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KULTURHISTORISK VEGBOK. RUTEDEL

TEMA: Byggjeskikken T115, Bedehuset og lekmannsrørsla T141

Frå skriftlege kjelder veit vi at garden GULLBRÅ var i bruk tidleg på 1600-talet. Apostelkyrkja i Bergen åtte
jord her som dei bygsla bort, men noko av jorda var alt på 1600-talet i privat eige. Eksingedalen høyrde då
til Modalen kyrkje   sokn, som låg under Hamre prestegjeld. I 1723 hadde framleis Apostelkyrkja eigedomar her,
og Ivar og Lars var brukarar.

På slutten av 1700-talet var det
vorte fleire sjølveigarar på Gullbrå,
og tidleg på 1800-talet åtte alle

bruka rane gardane sine sjølve. Då hadde
gard- delinga utvikla seg steg for steg til
eit klyngjetun, og dette stod ved lag
heilt til utskiftinga i 1957. I 1959 vart
Gullbrå-tunet registrert og oppmålt, slik
at vi har god dokumentasjon om dette
uvanleg interessante tunet. I dag er dei
fleste av bygningane som framleis stod i

1957, borte eller ombygde, men enno
står det bygningar frå det gamle tunet. 

Husa på bruk nr. 3 er bygde i hop av
ei stove på høg kjellar, «Steinstovo», og
ei tradisjonell grindverksløe. Behovet for
å kunna gå innanhyses mellom bu stad -
huset, løa og floren, er lett å forstå når
ein tenkjer på dei tunge snø vintrane i
denne fjelldalen. Høge stein murar og
svære kantstilte steinheller som verna husa
innanfor, har vore nød vendige når snøen

låg meterhøg i tunet.
Skikken med å ha
husdyr i kjel laren
under stova, for å
ut nytta varmen frå
husdyra, kjenner 
vi også frå andre
snørike regionar.❑
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LEKMANNS-
HOVDINGANE

FRÅ LAVIK
Få har hatt meir å seia for det kulturelle
og kristelege livet i Hordaland enn Lavik- 
slekta frå Eksingedalen; den lange og
tronge fjell dalen i Vaksdal. Mest kjende
er ANDREAS LAVIK (1854–1918) og
NILS LAVIK (1884–1966). Andreas
Lavik var hovudarkitekten bak skipinga
av DET VESTLANDSKE INDRE MISJONS -
FORBUND i 1898. Han var òg politikar
og stortings mann for Moderate Venstre
ein periode. Personleg hadde Andreas
Lavik eit sterkt fridoms ideal. Lekmanns -
hovdingen frå Eksinge dalen let seg ikkje
styra av nokon.

Brorsonen Nils Lavik tok opp arven
etter onkelen. I mange år var han emissær
og sekretær i indremisjonen, seinare over -
tok han som styrar av Bibelskulen i
Bergen. I 1933 vart Nils Lavik sett øvst
på lista til det nyskipa Kristeleg Folke -
parti og vald inn på Stortinget. Kulturelt
hadde han eit opnare syn enn Andreas
Lavik. Nils Lavik var ihuga målmann.
Hjå han gjekk kris tendom og norskdom i
eitt. Typisk nok var den einaste utdan -
ninga han hadde, eitt år ved den kriste -
lege Framnes ungdomskule og eitt år ved
den frilynde Voss folke høg skule. 

Jamvel om han sat 20 år på Stortinget,
vart Nils Lavik ingen retteleg politikar.
Betre likte han seg på friluftsmøte ein fin
sommardag, med ein nasjonalkledd fest -
lyd og med songboka i handa. 

Daove-stova, Gullbrå. 
Snitt gjennom stova, vetlastova og løa. 

Flor og sauefjøs ligg under bustadromma.

HALSRINGAR FRÅ HØVIK
Ein dag i 1941, då bonden på HØVIK heldt på med våronna, fekk han brått 4 sølvhals -
ringar som hang i hop, på harva. Ringane er laga av tvinna sølvstenger og  mellom kvar
tvin ning er det lagt tynne, dobbelsnodde sølvtrådar. Halsringane kunne låsast med ein
hektelås. Storleiken på dei varierer frå 11,8 til 14,8 cm i diameter. Kva var så meininga
med å leggja desse kostesame sølvsakene i jorda?

I vikingtida var sølv det vanlege betalingsmidlet, gjerne utforma som vridde eller fletta
armringar og halsringar. Desse vart nytta som smykke, men var eigentleg ein formue i
kontant metall. I urolege og usikre tider har ofte eigaren prøvt å løyna verdiane sine. Denne
sølvskatten har opphavleg vore gøymd i myr mellom to hamrar, ikkje langt frå ein veg, der
eigaren visseleg tenkte å koma attende. I 1000 år låg dei i jorda, før dei igjen såg dagens lys.


