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TEMA: Kremmerleier T105, Frå monumentvern til miljøvern R415
KART: K440

HARDANGER FOLKEMUSEUM vart skipa i 1911 (R415). At museet vart plassert på Utne,
for tel mykje om kommunikasjonane i dette fjord distriktet enno så seint som kring 1900.
Det var først i 1977, då staten og Hordaland fylkes kommune overtok det økonomiske
ansvaret for museumsdrifta, at Hardanger folkemu seum for alvor vart eit distriktsmuseum for
heile Har danger-regionen. Då vart museet flytta dit det ligg i dag frå ei tomt sør for
sentrum, der ferje opp stillingsplassen er. Sjøbruksmiljøet er flytta frå Utne-fjøra, saman med
handelsbua til SJUR SVARTVEIT; den siste gamle landhandelen i Ullensvang. Bygningane
måtte vika plassen for eit av dei tunge trafikkanlegga i vår tid, som har øydelagt så mange
fine historiske miljø. I dag er museet ein sentral institusjon i det konsoliderte Hardanger og
Voss Museum.

STRANDSTADEN
Der Hardangerfjorden deler seg i fjord -
armane inn til Granvin, Ulvik, Osa,
Eid fjord og Odda, ligg Utne; ein gammal
gard med eit usamansett naturnamn som
enno ingen har klart å tyda. Utne ligg
sen tralt i leia langs Hardangerfjorden, og
det er nok ikkje tilfeldig at det vart lagt
ein gjest gjevarstad her. Men det var nok
tingstaden  frå 1728 som la grunnen for
den seinare strandstaden. Skipreidetinga
flytta gjerne frå gard til gard, og dei nye
gjestgjevar stadene etter forordninga av
1648 overtok dette ting haldet, der det
høvde. På Utne-tinget møtte bønder frå
Røldal til Kjepso ved Ålvik, og dette gav
god omsetnad for gjestgjevaren. Det er
sann synleg at «Ting stova» ved hotel let
vart sett opp kring 1730. Truleg er det
JAKOB WINESS som hundre år seinare, i
1828, bygde det staselege tohøgda vånings  -
huset i empirestil, halvvegs opp «Sjoa -
vegen», då han overtok handels verk semda.
Denne bygningen, som i dag vert kalla
«Brochhuset», heitte heilt fram til 1900-
talet «Jakobshuset» eller «handels staden»,
til skilnad frå gjestgjevar staden nede ved
fjorden. Og slik veks strand staden fram
utover på 1800-talet. Frå 1830-åra aukar
turisttrafikken; i 1836 kjem Hardangers
første postopneri her, og Utne hadde post -
føringa til Eide i Granvin heilt fram til
1861, då den første damp skipsruta
Bergen-Odda vart opna.

Då sersjant PEDER LARSEN BØRSEM frå Strandebarm var «entlediget» i 1721,
etter Den store nordiske krigen, gifte han seg med bergensdama
ELISABETH SCHRØDER og slo seg ned som gjestgjevar på Utne, med
bevillingsbrev frå stiftamtmannen dagsett 29. oktober 1722.

Av opplysningar på tinget i 1739
går det fram at Peder Børsem
hadde «gjort store Omkostninger paa

fornødne Gjestgiverie, Huser at opbygge».
Truleg er dette den eldste delen av Utne
hotel i dag. Gjestgjevaren  fall frå alt i
1735, og gjestgjevarstaden vart over teken
av «Elisabeth Sallige Peder Børsems Enke».
Futen meinte at det ikkje var nødvendig
med noko vidare krohald, korkje

«for den Reisende eller for Almuen ... thi
for den Reisende er der ingen Hafn, og Al -
muen kan baade Sælge og Kiøbe hvad de vil
ved Gravens Giestgiverie, som ickun er 1 kort
Miil derfra».

Men gjestgjevarstaden vart ikkje ned -
lagd. I 1789 vart JOHANNES SVEINSSON
WINÆS gjestgjevar. Han var jakteskipper
og dreiv handel og frakte fart med eige
fartøy; korn, salt og alle slags «Fornøden -
heder». Utne vart den sentrale handels -
staden i Indre Hardan ger, og i 1828
over tok dei to sønene hans verksemda:
JAKOB som handels mann og JOHAN som
gjest gjevar. I 1829 vart det oppretta
skyss ta sjon her, og gjestgjevaren fekk

stasjons haldet. Gjeste boka, som enno er
på ho tellet på Utne, viser at mange
kjende per sonar har nytt godt av gjest -
fridomen her; P. CHR. ASBJØRNSEN,
KRISTOFER JANSON, ADOLPH TIDEMAND
og EILIF PETERSSEN. Johan Winæs vart
gift med TORBJØRG UTNE, eller «Mor
Utne» som ho vart kalla. Ho sto for
drifta i 70 år, frå 1833 til 1903, og ho
var den som skapte det første hotellet i
Hardanger. ❑

HARDANGER FOLKEMUSEUM

HARDANGER RV. 550 ULLENSVANG

Utne 

«Brochhuset» – handelshuset.

Gjestgjevarstaden på Utne kring 1900.

Utne Hotell i dag – ei eiga kulturstifting –
med eit eksteriør prega av sveitserstilen mot
slutten av 1800-talet. 


