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TEMA: Embetsmennene T61, Jektefart T89
KART: K438

HESTHAMAR, nokre kilometer nord for Utne, er ein av dei eldste soren -
skri vargardane i landet. I 1637, knappe 50 år etter at sorenskrivar -
embetet var skipa i 1591, kjøpte almugen i Hardanger denne garden av
futen Lauritz Johnsen på Torsnes. Frå 1659 budde sorenskrivarane her,
i vekslande periodar, fram til 1790. Då vart Helleland ved Lofthus
«skrivargard» (R 392).

SORENSKRIVARGARDEN

Hesthamar vart kjøpt til bustad for
sorenskrivaren, kanskje for å få
han meir sentralt plassert i Har -

danger, kanskje for å sleppa å betala leige.
Vanlegvis var det ein gard i offentleg eige
– krongods – som vart utlagd til dette
føremålet, og bygdefolket skulle be tala
leiga, den såkalla skrivar tollen; eigentleg
løna til sorenskrivaren. Men skrivar tol len
måtte dei betala like fullt, bøndene i
Ullensvang, trass i denne investeringa,
og dette vart årsak til ein årelang strid.

Ikkje alle sorenskrivarane budde på
Hest hamar. Innimellom stod garden ledig
og vart pakta bort, men i 1720 busette
JENS FABRICIUS seg her og bygde nytt
vånings hus i 1723. Det er denne byg -
ningen som står i dag. Fabricius´ etter -

følgjar, J.S. FLEISCHER, som residerte på
Hesthamar frå 1733-75, bygde truleg litt
på denne bygningen og fekk meir rom
på loftet. Kanskje er det han som sette
ark på hovud fasaden. Det er 1700-talets
stilar som pre gar Hesthamar: dører og
listeverk i regence og rokokko, til dels
også av ein eldre ba rokktype; ein av dei
mest autentiske gamle embetsgardane på
Vestlandet. I 1775 over tok SØREN
SCHELDERUP garden etter Fleischer, som
kjøpte Grovendal på Voss og flytta dit i
1775 (R346). Schelderup heldt eit gjest -
fritt hus på Hesthamar, men etter hans
død gjekk gar den ut som embetsgard.
Etter nesten 200 år, i 1970-åra, har
staden fått attende litt av sin gamle status,
mønster gyldig sett i stand av bergens -
filosofen ARILD HAALAND.                 ❑

JAKOB ALVSÅKER (1848-1934) er ein typisk
representant for småbrukarane og jakteskip pe -
rane i Hardanger. Han var av ei slekt med
lange tradi sjonar i fraktefarten. Faren og ein av
brørne hans åtte alle fartøy og «dreiv sjøen»,
som dei sa. Jakob var 15-16 år då han fekk
seg hyre første gong på jakta til ein av far -
brørne, og berre 18 år gammal kjøpte han
skøyta «LYNA», i 1864, og vart skipper på eiga
skute. Han skaffa seg snart eit større fartøy, og
med jakta «FAMILIEN» (til høgre) gjorde han
mange handelsferder.

Som jakteskipper var han i røynda ein om reisande handelsmann.
Han drog dit det var pengar å tena på frakting eller varekjøp.
Vinters tid segla han mykje på Lofoten og kjøpte opp torsk. Somme år
tørka han fisken på berga der nord, men det hende like ofte at han
førte lasta til Hardanger og tørka fisken på svaberga heime på
Alvsåker. Den ferdige klippfisken selde han i Bergen og Kristian -
sund. Han spesiali serte seg elles på «landmandsvarer», som han kjøpte
direkte av bøn dene langs heile vestlandskysten. Varene fann av set -
nad hjå skips hand larane i sørlandsbyane. Ofte hadde han trelast i
retur til Stavanger og Bergen. I vanskelege år, med låge prisar heime,
gjorde Jakob ferder til Austersjøen med sild og heimatt med korn.

STEINKROSSEN
På Hesthamar, eit stykke ovanfor fjorden,
står enno i dag ein steinkross (T36).
Segna seier at denne stein krossen skal vera
reist til minne om lag mannen SIGURD
BRYNJULFSSON på Aga (®385, ®389).
Han om kom under ei sjø reise på Samla -
fjor den, truleg i 1302. Der liket dreiv 
i land, vart steinen reist, med ein kleber -
steins kross  på  toppen.  Denne  segna  er 

ned skriven alt i 1626,
av JONAS SKONVIG,
ein presteson frå Skåne -
vik som var ein av OLE
WORMS medhjel parar 
i arbeidet med det store
runeverket. Det gjev oss
grunn   lag for å tru at
inn haldet er å lita på.
Sjølve steinen er av «graa
Kamp» og var 7 alen
høg. Kle ber steins kros sen
vart nedriven midt på
1800-talet og er tapt.
Gravsteinen over Sigurd
Bryn julfsson er i dag 
i Ullensvang kyrkje
(R392). 
Steinkrossen er teikna
av Jonas Skonvig, 1626.

HARDINGAR PÅ SJØEN

ULLENSVANG RV 550. HARDANGER

Hesthamar 

Hardanger Gjestegard,Ytre Alsaker –
ny næring under gamle tak.

Bilete frå 1980-talet.


