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Avaldsneskirken i 171 O med noen av husene på Gloppe nederst til venstre. 
Ukjent kunstner. 
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GLOPPE- ET LOKALT SENTRUM 
GJENNOM SKIFTENDE TIDER 

Av: Astrid Gautesen 

Karmsundet har fra de tidligste tider hatt en strategisk plassering i 
forhold til trafikken langs norskekysten. Avaldsnes på Karmøy, der 
Karmsundet er på det trangeste, var gjennom flere hundreår et verdslig og 
geistlig maktsete. Her var kongsgård, her holdt lagmannen til, her var kirke 
og et lite tettsted på Gloppe nede ved Karmsundet. 

I dag ruver Olavskirken i landskapet på Avaldsnes og er kjent for folk 
flest. Gloppe eller Gloppeneset, er imidlertid lite kjent. 

I den senere tid har Gloppe vært nevnt i forbindelse med det såkalte 
"Gloppe-huset" som ligger i Peder Skeie vegen på Dalen ved Karmsundet 
på Avaldsnes. Som navnet antyder har antagelig huset tidligere stått på 
Gloppe. 

Rådgiver Anders Haslestad hos Riksantikvaren betegner bygningen som 
et "smykke" og samtidig et viktig historisk dokument. Kommunen har kjøpt 
huset som skal rehabiliteres av deltagere på et kurs i restaurering og 
rehabilitering av gamle bygninger. 

Gloppe har i kraft av sin beliggenhet vært et viktig lokalt sentrum i hun
dreder av år. I denne artikkelen vil vi spesielt fokusere på årene fra 1836 og 
til stedet ble fraflyttet ca.1875. 

I mai 199 7 utpekte 
Karmøys befolkning 
huset, som opprinnelig ble 
bygget på 1600-tallet, til 
kommunens fremste 
kulturminne for 
bevaring. 
Foto: Raymond Mosken 
Hgsd. Avis. 
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Kultunninne 

Gloppe 
Handelsstad frå 1700- og 1800-talet. 
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Nord på Gloppeneset har Arkeologisk Museum satt opp et skilt med kart over området og 
en kort orientering om stedets historie. 

Skiltet forteller oss at hanseatene kan ha hatt fast handelsstasjon i 
området her allerede i begynnelsen av 1200-tallet. Allerede på 11 00-tallet 
begynte de å drive handel på Norge og under borgerkrigstida opprettet de 
fast handelsstasjon her i landet. Det var sannsynligvis "Nothav" (Nattehavn) 
i Karmsundet. Området omfattet trolig Gloppeneset, Svinatangen og Bukk
øy. På grunn av sjørøvere, sies det, måtte de flytte til et tryggere sted. Fra 
midten av 1200-tallet overvintret de i Bergen. "Sjørøverne" som hanseatene 
måtte rømme for, var antagelig ikke annet enn nordmenn, trolig represen
tanter for styresmaktene, som ønsket å få hansaveldet bort fra Bukkøy Cl). 

På informasjonsskiltet står det videre om et handelsskip, "Avaldsnesbus
sa", som er nevnt i England og på Island i 1300-årene. Dette var lokale skip, 
"busser", som ble brukt til å drive handel på utlandet med. Fra 1300-tallet 
kjenner en til at den såkalte "Avaldsnesbussa" fraktet trelast og andre 
eksportvarer til England og hadde blant annet malt og klesvarer med seg 
hjem. Skipet tilhørte det kongelige kapellet på Avaldsnes. Som kongsgård 
ville det på Avaldsnes kunne hope seg opp landskyldvarer og annet som 
kunne være av interesse for handlende tyskere. I 1343 forliste Avaldsnes
bussa i Grindavik på Island. 
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Etter hvert som hanseatene fikk sterkere hånd om den norske 
eksporthandelen fra 1350-årene, og Bergen kom til å spille en stadig 
sterkere rolle som Norges "hovedstad", ble Avaldsnes stadig av mindre 

Kart over Avaldsnesområdet. Pilen viser innløpet til den grunne pollen hvor det har 
vært en laste- og losseplass. Det er trolig denne innseilingen som er opprinnelsen til nav
net Gloppe. Den indre og grunne pollen har vært en brukbar havn omkring år 1000. 

Tegning: Astrid Høiland Berg. 
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interesse som handelssentrum. I 1367 kom det til åpen strid mellom 
hanseatene og kong Håkon 6. Da forhandlingene med den norske 
drottseten Ogmund Finnson (fra Finnøy) ble avbrutt året etter, satte de fyr 
på kongsgården på Avaldsnes og ødela mange andre gårder langs 
Karmsundet. Etter dette ser det ut til at Avaldsnes sin rolle som havn i 
forbindelse med handelsvirksomhet faller bort for ikke å bli vekket til live 
igjen før etter mer enn 300 år (3). Etter 1400 hører vi sjelden om norske fartøy 
som seiler på utlandet. En kan som nevnt regne med at Avaldsnes sin betyd
ning som hjemmehavn for slike fartøy falt bort mot slutten av 1300-tallet. 

Vi får også vite at på 1700-tallet ble Avaldsnes med Gloppe på nytt et 
økonomisk og administrativt sentrum i Karmsundet. Da ble det etablert et 
gjestgiveri med handelsretter nede ved sjøen på østsiden av Gloppe-neset. I 
tillegg bodde det husmenn og strandsittere her nede. 

Fjerdingstinget for Karmsund og bygdetinget for Avaldsnes møttes i flere 
år på Gloppe. 

I dette området kan en også finne synlige rester av hustufter, steingjerder, 
brygger og en jordkjeller. 

Relativt lite står skrevet om stedets historie. Opplysningene på skiltet er 
omtrent de samme som går igjen i flere kilder, i bøker og skrifter som 
omhandler kongsgarden og Olavskirken på Avaldsnes. 

jordkjelleren er den eneste av bygningene på Gloppe som fortsatt er bevart. 
Foto: Åge Pedersen} AmS. 
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Nysgjerrigheten blir vakt, hva skjuler seg egentlig bak disse opplysningene 
og de synlige restene fra fortida? 

Den eldste opplysningen vi har om folk på Gloppe fra nyere tid, er fra 
1711. Da er det nevnt en husmann, Jacob i Gloppe med kone og to barn. I 
1750-årene bosatte Ola Andersen Berg fra Nedstrand seg her som skipper 
og handelsmann. Fra 1760-årene var her også gjestgiveri. Åge Torkildsen, 
som senere flyttet til Kopervik, var en av de første gjestgiverne. Senere slo 
både jekteskippere og husmenn seg til her nede ved strendene. I folketel
lingen fra 1801 var det både et Søra og et Nora Gloppe. 

I 1836 ble gjestgiverstedet kjøpt av skipperborger Kristian Bertelsen fra 
Stavanger. Under ham hadde Gloppe utvilsomt sin glansperiode. Hva 
foregikk her nede i denne perioden som vi kan kalle Gloppes siste 
blomstringstid? 

Før vi tar fatt på denne epoken, tar vi et blikk bakover i historien. 

Gloppe som havn 

Avaldsnes blir av mange regnet som "landets første rikshovedstad". På 
den tiden var sjøen viktigste samferdselsvei, og som "hovedstad" måtte 
Avaldsnes også ha en sentral havnefunksjon. 

Både den gamle kongsgården på Avaldsnes og handels- og tingstedet 
Gloppe er knyttet til Karmsundet, dessuten ligger de så nær hverandre at 
det trolig må ha vært en forbindelse mellom dem. Det er lite skriftlig 
historisk materiale om Gloppe fra 1200- og 1300-tallet. 

Stavanger sjøfartsmuseum forsøkte derfor å utvide kunnskapen om det vi 
vet fra arkeologiske funn. I 1981 ble derfor Gloppe valgt ut som stedet for 
den første større havneundersøkelsen i fylket. 

Arkeologenes befaringer på stedet reiste interessante spørsmål: Hadde 
kongsgården en havn? I så tilfelle, hvor lå den? Kunne det være Gloppe, 
eller var den å søke andre steder? Kunne en grunn og navnløs bukt mellom 
Avaldsnes og Gloppe være den primære havnen, mens Gloppe var en 
sekundærhavn etter at den gamle havnen var blitt for grunn? 

Å se til utpeker denne bukten seg som en ideell havn med to innløp og 
helt beskyttet mot vær og vind. I dag er det imidlertid begrensede 
havnemuligheter på grunn av dybden som bare er 75 cm ved middels 
vannstand. Hele bunnen er imidlertid dekket av et tykt lag slam, og dette 
reiste interessante aspekter. Hvis slamlaget var dannet i løpet av over
skuelig tid, kunne havnemulighetene i forbindelse med landheving, som vi 
vet har funnet sted, ha artet seg helt annerledes. Dette var Stavanger Sjø
fartsmuseums arbeidshypotese. 

Et viktig trinn i undersøkelsen var å undersøke holdbarheten av en slik 
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hypotese. På grunnlag av pollenprøver og kvartærgeologiske fakta, er det 
klarlagt at den grunne bukten som i dag har en middels vannstand på 75 
cm omkring år l 000 var seilbar for den tids grundtgående fartøyer. 
Forslammingen var den gang ikke begynt, dermed var bukten 90 cm 
dypere enn nå. Hertil kommer at havnivået var fra lm till.6 m høyere enn 
i dag. Dermed har bukten hatt et vanndyp på 2.3 til 2. 9 m. Så har landet 
gradvis hevet seg samtidig som bukten er blitt fylt med slam. På 1500-tallet 
måtte en regne med at seilingsdypet var redusert til 1.1- l. 5 m. Det må 
derfor være grunn til å tro at man på den tid og kanskje heller noe før, har 
tatt Gloppe i bruk som havn. Sikkert nok er at fjordarmen synes å være 
brukbar som havn omkring år l 000 og også før den tid. Fartøyene var 
meget gruntgående og trengte ikke mye vann under kjølen. Senere, da 
fjordarmen gradvis ble slammet til, kom det også mer dyptgående fartøyer i 
bruk, den såkalte kogge. 

Neste trinn i undersøkelsen ble konsentrert om Gloppe. Ved undersøkelse 
av bunnforholdene med dykkere viste det seg å være lite funnmateriale av 
særlig interesse på nordsiden av området. Funnene konsentrerte seg om 
den søre side, ved inngangen til den grunne bukten. 

Beinkam og krukke fra middelalderen funnet ved Stavanger 
Sjøfartsmuseums marinarkeologiske undersøkelser i Gloppe
havn. De kan være mistet ut fra skip som har ligget her og 
lastet eller losset den tiden kongsgården fungerte som et sen
trum for handelen i Karmsundet. Foto: A mS. 

Liten kokepotte med tut og 
krittpiper fra 1 700- og 
1800-tallet, et vitnemål om 
den handelsvirksomheten 
som foregikk på gjestgiver
stedet på den tiden. 
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Flere forhold tyder på at teorien om hvor den eldste havna kan ha vært, 
er rett. 

Stedsnavnsforskning støtter teorien om at her kan ha vært en viktig havn. 
Hvis denne tydingen er rett, er dette en støtte for Sjøfartsmuseets 

arbeidshypotese, nemlig at den grunne bukten har vært primærhavnen, og 
at navnet Gloppe også er primært, men knyttet til det ytre havne-området. 
Den smale innseilingen er temmelig dyp, 5 m, og det er tydelig at det her 
har vært en viktig laste- og losseplass for bunnen var overstrødd med 
dyre bein, en del keramikkrester, en samling takstein og murstein, krittpipe
rester og dessuten også et par opplødde steinhauger. Disse kan ha vært 
fundamenter for tre brygger. En kraftig trefjel som hadde festet seg i bunnen 
kan støtte en slik antagelse. De funn som ble gjort, synes å antyde en 
laste- og losseplass på 1600-, 1700- og en tid fremover på 1800-tallet (6). 

Tingsted 

Går vi igjen tilbake til informasjonsskiltet på Gloppeneset, ser vi at 
Gloppe er nevnt som tingsted. Avaldsnes er det eldste kjente tingsted på 
Sør-Vestlandet. Allerede fra slutten av 1200-tallet hadde Avaldsnes 
(Gloppe?) vært lagtingsted da Rogaland og Agder ble skilt ut fra Gulating 
lagdømme. "Ved opprettelsen af dette Lagdømme, der bestod indtil 1797, 
da det gikk ind under Christiansands Stiftsoverret, blev Augvaldsnes 
Tingstad og siden alltid vedblevet at være det og er det endnu for de nu 
under Karmsund Hæsby's Jurisdiction hørende Skibreder Skaare, 
Augvaldsnæs, Stangeland og Hetland, d.e. for Karmsund fjerding.Tingholdet 
er nu i Gloppe, en under Gaarden liggende Plads med Gjestgiveri, ganske 
tæt ved Prestegaarden" (2). 

Svartedauden gjorde ende på lagtinget og prestekollegiet på Avaldsnes. I 
1351 ble lagtinget for første gang holdt i Stavanger. Flyttingen av lagtingsete 
1350-51, har nok sammenheng med den sosiale og nasjonale nedgangen, 
som da krevde en konsentrasjon av de samfunnsmessige sentra. 

I 1425 fikk Stavanger fulle handelsrettigheter og by-privilegier og ble for 
alvor det dominerende sentrum på Sør-Vestlandet. Det synlige forfallet av 
Olavskyrkja de følgende hundreårene viser klarest Avaldsnes sin reduserte 
betydning. Gjennom hele senmiddelalderen bevarer Stavanger-lagtinget en 
sterk stilling. 

Etter reformasjonen i 1536 mistet kirken mange av eiendommene og inn
tektene sine. Det økonomiske grunnlaget for å holde bygningene ved like 
ble borte. Samtidig ble Avaldsnes prestegjeld gitt som forlening til biskopen 
i Stavanger, og tiden som kongsgård var ute Cl). 

På 1700-tallet var det på tale å rive den gamle Avaldsnes-kirken, som da 
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var forfallen, og bygge en ny kirke på Gloppe. Dette ble for dyrt, dermed ble 
det ikke noe av flyttingen C 4). 

Omkring 1700 hadde Avaldsnes fått igjen flere av sine tidligere 
funksjoner, det lokale sentrum var Gloppe. Allerede før ca. 1700 var 
Avaldsnes igjen lokalt tingsted for Rogaland og Ryfylke, (fjerdingsting). 
Forhandlingene ble ført i tingstua på Gloppe. Dessuten ble det holdt 
skipreide-ting fire ganger årlig. Hver skipreide hadde spesielle tingdager. 
Avaldsnes og Torvastad hadde to tingdager, Tysvær en, osv. (4). Statusen som 
tingsted medførte at stedet måtte ha gode muligheter for innlosjering av 
dommere, domsmenn og representanter som hadde domssaker oppe. 

I 1830- til 1850-årene kunne tingene på Gloppe vare opptil åtte dager. 
Dessuten var det mellom de faste ting forhørsretter. På tingene ble såvel 
sivile som kriminelle saker behandlet, og foruten sorenskriver og fogd 
møtte på tinget Karmsund og Hesby sorenskriveris lensmenn, flere 
sakførere og en hel del allmue fra alle kanter av Karmøy, Bokn, Tysvær, 
Torvastad, Skjold og Skåre. 

Etter unionen med Sverige i 1814, vokste det frem stadig nye 
styringsorganer. Nordmennene ville ha mer nasjonalt selvstyre, og særlig 
bøndene fikk mer makt i løpet av 1830-årene. Da formannskapslovene kom 
i 1837, ble den politiske interessen hos folk merkbart økende, selv om det 
mange steder var vanskelig nok å få valgt det nødvendige antall folkevalgte. 

Første formannskapsmøte i Avaldsnes prestegjeld ble holdt på "Scheie 
gaard" den 2. desember 1837. 

Skysstasjon 

På Gloppe har det også vært skysstasjon. 24. juli 1865 er det spørsmål i 
formannskapet om å legge ned Gloppe skysstasjon, slik at en kunne få 
direkte sjø-skyss Haugesund - Kopervik. En fant det uheldig å legge ned 
skysstasjonen, men den skulle flyttes ned igjen fra Velde til selve Gloppe, så 
folk slapp å gå helt opp til gards. Skysskafferen, eller "skaffaren", het Halvar 
Torkelsen. På Velde kan man den dag i dag se deler av skaffar-haugen som 
er oppkalt etter Halvar Skyss-skaffar. Veien er lagt delvis gjennom haugen. 

Gloppes glanstid 

I 1836 ble gjestgiverstedet kjøpt av skipperborger Kristian Bertelsen fra 
Stavanger. Han ble født på Hodne i Klepp i 1794 og døde på Gloppe i 1855. 
Han var gift med Lehne Marie Pedersdtr.Thilo, f. 1806 - d. 1869. 

Der var den gang to større våningshus og tre sjøhus - alt på tomter 
bygslet av prestegårdens eiendom, Gnr. 27. I følge skjøte, tinglyst 16.5. 1836 
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kjøpte han samtlige stående bygninger på Søndre Gloppe av Holger 
Ommundsen Nordbø. " . . . . . . .  bestående af et tømret vaaningshuus, to etager 
høit, bordklædt og teglhengt, deri 2de Bilæggerovne, videre en tømret 
Søebod, een Høe og Kornlade med fjøs og Svinehuus, tækket med Næver 
og Torvtag, et Ild eller Bryggerhuus med bagerovn og et Locum samt 
brygger, for den imellem os omforenede Kjøbesumma 1600 Spdr. skriver 
sexten hundrede Specidaler som mig er betalt. Det fornødne Privilegium til 
at holde det Gjæstgiverie som stedse har fulgt bemeldte Sted, besørger 
Kjøberen selv fornyet", (13). 

I branntakst av 23. 9. samme år får vi en utførlig beskrivelse av tre av 
husene han kjøpte. Nemlig våningshuset, ildhuset (bryggerhuset) og 
sjøhuset. "Høe og Kornladen med Fjøs og Svinehuus" er derimot ikke 
brannforsikret. Våningshuset er sannsynligvis huset vi ser på bildet fra 
1710. Det stemmer godt med beskrivelsen i branntaksten. 

Det er vanskelig å finne ut hvem som egentlig bodde på Gloppe i 
tidsrommet 1836-1875. I manntall fra 1865 kommer det ikke frem om de 
som bygslet jord av prestegården bodde på Gloppe eller et annet sted 
under gården. Vi vet bare med sikkerhet at Kristian Bertelsen bodde her 
med huslyden sin. De hadde fem barn: 

a. Bertel Kristian, f. 1837, kom bort med jakta til faren på en Skotlands 
reise. 

b. Inger Oline, f. 1837, g.m. Hans Reimers. 
c. Anna Riber, f. 1839, g.m. Fredrik Wilhelm Weltzin. 
d. Peder Andreas, f. 1841, g.m. Gjertrud Margrete Nilsdtr. 
e. Albert Ludvig, f. 1844, forliste på Nordland. 

Hvordan kunne livet på Gloppe arte seg i de tider? 

Forfatteren og skipsrederen Sjur Lothe, 1893-1972, fra Haugesund gir i sin 
roman "Underveis" et mangesidig og eiendommelig bilde av en rik epoke i 
Norges nyere historie i tiden omkring 1830. En del av handlingen foregår 
på Gloppe. Han forteller om hardangerjakten "Freya" som en fin høstdag i 
1837 ankommer Gloppe med last fra Christiania. Noen varer skulle 
Berthelsen på Gloppe ha. Båter var dradd opp i fjæren eller lå ved naus
tene. Færinger og notbåter om hverandre. Han så også en med finere, 
smekrere linjer, og med hytte akterut. Futens eller en prokurators venge
båt, gjettet han på. Og folk overalt. Nede ved gjestgivergarden, bortover 
bakkene, ved naustene gikk eller sto de, eller satt i klynger. 

-Me lyt buksera når me har svinga um odden. Me ska inn te Bertelsen 
sitt sjøhus attme det store, gula huset du ser i strondæ. 
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Vigleik og Mikjel satt i båten og sleit med seige åretak for å få "Freya" 
inn på Prestehavnen. Og det varte ikke lenge før de steg opp på 
Bertelsens gråsteinsbrygge og fikk "Freya 's" fortøyningstrosse rundt en 
nabb i bryggen. 

Litt senere i romanen: 

Nå kunne han (Vigleik), endelig i ro og mak kaste et blikk over det 
århundrer gamle ting- og gjestgiversted, som han ofte hadde hørt om, 
men aldri vært innom. Det var uventet store hus å se, både Bertelsens og 
det andre litt lengre nord. De var visst like store som skrivergarden på 
Hesthammer, i alle fall større enn Korens skrivergard på Helleland. Og 
alle de store smårutete vinduene. Fireogtjue var det visst minst i hvert 
vindu. Han måtte stå seg bra, Bertelsen. Et sjøhus hadde han også på 
sørsiden av våningshuset. Det var to dører i våningshuset. Den sørste, 
den som Bertelsen kom ut fra, måtte føre inn til skjenkerommet, for det 
kom og gikk stadig noen i den døren. Og alle var ikke like stø på beina. 
Men også den nordre døren var det en og annen av allmuen, som tok 
forsiktig i klinken til, og hadde hatten av, før han skikkelig var kommet 
innenfor. Det var vel tingstuen. jo, han så et blankskallet hode med 
briller og grått, kortklipt kinnskjegg og svart sløyfe om den kvite kragen. 
I hånden holdt han noen store papirark, slike som skriverkarene på 
Hesthammer svinset att og fram med på kontoret. 

Øynene løftet seg opp til annen etasje. Fem store fag vinduer. Men 
gardiner hadde de ikke som i byene, sjøl om her så storkarsaktig ut. 
Bertelsen hørtes forresten ut som han var bymann. Han hadde iallfall 
samme seine sveiven i stemmen som sildeseilerne fra Stavanger. 

Han saumfor også huset på Nore-Gloppeneset. Et sjøhus hørte også til 
her. Hele tingstedet fant han lå lagelig og vakkert til. Okergule hus med 
bøer og bakker, bergskolter og store gråsteinskulter som stakk opp av 
den saftiggrønne hå. Og det brune tarebeltet i den blåkrusete sjøen 
foran. Alle husene hadde røde takpanner. Unntatt ett, og dette så han på 
med ny interesse. Det var noe heimsleg, fortrolig med den vesle 
skorsteins/øse stova med torvtak og værgrå vegger. Den lå beskjedent 
tilbaketrukket i ly av den nyere tids moderne våningshus og minnet om 
at også langs Karmsundet hadde folk bodd i røykstover. . . . . .. 

En velvoksen, litt høy og opprømt mann kom barhodet og bykledd ut 
fra den sørste døren i det to etasjes okergule huset og bort til brygge
kanten. 

-E 'det deg, Opedal? Du kjerne med fina veret. 
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Ja, da æ 'ratt et vil} ans ver. Og du æ 'jinu du og i dag, Berthelsen. De 
håndhilste på hverandre. 

Ja, eg måtte ta stasklærnå i dag.Storkarane e 'i Tingståvå, både futen 
og prokuratorane. 

Ja, då har du nåke å stå i. 
Ja, snakk ikkje om det. Det e 'kje bara vanleg tingdag, men du vett me 

har fått loven om formannskap. 
-Han ble en smule høytidelig da han fortsatte: 
-I dag den 25.september velger allmuen i Augvaldsnes sitt første 

formannskap. 
-Og ken vette ordførar? 
-Sikkert Nils Bårdsen Skeie. 

Utsnittet nedenfor viser imidlertid at første formannskapsmøte i 
Avaldsnes prestegjeld ble holdt på "Scheie gaard" den 2. desember 1837. 
Niels Baardsen Scheye ble valgt til ordfører og Helge Mathiasen Sørvaag ble 
viseordfører. 

Neste møte var både for formannskap og representanter, (5). De møttes da 
på Gloppe gjestgiversted 2. januar 1838, og her leide de møtested til kom
munen i 1858 bygde skole. 

Utsnitt av protokoll vises på neste side. 
Bertelsen drev som sagt stort gjestgiveri. Dit inn tok folk som var på reise, 

og der var alltid stort belegg. Natt som dag måtte man ta imot gjestene og 
alltid skulle de ha brennevin. 

Vi lar Sjur Lothe fortelle: 
Døren til skjenkestova gikk opp, og en litt ustø bygdemann kom ut. 

Ha/stein steg opp på dørhellen. 
Eg lyte sjå um Hjelm og Nils Jørgensen æ 'dar. De gikk inn og ble stå

ende ved døren. Stova var helst liten, men likevel større enn det mørke 
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skjenkerommet hos Sjovatsen på Herandsholmen, fant Vigleik ut. 
Gjennom et vindu i søre veggen kunne han se forbi sjøhusene og ut i 
Karmsundet. 

Innst i bakgrunnen stod en kort, blå og grønnmalt disk. Ved den ene 
langveggen lå brennevinsdunker og ølkagger på tjukke planker, lagt 
over solide trebukker. Noen grå, blå og svartkledde menn satt på stoler 
og krakker ved et par umalte, øl.flekkede bord. Brennevinsflasken gikk 

fra munn til munn, ølkrus stod på bordene, og umalte vegger grånet 
gjennom tjukk tobakksrøyk. Men de to som Ha/stein søkte, var ikke å se. 

De gikk bortover bakken til Nore-Gloppeneset. Ha/stein pekte på huset: 
-Dar bur ein skipper frå ei øy nord med Bergen. Eg har sellt sild te 'an. 
Men akta deg. Han har ei vene dotter. 

Slik har altså Sjur Lothe sett for seg eller hørt fortalt at denne spesielle 
dagen kunne ha artet seg. 

Ifølge branntaksten fører den sydligste gatedøren inn i en gang. "På 
sydlige side av denne gang er en liten krambod. Ved enden av denne gang 
fører en dør til en stue som er betrukken med papirbetræk". Sjur Lothe 
forteller i romanen at skjenkestuen lå rett innenfor den sørste døren og at 
den var umalt. Han kan ha studert bildet fra 1710 og prøvd å forestille seg 
hvordan det så ut på Berthelsen sin tid. 

Når folk hadde fått vel mye over tørsten, ble det gjerne spetakkel etterpå, 
med slåssing og sjau. Kristian Berthelsen ble til slutt lei av all kommersen. 
Fikk ikke folk brennevin slo de ut vinduene. Berthelsen søkte derfor om å 
bli kvitt brennevinshandelen. Han spurte skriveren om han ikke heller 
kunne omdanne gjestgiveriet til landhandel. Dette innvilget sorenskrive
ren, og på denne måten ble det slutt på brennevinshandelen ( 4). 
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Det er et spørsmål om Berthelsen etter dette fremdeles tok imot 
losjerende, men sluttet med brennevinsserveringen, eller om Gloppe som 
gjestgiveri fra nå av opphørte. Det tyder på at det har skjedd en forandring. 
I festeseddel fra 1856 omtales Berthelsen som landhandler, mens han i 
festeseddel tinglyst 24. september 1836 omtales som gjestgiver. Fortsatt har 
nok Bertelsen losjert de som kom reisende til tinget. 

J aktefart og sildesalting 

Avaldsnes var et rikt fiskeridistrikt på 1800-tallet. Det fantes hundrevis av 
båter og en mengde notbruk. Så å si alle, eller mesteparten av folket, levde 
av fisket. De hadde sine gardsbruk, men sjøen skaffet dem store inntekter. 
Det fantes et eller flere notbruk på nesten alle gårdene i Avaldsnes. Nede på 
Gloppe var det mange sjøhus og bare der ble det om vinteren saltet 17-
1800 tønner sild. 

Kristian Berthelsen hadde to store jakter, den ene var den største på 
Vestlandet i den tid. Sommerstid var de på Nordland, kjøpte opp sild der og 
saltet. Silden kostet en daler for tønnen og så fikk de fra 16-18 ort tønnen 
for saltsilden. (l daler= 5 ort= 120 skilling). Skipperborger Berthelsen frak
tet sild bl.a. til St. Petersburg, Stockholm, Riga og Helsingør (7). 

Handelen med sild var blitt friere siden de store sildeperiodene på l 700-
tallet. Handelsmennene i Bergen og Stavanger hadde mistet privilegiene 
sine og silda trengte ikke lenger å føres dit. Saltingen kunne skje fritt på fis
keværene mens varen ennå var fersk, slik at kvaliteten ble bedre enn før. 
Samtidig var silda blitt borte fra Svenskekysten. Her åpnet det seg straks et 
nytt, stort marked, særlig var eksporten til Gøteborg viktig. Gøteborg står 
da også nevnt mange ganger i skipperborger Berthelsens protokoller. Etter 
hvert økte også omsetningen til landene ved Østersjøen, Russland, Polen og 
Tyskland, og markedet for silda ble mye større omkring 1850 enn det 
hadde vært før. 

For å drive eksporthandel var det nødvendig å ha løst handelsborgerskap 
i en by. Sildeeksport kunne også drives av personer med skipper
borgerskap. Når silda skulle fraktes fra fiskefeltet til salteplassene, til 
bykjøpmannen og videre til mottakerhavnene i Sverige og rundt Østersjø
en, var det både ønskelig og tilstrekkelig med små og lett manøvrerbare 
fartøyer. Derfor var det enmastere som jakter og slupper som utgjorde det 
store flertall av fartøyene i flåten (8). 

I 1852 fikk Bertelsen oppført et nytt sjøhus. "Dette Søehuus blev oppført 
inden November Maaned 1852 på Nordre side af mit Vaaningshuus" C7). Så 
han må ha hatt stort behov for plass til sildesalting. Han hadde allerede et 
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sjøhus, en to-etasjes bindingsverksbygning. I nederste etasje en tømret 
saltbod, ifølge branntakst. 

De beste avtagere av silda var Russland, Sverige og Tyskland. Mye sild gikk 
til Nord-Prøisen. Med fartøyene seilte de på Gøteborg, Bohuslen og 
Østersjøen, med sild. På turen hjem hadde de ofte frakter med, enkelte 
tider var fartøyene på Østlandet etter tømmer ( 4). 

En høst (årstallet er ukjent) forliste den største jakten til Kristian 
Bertelsen. Den hadde vært i Tyskland, hvor den tok inn en hvetelast for 
Aberdeen, Skottland. Bestmann ombord var blitt syk og de måtte innom 
København hvor han ble innlagt på sykehus. Skuta fortsatte sin tur. Om det 
kom noen ny mann i hans sted, vet vi ikke. Det siste de hørte fra båten var 
at den hadde vært innom Lillesand. En bror av fru Berthelsen, Johannes 
Brekkan var med. De to andre het Andreas Dahlsen Snik og Lars Josefsen 
Skeie. Han som ble innlagt på sykehuset i København kom frisk tilbake, de 
andre hørte de ikke mer til ( 4). 

Landhandel 

Tallet på landhandlere i amtet var ti i 1840, alle i Ryfylke fogderi. 
Bertelsens landhandel hadde kunder fra et distrikt fra Håvik og nordover 
på Torvastad, til Fosen og Røksund og vestover til Visnes og Kvalavåg (7). Et 
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Kopi fra Bertelsens landhandlerprotokoll 
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Kopi fra Bertelsens landhandlerprotokoll. 

voksende pengehushold skapte etterspørsel etter varer som tidligere var 
blitt regnet som luksus. Kaffe ble en daglig drikk. Sukker, sirup og andre 
kolonialvarer gled inn i det daglige kosthold og billigere manufakturvarer 
tok til å fortrenge vadmel og strikkevarer. Men luksusvarer som "silke til 
Fruen", eau de Cologne og cognac fikk en også kjøpt hos Bertelsen. 
Protokollen fra landhandelen går tilbake til 26. april 1837. De hadde 
allerede da et stort vareutvalg, f.eks. Rigabalsam, øl, rom, røketobakk, svovel 
og salmiakk, spiker, rug i tønner, silke, kaffe, hvetemel, gurkemeie, 
laurbærblader, osv. 

Som handelssted hadde det en svært viktig betydning, sammen med 
handelsstedet Vågen (Kopervik) og handels-og gjestgiverstedet Kronå i 
Sundet (Haugesund). Handelsborgerne i Stavanger og Bergen ville i størst 
mulig grad hindre at handel oppstod utenfor disse byene, da det ville føre 
til større konkurranse for disse, samt at de tapte en viktig del av sin gamle 
posisjon. Likevel lyktes det å legge deler av handelen til disse tre stedene 
ved Karmsundet, noe lokalbefolkningen satte meget stor pris på. 

Berthelsen drev landhandelen betydelig opp, og hans tid der må anses 
som Gloppes glanstid. Han hadde forbindelse med grossister og store 
handelshus både i Stavanger, Bergen, Christiania, København og Gøteborg. 

Det ble dårligere tider for fiskeriene fra ca. 1870, og notbrukene ble solgt 
på Nordland. Fra å være selveiere tok nå fiskerne sjauarbeid i Haugesund 



148 GLOPPE- ET LOKALT SENTRUM GjENNOM SKIITENDE TIDER 

eller hyrte seg med notlag andre steder fra. Det gikk tilbake med velstan
den og en gikk en ny tid i møte . 

Mange av dem som drev sildesalting og småskipsfart, flyttet til byene 
Stavanger og Haugesund og videreutviklet forretningene sine der. Bertelsen 
hadde nok også slike planer. Den dagen han døde, skulle han undertegne 
papirene på kjøp av strandlinje i Haugesund (10). 

Kristian Bertelsen var ordfører i Avaldsnes ved sin død i 1855. Året før, 15. 
mai 1854, ble han tilsatt som regnskapsfører for bygdevegsarbeidet. 

Madam Bertelsen 

Madam Bertelsen drev landhandelen videre etter mannens død. Den 14. 
april 1856 undertegner hun kontrakt angående feste av plasset Søndre 
Gloppe. Den 21. april 1862 fornyer hun kontrakten for to år og "forbinder" 
seg samtidig til i stedet for de under post 4 og 5 nevnte husdyr, kun å sette 
to kyr og seks sauer på prestegårdens øyer og holmer. Hun binder seg sam
tidig til hverken å selge eller gratis skjenke øl, vin eller andre sterke drikker 
til noen. Ved sommertinget for Avaldsnes 6. mai 1862 ble festeseddelen 
tinglyst . Kontrakten ble senere flere ganger forandret og fornyet, siste gang 
i 1867. 

I folketellingen fra 1865 er Lene Marie nevnt her på gjestgiverstedet som 
enke med tre av barna hjemme, to av dem gifte. Hun blir da kalt landhand
lerske og satt med en hest, åtte kyr, en gris og fjorten sauer foruten at hun 
sådde 1/8 tønne bygg, fem tønner havre og to tønner poteter. I manntall av 
1865 hadde fru Bertelsen også to tjenestejenter i husholdet. Vi må regne 
med at de også tidligere hadde tjenestefolk. 

Fru Bertelsen hadde god hjelp av sin svigersønn, Hans Reimers. Etter 
Bertelsens død i 1855 styrte han landhandelen og gjestgiveriet en stund. 
Han var sønn av baker Reimers på Hasseløy og bror av Karoline Bjørnson, 
kona til Bjørnstjerne Bjørnson. Han giftet seg med Inger Oline Bertelsen i 
1859. De bodde på Gloppe hos mor til Inger Oline fra de giftet seg og uto
ver i 1860-årene. Karoline Bjørnson var forøvrig og besøkte sin bror og svi
gerinne mens de bodde på Gloppe (11), men om Bjørnstjerne var på besøk, 
sies det ingen ting om. I 1865 blir Hans Reimers kalt sjøfarende, og i brev 
fra 1867 hadde Inger Reimers adressen: Madam Weltzin i Haugesund. Inger 
bodde kanskje hos søsteren Anna mens Hans var "sjøfarende" .Anna var for
øvrig gift med lensmann Fredrik Wilhelm Weltzin i Haugesund. Da Anna tid
lig ble enke, tok hun med seg sønnen Ludvig og flyttet til Amerika i 1873. 
Hun giftet seg på nytt med en Kolstø. 

Nest yngste sønnen til Lene Marie og Kristian Bertelsen, Peder Andreas, 
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Madam Bertelsen drev landhandel til ca. 1869. Hun var da den siste landhandler på 
Gloppe! Foto: Privat eie. 
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ble gift med Gjertrud Margrete Nilsdtr. De flyttet opp til Velde hvor de drev 
gårdsbrulc 

Det hersker tvil om når Gloppe ble fraflyttet. 
Av dette skriv ser vi imidlertid at Reimers fremdeles bodde på Gloppe i 

1874, men at han nok holdt på å avvikle. Han skriver i brev i 1876 at det nå 
er ett år siden de flyttet til Aulestad. På Aulestad styrte de gården til 
Bjørnstjerne Bjørnson mens Bjørnstjerne og Karoline var i Frankrike 
(Paris). 

Hans og Inger reiste senere til U.S.A. Inger døde der borte. Da kom 
Reimers tilbake til sin søster på Aulestad og døde der (Il). 

I folketellingen fra 1875 er ingen av huslyden nevnt under Avaldsnes 
prestegård. Vi vet lite om hva de hadde av inventar, det er ikke registrert 
dødsboskifte hverken etter Lene Marie eller Kristian Bertelsen. Det ble, 
ifølge informant, holdt auksjon (lO). 

Husene ble solgt til bortflytting 

Ved midten av forrige århundre var Skudeneshavn og Kopervik vokst 
frem som sentrale steder på Karmøy, og på fastlandet lå kimen til den 
fremtidige byen Haugesund. Det må trolig være disse tyngdepunkter som 
skjøv Gloppe i bakgrunnen slik at hus såvel som sjøhus ble solgt til 
bortflytting og stedet ble liggende tomt og øde. 

Å flytte hus var vanlig på den tiden, en tok ofte husene med seg når en 
flyttet fra et sted til et annet. Innledningsvis ble det nevnt at det på Dalen 
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Bertelsens landhandel kjøpte de siste årene hovedsakelig varene hos Tønnes Eide i 
Haugesund (9). 

på Avaldsnes står et hus som blir . regnet for å være Karmøys eldste 
beboelseshus av tre. Dette huset har antagelig stått på Gloppe. Det er ulik 
muntlig tradisjon når det gjelder "huset på Dalen". Noen mener at huset ble 
solgt og satt opp igjen på Visnes før det kom til Dalen. Enkelte vil ha det til 
at dette var tinghuset på Gloppe som Neri Gregersen kjøpte og satte opp 
igjen på Dalen. Karoline Luften Høie fortalte imidlertid til informant 02) at 
Neri (Dalen) Gregersen sitt hus var så lite og lavt at en ikke kunne spise 
annet enn flatbrød og flyndre der inne! Dette huset er antagelig revet. Neri 
Gregersen var snekker og laget blant annet likkister, dessuten solgte han 
ved. Men for alt vi vet kunne han jo hatt to hus. 

Andre mener at huset har tilhørt lærer Johan Coren Christi, her satt han 
og skrev historie. Han var også lærer for presten sine barn, ifølge Karoline 
Luften Høie (12). 
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Det har vært drevet handel i huset og Anna Øygarden hadde fortsatt 
butikk her i 1922 (4). En informant mener her var handel like til andre 
verdenskrig, og det bodde folk i andre etasje helt til 1983-84. 

Enkelte hevder at tingstova på Gloppe befant seg i det huset (våningshu
set) som ble delt i to og oppført henholdsvis på Øygarden og på Håvik. Det 
ene brant for noen år siden. 

Peder, sønn til Kristian Bertelsen, sier i et intervju med Haugesunds Avis i 
1927 at "Gloppe var bygsel til prestegården, der var et to-etasjes våningshus 
med fjorten værelser og et par mindre våningshus. Et av disse står nå på 
Dalen, det er i det huset som Anna Øygarden driver forretning. Halvdelen 
av det store våningshuset står på Håvik, og den andre halvparten på Velde" 
C 4). Tre våningshus og tre sjøhus ble altså solgt til bortflytting. "Huset på 
Dalen" må antagelig være et av de to såkalte "mindre våningshus", men om 
det har vært tinghuset eller ikke er vanskelig å si. 

Også sjøhusene ble som nevnt solgt til bortflytting. "Et står på Dalen i 
Avaldsnes, et på Buvigen ved Vigsnes og av materialene i det tredje ble det 
bygget et beboelseshus i Haugesund" (9). Av det engang så mektige tingsted 
og gjestgiveri på Gloppe, hvor embetsmenn, bestillingsmenn og allmue i 
hundreder av år hadde satt hverandre stevne til fredelig oppgjør eller 
avgjørelse ved rettergang, hvor utallige saker har vært forlikt, prosedert og 
dømt, er det kun noen ubetydelige rester av hustuftene igjen. 

Ca. 1870 sluttet stedet å spille noen rolle i det økonomiske, administrative 
og sosiale livet ved Karmsundet. 
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I arbeidet med denne artikkelen har jeg hatt verdifull hjelp av to 
historie- og slektsinteresserte etterkommere etter Lene Marie og Kristian 
Bertelsen. De to er Marie Mæland og Milfrid Hjelmaas, henholdsvis 
tippoldebarn og oldebarn til Lene Marie og Kristian. Sistnevnte gikk på 
loftet og hentet frem flere protokoller og gamle brev fra 183 6 og utover 
som hadde tilhørt hennes besteforeldre. Protokollene vitner om at det 
må ha vært drevet utstrakt handelsvirksomhet på stedet. 


