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TEMA: Byggeskikken T115, Jektefart T89

Bortsett frå opplysninga om tys -
karen er segna nær san ninga når
det gjeld bruksdelings prosessen i

Færavåg. Kven som bygde storstova er
ukjend, men den karen som først hadde
heile Færavåg, og sidan delte garden
mellom to søner, var LARS JACOBSON
(f. på 1580-talet), son av lågadelsmannen
JACOB SLEE i Uggdal.

Ættlingane til Lars Færavåg åtte alle
dei fire bruka i Færavåg like fram til
kring 1810. Då kjøpte ein mann frå
Kvam det eine bruket. Han må ha løyst
ut medeigarane til den gamle stor stova i
Færavåg, flytta henne om lag 100 meter
mot sørvest frå gamletunet der ho no
står, og korta stova ein del inn. Attåt
stovehuset i nord vart det sett opp ein
løebygning. Rekkjetunet i Færavåg fekk

altså si form tidleg på 1800-talet, men
det representerer utan tvil ein eldre bygge -
skikk. I tunet står det også ei mindre
stove bygd i hop med eldhus og skytje,
og eit stabbur. ❑

NORDLANDSFART OG 
AMERIKAPENDLING

Som alle vestlendingar tok tysnesingane
del i fisket etter sild vinterstid; eit fiskeri
som kom og gjekk i periodar gjennom
hundre åra. Ein slik periode byrja tidleg
på 1800-talet. Vintersildfisket la byg dene
tomme for mannfolk på ettervinteren, år
etter år.

Ein del tysnesingar hadde kring 1850
skaffa seg jaktefartøy som dei dreiv silde -
oppkjøp med. Då det vart slutt på silda
på 1870-80-talet, gjekk flåten med jakte  -
fartøy i aukande grad inn i den såkalla
Nordlandsfarten, som tysnesingane domi  -
nerte i lang tid.

Tysnesgutar som voks opp på 1890-
talet, byrja i aukande grad  i utanriks sjø-
fart, etter nokre sesongar på Nordland.
Det  var helst i Amerika dei samla seg, og
då med Brooklyn som base for ameri kansk
sjøfart. Utvandringa til Amerika frå Tysnes
før 1890 hadde vore liten i høve til det
som kom seinare. Dei første offisielle ut -
vand rarane teikna seg hjå presten i 1854.
Frå 1890-talet av er lang pendlinga til
Amerika eit særtrekk som ikkje er kjent i
granne kommunane. Denne næringstil pas-
singa hadde si hovudtid mellom 1900 og
1950, men dei siste pendlarane gav seg
så seint som kring 1970. 

Mange tysnesingar vart sjøfolk og offiserar
i den amerikanske lyst-yacht-flåten. Dette
var millionærane sine leiketøy, og store
pengesummar fann vegen heim til Tysnes
gjennom denne «luksusfarten». Tysnes -
ingane dominerte den amerikanske lyst -
yachtflåten i mange år.

ENGEL VAGE (1875-1944) – eller
«Coacoanut John» – som han vart kalla,
var rekna for å vera den dyktigaste
yachtskipperen i Amerika. Han likte best
å ha tysnesingar som mannskap, og mange
unge gutar fekk sitt første arbeid hjå han
i det nye landet.

DET GAMLE REKKJETUNET

Storstova i FÆRAVÅG vart bygd i 1599. Segna fortel at ein tyskar kom til
Færavåg og bygde stova. Han delte jorda mellom dei to sønene sine.
 Dei delte i neste omgang mellom sine to søner, slik at det i alt vart fire
like store bruk på garden. Og alle huslydane budde i same huset, 
heitte det. Dei heldt til i kvar si krå, og kring åren midt på golvet.

Nausta og sjøhusa i Færavåg viser at fisket
har vore viktig i gardshushaldet.

I tunet på Færavåg ligg stova frå 1599 til høgre på biletet, bygd saman med løa. 
Midt i rekkja ligg stabburet og til venstre ei stove samanbygd med eldhus og skytje.
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Færavåg 

Hjulhuset som framleis står på Hovdanes, 
er eit lite nærbilete av energiforsyning 
i eldre tid. Vasshjulet gav kraft til fleire
verksemder på garden, med lange
reimoverføringar, mellom anna til tresking. Langpendling 

til anna arbeid
enn sjøfart. 
Vi ser her
tysnesingar 
på grøftegraving 
i Minnesota.


