. Men beita gjev rom for tre gonger så mange sauer 

som her er i dag. Kviteseid har satsa på opp-al og sal av smågris. 

Sjå «Utkast til regionplan for Vest-Telemark» 1974. 

Langs Kviteseid-vatna veks planter som kom hit i ei tid då det var var-

mare verlag her. Så vart klimaet kaldare. Mange stader bukka plantene 

under, men langs desse solvarme strendene overlevde dei og treivst og 

gjer det den dag i dag. Dei lågare områda i Kviteseid har ein rik flora. 

«Blytts hage» på nordsida av Bandak like utanfor Digernes, har fått 

namn etter den norske botanikaren Axel Blytt som i 1880-1890 åra 

fann sjeldne blomar her. Enno står dei kvite berg-brurene oppi skorte-

ne og voggar i vinden. 

Barlind og lind er kuldskjerre tre, men namn som Barlindhommen og 

Lindestad fortel at langs fjordane her trivst dei. Veit du korleis ei bar-

lind ser ut? Dei gamle telemarkingane var kjende som gode bogeskyt-

tarar. Bogane laga dei av barlind. 

 

 

 

Borkebrodstider 

Den 12. november 1785 skriv Windfeld til «Bratsberg Amts Opmunt-

rings-selskab» (Telemark fylke heitte Bratsberg amt den gongen). 

Windfeld var sokneprest i Kviteseid. 

Han bed dei om ein premie til enka Sigrid Torsdotter Kleivstaul. Ho 

gjekk ein tidleg vårdag i 1785 opp på ein staule for å sanke karvekål, 

men den var oppeten av ein hest som gjekk og beitte der. 

På heimvegen set ho seg svolten, trøytt og modlaus på ein stein. Av 

vanvare riv ho opp noko reinmose og gnir i handa. Det blir til eit slag 

mjøl. Ho tek ein del mose heim for å prøve om det går an som føde. 

Etter å ha male mosen på kverna, blandar ho han med litt byggmjøl og 
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bakar brød. Dette blandingsbrødet lever ho og borna av om sommaren. 

Windfeld sender prøver av dette reinmosebrødet. Ei prøve har 1/4 del 

bygg og 3/4 del reinmose, ei anna prøve har 1/2 del bygg og 1/2 del 

reinmose. 

Og ikkje nok med det. Under dei armodstilhøva som fanst mange sta-

der i den tid, vart denne .. «oppdaginga» lagt mykje merke til. 

I bladet «Budstikken» for 1808 blir det skrive om å gjera prøver med 

reinmose som folkemat. Det blir vist til eit fransk skrift der forfattaren 

Jean Pierre Catteau m.a. omstendeleg melder om oppdaginga til Sigrid 

Kleivstaul og om premien ho fekk. Ja, slik var soga om korleis den 

fattige Sigrid Torsdotter Kleivstaul frå Kviteseid gjorde ei oppdaging 

som gjorde henne kjend langt utanom landegrensene. 
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Jordbruk, husdyr og hagebruk 

 

 

 

 

Det var om å gjera å ha mange husdyr på gardane i gammal tid. Buska-

pen gav det meste av det folk trong av mat og klede. Sommarhalvåret 

måtte dei sanke fir til alle dyra. Folk slo på heiane, på staular og myrar. 

Dei sette høyet i stakk. Om vinteren køyrde dei det heim. Så slo dei 

også ei mengde utslåtter nede i bygda. 

Lauvinga var eit storarbeid. Nokre tusen lauvkjervar måtte til på ein 

større gard. Ein lauvkjerv var eit knippe med lauvgreiner, som var om-

lag ein meter lang. Du ser enno høge stuvar av selje og alm, ask og osp 

og andre lauvtre somme stader i skog og utmark. Dei er gjerne eit par 

meter høge og står som eit synleg minne om dette arbeidet. Har du sett 

slike stuvar? 

Husdyra skulle ha namn. Hesten hadde helst namn etter fargen: Borken 

og Blakka, Rauda og Skimmelen, Musen og Bruna, Gråen og Soten og 

Svarten. Stuten vart gjerne kalla opp etter svære kjemper (Burmann) 

Geit og sau, gris og høns, katt og hund hadde namn. Men dei fagrante 

og merkelegaste namna hadde kyrne. Namn som endar på prud, frid, 

ros, lin, fok og fleire er gamle, henta frå gammalnorsk mål og lever no 

berre i kunamna. Slik lokka huldra på bølingen sin: 

Hugaros og Haugros  

Litifok og Lauvros  

Vengebot og Vibot  

Husprei og Fribot  

Ringrei og Rangrei  

Spølebot og Tangreid  

Rosekoll og Rosebot. 
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Dei gjeng nord i Dyrdals beite,  

etter kjem Ringolm, 

stuten min, 

ut or berget. 

 

Dei gjætte så mykje i gamle dagar. Det var barnearbeid. Stundom vart 

det farleg nok. Ein slagbjørn kunne legge seg etter krøtera. Det har 

vore både større og mindre ulvetider. I 1840 til 1850 var det ei stor ul-

vetid. Då kunne det gå ut over både storfe og småfe. I kalde vinternet-

ter flakka svoltne ulveflokkar på leiting etter mat og gjorde det utrygt å 

ferdast. 

Av korn var det mest berre bygg dei dyrka. Somme stader i skogane er 

namn som endar på kos slik som Gamlekos, Nykos, Kariskos, Samu-

elskos. Namna er frå dei tider då folk brende skogen og sådde rug i 

oska. Stundom dyrka dei neper også på den måten. 

På mest kvar gard hadde dei linåker. Linvirking er kjend heilt frå før-

historisk tid. Det er mange namn som fortel om denne lindyrkinga, 

Linekra, Lindalen. Dei tok merke av den fyrste linerla dei såg om vå-

ren. Var ho på tunet vart linåkeren skral. Såg dei henne på taket, vart 

linstråa lange. Dette skal ha gjeve linerla namn. Kva bruka dei linet til? 

Føre 1700-talet var det ikkje mykje hagebruk. Dei dyrka erter og neper 

og så hadde dei humlehagar. Slike hagar var det på kvar gard. Ei tid 

var det jamvel påbod å ha dei. Humleplanten brukte dei i ølbrygginga. 

Av kryddgras har lauk og timan funnest frå gammalt. Av ville vokstrar 

nytta dei turt og kvann og bær til folkemat. 

Niels Windfeld var sokneprest i Kviteseid frå 1776 til 1810. Han var 

ein ivrig hagemann. Men hagen på Kviteseid gamle prestegard høyrer 

vi om alt i 1764. 

Slik skriv J. M. Lund i 1785: 

Den værdige Mand som nu beboe Hvidesøe Preste-Gaard har med 
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megen Fliid bragt i Stand to ved hinanden liggende smukke og nyttige. 

Haver, hvorav den største ligger i en hældende Bakke mod Solen og 

tæt udenfor Vinduerne av Vaanehusene. Foruden adskillige Kirsebær, 

Æble og flere slags Frugt-Trær haves der de bedste Have-Urter i Øvre 

Tellemarken. 
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Nokre prisar og løner 

 

 

 

Nokre prisar og løner. 

Frå eit tømmeroppgjer i Vrådal i 1898 kan ein lesa: 

«Hugst af 10 Tylft af 2/25     kr  22,50 

Draget 1 kjelkelass hø fra Luffendal   kr   1,60 

Frå 1911. 

Hogst og renning av 15 tylfter 2 stokkar   

   kr 9,50 pr tylft    kr    144,17 

Det var to mann som arbeider så kvar fekk  kr      72,09 

Frå 1911 tinn ein også andre prisar og premiar: 

An 42 1. mjølk (5 øre for literen)    kr   2,10 

An 8 1. salt        kr   0,40 

Sjukepremie i 10 veker (18 øre pr. veke)   kr   1,80 

Dagløna i 1910 var omkring kr 2,80. I 1920 hadde ho stige til kr 9,-, 

men i 1930 var ho atter falle til kr 3,50 

Så stig ho sakte og er kr 6,50 i 1940. I 1950 er dagløna kr 20. Ho au-

kar til over det dobbelte i dei neste ti åra. I 1960 er dagløna nådd opp i 

kr 41. Kan du finna ut kva ei vanleg dagløn er i dag? 

Samanlikningar :  

År 1912 1922 1932 

1 brød kr 0,20 1 brød kr 0,64 1 brød kr 0,34 

1 kg kaffe kr 2,- 1 kg kaffe kr 4,- 1 kg kaffe kr 4,- 

1 kg farin kr 0,50 1 kg farin kr 1,- 1 kg farin kr 0,50 

1 1 parafin kr 0,18 1 par sokkar kr 1,70 1 kg flesk kr 1,20 

5 skruvar kr 0,05 1 bibelsoge kr 1,10 1 Seips visebok kr 1,20 
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«Det vekse så mange edelege tre, 

bjørki og så lindi. 

Der spelar så mange edelege dyr 

hjorten og så hindi» 

         (Folkevise) 

 

At det var kjempetre i dei gamle urskogane, kan ein sjå på veggene i 

mange stover og loft. Det braut ut varme i Ormbrekk-skogen ein gong. 

Stortrea stod att svarte som svidde kjemper. Det var ein masteskog så 

fæl. Folk fekk lov å taka seg husvyrke alt dei ville. Tømmeret i loftet 

på Akre og stova på Vestigard Tveit (no på Dalen) i Dalane er henta 

der ifrå. Reiser ein rundt i bygda, finn ein mange og vakre tuntre. Det 

er som regel eit lauvtre, helst eik, ask eller løn. I den solrike hagen på 

Kviteseid gamle prestegard står ei lind. Ho har fire kjempegreiner. 

Rundt stamma er ho 9,5 meter. Det er bygt eit lysthus oppe i linda. 

Magnus Brostrup Landstad var sokneprest i Kviteseid frå 1834 til 

1839. Han hadde ein gong vore i soknebod til ein sjuk mann i Fjåge-

sund. Då Landstad kom heim att, fortel dei at han sette seg oppe i linda 

og skreiv salmen «Eg veit meg ein svemn.» 

Landstad hadde teke til å samle folkeviser medan han var prest i Kvi-

teseid. Lysthuset med troppa står den dag i dag. Holtaneiki og Got-

uholteiki er ærverdige kjemper som har levd gjennom hundretal av år. 

Mang ei ølskål har nok vorte tømd som offer over røtene deira. Og 

mang ein grautbolle er sett ved stamma på høgtidskveldanr som ei hel-

sing til rudkallen (d.v.s. han som rudde og bygde garden.) Kunne des-

se trea tala, ville det vore gildt å lyde på. I Slettemeås-skogen i Ordal 

er ei freda søylegran. 
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Skogen 

 

 

 

 

Skogen tok til å vandre inn då innlandsisen drog seg attende. Dei mest 

hardføre treslaga kom fyrst: Det var dvergbjørk, kvitvier og brisk. Så 

kom den lysegrøne fjellbjørka på neverleggene sine. Fura var like i hæ-

lane. Raun og hegg kom samstundes. Dei meir utoluge treslag som ask, 

alm, eik, løn, lind og fleire med kom seinare. Sist kom grana. Det skal 

vera omlag 6 000 år sidan. Ho er hardfør mest som fura. 

Det er myrane som fortel dette. Myrane har laga seg etter istida. Dei 

kan vera fleire meter djupe. Tek vi ein tverrskurd av ei djup myr og 

granskar jordlaga nedover til botnen, finn vi ei lagdeling. Djupast nede 

er der lauv av dvergbjørk og kvitvier og nåler av brisk. Der finst også 

korn av blomstermjøl frå desse vokstrane. I lag høgare oppe finn ein 

vanleg bjørkelauv, raunlauv og furenåler. I endå høgare lag kjem lauv 

av eik, løn, alm og andre varmekjære treslag. Fyrst i dei øvste laga finn 

vi nåler, frø og mjølkorn av gran. 

Skogen set sitt særmerke på bygda. Han breier seg over moane, oppet-

ter liene og innover heiane. Dei mørke bartrea og dei lysare lauvtrea 

skapar ei blanding som er vakker. 

Berre over dei høgaste fjellryggene maktar ikkje skogen å fylgje med. 

Skog-grensa er omlag 900 meter over havet. Bjørkeskogen veks endå 

noko høgare. Skogen voks lengre opp i høgheiane i eldre tid. Det kan 

ein sjå av tyrilæger ein finn i myrane. Kanskje ei «attegløyme» av ei 

storfure enno trassar heivind og hardver. Men i dei siste femti åra har 

medelvarmen stige 1/2 grad C, og fjellskogen går oppover att. Dette 

gjeld særleg bjørk og gran. Kan du tenkje deg kvifor skogen voks hø-

gare til fjells i eldre tider? 
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Det gamle skogbruket. 

Frå gammal tid måtte folk i Kviteseid ty til skogen etter hustømmer. 

Det gjævaste var malmfure. Så trong dei tre til å laga innbu og reiska-

par og ved til varmen. Dei brende kol til smia og tjøre til å stryke på 

pråmar og hus. Tjørekrossar over dørene var vern mot vonde makter, 

og tjøra var også brukt som medisin. Lav og ris var dyrefor. Never 

brukte dei under torvtaka og til sko. (Birkebeinar.) Men som handels-

vare hadde ikkje skogen nokon verdi frå fyrst av. 

Kring midten av 1500 åra vart dei fyrste fossesagene bygde. Folk i by-

ane ved kysten fekk privilegium (einerett) på all saging av tømmer. 

I 1585 var prisen 2 riksdalar for tylfta. Stokkane skulle vera så store at 

ein kunne skjera 7 bord som var 1,5 tomme tjukke av kvar stokk. Då 

måtte stokkane halda minst 15 tommar i toppen. Finn ut kor mange 

centimeter det blir. 

 

At hollenderane har handla i Kviteseid, ber namn som Holland og Hol-

lendarodden ved Kviteseidfjorden bod om. På Kauphamar like nedom 

Kviteseid gard skal også ha vore drive handel med hollenderane. 

Det var fugeskogen som stod høgst i pris den gongen, for mest alt tøm-

mer gjekk til sagbruka. Bøndene i Kviteseid og grannebygdene skulda 

brukseigarane for at dei nytta den vanskelege fløytinga gjennom 

Vrangfoss som påskot til å pressa ned tømmerprisane urimeleg. 

I 1795 blir det losna litt på dei strenge løyva for sagbruksdrift. Eldste 

sagbruket vi kjenner til i bygda, er truleg Ole Bloms sag i Vråliosen frå 

omkring 1804. Året 1860 vert eit merkeår. Då vart sagbruks-privilegia 

tekne bort. No var det fritt for alle å kjøpe, skjera og eksportere (føre 

ut) tømmer. 

I åra framover blir fyrste tresliperia bygde. Skien får fyrste sliperiet i 

1871. Arendal får sitt fyrste i 1874. 
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Øksa var viktigaste reiskapen med hjelp av kleppen og seinare vende-

haken. Det trongst sterke nevar og seige rygger skulle det bli noko av 

tømmerhogsten. I matkveldene var det «å kveikja seg opp» på ramsvart 

kaffe og skråtobakk. Når vart tobakken og kaffien tekne i bruk her i 

bygdene? Ofte måtte stokkane køyrast i haken med Brunen eller Blak-

ken. Stundom var det å hakakøyre og renne same stokken opp til fleire 

gonger før han nådde fjorden. Gjekk det an å koma fram med hest og 

slede, laga dei sleper på vinterføre. Slepene var ofte så bratte, at dei 

måtte bruke 2 meievreistar og to toppvreistar, og endå måtte det vera 

godt vreistbit. Vidjevreistar - vridde av småbjørk - brukte dei frå fyrst 

av. Seinare kom lekkjevreistar av jern. Sleden dei køyrde på kalla dei 

stubbeslede. Skulle dei over myrar og vatn som var tilfrosne, sette dei 

under ein etterslede. Namn som Ettersledmyri og Ettersledbakken for-

tel om det. 

Tømmerfløyting nedover elvane har vore drive i lange tider. I gardsso-

ga kan ein lesa om ei rettssak i 1676 mot ein mann på Moen i Dalane. 

I vitneførsla høyrer ein om «elvebrøyting» (tømmerfløyting) i Dalaåi. 

Renninga for ofte stygt med tømmeret. Somme av tømmerskota var 

hengjetratte og fulle av berg og stein som slo svære flak av mang ein 

stokk. Når så tømmeret kom ned til fjorden, så skulle det på «fot» (på 

vatnet). 

Frå fyrst av ringa dei tømmeret i svære tekstar. Desse fekk dei i sig ut-

over fjordane med hjelp av mannemakt og årar. Straumen var også til 

god hjelp. Seinare fekk dei slepebåtar med damp-maskin til å dra. Så 

vart tømmeret slept ut over fossar og fosse-stryk til det endeleg nådde 

Skien eller Arendal. 

Då slusene var bygde ferdige 1892, (Bandak-Norsjøkanalen 1887-

1892) tok dei til å klubbe tømmeret. 

Klubbane sende dei ned slusene ein for ein. No trong dei ikkje tenkje 

på anten Ulefoss, Vrangfoss eller andre vrange fossar. 
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Det nye skogbruket. 

I dag har vi eit maskinskogbruk. Bulldozarane arbeider seg innover 

skogane og lagar traktorvegar og skogsbilvegar. Boremaskinane kjem 

til hjelp når berg og storstein kjem i vegen. Traktoren og vinsjen har 

meir og meir teke plassen til Brunen og Blakken. Tømmerskota gror 

att, men skogsbilvegane tøyer seg lengre og lengre inn over skogar og 

heiar. For at dette skal vera mogeleg, vert ein del av dei pengane som 

skogsdrifta kastar av seg haldne tilbake. Skogeigaren får dei attende i 

form av tilskot til vegarbeid, grøfting, skogplanting o.s.v. Ein kallar 

dette investeringspengar. 85% av investeringspengane i dag går til 

skogsvegar. 

I 1973 vart det i Kviteseid bygt 11 941 meter skogsbilvegar. Ved ut-

gangen av 1973 var det 178 266 meter skogsbilvegar i bygda. Saman-

likna med dei andre bygdene i Telemark blir det ein femteplass. Av 

traktorvegar var det i slutten av 1973 208 880 meter. Det vart ein and-

replass etter Notodden 

Utanbygdes eigarar har 28% av skogvidda i Kviteseid. På halvparten 

av flatvidda i bygda veks det skog. Men boniteten (kvaliteten av jorda 

og vokstervilkåra) er svært ulik. 

 

Bonitet 1 ca. 5% 

Bonitet 2 ca. 11% 

Bonitet 3 ca. 34% 

Bonitet 4 ca. 33% 

Bonitet 5 ca. 17% 

 100% 

Kvifor trur du at dei no høgg skogen slik at det vert store snauflater? 

På slike snauflater skyt det fort opp lauvkratt. Kva kan grunnen vera at 

mange har i mot bruk av kjemiske sprøytevæsker for å drepa dette 

lauvkrattet? 
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Ser ein på mekaniseringa, hadde ein i 1973 for skogdrift: 

Motorsager 240 stk. 

Traktorar 50 stk. 

Skogbrukstraktorar 6 stk. 

Vinsjar 61 stk. 

Taugbanar 4 stk. 

Bulldozarar 7 stk. 

Boremaskiner 7 stk. 

Gravemaskiner 14 stk. 

Hestar 41 stk. 

 

Den samla inntekta av skogen i Kviteseid dette året (1973) var 4,9 mil-

lionar kroner. Då reknar ein med både salstømmer og ved, både bartre 

og lauvtre. Av kommunane i Telemark var det Skien, Drangdal, Not-

odden og Nome som hadde større inntekt av skogane sine enn Kvi-

teseid. 

I 1930 åra vart det årleg grave 35 000 meter grøfter i skogane i Kvi-

teseid, medan ein i dei siste åra kan rekna med kring 1500 meter grøf-

ting i året. Det er over 10 000 mål grøfteverdig mark att, helst myr som 

ligg under 600 meters høgd over havet. Likevel kan ein seia ein no må 

vera varsam med vidare grøfting. Det gjeld balansen i naturen. Eit 

døme er fuglane. Maten til mange fuglar er insekt, larver og anna små-

krek som lever sitt liv i myrar, sumpar og vasspyttar. Blir myrane grøf-

ta, misser fuglane næringsgrunnlaget sitt. 

Skogplantinga har auka. Frå 1945 og utover vart det planta kring 1500 

planter årleg, men i dei siste åra har talet gjennomsnitteleg lege på 200 

000 planter om året. Det har vore litt opp- og nedgang, særleg på grunn 

av turre vårar. Har du planta skog? 

Om ein del år er det desse plantefelta og alle dei sjølvsådde plantene 

som er skogane i Kviteseid. 

Framtids-skogane. 
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Freda hus 

 

 

 

Her er mange gamle, vakre og særmerkte hus i Kviteseid. Men berre 

ein del av dei er freda. Få bygder har fleire staute stabbur. Alderen på 

husa er ofte ukjend. Somme av dei er gjerne mykje eldre enn eit tilfel-

dig årstal som er skore inn. Nokre må vera frå før den store mannedau-

den (Svartedauden) i 1349. 

Eit prov på så høg alder er lafteteknikken dei brukte før dette nifse tids

-skiftet i soga vår. Folketalet minka svært etter pesta. Det gjekk lang 

tid etterpå før det trongst å byggja nye tøm-merhus. Då hadde byggje-

måten vorte ein annan. 

Her fylgjer ei liste over dei freda husa som er i privat eige: 

1. Loft på øvre Goruholt. (Må vera frå før Svartedauden). Etter seg-

na utskorne av treskjeraren Jon frå Vinje. Årstal: Over døra 

1773. Utvendes 1775. 

2. Loft og bur på Lundevall. På loftet står årstalet 1786. På buret 

står 1785. 

3. Hovudbygning, bur, låve, stall. Kviteseid gamle prestegard. 

4. Stovebygning og loft. Stova oppført i 1770. På loft og bur er 

same treskjerarstilen som på Goruholt. Vesterdal. Dalane. 

5. Loft på Sandland. Brunkeberg. Kanskje frå fyrste halvdelen av 

1600 talet. 

6. Loft på Kolltveit. Asgrend. 1790. Øystein Midbru skal ha bygt 

loftet og laga utskjeringane. 

7. Loft på Haugland i Brunkeberg. Alder ukjend. Fyrste høgda skal 

ha blitt brukt som likbur. 
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8. Loft på Håtveit. Morgedal. Kanskje frå fyrste halvdelen av 1500 

talet. 

9. Interiør med seng. Moen i Dalane. 

10. Loft. Åse Åsgrend. Det ber årstalet 1787. Skurden er av Øystein 

Midbru. 

11. Stovebygning. Donstad. Morgedal. Truleg slutten av 1700 talet. 

Dekorasjonar av Olav Langerud d.e. 1812 og Knut Mevastaul i 

1850. 

12. Loft. Loupedalen. Sandlandgrendi. Bygt i 1792 av Lars T. Ou-

versekre. Skurden er av Karl Jonson Svanajord. Stod då på Sva-

najord i Ordal. 

13. Loft. Sandåker. Morgedal. Ber årstalet 1762. Dette var freda hus 

i privat eige. 

14. Kviteseid Bygdetun. 
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Om kyrkjene i Kviteseid 

 

 

 

 

So rodde dei fjordan  

so køyrde dei strondi  

so reid dei lian 

so vassa dei sundi. 

 

Og heggeliljune 

dubba i bakkan, 

på kyrkjegolvtiljune 

inn svinga stakkan. 

(Aslaug Vaa) 

 

Til Kviteseid gamle kyrkje kom folk for å lyde messa, høyre nyhende 

som vart kunngjorde på kyrkjebakken og ikkje minst for å råke skyld-

folk og kjenningar. I den pietistiske tida var det strenge straffer for ik-

kje å gå i kyrkja. (Gapestokk og tremerr.) 

Dei gamle kviteseidingane bar våpen med seg. Men desse laut dei setja 

frå seg i skruvet. (Våpenhuset) Det er gangen utom kyrkjedøra. Ingen 

måtte bera våpen i Guds hus. 

«På vangen der reiste de Kirken av Sten,  

den første i Telernes Dale.» 

Slik syng Landstad i diktet om Kviteseid. Dei lærde er samde om at 

gamlekyrkja er ei av dei aller eldste kyrkjer i Telemark. Harry Fett set 

byggetida til styringsåra av Sigurd Jorsalfare (1103-1130) Ho er vigsla 

til St. Olav. 
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Til Kviteseid prestegjeld høyrde Nissedal, men det vart skild ut som 

eige prestegjeld i 1810. Ytre Flåbygd, som opphaveleg høyrde til Kvi-

teseid, vart i 1845 førd over til Bø og sidan til Lunde prestegjeld. 

Kyrkjefolket kom roande sunnantil heilt frå Flåbygd og fjordane oppet-

ter. Nordantil kom dei også roande. Lårdølstøi er enno eit namn som 

talar om det. Frå Tørdal kom dei over heiane med Dyrskard og liene 

ned. Frå Vrådal kom dei ned Kviteseid-kleivane. Mange kom innantil 

Sundbygdi. Ved dei gamle kyrkjene er alltid ein stad som heiter Para-

dis. slik er det her også. Paradisekra ligg ved sida av hovudvegen nord-

om kyrkja. Kanskje 70-80 tusen menneske har funne kvile rundt gam-

lekyrkja fram gjennom tidene. 

Brunkeberg kyrkje er bygd i 1790. J. M. Lund skreiv i 1758 om den 

gamle stavkyrkja som stod her til 1790. Ho skulle Tigga litt meire midt 

på kyrkjegarden enn kyrkja no. Ho er nemnd i 1349 og i 1359. Segna 

fortel om ei kyrkje som skulle stå lenger ned mot Groven, også kalla 

Kyrkje-Groven. Denne eigedomen var kyrkjegods til 1861. På Åmtveit 

i Brunkeberg ligg ein stein som heiter Tresko-steinen. Her la dei tre-

skorne att, og gjekk på kyrkjeskorne fram til Brunkeberg kyrkje. 

Så tidleg som i 1395 stod det ei kyrkje på Roholt i Vrådal, men når ho 

vart bygd veit ein ikkje. I «hyrdebrevet» frå biskop Eystein til vrådøla-

ne det året, gjev han dei 10 dagars tilgjeving om dei går til kyrkje. Det 

finst gravhaugar nær ved så her kan ha stade gudehov før kyrkja blei 

reist. 

Kyrvestad, eller Kyrvestaul som det no heiter, ligg på heiane mot Lår-

dal. Segna seier det var ei heil grend. Det var jamvel kyrkje her. Ho 

skal ha stade på Haugstaul. «Ja, den muren,» sa gamle Olav Sjausel frå 

Lårdal, «det er den gamle offerstaden. Der låg dei på kne og bad.» 

På Kyrvestaul var eit kalveskinnbrev etter siste eigaren som var ei jen-

te. Jamvel «munkeskrift» skal ha vore funne der. Kyrvestad sokn vart 

lagt øyde etter store mannedauden (Svartedauden) blir det fortalt. Seg-

na synest kvile på historisk grunnlag. ein kan enno sjå dei høge åker-
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reinane. Namnet Kyrvestad må vera gammalt gardsnamn. Det må vera 

frå vikingtida, seier Alexander Bugge. Ikkje langt unnan ligg staulane 

Krossdalsmyrane og Nivelkinn. I eit gammalt stev heiter det: 

 

No skuggar soli i Øyfjell  

og bort ivi Raudsidnutan, 

dei leier inn bruri på Nivelkinn 

det fylgjer to kåte gutar. 

 

I ein annan variant av stevet heiter det Austnå i staden for Nivelkinn. 

Dei kalla det Brunkebergskogen før mellom Brunkeberg sentrum og 

Seljord. I katolsk tid må det ha vore tettare bygt der enn no. Då låg det 

eit kapell som var vigd til St. Laurentius (Lavrans) på høgaste Brunke-

bergskogen ved Vigdesjå. Dette skriv biskop Jens Nilsson om i visitas-

bøkene sine side 389. (1595) 

I Kilen kapell vart det sett opp ein original preikestol. Han var laga av 

ein diger innhol askestuve frå Åmtveit i Brunkeberg. Etter segna skal 

ein av dei gamle prestane ha mana den vonde inn i han den gong stu-

ven var tre. 

Det blir fortalt om gudshus på andre stader i bygda også. Kanskje det 

er det dei i katolsk tid kalla krosshus. Det var små hus attmed vegen 

der ferdafolk og pilegrimar kunne gå inn og beda bønene sine. Slike 

hus er det enno i katolske land. 

Les meir om kyrkjene i Kviteseid i heftet «Kviteseid Bygdetun» som 

er gjeve ut av Kviteseid Bygdetunlag i 1972. 
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Nokre idear til arbeidsopplegg 

 

 

 

Forming: 

Pappmasje, plastiform eller leire. Hontonittplate. Lag ein dal med is-

bre, endemorene (Sjå biletet annan stad i heftet.) Legg småstein i til 

vandreblokkar. Bruk dekkfarge. Isen får kvit farge. 

Større gruppearbeid: 

På ei finerplate ritar de opp Kviteseid med land og vatn. De kan også 

berre ta ein del av bygda t.d. det soknet der de bur. 

Måla sjøar og mindre vatn blå. Den dyrka marka får grøn farge. Kva 

kan ein lima på for å gje inntrykk av skog, tru? 

Fjell og heiar var vel best om ein kunne bygga opp så dei vart høgre 

(leir, pappmasje). Skulle de ha nokre steinar av ulike bergartar 

(kvartsitt, gneis, granitt, sandstein) kunne dei fellast inn på dei stader 

der slike bergartar finst. 

Kanskje de har steinprøver frå skjerp eller gruver. Sjå etter i heftet av 

Dons om gruver og skjerp i Kviteseid kvar steinane må fellast inn. 

Kvar er høgaste toppane t.d. dei som er over 1000 meter. Kva bergart 

er det i Storegrønut eller i Hægefjell? Har de steinar frå desse storkul-

tane, så kan de fella dei nedi for å markere fjellet. Men her er mange 

andre høge fjell også. Tak så dekkfarge og mål moserabbane, heimy-

rane og fjellskogen. 

Ved alt gruppearbeid gjeld det å finne ei god arbeidsdeling. Alle i 

gruppa bør vita kva deira «jobb» er. Så langt råd er bør «jobben» høve 

for den som får han. 
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Dramatisering: 

Dei fyrste veidefolka. Yngre steinalder. Bruk fantasien. Kan du tenkje 

deg bygda utan hus, vegar eller dyrka mark? Urskogen voks, villdyra 

vandra, fisken vakte i vatna. Kva vanskar møtte desse folka som kom 

til eit strok der ikkje folkefot hadde trødd? Lag ei samtale med mange 

«roller». Prøv å spela «stykket» ute. 

Statistikk: 

Til venstre ser du døme på tre måtar å lage statistikk på: Kurve, dia-

gram og grafisk teikning. Ser du i heftet, er der mange statistikkar både 

om folk og fe, om hage og jord og skog o.a. som du kan bruke. Men 

grafisk statistikk har mange fleire måtar å framstillast i enn desse tre 

som er vist i denne boka. Set i gang og finn nye måtar du. 

Gå på «namnejakt» i eit område: 

Kva finn du ut om arbeidslivet, om ferdsle på land og vatn, om 

dyrking, om dyre- eller folkenamn, om busetjing ut frå dei stadnamna 

du har samla? Kor mange av namna i denne boka har du høyrt om? 

Veit du i tilfelle kvar dei ligg? Sjå etter husmannsplassane som står i 

Bygdesoga. Du bør vel velja dei som ligg nærast heimstaden din. Prøv 

om du kan finna nokre av dei. Korleis kan ein finna husestaden når 

husa kanskje er borte for mange år sidan? 

Stutte og lengre utferder: 

Intervju: Dei bør planleggast godt. Du må ha mest mogeleg klårt for 

deg kva du vil spørje om, korleis du vil forma ut intervjuet, Kvifor du 

gjer det slik. 

Døme: 

Eldre skogsfolk kan fortelje om skogsarbeidet før, kanskje om dyre- og 

voksterlivet. Korleis arbeidet og arbeidslønene var, og korleis dei end-

ra seg i deira tid. Gode og mindre gode sider ved skogslivet før og no. 

Slik kunne ein også spørja om livet og arbeidet på garden med våronn, 

slått og skurdonn, med høgtider, leik og moro. 
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Utferd til bygdetunet: 

Gruppearbeid. Teikne kvar sine reidskapar og skrive om kva dei vart 

brukte til. Men det er ei heil rekkje ulike yrke i ei bygd, yrke som kan 

ha å gjera med jord, skog, hage, husdyr, handverk, verkstad, industri, 

meieri, bakeri, transport, handel, kontor, hotell, avisarbeid, administra-

sjon, bank, skule, kyrkje o.s.v. 

Ja, dette var ein del idear for å setje deg på glid. 

Tilleggsmerknad: 

Medan ein er på bygdemuseet kan ein også teikna Flekstveitstova inne 

med peis og bord og skåp og anna innbu. Ein kan også gjesta gamle-

kyrkja som ligg like bortom bygdemuseet. 

Hjelpekjelder: Kviteseid bygdesoge. Avskrift av ein husmannskontrakt 

og ein føderådskontrakt. (Statsarkivet). 

Samleverket I manns minne. Daglegliv ved hundreårsskiftet (Oslo 

1967) 

Semmingsen: Husmannsminner, 

(Oslo 1960) 
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Soga om ein gard 
Emneopplegg for 8. klasse i ungdomsskulen 

 

(Klasseundervisning, ekskursjon, gruppe- og einskildarbeid) Læraren 

må få tak i den litteraturen og det kjeldematerialet som trengst, og syte 

for å stensilere opp det elevane treng. 

1. time Innføring i emnet. (i klassa) 

Motivering og planlegging av arbeidet. 

2-3 time Kartlegging av garden i dag. 

Ved eit besøk på garden skal elevane som klasse, i grupper eller kvar 

for seg løyse desse oppgåvene: 

I. Teikne inn på eit kartriss husa på garden, dei viktigaste åkrane og 

engene og beitet. Set på namn. (For alle elevane) 

II. Gruppe og einskildarbeid: Spør ut folka på garden og få greie . 

på: 

a. Kor stor jordvidd har garden? Er det fleire enn eit bruk? 

b. Kvifor er gardstunet plassert her? Kva blir dei einskilde husa 

brukte til? Kor gamle kan dei vera? 

c. Kva dyrkar dei på garden i dag? Kva finst det av husdyr? 

d. Kva slag jordbruksreiskapar blir nytta? Kva tid fekk dei fyrst slå-

maskin, traktor, silo, mjølkemaskin på garden? 

e. Kor mange menneske har arbeidet sitt på garden? Kor mange av 

dei er leigde arbeidsfolk? 

f. Høyrde det husmannsplassar til garden? Kvar låg dei i så fall og 

kva heitte dei? Prøv om du får teikne dei inn på kartrisset. 

g. Høyrer det skog til garden? Er der særleg fiskerett? 
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h. Eig garden staular? Har her vore staulsdrift? Dersom det er ned-

lagd, kva tid skjedde det? 

i. Har der høyrt kvern eller sag til garden? Får du i tilfelle plass til 

dei på kartet? 

j. Finst det fortidsminne (gravhaugar, gamle hustufter) på garden? 

Teikna dei i så fall inn på kartet. Kan du finne ut andre ting som 

var verdt å få greie på? 

 

4 time. Den eldste gardsoga 

Klasseundervisning: Læraren må fortelje om ulike typer av gardsnamn 

og alderen på dei. 

Elevane får delt ut eit stensilert kartriss over bygda eller grenda med 

dei elste gardsnamna førde på. Kva tidsperiode høyrer «garden» vår 

til? 

Læraren gjer greie for fortidsminne frå bygda. Han kan fortelja om 

Svartedauden og kva fylgjer den fekk for «garden vår» og for bygda. 

 

5-7 time. Garden i nyare tid 

Opplegget her kan ein gjera enklare og stuttare ved å leggja mindre 

vekt på skriftlege kjelder der det er brysamt å skaffe desse. 

III Eigedomstilhøva. 

a. Kven åtte garden t.d. i 1647,1723,1801,1875 og kven eig garden 

i dag? 

b. Har garden vorte dela opp i fleire bruk? Når var det? Kva kan 

årsakene vera til at han vart dela opp i fleire bruk? 

IV Gardsdrift. 

a. Kan du finna ut kva dei dyrka og kva dei hadde av husdyr på gar-
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den for 50 år sidan? Avling og buskap i dag? 

b. Finn ut når det vart bygd meieri i bygda. Kva tid fekk bygda køy-

rande veg? 

c. På bygdemuseet kan du sjå og teikna av gamle reiskapar og ting 

som vart brukte på garden. Forklar sidan og vis bruken av dei for 

dei andre i klassa. 

V Folka på garden og på husmannsplassane. 

a) Studer ein husmannskontrakt og finn ut: Kva rettar og plikter 

hadde husmannen? Kva tid var talet på husmenn størst? Kvar vart 

det av dei norske husmennene? 

b) b) Studer ein føderådskontrakt og finn ut: 

Kva kosthald hadde føderådsfolka? Kva fekk dei frå garden, og 

kva måtte dei kjøpe utanfrå? 

Kven var det som kunne få føderåd? Korleis vart det sytt for dei 

andre t.d. husmenn og leigefolk? 

 

8. time. Presentasjon og vurdering. 

Elevane legg fram resultata av arbeidet for klassa. Det kan vera heilt 

eller delvis. Elevar og lærarar vurderar arbeidsmåtar og resultat. 
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