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Tettstaden på BOLSTADØYRI fekk si form kring midten av 1800-talet, men
her har det frå gammalt av vore ein møtestad; tingstad og handelsstad.
Gjestgjevarstaden går attende til andre halvdel av 1600-talet, og 
i førre hundre år var Bolstadøyri ein av dei største landhandlar -
stadene i Nordhordland.

Gjestgjevarbygningen på Bolstad øyri
i dag er frå 1830-åra, eit sym me -
trisk empirehus med valm tak. Den

eldste delen skal vera frå 1663. På slutten
av 1600-talet slo NILS P. HJERMAND seg
ned her som gjestgjevar. Han var borgar
i Bergen, men hadde ikkje kongeleg be -
villing. I 1702 fekk HENRIK WEINWICK
bevilling til å driva som gjestgjevar både
på Vossevangen og på Bolstadøyri. Den
gamle tingstova ligg like ved gjestgjevar -
bygningen.

Både vesser og vassvøringar møttest på
Øyri når dei skulle på byferd. Tradi -
sjonen fortel at dei skipa «bylag» eller
«båtlag» og leigde seg ei ostraskute eller
vossaskute (R336). Denne lasta dei med
smør og ost og andre varer. Med lagleg
vêr kunne eit slikt bylag ro til Bergen på

2-3 dagar; i motvind kunne framreisa ta
ei heil veke.

Ved fjorden på Bolstadøyri ligg fram -
leis den gamle postbryggja. Det er planar
om å  byggja opp att eit sjøhus som stod
like ved, for å nya opp att tradisjonen med
sjø ferdsla til og frå vossebygdene.       ❑

SJØVEGEN 
FRÅ VOSSEBYGDENE

Frå mellomalderen og fram gjennom
hundre  åra veit vi at vegen ned dalføret til
Evanger, «vossernes dalføre», over Evanger     -
vatnet til Bolstad og ut Bolstadfjorden, var
den sentrale sjøvegen og byvegen for vos sin  -
gane (R336). I leidangs skipnaden skulle
«Vossa veldi» – vossebygdene og Vassveri –
også rusta ut langskip. I eit mellom alder -
brev frå 1398 er det nemnt at vosse bøn -
dene skulle byggja eit nytt leidangsskip
på Bolstad. Kjølen skulle vera 30 alen
lang, og kvar mann på Voss som betalte
kongen skyld og skatt, skulle vera med
og dela utgiftene.

Vi skal ikkje heilt avvisa den tanken
at leidangsskipa i mellomalderen måtte ha
ein opplagsplass nedanfor den grunne
Bolstad straumen, særleg i vinterstider, når
Bolstad  fjorden fraus til. Då er det nær -
liggjande å tenkja på vågen ved Skips -
helleren (R334).

Sjøvegen over Bolstad var også den
faste reiseruta for tingreisene. Etter for -
ordninga av 1784 hadde embetsmennene
rett på fri skyss. Bøndene hadde skyss plikt,
som kunne vera til stor plage. Ved den
nye skysslova av 1816 vart friskyssen
avskaffa, og det vart skipa faste skyss-
stasjonar. Men alt gjest gjevaren på
Bolstadøyri i 1757, CHRISTOPHER
ANDERSEN, informerte futen om at han
«maatte holde Skuder og Baade parat
for hver kommende og farende ...».

Så sentral var denne samferdsla, at då
den nye tida kom med dampskip og faste
rutetider, vart Bolstad ein av stoppe -
stadene i ruta inn Sørfjorden. Men først
måtte Bolstad straumen gjerast djupare.
Fabrikk eigar JOHAN JEBSEN i Ytre
Arna sette i 1864 dampskipet ARNE i
fart mellom Ytre Arna og Bergen, og i
1868 vart ruta lengd inn til Bolstad. I åra
fram til Vosse banen vart opna i 1883 var
denne damp skipsruta hovudsambandet
mellom Bergen og vossebygdene.

Seinare vart D/S VOSS, bygd i 1870,
sett inn i ruta på Bolstad. Evanger fekk
også eit dampskip som trafikkerte Evanger  -
vatnet: D/S EVANGER, bygt i 1877,
same året som den nye ARNA vart bygd.
Denne båten gjekk i mange år i rute på
Bolstad. Bygdene langs Oster fjorden fekk
båten OSTERØ i 1880, og Ole Bull
Damp skibs selskab sette OLE BULL i
fart i 1884 på Sørfjorden og Bolstad -
fjorden. Seinare vart desse sel skapa slegne
saman til «Indre Nord hordland Damp-
båtlag L/L» (T76).

POSTVEGEN TIL CHRISTIANIA
Den gamle postvegen mellom Bergen og Oslo (R356),
gjekk over Bolstadøyri. Frå Bergen låg vegen over
Nattland, om Grimen og Lange dalen til Indre Arna
og Tunes, så inn i Sør fjorden til Stanghelle, vidare over
land til Dalseid og over Bolstadfjorden til Bolstad øyri.
Garden Tysso ved Bolstadfjorden var postgard. Når det
var utrygg is på fjorden, tok postføraren ruta over
Fyresfjellet og til neste postgard, Horvei. I sommar-
halvåret gjekk postferdsla inn Evangervatnet, men når
det var meinis her, måtte posten ta ein annan veg;
frå Horvei, opp den bratte STORESTIGEN, over Bjørgo
og Brunborg til Evanger. Begge desse strekningane,
Tysso- Horvei og Horvei-Evanger, er i dag fine tur -
vegar (T84).

Bolstadøyri kring hundreårsskiftet.

Storestigen.
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Gjest gjevar byg ningen.


