
På sørsida av Askøy, like vest for Bergen, ligg STRUSSHAMN. Den lune vågen
er ei av dei beste hamnene ved By fjorden, i leia mot sør. I seglskutetida
kunne hamna vera full av bergenske og utanlandske fartøy som låg og
venta på høveleg vind. Gamle fortøyingsringar frå 1687 vitnar enno om
dette. Strusshamn var karantenehamn for skuter som kom inn leia
med det gule pestflagget i masta.
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TEMA: Kremmerleir T105, Tettstedene T110
KART: K440, K446

Etter forordninga i 1648 om «Skyds -
færd til Lands og Vands, samt Gjæst -
giverier i Norge» vart det også lagt

ein gjestgjevarstad her. Hovud bygnin gen,
som truleg skriv seg frå 1700-talet, stod
fram til 1993, endra og ombygd, men fram-
leis med ein dåm av gammal velstand.
Bygningen hadde ei fritt ståande søylerad
over to etasjar i hovudfasaden, men på
J.F.L. DREIERS penne teikning ser vi gjest -
gjevarhuset med stort valmtak ved sida
av eit sjøhus som i dag er borte. På gjest -
gjevar  staden var det ein livleg bytte -
handel, og tala i medisinalrapportane over
kjønns sjuk domar er dei høgaste i Søndre
Bergenhus Amt.

Den første kyrkja vart bygd her i 1741,
som ei annekskyrkje under Dom kirken.
Lakse våg og Loddefjord høyrde under
Struss hamn sokn; Loddefjord heilt fram
til 1915. Den gamle kyrkja i Struss hamn

brann i 1861, men ho vart gjen reist i 1864,
lenger sør. Også denne kyrkja brann, i
1966, og vart bygd opp att i 1969.    ❑

INDUSTRISTADEN
STRUSSHAMN

I 1804 sette HANS NIELSEN HAUGE
og venene hans opp eit møllebruk i
Struss hamn, og utover på 1800-talet var
gjest gjevaren samstundes møllebestyrar.
Mølle bruket utvikla seg til å verta ei
sentral forretningsmølle for maling av
auster sjø korn som dei bergenske kjøp -
mennene im porterte. Som dei fem andre
Askøy møl lene vart også mølla i Struss -
hamn driven av bergenske møllar meistrar.
Då vervseigar RASMUS ROLFSEN frå
Elsesro kjøpte mølla i 1879, sette han
inn ein turbin i staden for det gamle
vasshjulet. I 1909 avvikla bergensfirmaet
M.G. RIISØEN mølle bruket og selde
drifts  bygningane og vass rettane til ARNE
JOHANNESSEN, som flytte sin shoddy -
fabrikk dit frå Årstad. Dette var i mange
år ei hjørne steins bedrift i kommunen, ei av
dei fremste i Skandinavia innanfor denne
bransjen. I 1980-åra vart produk sjonen
av vikla.

HUSMANNSPLASSEN
TRÆET

Bergenskjøpmannen JAN VON DER LIPPE
var den siste eigaren av heile FOLLESE
gard. I 1756 selde han eigedomen til fem
av leiglendingane. Dei andre brukarane i
bygda vart bygselmenn under dei nye
eigarane. Bruket TRÆET vart delt i Nordre
og Søndre Træ. Den siste bygselmannen i
Træet var KRISTOFFER RASMUSSEN og
kona hans, ANA. Då Kristoffer døydde i
1955, hadde han ingen livsarvingar. For
å sikra husa på den gamle husmanns -
plassen og dei fine natur kvalitetane i
området, vart Follese heim bygd lag skipa.
På eigedomen er det vånings hus, saueflor,
naust og jord kjellar. Den gamle hus -
bunaden i stova frå slutten av 1700-talet
gjev oss eit lite nær bilete av levekåra til
ein fiskar og småbrukar rundt år 1900.
På veggen heng original teikninga «En stril»
av HANS DAHL.
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Strusshamn

Strusshamn var kyrkjestad og den naturlege
samlingsstaden for eit stort omland. 
Biletet syner kyrkja som vart bygd i 1864.

Hussmannsplassen Træet.

Den gamle gjestgjevarstaden i Strusshamn
brann ned til grunnen hausten 1993.

Strusshamn 
i byrjinga 

av 1800-talet. 
Penneteikning av J.F.L.Dreier.


