
SKIPSHELLEREN 

For vel 7000 år sidan var STRAUME

ein av dei beste – om ikkje den beste –
veideplassen i Hordaland.
Steinalderfolket som busette seg ved
Skipshelleren, skjøna truleg ikkje kor
heldige dei var. Mellom dyngjene med
stein og bein som arkeologar grov fram
i 1931–32, fann dei reiskapar og avfall
frå fangst og matstell. Frå dette mate-
rialet har arkeologane stava seg
fram til livet ved straumen. 

Viltmengdene var truleg mykje større
i steinalderen enn no, men mange av
artane dei jakta på,er framleis å finna

ved Straume. Rikdommen på laks var ei av
dei viktigaste årsakene til at naturens mat-
kammer var så velfylt nettopp her.All laks
som skal opp i Vosso, må passera Straume,
og passasjen er så trong og grunn at fisken
lèt seg fanga med enkle reiskapar – også av

andre fiskarar enn dei tobeinte. Der laksen
sumde føre, følgde fjordselen etter. Og om
ikkje steinaldermenneska orka eta meir laks,
kunne dei byta han ut med fjordsel på mat-
setelen. Ein velvaksen steinkobbe veg sine
vel 100 kilo,nok til matfest for ein heil klan
i fleire dagar.Det var likevel mest ungsel som
vart fanga. Det tyder på at kobben hadde
kasteplass på stranda nær Skipshelleren.

Det er funne restar etter 48 ulike fugleartar
i beinmaterialet.Den fiskeetande silanda må

ha hatt særs gode vilkår ved utløpet av ei
stor elv som Vosso. For silanda var gjerne
smolten som er på veg ut i havet, viktig.
Også mange andre mindre fiskeslag fann
godt om næring i det grunne brakkvassom-
rådet med mykje straum. Det finst silender
ved Straume i dag òg, men neppe så ut-
breidt som i steinalderen.

Steinalderfolka åt mykje saltvassfisk,og bein-
funna viser at fiskeslaga var dei same som i
Veafjorden i dag: sei, torsk, lyr, lange og
hyse. Større endringar har det nok vore
mellom pattedyra på land.Fleire beinfunn av
villsvin i det utgravne materialet vitnar om eit
varmare klima enn i dag.Dei som budde ved
Skipshelleren, jakta på elg.Restar etter bjørn
og ulv vart òg funne.Hjortesteik var populært
den gongen som no, og heile 69 % av bein-
restane frå kjøtvilt kjem frå hjort. Folket
kløyvde med omhug røyrknoklane for å få
tak i mergen,knuste kjevebeina for den søte
tann-nervas skuld og drakk sikkert blodet
medan det var varmt og rykande.Det har ikkje
alltid vore mykje hjort på desse kantar.
Tidleg på 1900-talet var hjortebestanden i
Hordaland temmeleg låg, og slike periodar
kan det ha vore mange av opp gjennom åra.

Korleis dei jakta på bjørn er uvisst,men tru-
leg var dette sett på som farefull verksemd.
Ved Skipshelleren kunne dei likevel føla seg
temmeleg trygge når dei skulle sova. Den
gongen stod havet 13–14 meter høgare enn
no, og då var det berre ein veg som måtte
vaktast mot uvedkomande inntrengjarar.
(Sjå også KVH s. 334).

Straume
NATURHISTORISK VEGBOK. RUTEDELVAKSDAL NORDHORDLAND

Frå slutten av 1800-talet og tidleg på 1900-talet vart store mengder stein frå brot langs
Sørfjorden og Veafjorden frakta til Bergen.Verksemda er for lengst slutt, men vaksdalstein
frå Skreien, Hananeset og Stamnes vil for all tid pryda mange kjende bergensbygg og gater.

Skreien
På bilturen frå Vaksdal mot Stanghelle er det mange som har lagt merke til dei store,
fine flatene i fjellet ved SKREIEN (biletet). I fleire periodar, frå slutten av 1800-talet til første
del av 1900 talet, vart det her teke ut skifrig grunnfjellsgneis til bygningsformål (T43).
Etter at jernbana kom i 1883, vart det enklare å få transportert steinen til Bergen.
Steinen i store bergensbygg, som Vestlandske Kunstindustrimuseum (1896), Den Nationale
Scene (1909) og Jernbanestasjonen (1913) (biletet under t.h.), er frå Skreien. (Foto: Svein Nord)

VAKSDALSTEIN TIL BERGEN

Teikning av korleis det kan ha sett ut ved
Straume for 7000 år sidan. På biletet ser ein
mellom anna havørn, elg steinkobbe, oter 
og silender. (Kjersti Hjelmeland Brakstad)

Vertikale sprek-
kar i fjellet
langs Bolstad-
fjorden, som
her like nord for
Dalseid, kan
gjera vegen 
rasfarleg. Den
smale vegen
frå Dalseid til
Eidslandet er frå
1930-åra og er
eit teknisk
kulturminne
av stor verdi.
(Foto: Svein Nord)


