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FORORD. 

Museums- og historielaget for Haugesund og bygdene har 

i de første lO år det har eksistert hatt sin fulle opgave med å 

skaffe økonomi·sk basis for museumsarbeidet, skaffe lokaler 

og drive en systematisk innsamling. Det har ikke vært høve 

til å befatte sig med litterære opgaver i nevneverdig gra·d, i 

de lO år er det bare sendt ut et par mindre publikaEJjoner. 

I anledning lO-års jubileet har vi imidlertid dristet oss til 

å utgi dette skrift, ut fra den opfatning at museumHarbeidet 

ikke bare består i innsamling og opbevaring, men også i å 

s·pre videre en del av den kunnskap S'Om gransking på de 

forskjellige områder som hører inn under muse .lmtsvirksom

heten gjr. 

Det betyr et økonomisk offer for laget og det'S knappe 

midler, men vi håper til gjengjdd å vekke interessen for 

museumsvirksomheten også for dette di1strikt, slik at det kan 

bli stadig stØrre tilslutning til opgaven. Og opgaven er å 

lære vår forhistorie og kulturhistorie bed1 e å kjenne, og å 

samle og opbevare ting av kulturell intere �5e på de forskjel

lige områder. 

Styret. 



Gamle køyregreidor i l(armsund. 
l 

Det er ikkje so svært lenge sidan ein fekk den slags køyregrei
dor som ein brukar no. Kjerror og sledar med tralehjul kom fyrst 
i bruk etter at ein hadde fått skikkelege vegar; og det var ikkje 
fyvr enn i attanhundrad og femti-seksti-åri. Hovudvegen frå 
Haugesund ti'l Ølen vart bygd i 1558-64 o.g hovedvegen frå 
Haugesund til Sveio i 1864--69. Og i 1864-66 fekk dei fyrste 
bygdevegen i Tys:vær. På Sør-KannØy var det so tidleg som i 
1830-åri tvo bygdevegar frå Skudeneshamn og nordyver, ein på 
austsi'da og ein på vestsida av Øyi. Og ikring 1850 skal det ha 
vore samanhangande veg frå Skudeneshamn til Salhus. Desse 
bygd·evegane på KarmØy var bygde utan offentleg tilskot. I 1858 
søkte Skudenes herad' um fylkestHskot' til bruby.ggjing, og d'et heite 
i �søknad·en at bygdane »har lidt og fremdeles lider meget under 
trykket av to a1ddes uhensiktJsmes'Sige veianleg«. Det kann soleis 
sjå ut til ait ve:gane ikkje har vore so spræke; og i 1870-77 vart 
det bygt hovudveg frå Skudeneshamn til Haugesund. Men dei 
gamle KarmØy-ve.gane har likevel vore s:o gode at folk på KarmØy 
tok til å få seg kjerror med tralehjul ikring 1850. På :fastlandet 
fekk dei ild(je tralehjuil fyrr hovudvegane kom. Det var nok gamle 
vegar på fastlandet og; solei!s ein frå Haugesund og nordyver til 
Sveio og ein frå Hauge,sund: og inn yver til Ølen; men det var berre 
gongevegar eller klyvjevegar. Attmed Fa.gerheim i Skåre ligg enno 
den gamle brui yver Dubber.såi. Det er ei s1or hella og ho er berre 
1,07 m breid på ·det smala,ste. 

Køyre:greidone .dei hadde fyrr vegane ·kom, var herre kjerror 
·og sil.edar s·om vart nytta til gardsarbeidet. Men sosnart vegane 
kom, fekk folk seg ikkje berre meir moderne sledar og møkkjerror; 
men dei fekk seg og stolkjerror og snøkanar. Dei fyrste stolkjer
rone feid( dei frå Austland'et. Det varde heller ikkje lenge fyrr 
den fyrtste giggen kom. Det var yverrettssakførar Voss som kjØpte 
den. Voss sette ·seg ned� ·som sakførar i Haugesund i 1865. 

Um det kom nye kjerror og sle,dar i bruk, so gjel{k i:ld(je alltid 
dei gamle slagi ut av bruk med ein gong. Men det har minka på 
dei etterkvart. 
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A. KJERROR. 

Dei kjerrone dei hadde her fyrr veg:ane kom, var det treå�s på 
og heile stokkahjul. Skjekene gjekk heilt bak under kjerra, so d:ei 
gjo:flde tenesta ·som. meiar og. Ei n kund'e difor ikkje vi ppa kjer
rone; m,en det var dør bak, og so grov dei lasset or med grev eller 

. greip. I meiane var det innfelt tvo eller tri flØyte ;1) og yver dei 
låg botnen. Botnahor:di var neide fast i fløyti med trena.glar. Det 
var alltid flat og tett botn i kjerrone. Ein brukte des,se kjerrone 
til å køyra sæta - mØk - i .  

Storleiken på kjerrone var umla.g den san1e som på kjerrone 
no; helst var d:ei kanskje noko mindre. Dei har soleis vore ikring 
1,30 m lange og 80 cm breidie frå karm til karm. Karmane var ein 
30-35 cm hØge. Dei var bundne i hop i hyrnone me�d vidjor eller 
tog, og so var dei sette ned på fira uppstandarar som var nedfe.J.de 
i meiane. Av d es,se upp·standarane stod d:et ein inne i kvart hyrna; 
og karmane var bundne fast i ·dei med' dei sa.me vi djone eller togi 
s1om karmane var i hopbundne me,d. Kjerredøri var og bunden 
fast; og når dei skulde tØrna lasset, løyste dei ofta,st døri berre på 
eine sida. I det hyrna ·d.Øri ikkje vart lØyst, gjekk uppstandaren 
stund:om eit par tumar ovum karmane, for at dei kunde hengja 
hestetaumane på han. 

Kjerrehjuli var arbei de av tri stoldmr som var dublunga ihop. 
Det var alhid tri stold{_ar i hjuli for at holet ti l åsen skulde vera 
m:Udt i den midtre stold(en. Storleiken på hjuli var det s:o ymse 
med. Det vanlege var at dei var ein 60-70 cm hØge; men dei 
kunde og vera upp til ein meter og vel so det; og so var dei ei n 
10-15 cm tjukke. Hjuli var ild(je banda. Dei vart ·difor nokso 
snart slitne, og dei var ikkje alltid so runde. Det var heller i kkje 
byrsing i hjuli. Og etterkvart som åsen og holet i hjulet vaTt 
slitne, vart d'et meir og meir s�lark; og hjuli skeivla inn under 
kjerra. 

Kjerreåsen var rund og gjekk rundt på same tid som hjuli 
gjeld( rundt på åsen. I tvermål var åsen ei n 10-12 cm. Han 
var fa:stsett i meiane med klavar av ei kjerunningar eller vi er. 
Deese klavane var ein 3-4 cm tjuld(e, og endane på dei var 

1) I Utsira og Aakra segjar dei ein fløyte og i Skudenes ein fløyde. Elles beiter 
det eit fløyte i heile Karmsund. I Bokn, Tysvær og Skjold er det surne - serleg 
eldre folk - som kallar fløyti på kjerror og hjulsledar for slær - ei slå -. Deri
mot kallar dei fløyti på meiasledar for fløyter. 
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1 

Fig. l. Krosshjul frå Fjon (Lyngbakken) i Sveio. Fig. 2. Krosshjul frå Hagland 

i Skåre. Fig. 3. Steinslede frå SundfØr ( Glette) i Skjold. Fig. 4. Torvslede frå 

Kringeland i Skjold. Fig. 5. Torvslede frå Steinsnes i Skåre. Fig. 6. Underburdslede 

frå Lønning i Tysvær. Fig. 7. Høyslede frå Tømmerdal i Skåre. Fig. 8. HØyslede 

frå Buaviki i Skjold. 
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Fig. 9. Vedaslede frå TjelLveit i Vats.. Fig. 10. Vedaslede frå Kringeland i Skjold. 

Fig. Il. Mokslede frå Tømmerdal i Skåre. l<'ig. 12. Mokslede frå Flatnes (Askildsviki) 

i Skjold. Fig. 13. Mokslede frå Kringeland i Skjold. Fig. 14. Hjulslede frå Steinsnes 

i Skåre. Fig. 15. Høyslede frå Kringeland i Skjold. Fig. 16. Iskjelke frå 

SundfØr i Skjold. '\ 
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stempla upp i mejen. Istadenfor klave rundt åsen var det stundom 
b erre ein pinne i meien på kvar si,da av åsen, eller det var sett 
ein klamp på kvar sida av å,sen. Utmed endane på åsen var det 
hol tvers :i;gjenom til ein flat tresp.Jint som skulde stå med smal
sida inn til hjulet og hald'a det på plass. 

Når dei køyrde med desse kjerrone, var de i svære til å kvina 
der<s'Om dei ildcje var godt smurde. Det var lysegrut dei brukte 
til �smurning ; o:g ·dei smurde både .der hjuli gjeld{ på åsen og der 
meiane låg n edpå åsen. I Bokn hermer dei etter kviningi av ei 
sovori kjerra : »Kjerne kje him. Kjerne kje him<<. Og i Skåre 
hermer .dei : »Himmel og jord, eige de kje fett. Himmel og j ord, 
eig.e de kje fett«. 

SoVIorne kjerro.r med stold{ahjul, treås, lause karmar, og skjeker 
og meiar i eit had·d'e d'ei i Skåre, på KarmØy, i Bokn, Utsira, 
Før,desfjorden og i ytre Tysvær. Men stort sett er det berre folk 
i 80-90 års al,d·eren som kann minnast d'ei. Dei kom burt sosnart 
vegane kom og folk feld{ seg kjerror n1ed tralehjul. Lengst heldt 
dei seg i B okn og i Ut•sira der dei sist fekk vegar. B åde i Bokn 
og Uts·ira fanst det sovorne kjerror 'SOm var i bruk til ikring 
1 880. I Røvær er det ei kjerra enno som det har vore treås og 
stokkahjul på ; men hjuli og å,sen er burte. Det skal elles vera 
den fyrste kjeæra som kom til Røvær. Åsen har gjenge i klampar 
på meiane. Han s·om no eig kj·e.1Ta - ein mann i 50-års alderen 
- kann ild{j e minnast at ho har vore i bruk. 

I dei indre byg·dane, Vats, Skjold og ein stor part av Ty�vær 
har d'ei truleg ikkje havt kjerror i ganJle dagar. Ganlie folk fortel 
at dei hadde ild{je kjerror fyrr, og dei kann ild(je minnast å ha 
sett kjerroll" med treås og. -stold\:.ahjul. I ytre Tysvær har dei derimot 
havt kjerror ; men det kann henda d'et var i etter måten sein tid 
dei fe•ld( dei. Ein 80 år gamall mann frå Rønnevik i Tysvær 
fortel at han kann godt minna.st de:Q fyrste kjerra far hans feid(. 
Den var det treås og stold(ahjul på. Surne av grannaue hadde, 
og kjerra, og dei og faren gjord·e bytesarbeid med kjerrone når 
dei .skulde køyra ut sæta. 

l Tysvær, Skjold og på sør-KarmØy hadde surne i seinare tid, 
i 1870-80 åri, kjerror med stok:kahjul ; 1nen det var jarnås på 
dei og jarnbyrsingar i hjuli. 

Kva tid kjerror kom i bruk i dei ytre bygdane, er ikkje 
go·dt å vita, men det må vera lenge sidan. I avaldsnespresten 
Knud Leem's norske må1samlingar frå 1 740-åri, utgjevne av 
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Torleiv Hannaa.s, heiter det: »Ei Kiærra (Een Ki ærre) Så kaldes 
i Augvold:snæs Egn Vogn, eller rættere at siige, een Kiste-slede 
med 2 Triller under, som de ldører Møget ud paa Ageren med«. 
Vidare står det: Eit Qveel (Et Qveel) Saa kaldes i Augvol'drsnæs 
Egn et Hi ul, eller Trilde under dend Kiste-slede, hvori Folket der 
kiører Møget ud paa Ager en«.2) Og under ordet å:s. heiter det: »Og 
O'et Tver-træe, som sidder under Bunden paa een Kierre, som 
mand ki ører Møg udi, kaldes e·en Kierre-Aas«. Det er gl·objart 
at ,J:ette er same slaget kjerror ,gom gamle folk enno kann mi nnast. 
At det! skulde vera noko nytt i 1740 åri , då Leem skreiv upp dette, 
er det i ngen grunn til å tru. 

Det er verdt å leggja merke til at i dei bygdane der dei har 
havt kjerror i gamle dagar, segjer folk skjæker - ei skåk -

um kjerres,kjækene. Likeeins talar dei um skjækene på ei n mo
·derne >>slede« med skjæker og tvo hjul. I Skjold og Vats, der 
folk ikkje kann minnast at ·dei had1de kjerror i gamle dagar, segjer 
dei helst kjerr·ediller. I dei ytre bygdane og i Tysvær nyttar dei 
ordet diller - �di ld'er - berre u1n lause di ller, sovorne s·om ein 
brukar når ei n piøgjer eller horvar - plØ·sledilder -. Knut Leem 
har og ord'et dilder - ei {l'ilda - frå Avaldsnes um. »de toe 
Stænger, ·Som gaaer langs Si derne paa Hesten, hvormed hand 
træld�er Plougen«. 

Då d'et vart slutt med stold�ahjuli , var det n1ange som fekk 
seg kjerror med kros,shjul. På desse kjerrone var det oftast naglar 
og beslag av jarn; men det hende at karmane var bundne ihop. 
Krosshjuli var laga av tvo stold�ar ·son1 var lag·de i kros.s med 
ri ngved - solar - mi Ho'ln endane på krossen. Hjuli var ei n 
60-80 cm høge. Som regel var kros·shjuli banda med jarnband 
som var so breide so·m solen på hjuli; :In en det hende og at de i 
var ubanda. Ti l kros,shjuli vart det mest alltid nytta jarnå s; og 
det var d�for byrsing i dei. Oftast var hjuli litt varpa på innsida 
for at dei i ld�je skul·de skura seg på kjerra. Frå Lynghald�en i 
Sveio har museet fått eit par krtos1shjul av ei k Sjå fi g. l. Det 
er tydeleg å siå at dei har vore nytta på treås. Det er ikkje 
byrsing i dei , og dei har i kkj·e vore banda. Eigaren - ei n mann 
i 60-åri - kunde ikkje mi nna·st at dei hadd·e vore i bruk. Den 
fyr,ste kjer ra dei hadde på Urå i Skjold, var det og treås og kros.s
hjul på. Det slral ha vore so ti dleg S!Om ikring 1850. På Hesja 

2} Ordet kvel i tydingi hjul er enno kjent av eldre folk i alle Karmsund-byg

dane; men dei segjer oftast ei kve]. 
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i Tysvær brukte dei til for umlag 4!0 år >Sidan ubanda krosshjul 
med treås. Kro�sshjuli var ei tid vanlege i alle bygdar �so nær som 
i Skåre. Der gjeld( dei yver til tralehjul med ein gong. Berre 
i nord'-Skaare og Røvær _var det nokon få ·som hadde krosshjul.3) 
Sjå fig. 2. Elles var det so i aUe bygdar at tralehjuli kom umlag 
s.am,stundes In ed kro�sshjuli; men litt etterkvart tok tralehjuli yver
hand alle stad er; og no er det so å segja slutt med krosshjuli. 

På kjerrone med' kroSlshjul gjekk skjekene heilt bak under 
kjerra på same måten so�m på dei gamle kjerrone med treås og 
stokkahjul. Ein kaHa dei heile kjer1ror i motsetnad til vippekjerror. 
Seina1·e korta dei skjekene av bak, soleis at dei berre gjekk just 
bakum åS'en, og laga det s:o at dei kunde vippa kjerra på skåk
endane. Des:se kjerrone og kalla dei heile kjerror. Det var berre 
kjerror med lause skjeker og .ser.sldld vippeås som vart kalla vippe
l(.jenror. På Sør-KarmØy og Bokn brukar dei heile kjerror den 
dag idag, både �s.ovorne som dei kann vippa, og sovorne som ikkje 
kann vippast. Men det er alltid' tralehjul på dei. 

B. SLEDAR. 

Av dei gamle sledane er �det tvo hovudtypar, m�eiasledar og 
hjuls·ledar. På hjulsledane er det og n1eiar. Det er det på kjerror 
og. Men på kjerror og hjulsledar kviler meiane på å�s·en og kjem 
ikkje ned på marki eller vegen. Meiasled.ane er det derimot ild{je 
hjul under. Det vetrt dregne på sjølve n1eiane. 

l 

I Åkra og Skudesnes segjer dei ikkje meiasle', men mØyasle'. 
I Utsira, på gardane Hals:eid, Skastad, Kalland �o·g Hagland i Skåre, 
og på gardane Eljerå1s, Tveitaskog o.g Ekrene i Sveio i Sunnhord
land, segjer d'ei megasle'. Der segjer dei og ein meie og tvo megar. 
EHes ·segjer dei meiasle' i heile Karmsund. 

Andre ord for meiasle' er .dragsle' ( i  Skåre, Sveio og delvis i 
Føresfj·ord'en), drågsle' (i Føresfjorden, Tysvær, Skjold og Vats 
og delvis på KarmØy), drågasl-e' (på KarmØy og i Utsira), 1slettsle' 
(i Utsira, Føresfjorden og delvi-s i Skåre og Sveio), slep esle' (i 
Åkra), slebesle' (i Skudenes) og flattslc ( i  Føresfjorden). 

Både meiasledane og. hjulsledane vert dr egne etter droger 
- dråier, dråjer -. Elles i landet - soleis og i Ryfylke og sume 

3) Der var eit par krosshjul på Kvala og; men det var ein mann frå Gismarvik 

som hadde dei. 
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stader i Sunnhordland - har dei og havt meiasledar med bogne 
meiar på same måten s·om på kjelkar. Dess'e kjelkasledane v:ert 
dregne etter diUer. Dette slags' :sledar med bog,ne meiar og 
diller har vore ukjende på våre kantar. I allfaH karm ein ild(je 
no finna nokon som kann :minna·st å ha sett dei. Men i seinare 
tid er det kon1e nokre slike sledar til V at's, Skjold og Tys
vær og likeeins til Ølen i Sunnhordland' med innflutta ryfylkingar. 
Kjelkaslerdane skal vera so gode til å flØyta seg når det er mykje 
snØ; men de i vanlege sl ed ane med droger er my kje betre på sumar
føre og når det er ufØrt. 

Drog - droger. 

Ei drog - dråg - er ei >>skåk« som er laga soleis at den 
atterste enden skal slep a på . marki. I �denne ty din gi brukar ein 
ordet i Skåre, Utsira, på KarmØy, i Bokn, ·storparten av Føres
fjorden og i sØre og ve.stre parten av Sveio. På yversida av den 
atter;ste enden på drogi er det ein oftast sjølvvaksen nwthake, 
nevet, eit droganev.'l som det beiter. - Jfr. keipanev um spissen 
på ein båtkeip -. Tvers yver hegge drogerne legg ein lil{e framum 
nevi ein tverr·stold{, dra·stokken. Etter gamalt s:kuld'e drastokken. 
vera ei aln lang, sa ein mann frå Stakkastad' i Føresfjorden. Men 
so korte dra,st.okkar ser ein aldri. Framum ·drastokken set dei ned 
ein nagle_ - dråganagle - i eit hol i kvar drog. Drastokken står 
då fast millom nevi og droganaglane. På drastokken er d'et i kvar 
ende laga til eit »hovud«, og i dette er det ei skora til nevet. Dra
stokken er laga soleis at han er runda uppyver mot midten, for 
at han lettare skal kunna gå yver stokk og stein. Drogerne med 
påsett drastold{ kallar ein eit par dråier - dråjer - eller berre 
dråier - dråjer -. 

Elles i Karmsund, d. v. 'S. i Vats, Skjol·d, Tysvær og på innsid'a 
av Føresrfjorden, kaHar dei d1rogerne me1d påsett drastold{ for ei 
dråg. Den eine »skåki« kallar d'ei i Vats, Skjold og Tysvær for ei 
drakjinna. Ein og annan segjer ei drakjinn. Denne uttrykksmåten 
i dei indre bygjdane er venteleg ·den eld·ste og upphavlege. For i 
dei ytre bygdane der dei talar uin eit par d�åierr, segjer dei og 
»m.eiasle' me' dråg.« og »hinda sle'en te dtåiå«. Men at dei lenge 
har sagt ei dråg um ei drakjinna o g  dråier - dråjer - eller eit 
par dråier - d'råjer - um det dei inn i bygdane kallar ei dråg, 
kann ein sjå av Knud Leetns norsk'e måJ.samlingar frå 17 40-ari. 
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Der hei ter d'et: »Draajer D: Efter Augvoldsnæs Præste-gields dia
leet de toe Stænger, S!Om gaar fra Sleden langs Siderne paa Hesten, 
hvorved han træld(er Sled1en. Naar Talen er on1 een, siiger mand: 
Ei Draag (Een Draag)«. 

I dei indre bygdane er heller ild(je bruket av ordi dråg og 
drakjinna fast og konsekvent. Det er mange både i Tysvær og 
Skjold og på austsida av Føresfjorden s10m segjer ei dråg og. dråier 
eller eit par dråier på same måten som i dei ytre bygdane. Andre 
segjer ei dråg håd'e um ei drakjinna og um eit par droger. Dei talar 
um hygredråg og vinstredråg. Surne segjer ei dråg um ei drakjinna 
og »ei ferige dråg« um eit par droger. I Føresf}orden brukar dei 
ikkje ordet drakjinua. Surne kjenner ordet men brukar det ild(je 
s.jøJv. I Tysvær og Skjold er ·d:et helst eldre folk som segjer ei 
d.rakjinna. I Vats derimot ·segjer dei unge og ei drakjinna og ei 
dråg ( = eit par .d'roger). Og dei segjer to dreger i ty din gi tv o 
par droger. I Tysvær og på austsida av Føresfjordeu kann ein og 
treffa folk som segjer 1lo dreger. 

Det er i dei bygdane der ·det er noko nemnande skog at dro
gerne med påsett dra·stokk vert kalla ei dråg. Dette heng. kanskje 
s.aman med' at drogerne vert nytta til å køyra timber på, og at ein 
på ·den måten kann rekna .drogerue for eit sjølvstendig køyre
reidskap. Dei legg tjukkenden av timberstokken på drastokken, 
bind han fast og kø yrer tim·beret på den måten. No vert rett nok 
drogerne nytta til å køyra timber på i dei ytre, skoglause bygdane 
og1; men det er meir undantak. 

Hovudfyremålet medl drogerue er å bruka dei for sledane. 
Framme i end'en på kvar sledamei er det set ein nagle - dra
nargle, dranahb - gjenom meien. Oftast vert drana.glane sette 
i nedanfrå, men stundom vert dlei sette i ovanfrå. Drogerne vert 
fastsette på �sleden på ·d'en måten at drastokken vert sett under 
meiane bakun1 dranaglane og hunden fast i meiane med draband. 
Fyrr nytta drei vidjor til draband. I seinare tid har dei hels.t nytta 

. tog eller ,streng. I drarstokken er det oftast tvo hol til kvart draband, 
og ofte er d'et hol i enden på meien og, - mega-e'en som dei 

'""' segjer der d·ei segjer n1egasJe' -. Elles set dei d'rabandet yver 
meien. På Kringela.nd i Skj1old' legg dei ein stokk - la.s·svoH -
yvet endane på meiane og trer drabandi inn på den, soleis at 
det er las•svolleu som held sleden nedpå drastokken. Sjå fig. 4, 
10 og 15. I Sveio let dei ofte drabandet herre gå yver dranaglen 
ro.g il(kje yver mei�n. Sjå fig. 8. 
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Soleis son1 drogerne er laga, kann ein nytta dei same droge•rne 
til allslags sled'ar. Det vanlege er at dei på ein gærd har havt det 
same drogeparet båd'e til hjul·sleden og til·dei ymse sl•ag meiasledar. 

Når drogerne ve1rt utslitne i den enden som slepar på marki, 
plar ein setja lappar - drågalappar - under dei. 

I. 1l1 eiasledar. 

Av meiasleda.r e1r det fleire slag. Sams for dei alle er at dei 
plar vera nok:o breid1are bak enn framme. Det kjem av at meiane 
framme skal liggja yver ·drastokken innum drogerne. Sleden må 
difor vera nokso smal framme. Bak plar av•standet millom meiane 
vera umlag .den same som av.standet miUom drogerne på dra
stokken. 

Meiane er litt hØygde, soleis at dei går yver drastokken framme 
på same tid som den atterste tridjeparten av meiane eller so ·slepar 
på jordi. Når den parten som slepar på jordi, vert sliten, set ein 
lappar - sledalappar - under. 

l. Steinsledar. 

Den enkla,ste eller mest einfel·de meiasleden er steinsleden. 
Den er ihopsett berre av tvo meiar med 5-6 eller fleire flØyte 
yver. Fyrr var flØyti alltid neide til meiane med' trenaglar, og 
det er dei oftast enno; for spiker eller jarnnaglar vil so lett verta 
avbrekte når .s•leden gjev seg under køyring. Sledane plar vera 
frå 1,5 til 2 m lange. Sjå fig. 3. 

2. Torvsledar. 

Torvsleden plar vera burtimot 2 m lang og skil seg frå -stein
sleden med det at det er tunnare vyrke i han, at han er uppbygd 
med hardhein og sneldor, at der er berre tvo eller tri flØyte, og 
at det er lagt botn yver fløyti. 

Av flØyti ligg framflØytet nedpå meiane. BakflØytet kvile1· 
på hardbein ·S'O·m er ein 15-20 cm høge. Dei er stempla ned i 
meiane og upp gjeno·m flØytet og remane d', v. s. dei tV1o ytre botna
hordi. Attmed hardheini, eller eit styld(e frå dei, er det sett 
snel·dor gjenom remane og ne·d tver1s tg]enom meiane. På øvste 
enden av sneldlone, yver s�ledaremen, er det hovud på dei; og i 
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andre enden, under meiane, er sneldone åretta, eller det er bort 
hol frå sida og sett pinne igjenom meien og snelda. Hardbeini 
hdd trykket, og sneldone held sleden ihop. I kvar ende av fram
flØytet, som ligg nedpå 1neiane, er det ei sn.elda so1n går gjenon1 
remen, fløytet og meien. Av og til er det berre tvo fløyte på torv
sleden, men oftast er det tri. Sjå fig. 4 og 5. Stundom - kanskje 
særleg i dei ytre bygdane - er det hardbein under midtfløytet 
o g ;  n1en elles er det vanleg at midtflØytet er or hogd, so·leis at det 
er ein klamp under det på kvar ende, og denne klampen står 
nedpå 1neien. Istadenfor den faste klampen er det ofte lagt ein 
laus ldamp under enden på flØytet. Gjenon1 remen og enden på 
flØytet står det so ei snelda ned i meien på same måten som i 
framflØytet. Når midtflØytet er arbeidt på denne måten, slØyfer 
dei ofte sndda attlned hardbeinet u nder bakflØytet. Sjå fig. 4. 

I Tysvær var fyrr ofte bakflØytet og orhogd, fortel dei, soleis 
at flØytet og hardbeini var av eit stykke. Heile fløyter kallar ein 
dei, og ein kann .sjå dei i bruk enno. Sjå fig. 6. I Bokn har dei 
stun dtom havt ein sjølvvaksen krok i eine enden på bakfløytet og 
påsett hardbein i den andre enden. 

Av og til kann ein finna at det er ei snelda på kvar sida av 
hardheini ha-lvvegs inni dei, og like eins på kvar sida av midt
flØyte med klamp under. Sledane vert då sterkare. Stundom e.r 

det berre attn1ed hardbeini under bakfløytet dell: er tvo sneldor 
på denne måten, andre tider er det berre attmed n1idtflØytet ; men 
stundom er det soleis både på bakflØytet og nudtflØytet. Det er 
særlig i Tysvær dei har forsynt sledane på denne måten med snei
dor like inntil hardbeini ; men ein kann treffa på det eller høyra 
at dei har brukt det i dei andre bygdane og. Når dei had-de heile 
bakflØyte - flØyte og hardbein i eit - var det naturleg å setja 
ei  snelda på kvar sida av og halvvegs inni fløytet for å halda det 
på plass. Sjå fig. 6. Det kann henda det er difor denne skikken 
med ei snelda på kvar sida har halde seg i Tysvær. 

Ordi hardbein og sneldor, i den tyding eg har nytta dei her, 
brukar ein berre i d'ei indre bygdane, d. v. s. i Skjold, Vats og 
Tysvær og i sØraustre parten av Sveio. Elles i Karmsund og i 
ytre steio kaHar dei både hardbein og sneldor for sneldor. Hard-

_,...bein er her eit ukjent o-rd. I Tysvær er det hdst gamle folk som 
segjer hardbein. Dei yngre kallar hardbeini for sneldor. 

Det er og berre i dei indre bygdane dei kallar dei ytre botna
bordi for remar.4) Remane høyrer so å segja med til beingrindi 

4) Sjå note 6. 88 



i sleden, og det er vel difor dei har fått serskilt namn. Dei andre 
botnabordi gjer derimot berre tenesta som botn. 

Rotnen på t:.orvsleden er alltid grisen. Det plar vera tvo eller 
tri botnabord mill om remane. I de i indre bygd ane - Tysvær, 
Skjold og Vats - vert botnabordi ofte sette fast i fløyti med vid
jor, i dei yh·e bygdane deri1not med trenaglar. 

På torvsleden er det alltid karmar. Det vanlege har vore at 
karmane har vore av fira breide bo-rd, eit bak, eit framme og eit 
på kvar sida; og s·o var bordi bundne ihop med tog eller vidjor 
i hyrnone. Karmane var ein 20-30 cm høge og var i dei ytre 
bygdane ofte arbeidde av gamle båthord, då ·det elles var va.nskeleg 
å finna so breide bord. I seinare tid har dei ofte brukt grindar 
av tvo eller tri smale bord til remar og med uppstandarar eller 
okar på upp og n.ed. Grindane plar vera millom 30 og 60 c1n høge. 
Det er serleg i Skjold og Vats og på KarmØy dei har brukt grindar. 
I Skjold og Vats vert grindane sette fast på sleden på den måten 
at okane går ned i holor i slederemane. Sjå fig. 4. På I(armØy 
sette dei helst okane ned i ldampar ·s10·m var fastsette på sleden, 
og so sette dei jarnkrokar på. Karmane derimot vert bundne fast 
i sleden med tog eller vidjor. Det er hol til bandi i ·sidekarmane 
og i sledaremane. Karmane stØdar seg og mot sneldehovudene. 
Stundom bind dei og grindane fast på denne måten. Sjå fig. 5. 

I Tysvær og Bokn har ·dei havt ein eigen måte å setja karmane 
fast på torvsleden. Dei har brukt høge sneldo·r, som dei kallar 
det, bak og framm.e på sleden, ei inne i kvart hyrna. !staden for 
at det dies er eit hovud på sneldone, .stikk desse sneldone ein 
20-30 cm ovum sledaremen, med andre ord so hØgt, eller vel so 
hØgt, som karmen. Dei trengjer kannane nedpå des:Se høge snei
done og trer dei vidjone, som held karmane ihop, nedpå sneldone. 
Dette er den same måten som dei sette fast karmane på dei gamle 
kjerrone. Stundom står dei høge -sneldone ikkje i hyrnone, men 
det er tri hØge sneldor på kvar sida av ·sleden. Då lyt dei ha ser
skillde band og holor i· sidekarmane til å binda ka.rmane fast i 
sneldone. 

Dette med høge sneldor er elles kjent i andre hygdar o.g. Soleis 
fortalde ein gamall mann frå Landa i Vats at det hadde vore i 
bruk der; og ein mann frå Gard i Skåre fortel at far hans hadde 
havt ein torvslede som var arbeid på den måten. Ein annan stad 
på Gard har dei ein slede enno med høge sneldor framme. Bak 
vert karmane på denne sleden bunden fast i sleden med tog. Ein 
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mann frå Årek i Skjold fortalde at han og hadde havt ein slede 
med høge sneldor framme. 

Dei bandti stom ein bind karmane ihop med, o·g dei bandi som 
ein bind karmane fast i sleden med, kallar ein i dei ytre bygdane 
for mØysaband. 

Meis- mØys. 

Ordet meis eller mØys vert her i Karmsundbygdane nytta i båe 
des,se forn1ene; og det vert nytta i fleire tydingar. 

Dei segjer meis på Halseid i Skåre, i Føresfjorden so nær 
som på vestsida av ,sjølve fjorden, i Bokn, Tysvær, Skjold og Vats o.g 
i Sveio. Møys segjer dei i resten av Skåre - d. v. s. praktisk tala 
heile Skåre·-, på vestsida av Føresfjorden, på KarmØy og i Utsira. 
Ein eldre mann frå Kalland i Skåre fortel at då han gje'ld;: på 
skulen, log dei åt einannan avdi borni frå Hålsei'd sa meis medan 
borni frå Kalland sa mØys. Surne eldre folk i sØrvestre Sveio -
MønSitrevoll og Ekrene - �segjer og mØys. 

I Skåre kallar dei ein tonr.slede - meiaslede - for mØys. Til 
torVtsleden - mØysi - høyrer det karm, men ein kallar det 
mØy.s um kannen er av �og. Ein segjer soleis, at ein tek karmen 
av mØy,si, når ein sl{Jal kØyra rot. På same måten brukar gamle 
folk o,rd:et mØys i sØrvestre Sveio, soleis på Mønstrevoll. På Sør
våg i Føresfjorden brukar dei ordet meis i denne tyding. 

På eit S'amanhangande umråde i skifta miHom dei tri herad 
Avald'snes, Skåre og Sveio brukar d'ei ordet meis eller møys um 
ein torvslede - meiaslede - med påsett karm. Dei segjer at når 
dei S'et karmen på ein ·slettslede, vert det mei'S - mØys -. Dette 
umrådet femner um gard.ane nord i Føresfjorden i Avaldsnes 
herad, !S·O langt sØr som iallfall til Skeid'eid og Skre, gardane 
Tø.mme.rdal, Skokland, Kalland, Skastad og Halseid i Skåre og 
g.ardane Eljerås, Tveita.skog og Ekrene i Sveio. Ein mann frå 
Stakka·stad i F Øresfjorden sa at »·dei rigga 'an om te' meis', når dei 
sette torrmeisekarmen på ·sle'en.« 

Surne eldre folk i Utsira kallar karmen på ein torvslede 
- meiaslede - for mØys; men dei segjer og mØys um sleden med 
karmen på. Dei rekna fyrr 12 eller 14 mØysar torv i ein famn. I 
denne tydingi brukar og ein og annan ordet mØys i Nord-Skåre. 

Ein eldre mann i Utsira sa at ei mØys var ein meia.slede eUer 
hjulsled'e med påsett karm. Det same sa ein eldre mann frå Våge 
i A Vialdsnes. Ein mann frå Hetland i Tysvær sa og at ei torrmeis 

90 



var ein meia slede eller hjulslede med karm på; men han la til 
at no kallar dei ei langkjerra med grind for meis. 

I Skjold, og ofte i Sveio og, vert ordet meis nytta um ei grind 
eller ein karm på ein meiaslede eller hjulslede. Stundom vert det 
og bruka um grindane på ein meir moderne slede. Dei segjer torr
meis um grindi eUer karmen på ein · torvslede og høymeis um 
grindi på ein hØyslede. I storparten av Skjold er det berre grindi 
eller karmen dei kallar meis. Men på Årek og Kringeland har 
eg og høyrd dei har kalla ein meiaslede - torvslede - med påsett 
karm for meis. 

I Sveio er det oftast sleden med grindane på dei kallar for 
meis. Dette gjeld a:llslags sledar både meiasledar og hjulsledar og 
moderne høysledar og torvsledar med skjeker og tvo hjul. Serleg 
vert det no bruka um moderne hØysledar med grindar på. Dei 
talar soleis um at dei har fått so og so mange meisar høy. Denne 
uttrykksmåten brukar dei og der dei fyrst no i seinare tid' har 
teke til å bruka grindar på høysledane. 

På KarmØy og i Tysvær er det mange som brukar ordet mØys 
eller meis um ein torvsled'e med grindar og tralehjul. Surne kallar 
og ein moderne hØyslede med grindar for mØys eller meis. 

I Vats, Tysvær, sØr i Føresfjorden - på FosnaØy og ikring 
Tuasta�d - og på Karn1.Øy k.allar surne karmen eller grindi på ein 
torvslede for mei1s eller mØys. Um det er meiar eller hjul under 
sleden er det same. I ·denne tydingi vert ordet mykje nytta i Utsira 
og. I Tysvær, s.ør i Føresfjorden og på KarmØy �segjer surne meis 
eller mØys, um g:rindane på ein moderne høyslede og. 

I Bokn kallar dei og grindane på ein slede - meiaslede og 
hjulslede - for meis; er det tett karm, kallar dei det ikkje n1eis 
men karm. Dei talar um torrmeis og hØymeis. 

På KarmØy - heile Øyi - er det surne som kallar grindar 
og karmar på aUslags arbeid.skØyregreidor for mØys, til og med 
fa'ste kjerrekarmar. Det gjer surne på FosnaØy og; men der segjer 
dei meis. 

I Ytre Skjold kann ein råka folk som kallar dei lause karmane 
ein stundom set uppå kjerrekarmane for meis eller meisar. 

I Vats, Skjold o-g til dels i Tysvær kallar dei ein kasse av tre
grindar, som dei fyrr nytta til å hera torv i på ryggen, for meis 
eller torrmeis. Botnen i desse kassane var oftas:t bunden av tog 
eller bast, men stundom var det trespiler til botn og. I dei ytre 
bygd!ane vert ein sovoren kasse kalla 1orrkasse. I Tysvær segjer 
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og dei fleste torrkasse. På KarmØy - Veda, Eide og Våge -
segjer sume torrkass. Knud Leem har ordet frå Avald·snes i formi 
torvkas. 

I Vats og surne stader i Skjold kallar dei ei grind· til å hera 
holkar på på ryg:gen for mei,s. I Vats kallar dei og ei grind eller 
korg, son1 dei fyr.r brukte a ldyvja i, for meis. I dei ytre hygdane 
klyvja dei i torvka1ssar, eller dei hadde nokon stØrre og sterkare 
grindkassar som dei kalla for ldyvjekassar. Fisk og sild klyvja 
dei i kiper. 

Av alle desse tydingane av o:rdet meis eller mØys står herre 
dei tvo sistnemnde - ryggmeis og ldyvjemeis - i ordbøkene til 
Aasen og Ross. I Knud Leems. Norske målsamlingar frå 17 40-åri 
står ·det .derimot: »Ei Meis ( Een Meis) ·Sa a kald es i Augvoldsnæs 
Egn �en Kiste-Slede, hvori Folket der kiører Tørre, og disliige.<< 
Leem ha.r soleis ordet i tydingi torvslede - meia:sle·de - med 
karm på. På KarmØy har eg råka tvo eldre menn som har nytta 
ordet mØys i denne tydingi. Den eine var frå Haringstad· i Åkra 
og den andre frå Røyrvik på Syre, Skudenes. Grannane deira 
brukte derimot ordet mØys i onnor tyding. 

Ein kann vel gå ut ifrå at den tydingi av ordet meis eller 
mØys som Leem har, er den eldste tydingi av ordet i Karm:sund
hygdane. Der som Avaldsnes, Skåre og Sveio mØtest, har dei halde 
på denne upphavlege tydingi or; kallar ein torvslede - meia
slede - med karmar på for meis eller mØys. I ·storparten av 
Skåre, sume stader i Føresfjorden og i sørvestre Sveio har dei 
lete ordet gå yver på sjØlve sleden. Elles har dei lete ordet gå 
yver på karmane og derifrå til dei ym·se slag karmar eller grindar 
på a1·beidssledar og kjerror. Men ordet har og gått yver til n1eir 
moderne kØyregreidor med grindar på. 

3. H Øysledar. 

Dei m·eiasledane dei kalla høysledar brukte dei både til å 
køyra høy og korn på. Dei var a-rbeide på same måten som torv
sledane; men hØysledane var of tast ikring ein halv meter lenger, 
og det var so å segja alltid tri flØyte på dei. Surne .segjer at det 
stundom var 4 fløyte. I Knud Leems mål samling ar frå 17 40-åri 
beiter det - under ordet flØite - at det var tri flØyte på ein 
hØyslede. EUes var gjerne høysledane arbeide av litt smekrare 
vyrke enn torvsledane; for høysledane vart ·som regel berre nytta 
på heimehøen og ikkje på so uføre rstader som torvsledane. 
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I Vats og Skjold og lengst inne i Tysvær hadde dei alltid grin-
. dar på dei gamle høysledane. Sjå fig. 8. Grindane var umlag l m 

hØge. Ba,k- og framgrindane var arbeide av tvo uppstandarar med 
fleire tverrspilo;r imillom. På s.idegrindane var det ein rem uppe 
og ein nede og so var det tvo eller tri uppstandarar eller stolpar 
s:om ein sette ned i holor gjen om sled.aremen; framme gjekk dei 
heilt ned i meien. Forutan uppstandarane på sidegrindane var 
det trespilor på upp og ned millom remane. I staden for spilor 
had·de dei vidjor i gamle dagar, fortel ein gamall mann frå Vestrå 
i Skjold. I seinare tider har dei ofte brukt tog i staden for tre
spilor. Øverst i hyrnone hatt dei grind.ane ihop med vidjor eller 
tog. Når de i ·skul·de lessa or sleden, tok de i av den eine sid'egrindi. 

Grindane: på høysleden kallar dei i Skjold for meis eller hØy· 
me�s. Elles segjer de i remar, grin dm .. eller karm ar um grind ane. 
I Vats deri'lnot kallar dei grindane for riper eller høyriper. Dei 
talar um si·deriper, framripa og bakripa. Dei loddbeine uppstan
darane og spilone i ripone kallar dei ripe·spiler, og remane uppe 
og nede kallar dei remar. 

På KarmØy, i Bokn, Utsira, Skåre, Føresfjorden og styrste
parten av Ty,svær hadde. dei ikkje grindar på høysledane. Sjå 
fig. 7. Der fengde dei høyet med riva og la det på sleden. Dei 
la tri fengjer i lengdi og tri eller fira i høgdi, sa ein g.amall tys
værbu. Og so knepte dei la,sset med hØytong og hØytongeband. 5 )  
Dei trakka ikkje i lasset ·solei1s som ein gjer no. 

I dei ytre bygdane har dei alltid brukt å setja kornet i rul\:. 
D. v. s. dei ·Set sek'S og seks band saman på åkeren til turk. I 
dei indre bygdane, Vats, Skjold og indre Tysvær, har dei derimot 
brukt å stØyra kornet. Dette kjem av at i dei indre bygdane bles 
det ikkje so mykje som lenger ute, og dei kann difor ikkje rekna 
med å få kornet turt, lUn dei set det i ruk. 

· 

Det syner seg at i dei bygdane der dei har sett kornet i ruk, 
har dlei brukt høysled!ar utan grind.ar; og der dei har stØyrt 
kornet, har dei havt høysledar med grindar. Dette må venteleg. 
hanga saman med den måten dei lesser kornet på. 

5) I Tysvær kallar surne eldre folk høytongebandet for høygrirna. Surne segjer 
tongrfP· Det segjer gamle folk i Bokn og. På sør-Karrnøy segjer eldre folk tong
greilj eller tonggreib urn høytongi og tonggreipetau el1er tronggreibetau urn høytonge
bandet. I Skåre har eg og høyrd surne segja tonggreip og tonggreipetåg eller tonggrei
peband. Og på Våge i Avaldsnes sa ein mann tonggreip um høytongebandet. 
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Når dei skulde la' - køyra inn korn - i dei bygd ane der 
dei ikkje hadde grind'ar på sledane, la dei fyrst eit lag med korn
band på lengst på sleden, soleis at kornbaret på det eine bandet 
låg burtpå det andre bandet, for at dei ikkje skulde spilla korn. 
I resten av lasset la dei bandi på tvers og alltid med stØle ut, so 
kornbaret låg midt i .sleden. Lasset knepte dei med høytong. På 
denne måten gjer ein det no og med d'ei sledane ein no brukar. 
Når dei i dei indre bygdane ladde støyrd korn, tok de i bakgrindi 
av sleden, og s1o to.k ·dei heile kornstauren og la uppi ·sl eden 
bakantil o,g drog sjølve stauren or. Dei la ein staur til kvar sida, 
so kornbaret alltid kom midt i laSiset. Tilslutt la d'ei ein staur i 
midten. Etter dei hadde lest, hatt d'ei sidegrindane ihop bak 
m ed eit t og, so grindane ild\:je skulde stå og sprikja. På same 
måten gjer d'ei no og med grindasledar. 

I dei ytre bygdane hende det at folk frå 1860-åri og utyver 
fekk .seg meiasledar - hØysledar - med grind ar p å ;  men det 
gamle var at dei brukte høy,sledar utan grindar. 

No er det i:kkje lenger nroko skarpt skilje 1nillom dei ytre 
og indre bygd.ane med um·syn til bruk av grindar på sledane. 
Mange i d ei ytre bygdane brukar no grindas·le·dar, og mange i d'ei 
indre bygdane brukar sledar utan grindar. I dei ytre bygdane 
kallar ein grindane for grind.ar, karmar eller remar. 

4. Vedasledar. 

I Skj-old og Vats og i indre Tysvær - frå Hervik og nord
yver - har dei havt og har enno serskilde vedasledar. Dei er  
arbeide på same måten som torvsledar og høysledar ; men i Vats 
har vedasledane of.te vore litt lenger enn høys.Iedane. V edasledane 
kann der vera burtimot 3 m lange. I Skjold og Tysvær plar dei 
vera millom 2 og 2,5 m. Det er alltid tri fløyte på dei. 

I Vats og tildels i Skjold skil vedas,ledane seg ut frå andre 
sledar m ed dett at det ikkje er botn på dei. Sjå fig 9. Der er 
ikkje andre botnahor.d enn remane.c )  Ein legg ved.alasset beint 
på flØyti og bind lasset fast. Det er ikkje kæ:mar eller grin.dar på 
vedasleda.ne. 

I Skjold og indre Tysvær har dei vedasledar so1n det er lagt 
fast botn på. Sjå fig. 10. Dei skil ·seg ut frå dei gamle høysledane 

6) Dette kann vera grunnen til at dei i Vats, Skjold og Tysvær kallar dei ytre 

botnabordi på andre meiasledar og for remar. 
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herre med det at det ikkje er set·t holor i rem:ane til grind.ar, 
og so er det stundom hØ·gare hovud på sneldone, for at dei skal 
stØda lasset litt. 

Ofte må ein bruka vedasledane på bratte og uføre stader. 
I Vats har dei ·dif or stundom ein pinne gjenom kvar mei hakum 
dra:stokken. Når dei køyrer undan hakke, ·stø der drastokken seg 
på pinnane, og det rØyner ikkje so mykje på drahandi Sjå fig. 9. 

Det er helst skat - greiner og kvister - dei køyrer på 
vedasledane. Vedastrongl:ar køyrer dei for det meste på droger. 
Elles nyttar dei ve·dasledane til litt av kvart. Men når dei skal 
køyra anna enn skat på vedasledane, lyt dei leggja lause fjøler 
til hotn. Soleis hruk'ar ·dei vedasledane til å køyra underhurd' på. 
Vidare køyrer dei torv og famnaved på dei. I Vats er det so vanleg 
å køyra torv på veda1slede, at det er mange som ikkje har høyrt 
gjete serskilde torvsledar. Når dei køyrer torv på ved:as,leden, har 
dei ofta.st låge grindar eller karmar på han. 

Fyrr brukte dei og ofte ve,da'Sledane til å køyra høy og korn 
på. Då måtte dei og leggja botn i dei. Og so sette dei grindar 
- riper - på sleden son1 på ein høyslede. Det var mange som 
ikkje hadde ·serskiJ,d hØyslede. 

I styrsteparten av Tysvær har dei i n1anns minne ild\:je havt 
·ser:skilde vedasledar. De:i har køyrt ved på høys,leden. No etter 
det er avlagt å køyra høy på meiasle,de, har surne i Tysvær og 
like eins i Fø-resfjorden arbei,dt seg sledar, som er like dei gamle 
høysledane, til å køyra ved og underburd på. Sjå fig. 6. Desse 
.sledane kØ yrer dei torv på o.g; men då har d'ei ofte torvet i sekkerl· 
På des.s:e sledane har dei på austsida av Føresfjorden halvhøge 
sneldor bak og på midten. Men dei har ikkje karmar på sledane. 
Desse halvhØge snelrdone går umlag 6 tumar ovum sleden, og 
'dei blar til upr�gåva å stØ·da vedalasset. Dei er vel elles ein 
reminisens frå dei gamle torvsledane, der dei hØge sneldone skulde 
haldla kannen på plaSis. l Tysvær har sume hØge sneldor på desse 
sled,ane, og dei set karm på dei når dei køyrer torv. Desse sledane 
kallar dei ikkje vedasledar. På austsida av Føresfjorden kallar 
ein dei meis, og i Tysvær kaUar ein dei helst berre meiasle. 

5. Bokk. 

I Vats har sume havt eit slag vedaslede som dei kalla hokk. 
Bokken var svært kort, ein meter eller ha:lvannen. På den var det 
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berre tvo flØyte. Bokken brukte dei til å køyra lange skatgreiner 
på, der det var mykje bratt og uført. Dei hatt tjukkenden av 
greinone fast på sleden og slepte greinone etter 1sleden. 

Det var vel kanskj e avdi dei brukte denne sleden der det 
var bratt og ufØrt, at dei kalla han bokk. 

På Stak:kastad i Føre1sfjor'den har dei  og havt ein liten sled.e, 
litt yver ein meter lang, til å køyra ved på der det var vondt 
å koma fram, men dei hadde ikkje noko serskilt namn på 
denne sleden. 

6. Moksledar. 

Til å køyra sæta - mØk, mokster - med hadde dei fyrr mok
sle·de - måld�sle  -. Dei brukte han og til å køyra mold i og 
anna. Ein 80 år gamall tysværbu fortel at når dei  i gamle dagar 
skulde vøla Prestevegen frå Førland yver AmdalsfjeUet til Søvik,; ) 
so kon1 d ei med kvar sin mok.slede alle saman. Det var berre 
rideveg ; og aUe som hadde hest, måtte reida presten etter tur. 
Og kvar fyresumar måtte dei vøla vegen. 

På fastlandet, heilt frå Skåre og til Vats, hadde ·dei mok
sledar med runda og tett botn. Sjå fig. l l .  Desse sledane var 
umlag 1 ,5 m lange eller vel so det, og det var tvo fløyte på dei. 
Fløyti hadde ei tilsvarande rund form som botnen på sleden. 
Fløyti var arbeidde av tre med ·sj ølvvaksen boge. I Tysvær der 
dei lil\:a å ha fl Øyte og har,dbein i eit, hadd'e dei det stundom på 
moksledane og. Dei måtte då bruka tjukk material når dei både 
skulde hogga or til hardheini og ha sjølvvaksen boge på fløytet. 
Framme på sleden var det ei tverrfj øl. Ho stØ·da seg på den 
halvrunde botnen, o.g framum fjøli gjekk anten dranaglane so 
hØgt upp at dei heldt tverrfjøli på plass, eller det var sett ein 
ekstra pinne i kvar mei til å stØda tverrfj øli. Bak var sleden 
open. Når dei skulde tØ·ma moksleden, gjorde dei det på den 
måten at dei s·ette ein stokk under botnen på sida av sleden, 
og kvelvde han so mykje at lasset rak or. Surne løyste dra'bandet 
på eine sida når dei vippa, men oftast let dei det v era og let 
drogerne fylgja med. 

På Karn1Øy, F o snaØy og i U tsira hadde dei flat botn i mok
sledane. Des,se moksledane såg ut som ein torvs.Iede, berre med 
den skilnad at d et var h eil botn på dei - bordi .stod kant i 

7) Tysvær var anneks ti] Skjo]d til i 1 848. 
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kant -. Mange brukte same sleden både til torvslede og mok
slede. Når dei hadde ,s.erskild mokslede, var han oftast noko kortare 
enn ein torvsled'e. I Utsira kalla dei difor og moksledane helst 
for stuttsle. Dei var ikring 1,5 m lange ; men likevel var det tri 
fløyte på ·dei. Desrse moksledane var det karmar på og d.ei tØmde 
sleden med å grava las�set or bak anten m ed ei pikka, eit grev 
eUer ei greip. Dei tok or bakkarmen når dei skulde tØrna, eller 
dei brukte s.leden utan bakkarm. 

I Bokn har dei havt både flathotna moksledar med karmar 
og rundbotna sledar. Dei had.de karmar på dei rundhotna og. 

I Sveio hadde clei ofte flathotn.a moksled1ar dier �sledar med 
svakt runda botn. Det var ikkje karmar på dei og ikkj e  tverrfjøl 
framme. Dei ldappa lasset til på flate sleden. D es,se moks,ledane 
- eller sætesledane som d ei helst sa i Sveio - s:ki1de seg ut frå 
moksledane i Karmsund og med det at mi,ditflØytet låg uppå sleden. 
Gjennom endane på dette fl'Øytett gjeld� det sneldor med hovud 
på ned i meiane, midt'Sneldor. Utanum d es�se og framsneldone 
var d·er ikkje andrre snddor medl hovud på. Det var solers mi�dt
sneldone som heldt sled'en ihop. Stundom var det 'SO ihopknept 
at botnen hadde ein sØyl på m�dten. Når dei skulde tØrna lasse't, 
vippa dei sle,den med ein stokk på same måten ,som i I(arm.sund
by�dane. Dei tok tak med stokken like attn1ed mi,dtsnelda. For 
at drogerne ikkje skulde fyl:gja med når dei vipp,a, haJ:de dei 
ein pinne i meien bakum dranaglen, vippepinnen. Drahandet -
eller vippehandet som dei o g  sa - gjeld� ikkje rund!t meien men 
berre yver vippepinnen ; og når dei skulde vippa, tok dei vippe
pinnen or. 

Fyremunen med å ha mi,dtflØytet uppå b otnen var, at sleden 
tål�de betre å verta vippa med stokk enn uår flØytet var under 
botnen. MidtflØytet stØ·da og las1set litt, s:o det ikkje rak fram 
eller bak. Difor greide dei seg utan tverrfjøl framme. 

Sovorne moksledar h add:e dei ikkje berre i Sveio, men og i 
den p·arten av Vikebygd som ligg på vestsida av Ålfjor'd:, og på 
dei tvo gardane i Skjold - F1atnes og Buaviki - som. lig,g på same 
si,da av Ålfjo'r'd. Sjå fig. 12. Stundom har dei havt miUom
former. På H agland og Kalland i Skåre hadde d1ei Hathotna mok
sledar, men med midtflØytet under botnen. Stundom var det 
ei tverrfjø�I framme, men ikkje alltid'. På Eljerås og Tveitaskog 
i Sveio hadde dei moksJe,dar med svakt rund:a botn. MidtflØytet 
var under botnen, og der var i1ld{j e  tverrfjøl framme. 
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I Skjold og V at·s hende det av og. til at dei hadde flatbotna 
moksledar med' faste karmar framme og på stidone. B ak var 
sledane opne. Sjå fig. 13. Desse sledane kunde d�ei ikkje kvelva 
l asset or. Dei måtte lessa or med greip eller grev. Men den 
ga,mle s.kikken var at d'ei hadde rundhotna moksledar utan karmar. 

På Vihovda i Valestrand i Sunnhordland hadde dei til for 
ikring 60 år sidan moksledar med bogne meiar og diller. Det 
var runda botn i d,ei. På Huglo i Sunnhordland hadde dei flat
botna moksledar med karmar på s:i:done og framme. Når dei skulde 
tØm:a des:se, sprette dei he1s'ben ifrå og tok og letta sleden upp 

· framme, so la,sset rak or. 

Kor gamle dei einskilde meiaslede·-typane er, er ikkje godt å 
se.gj a. Men ein må rekna med at dei er o ldgamle. Sledane var 
heilt av tre. Dei høyrde til i ei tid då folk me:st mogeleg måtte 
greida seg med det so.m vaks på garden. I dei ytre, skoglaus.e 
bygd·ane måtte dei elles kjØpa trevyrke bå·de til sledar og andre 
ting. Dei hermer etter ein kvinnherad:sbu, Fugleberen, som for tvo 
tri mannsaldrar sid.an ofte var på arbeid i Skåre, at han had{le 
noko sle,daved han vil selja, men han vilde helst det skulde koma 
til kjenns folle 

I vå·re dagar held �d·ei gamle meiasledane på å koma heilt or 
bruk. Det er nok ein og annan som har ein steinslede med dro
ger ; men det vanlege no er at ein køyrer stein med kjerra, eller 
at ein h ar steinslede med hjul under. Toiivsledar kann ein og 
sjå i bruk av o·g til på s.tader der dei har bratte torvvegar som er 
uframk:o.mdege med kjerra, soleis på Halseid i Skåre og surne 
stader i Føresfj o·r,J:en,Tysvær og Skjold. Dei brukar då helst å kØyra 
heim torvet på vintraføret. Høysledane er det so å ·segj a slutt med. 
Det er radt av ei hend ein kann koma yver dei. Det skal vera eit 
par i Fø·resfjorden ;  og i dei indre byg·dene kann ein treffa dei ein 
sj eld·an gong på bratte og uføre gardar. Dei si.ste som .s,lutta å 
køyra høy p å  meiaslede i dei ytre bygd'ane, var helst folk som 
had:de s�o låge lø·d'ed'Ører at dei ilili.je kom inn med slede med hjul 
under. Moksledar er det og so å s:egj a slutt med. Lengst har dei 
hal,d:e seg i Skjold. Der er det ikkj e so få som har moksled'ar enno, 
og surne brukar dei den dag idag til å køyra ut sæta i. Elles i 
byg,dane er d'et vanskeleg å treffa på ein moksle,de. V e·dasledar 
brukast ofte enno i Vats, og Skj old. Ein brukar d'ei både på ·snØ 
og tåkka, som d;ei segjer i Vats. 
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Il. Hjulsledar. 

Hjulsledane går på hjul, som og namnet segjer. Men ein bru
kar droger på hjulsledane og. Hjuli er difor nokso langt bak på 
sleden. Framme ligg meiane yver drastokken og lenger bak yver 
åsen. Sjå fig. 14. I meiane er det innfelt tri flØyte og yver dei 
ligg botnabordi jamnhØgt med meiane. D ranaglane har som regel 
rektangulært tverrsnitt og er isette nedanfrå. Hjulsledane plar 
vera umlag 2 m lange eHer vel so det og 70-80 cm breide. Ofte 
er d ei ein grand breidare bak enn framme. Åsen er litt kortare 
enn ein kjerreås. 

Gamle folk kann enno minnast hjulsledar med treås. Det er 
slett ikkje alle gamle som minnest det ; men det finst folk i alle 
Karmsundbygdane s.om fortel at dei har sett hjulsledar med treås, 
soleis i Utsira, på KarmØy, i Skåre, Føresfjorden, Bokn, Tysvær, 
Skj·old, Vats og i Sveio. I Åkra på KarmØy hadde dei ril i slutten 
på 60-åri ein hjuhled'e der hjuli stod fast på treåsen, s:oleis at hjuli 
ikkje kunde gå rundt utan at åsen og gjekk rundt. Åsen på denne 
sleden var rund under sleden, men i hjuli var åsen firkanta. 
Det vanlege var, iallfall dei siste 80 åri, at hjulsl edeåsen var 
av jarn. J arnåsen v:art ofte sett fa'St i mei·ane med ja.rnkrampa-r. 
Under meien var det då sett eit jarnstykke som krampen gjekk 
igjenom. Elles låg åsen i ein klamp eller millom 2 klampar so·m 
vart fastsette under kvar mei. Jarnåsen og var rund og kunde gå 
rundt. Firkanta åJSar fekk ein fyrst med dei nye kjerrone 
ikring 1860. 

Hjulsledehjuli var heile stokkahjul. Dei var arbeidde av tri 
sto-kkar som var duhl'unga ihop, på same måten som d!ei gamle 
kjerrehjuli. Hjuli var ein 40-50 cm høge og ikring 12 cm tjukke. 
Surne brukte kros.shjul på hjulsledaue, men det var sjeldnare og 
hdst i sein.are tid. I gamle dagar var hjuli ikkje banda. Sjå fig. 
14. Seinare tok dei til å setja eit s.malt jarnband på kvar sida 
av stokkahjuli, og enno seinare sette dei jarnband tvers yver heile 
breiddi på hjuli. Dette var noko s.om kom i bruk etter at folk 
hadde fått seg kjerror med banda tralehjul. Av dei nye kjerrehjuli 
lærde folk enno eit par ting. Det eine var å varpa hjuli, og det 
andre var å setja byrsing i dei. Fyrr var det ikkje varp på hjul.i. 
Dei hadde flate, jamne s·idor ; og hjuli skurte dif or ofte på sleda
karmane. Men no runda dei av hjuli på innsida, soleis at dei vart 
tjukkast innmed åsen. Og so sette dei byrsing i hjuli. Fyrr hadde 
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dei berre ein jarnkrampe på kvar sida av hjulet med passeleg hol 
i til å�sen. Når det var treås, var det berre eit hol i hjulet utan 
noko slags foring. 

På hjulsledane var det alhid karmar. Oftast vart okane på 
sidekarmane sette ned i holor i meiane, og s o  var framkarmen o-g 
bakkarmen bundne fast i sidekarmane med vidjor eller tog. På 
KarmØy, i Skåre og Føresfjorden kann surne fortelja at fyrr hatt 
dei karmane fast på hjulsleden. Framme støda karmane seg da 
på dranaglane. I Tysvær og -surne stad-er i Skjold - på Erland -
var hjul,sledekarmane stundom sette nedpå fi·ra uppstandarar som 
var nedfdde i meiane, ein inn e i kvart hyrna på karmen, på same 
måten som på dei gamle kjerrone. Og so var karmen bunden fast 
i uppstandarane med vidjor. Det var oftast tette karmar på hjul
sledane. Men på Sør-KarmØy og i Skjold hadde surne grindar på 
dei. Karmane var ikring 30 cm høge. S tundom hadde dei karmar 
som var u p p til 60 cm høge. 

Surne hadde »kjerredØr« bak på hjulsleden. Det var sett listor på 
sidekarmane soleis at ei n kunde lyfta dØri or o·g setja ho i millom 
desse listone. Stundom hende det og at d'ei hadd·e eit skilje - midt
gavl - tvers yver midt i s leden, soleis på Kallakot i Tysvær. Det 
bn1kte dei når dei køyrde poteter i hju lsled·en, for at lasset ikkje 
skulde reka til den eine enden. 

Det son1 hjulsledane hdst vart brukt til, var å køyra torv i, 
og m.ange bn1kte de i berre til det ; men elles vart dei nytta til å 
køyra m a ngslag i, hevd, mold, lyng, helma, høy og korn. Når dei 
brukte hjulsledane til å kØyra hevd i, måtte det vera tett botn og 
»kjerredør<< på dei. EllCis var det vanleg å ha grisen botn. 

I Vats har dei havt hjultSledar med tett, runda botn. Desse 
sledane brukte dei til å køyra sæta i, og dei kalla dei for moksledar 
med hjul. 

På KarmØy der det er flattlendt og slett, hadde dei frå ikring 
1 860 firhjulte arbeid,svogner. Men dei kalla dei sledar og ikkje 
vogner. I Avaldsnes og Torvastad sa dei ofte hjulsledar, og i Åkra 
sa d'ei sledar eller firhjulingar. Det var serleg på dei store gardane 
dei hadde sovorne sledar. Hjuli var heile ·stokkahjul med eit 
smalt jarnband på kvar ·sida. Framhjuli var umlag 30 cm høge 
og bakhjuli ein 40-50 cm. Åsane var av jarn, og i den fremste 
ås·en var det ein tapp på midten som gjekk upp gjenom fram
flØytet. På denne tappen kunde dei dreia åsen. Sledane vart 
dregne etter diller som var fastsette i den fremste åsen. Elles var 
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des.se sledane arbeidde på same måten som vanlege hjulsledar. 
Desse firhjulte sledane på KarmØy fekk ingi lang liveti,d. Dei har 
ikkje vore i bruk etter hundradårsskiftet. 

Då dei ikring 1 860 fekk kjerror med krosshjul og tralehjul, 
tok dei straks til å bruka desse hjuli under høysledane og. For å 
få sledane til å taka meir hadde dei oftast eit bord utum kvar 
mei, >80 sleden vart breidare, org so hadde dei hjulhus yver hjuli. 
På desse sledane var det ofte skj eker og meiar i eit, på same måten 
som på dei gamle kjerrone. Men det var og mange s1om brukte 
droger på dei. Sjå fig. 1 5 .  Folk kunde ild(je godt skyna at ein 
kunde bruka sledar med tvo hjul utan droger. Sledane var so 
mykje stØ·digare med dro.ger, sa dei, og dei meinte det vilde rØyna 
for mykje på hestane um dei hadde skjeker på sledane istadenfor 
droger. S tundom var det ·stold(ahjul under høys·ledane, både under 
sledar med droger og under sledar med skjeker. I dei ytre byg.
dane slutta dei snart med å bruka droger på høysledane. I Vats 
er det derimot mange enno som brukar droger på elles moderne 
høysledar. og det hender andre stader og, soleis i Tysvær, Skjold·, 
Bokn og i Føresfj,orden. Sledar som er arheidde serskild til høy
sledar, har ein helst ikkje kalla hjulsledar sjØlv um det er <hoger 
u n der dei. Ein kallar dei høyslede, lon�slede eller berre slede. 

Det må vera sikkert at hjulsledane er fremkomne som ei utvirl(
ling av meiasled.ane. Ein hjulslede er med andre ord ein meia
slede som det er sett hjul und'er. På Vordeneset i Skjold kallar 
dei solei,s ein hjulslede for drågsle' med hjul på. Og i Vats kallar 
dei, som nemnt, hjulsle·dane med' hol botn for moksledar med hjul. 
Des.se namni eller uttrykki peikar direkte på utviklingi frå meia
slede til hjul.slede. Denne utviklingi må venteleg ha gått fyre seg 
for lenge sidan. Men det var nok ild(je alle ·som brukte hjults,Jed·e. 
Ein kann treffa gamle folk som fortel at då og då fekk far deira 
hjulsle·de. Andre ·derimot forte! at hjulsledar var vanlege i gamle 
dagar og at dei har vore i bruk frå gamalt av. Treåsa111e og dei 
ubanda hjuli viser at hjulsled'ane er gamle køyregreidor. Men 
det er verdt å leggja merke til at hjulslede ikkje er nemnd i mål
samlingane til Le em frå 17 40 åri. 

Fyremunene med hjulsledane var at ein kunde betre nytta dei 
på sumarføret enn meiasledane, og at ein kunde taka stØrre lass 
på dei. M en so trong ein meir framkomelege v egar til hjulsledane. 
På Steinsnes i Skåre køyrde dei fyrr fram torvet i hjulslede frå 
torvmyri og ut til Kadlandsleitet. Dette gjorde dei um sumaren. 
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P å  Kadlandsleitet vart torvet ståa.nde i lad til um vinteren. Då 
køyr.de d'ei det ned Kleivadne og heim på mØys - meiaslede -
på s:nøføret. Fekk dei det ikkje heim på �snØfØret, køyrde dei det 
p å  mØy�S n ed av fjellet og lød.de det upp på Grutle. Dei »kØyrde 
det nedfyre«, s a  dei. Og so køyrde dei det frå Grutle og heim i 
kjerra. Dei rekna 3 møysar torv på 2 kjerror. På denne måten 
gjorde dei det til i slutten på 80-åri. Sidan køyrde ·dei um Skok
land og brukte kjerra heile vegen. 

No er det so å segja slutt med hjuls,ledane. Ein kann nok 
koma yver dei ikkje so sjel dan ; men det er ikkje ofte ein ser dei 
i bruk. 

Fyrr ·skilde dei skarpt millo·m sJede og kjerra. Ei kjerra hadde 
skjeker og tvo hjul. På sleden derimot var det droger. Elles 
kunde sleden gå på meiar eller på hjul. Denne skiljing millom 
slede og kjerre er i seinare tid vorten skipla. Dei firhjulte kØyre
greidone dei hadde på KarmØy vart, som nemnt, kaHa sledar el<ler 
hjul.sledar, enno det ikkje var droger på de i. Og de i køyregreidone 
ein no brukar i Karmsundbygdane til høykØyring, er det skjeker 
på og tv o hjul ; men likevel kall ar ein de i sle�dar, høysledar eller 
longsled'ar. D et er namnet på dei gamle høysledane som går att. 
I Utsira og surne stader i Torvastad, Tysvær og Bokn har dei halde 
uppe d·en gamle ski1jemåte111 og segjer høykjerra eller longkjerre um 
desse kØyregreidone. 

For bod · mot droger og meiasledar. 

I samband m ed det som her er skrive um meiasl·edar og hjul
sle·dar, kann det kanskje høva å gjera greida for d'ei forbodi som 
er ·sette i dette hundradåret mot bruk av meiasledar og drog.er på 
offentle:ge vegar. Ein lyt nok rekna med at desse forhodi har 
gjort sitt til at drog.er og meiasledar no held på og kjem burt. 

I samhøve m ed veglovi frå 1851 § 58 gjo�de amtsingeniøren 
og amtmannen i S tavanger amt i 1 896 framleg um forhod mot 
»Benyttelse av Kjøreredskaber, der �slæbe paa Veibanen«, Arnts
ingeniØren ha,dde fyrst meint at forbodet skulde gjelda alle offent
lege ve:gar i amtet ; men då framlegget m Øtte my kje motbø.r i herad
styri, var det berre spursmMet um forbod på hovudvegane som 
vart lagt fram for amtsformannskapet - fylkestinget -. Etter 
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framlegg frå vegnemndi nekta amtsf.ormannskapet samrØystes å gå 
med på det og. Vegnemndi grunngav framlegget sitt med »at For
holdene i Stavangeæ Amt gjØr en saadan Plrakat m·indre paakrævet, 
og at den tilsigtede Besparelse i V eived1igeholået p a.a ingen Maade 
kan opveie de utallige stØrre og mindre Ule·mper for Landmanden, 
som et saadant Forbud vil medføre, især for dem, hvis Eiendomme 
ligger s.a�ledes at Gaardsveie krydser hovedveie.« 

I 1900 og 1901 kom spursmålet um sovore forhod fram påny, 
men då i samband med spursmålet om breid·di på kjerrehjul. l 
det endelege framlegget frå amtsingeniØren og amt'smannen i 1901 
heite:r det i § 3 :  »Brug af Hjulredskab, ved hvilken Lasten ikke 
helt bæres af Hjulene, men slæber eller stØder mod Veibanen 
forbydes. - - - Brug af Slæbedrag eller lignende er forbudt, 
medmindre Kjørselen forega.ar helt paa sneføre.« Og i denne 
form vart det vedteke. Framlegget gjekk ut på at fyresegnene 
skulde gjelda alle offentlege vegar ; men etter framlegg frå veg
nemn·di vedtok amt:sformannskapet i 1901 at fyresegnene skulde 
gjera.st gjeldande berre for hovudvegane og for nokon få bygde
vegar, som· det var vedteke til.svarande fyresegner for i 1 900. Mil
lom dei var bygd·evegen frå Tørsdal i Vats til sjøen i Skjol1d. 

I brevet med framlegget i 1 900 skreiv amtsin.geniØren m. a. : 
»Slæbedrog er et saa forældet og skadelig Kjørered·skab, at det 
maa ansees paakrævet, at dets Brug snarli:g bliver forbudt.<< V eg
nemndi derimot nemner i si innstilling ikkje eit ord um droger · 

eller meiasled'ar. Heller ikkje vart det nemnt eit ord um det i 
ordskiftet i amtsformannskapet. Det var berre hjulbreiddi, last
tyngdi og kostnaden med å byta hjul dei tenkte på og tala um. 
Ingen nemnde vedtaket o:g grunngjevingi frå 1896. 

Vegplakaten med desse fyresegnene vart sett i verk for surne 
vegar frå l/l 1 902 og elles frå l/l 1 908. Etter serskilt vedtak 
vart fyresegnene gjorde gjeldande for bygdevegane i Skudenes frå 
l /l 1 9 1 1 .  

I 1 9 1 1  vedtok Stavanger amtsting. ein ny vegplakat med til
svarande fyre1segner »for samtlige offentlige veier i amtet«, d. v. s. 

både for hovudve·gar og bygdeve�ar. Ordføraren i Avaldsnes, 
E. H. Thuestad, uttalte i oTdskiftet : »Derimot vil Avaldsnes gjerne 
ha en lempning i plakatens bestemmelser angaaende kjØrsel med' 
dro·g, idet der er et par gaarde inde ved Føresfjorden, so·m har 
bratlændte forholde, S·Om nØdvendiggjØ·r dette.« Ordførar N. 
Hauge fraa Hjelmeland heldt fram det same for Hjelm-elands ved-

1 0 3  



komande, og heradstyret i Bjerkreim hadde uttala seg i same leid. 
Amtsingeniøren var no som fyrr imot bruk av droger. Han sa m. a. : 
»Det er forØvrigt n1erkeligt, hvordan folk her i amtet er konserva
tivt og holder fast ved de gamle former, naar det gjælder kjøre
re.dskaper. Taleren hadde undret sig over dette m·ange ganger, naar 
han saa hen til det tidsmæssige og 1noderne stell i andre retninger.« 
Ordførar Thuestad gjorde sovore framlegg um tillegg til § 3 i 
vegplakaten: »Læskjøring av gaardens avling pa a bratfØre og 
uføre gaarde tillates utfØrt paa kjØreredskaper med drog og hvor
paa hjul er anbragt, naar herredstyret har git sit samtykke dertil.« 
Dette framlegget vart vraka mot 8 rØyster. 

Fyresegnene so1n vart vedtekne i 1911, vart sette i verk den 
l/l 192 5. 

C. KJELKAR. 

I samband med kØyregreidor kann det og høva å nemna nokon 
gamaldagse kjelkar dei har bruka i bygdane her. Sjå fig. 16. Dei 
.vert ofte kalla i��kjelkar, for det er helst på ilsane ein har bruka 
dei. I dei indre bygdane der fjordane frys til um vinteren, bruka 
dei kjelkane når dei skulde fiska på isen, og det er i des·se bygdane 
kjelkane har vore mest vanlege. Dei had·de Hskeveldene på kjel
kane o·g ei kipa eller tvo til å ha fisken i. Elles vart kjelkane og 
brukte til mangt anna, kanskje serleg av folk som ikkje hadde 
hest. I d:ei ytre bygdane er det få ·som kann minnast sovorne kjel
kar. I Skåre og Utsira har eg ikkje høyrt gjete dei. På KarmØy 
har dei vore i bruk i Åkra. 

Storleiken på kje,lkane kunde det vera so ymse med. Dei var 
frå ikring 90 til 180 cm lange og frå 40 til 70 cm breide. 

KjeU:.ane var arbeidde med fløyte, hardbein og sneldor som 
ein meiaslede; men kjelkane hadde bogne meiar. Det var tvo fløyte 
på dei, eit bak og eit framme straks bakum bogen på meiane. I 
.Tysvær hadde dei - på same måten som på meiasledane - ofte 
ei snelda på kvar sida av hardbeinet halvvegs inni hardbeinet. 
El:les har det vanlege vore at det stod ei s:t:�elda litt ifrå kvart 
hardbein, eller berre ei snelda midt imillom dei tvo hardbeini i 
kvar mei. 

Meiane var alltid arbeidde av tre n1ed sjølvvaksen boge. Dei 
var frå 4 til lO cm breide. Stundom var det sett jarnband under 
.meiane; då var meia ne smalare. Oftast var 1neiane flathogde up på 
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og på sidone, men stundom hadde dei den naturle.ge rundingen av 
treet dei var laga av. Under var meiane alltid flate. 

Framme var ei smal tverrfjøl innfelt i endane på meiane. I 
denne tverrfjø1i feste dei toget som dei drog kjelken etter. Oftast 
var det sett ei skor a til bandet på kvar sida av fjøli ; men ·stundom 
var det ·sett eit hol midt i fjøli. 

Yver flØyti var det lagt tvo eller tri botnahord. Gjenom dei 
ytre hordi gjekk sue1done. Elles var botnabordi neide f ast i fløyti 
med trenaglar. Botnabordi gjekk framtil eller umlag framtil tverr
fjøli. Endane på meiane stakk litt ovum botnen. 

På surne kjdkar var det sett hol utmed kanten på kjelken til 
å setja isøksi i. Øksi brukte dei til å hogge hol i isen med når dei 
skulde fiska. 

I s.einare tid har folk slutta å bruka sovorne kjelkar. No er 
det visst berre ikring Ålfjord ein av og til kann koma yver dei. 

Dei kjelkane som borni brukar å renna på, er ofte arheid·de 
på same måten som dei kjelkane som her er nemnde ; men barne
kjelkane er sjølvsagt mindre. Stundom er barnekjelkane arbei.dde 
med meiar av heile fjøler. Ein sovoren kjelke er det mange som 
ikkje kallar kjelke. Dei segjer istaden ei krubba, ei bona eller 
ei slodda. 

Svein Steinsnes. 
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