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Gammelt kulturlandskap med Rehaugvegen, en rest av den eldste bygdeveien, Postveien. I bakgrunnen er Reheia med den 
østre av Rehaugane. Til høyre er gardsbruket Nedre Hauge 127/2 i tidligere Torvastad kommune. Stedsnavn formidler kultur-
historie. Engstykket i forgrunnen ble før kalt Engflåtå og Eldhusflåtå. Der var det såkalt ”storåkerjord”, som betydde det beste 
jordmonnet på bruket Utvik 85/1 i Avaldsnes kommune. Gjennom stykket rant Kvednabekken, som ble lagt i lukket, steinsatt 
grøft av artikkelforfatterens oldefar.

HAUGALeNDINGeN 2009–2010
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PoSTvEIEN På NoRD-KARmøy – 
KUlTURHISToRISK vANDRING lANGS DEN ElDSTE byGDEvEIEN

Aadne Utvik

Historikeren Nils Olav Østrem har funnet flere opp-
lysninger om veiene på Karmøy på 1800-tallet. En 
mengde stier og sledeveier gikk på kryss og tvers på 
øya. På de langsgående veiene – slepa – ble det brukt 
sleder med tremeier. Slepene egnet seg godt for kjøring 
med hest året rundt. I tillegg kunne de brukes som kløv
veier. Sledene var det vanlige ”kjøretøyet” til langt ut 
på 1800-tallet (Østrem 2010). 

Da folk begynte å skaffe seg doninger med hjul, ble 
det større krav til bedre veistandard. De gamle slede-
veiene fra tun til tun ble da lagt til grunn for utbygging 
av et offentlig veinett, også over Nord-Karmøy. Den 
nye bygdeveien fikk status som amtsvei (fylkesvei).

AmtsveI
Amtskartet fra 1866 viser amtsveien gjennom Nord-
Karmøy. Sørvest for Risøy ligger garden Litlasund. 
Der var landingsstedet Lahammar med båtskyss over 
Karmsundet til Rossabø. Veien sørover på øya ble knyt-
tet sammen med bygdeveien fra Torvastad prestegard, 
som førte via Avaldsnes prestegard fram til Kopervik. 
Et situasjonsbilde:

midt på 1800-tallet var det bare bygdevegene på 
 Karmøy som var såkalte ”rodelagte” veger. De var 
”av 2. klasse”. Rodelagte veger var slike som bygde-
folket skulle vedlikeholde som en del av skatteplikta si. 
 vegen blei delt inn i roder og innenfor hvert av disse 
veg stykkene var det bestemt hvem av oppsitterne 
som skulle ta seg av vedlikeholdet (østrem 2010). 

Det er ikke helt klarlagt når veibyggingen begynte 
på Karmøy. En lokalhistoriker formulerer det slik i et 
 minnehefte:

Den fyrste bygdevegen som på eit vis var hovudveg 
like til 1890, vart bygd frå Utvik til litlasund i 1837, fyrr 
formannskapslovi vart sett i kraft. Han var bygd utan 
amtstilskot, og vedlikehaldet var utligna på gardane 
(Torvastad 1937).  

Den nye veien fra Bø til Vikjå nord for Litlasund 
kom i bruk først på 1890-tallet. Da ble den gamle 
bygdeveien lagt ned. Veien har i dag navnet Torva
stadvegen.  I 1870-åra ble det bygd ny riksvei, men 
den førte fra sør fram til Salhus. Der var skyssbåt 
og roferge for hest og kjøretøy over Karmsundet til 
Norheim. I artikkelen vil denne veien bli kalt den 
gamle riksveien. Utbedringen av riksveien hundre år 
etterpå får på moderne vis kortformen Rv47. Mange 
eiendommer langs veien har nå postadresse Karmøy
vegen.

PostveIeN
I følge Østrem ble den første veien gjennom  Karmøy 
bygget i 1820-åra. I denne artikkelen antas det imidler-
tid at veibyggingen gjennom Nord-Karmøy først kom 
i gang etter 1830. Denne veien blir her betegnet med 
egennavnet Postveien. Bakgrunnen for et slikt navn kan 
vi bedre forstå når vi blir kjent med hva som skjedde på 
Gloppe under Avaldsnes prestegard den 2. januar 1838. 

Fra de eldste tider har det vært allmannaveier på Karmøy. I historisk tid har viktige veifar ført til det 
gamle kirkestedet på Avaldsnes. På prestegarden finnes ennå spor etter hulveier fra middelalderen. 
mot kirkestedet i Torvastad må det også ha vært flere kirkeveier.
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Utsnitt fra det såkalte amtskartet av 1866. vi følger kjente og mindre kjente deler av Postveien fra 1830-åra gjennom Nord-Karmøy. Startsted: ”Kobbervik”. 
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Da hadde den nye Avaldsnes kommune med formann-
skap og kommunestyrerepresentanter sitt aller første 
samlete møte. Det som ble drøftet, var spørsmålet om 
hvordan postgangen mellom Bergen og Stavanger best 
kunne organiseres (Skre 1937).  Fra Skåre til Avaldsnes 
ville en postrute ta to timer, og videre fra Avaldsnes 
til Kopervik to og en halv time. I møtereferatet ble det 
notert at det allerede den gang var kjørevei fra Litla-
sund til Kopervik. På møtet 20. mai s.å. ble det valgt 20 
rodemenn som ”skulde tilsige efter tur og omgang alle 
arbeidspliktige personer.” 

UtforDrING – 
stIfINNING – DokUmeNtAsjoN
Det var på et møte i Nord-Karmøy Historie- og Ætte-
sogelag at kulturvernkonsulent Målfrid Rydningen ga 
medlemmene en utfordring: Den gamle ferdselsveien 
gjennom Karmøy burde bli registrert – og det kunne 
være en oppgave for et historielag.  

Jeg fikk med meg Askel Widvey (f. 1919). Han var bo-
satt på Vikshåland i Torvastad, men oppvokst på Matland 
i Avaldsnes. Askel kjente mange eldre mennesker som 
kunne være aktuelle som informanter.  Min følgesvenn 
hadde lyttet til og lagt seg på minne hva de gamle fortalte 
om hendelser og steder. Han var en ekte ”stifinner”.

Feltarbeidet ble gjennomført i 1987, fra 13. april til 
29. august. Åshild Utvik tegnet tre registreringskart, 
det ble tatt 100 dias og laget en detaljert rapport med 
tittelen Far etter folk i manns minne – den gamle post-
vegen gjennom Nord-Karmøy før 1870-90-åra. Det er 
blitt holdt lysbildekåserier om Postveien, og det er også 

blitt gjennomført organiserte turer langs ”veien” med 
guide. På Historielagets nettside www.n-kh.no under 
GiAT & BLH kan man finne informasjon og fortellin-
ger knyttet til matrikkelgardene. 

Her inviteres du med på en kulturhistorisk vandring 
langs Postveien slik Askel Widvey og jeg opplevde 
 turen. Ha en god tur i et spennende kulturlandskap. Vi 
vil møte mennesker som har mye å fortelle, både om 
fortiden og samtiden. 

vUrDerING Av kULtUrmINNer
En ekstra utfordring på vår kulturhistoriske vandring er 
å legge merke til det vi møter av interessante bygnin-
ger, som også ferdafolk langs den gamle Postveien på 
1800-tallet delte med oss ”stifinnere”. 

Karmøy kommune har utarbeidet kulturminneplan 
for 2008-2012 som gir oversikt over de viktigste faste 
kulturminnene fra før 1900 (Karmøy 2009). Planen, 
utgitt i bokform, er et  svært nyttig bidrag til informa-
sjon og motivasjon. I planen er bygninger og bygnings-
miljøer vurdert etter miljøverdi, egenverdi, antikvarisk 
verdi og aldersverdi. Det siste gjelder kulturminner fra 
rundt år 1850 og eldre.

Vil vi legge merke til bygninger og eldre bo-
miljøer som skiller seg ut ved sin bygningsstil? Fins 
det gardstun som er plassert slik i landskapet at det 
gir en opplevelse av noe vakkert og harmonisk? Vil 
noen bygninger på vår vei gi opplevelser av å være 
tradisjonsbærere av lokal byggeskikk? Har du boka 
tilgjengelig, kan du få et ekstra utbytte av vår vandring 
langs Postveien.
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Den mektige Hans simonsen på Østrem

Noen personer har satt spesielle spor etter seg i 
historien. En slik person er Hans Simonsen. mannens 
opphav er ukjent, men han bodde på østrem omkring 
1600. Han er blitt kalt ”jordkakse” og var en av de 
største jordeierne på Karmøy (Fyllingsnes 2004). 

I sitt andre ekteskap med magdalene Andersdatter 
hadde Hans Simonsen minst ni barn. Ikke mindre 
enn tre av sønnene ble lensmenn: Simon Hanssen 
 østrem i Stangeland skipreide, Anders Hanssen 
Stange i Avaldsnes skipreide og Kristoffer Hanssen 
Rossebø i Skåre skipreide. 

Skiftet etter ekteparet på østrem i 1629 er godt 
dokumentert og har hatt stor betydning for slekts-
granskere (Søndenaa 1950). mange på Haugalandet 
vil kunne oppdage at Hans og magdalene på østrem 
er blant deres aller tidligste kjente forfedre. (En av 
døtrene deres ble min stammor på Utvik-garden.)

stArtPUNkt mIDt På kArmØy
Min kulturhistoriske vandring sammen med  Askel 
 Widvey og andre startet midt på øya, på Østrem 
( Austrei). Det var ikke et tilfeldig valg. Fra  Kopervik 
fører Eidsvågen vestover til Eide (Midteide), som 
 grenser til Veda vågen. Det betyr at Karmøy nesten er 
delt på midten i dette området. Nord for Eidsvågen 
 ligger  garden Østrem fint plassert med god utsikt til alle 
 kanter. I bygdeboka finnes et utskiftingskart fra 1905 
som viser at mange veier møttes i Østrem-tunet i  eldre 
tid. Allerede i 1668 ble det notert at garden ” ligger i 
allfarvei, hvorav besidderne haver stor besværing” 
( Lillehammer 1985).

Med dette kulturhistoriske bakteppet startet Askel 
 Widvei og jeg vårt registreringsarbeid av Postveien 
fra sør. Østrem tilhørte fra 1909 den nye Stangaland 
kommune (utskilt fra Avaldsnes). Postveien fra Sør-
Karmøy og nordover hadde passert det gamle Østrem-
tunet, som nå for lengst er borte.

Vi fulgte Nordalsvegen til Nordalsbotn. Der møtte vi 
grensegarden mellom tidligere Stangaland og Avaldsnes 
kommuner og skipreider. Så krysset vi den gamle riks-
veien til Kopervik, som nå har navnet Avaldsnesvegen.  
Postveien gikk om Kopervik først etter at det var kommet 
bru. Mye ble da endret. ”Nordre og søndre side av vågen 
fra gammelt ble betraktet som to steder, strand stedet og 
uthavnen, som ble forenet da broen over Strømsund ble 
bygget i 1873 i forbindelse med veianlegget til Utvik i 
Avaldsnes” (Svendsen 1966).

mANGe sLAGs kULtUrmINNer 
Veifaret videre gjennom Bygnes førte gjennom ny be-
byggelse og sikre spor etter Postveien var utydelige. 
På registreringskartet er det prikket ”antatt veitrasé 
som ikke er i bruk”. Rv 47 er tegnet med en tykk og 
en tynn strek. Vi legger merke til at den nyeste veien 
har få svinger og skjærer gjerne tvers gjennom fjell. 
Den gamle riksveien fra 1870-åra som er tegnet med to 
tynne streker, følger naturlige terrengformasjoner.

Etter vandring over lynghei på Bygnes møtte vi et 
veiskilt med industrisymbol. Der har Postveien krysset 
 traseen til riksveien og gått på vestsida av denne mot Vorå. 

Familienavnet blir vanligvis skrevet Byggnes, noe 
som forteller at på garden ble det dyrket bygg. Ved pkt. 
8 på kartet fins tufter etter det øverste kvernhuset til 
Bygnes-bøndene. De gamle fortalte at fra en av kvern-
steinene kunne en høre det liksom sang ”lusa-deg-Per, 
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lusa-deg-Per…”. Fra ei anna kvern kunne en høre 
”gakk-og-legg-deg-Jan, gakk-og-legg-deg-Jan…”. Vi 
kan undre oss over hva det var som var så spesielt med 
han Per og han Jan. 

Fra kvernene til bøndene på Vorå, Ivarskvednene, 
kunne de gamle høre at det sang ”Ivar-i, Ivar-i…”.  Der 
gikk det visst raskt unna. Lenger oppe i elva gikk det trolig 
litt saktere med lyd av ”Aksels-Marta, Aksels-Marta…”. 
Slike hermer forteller om vennskaplig ert eller ”mobbing” 
mellom bygdelag og mellom granner. Aner vi en slags 
konkurranse om hvem som var dyktigst til å male korn?

Postveien videre fulgte nåværende vei  gjennom 
et gardstun og i retning undergangen for Rv 47. Vi 
møtte på Askild Haaland (f. 1915), som viste oss 
hvor det  gamle skolehuset fra 1860-åra hadde ligget 
– i  bakkehellet nedenfor en svær jordkjeller (pkt. 14). 
Han fortalte at skolen på Vorå ble lagt ned da den store 
 Håvik-kretsen ble organisert omkring hundreårsskiftet.   

Registreringskart for Postveien strekningen østrem (Austrei) 
– Kolstø. Prikket linje betyr ”antatt veitrasé som nå ikke er i 
bruk”. Den gamle riksveien Kopervik – Salhus fra 1870-åra er 
tegnet med to tynne streker. Dagens riksvei kalles Rv 47  
(før Rv 14) og er tegnet med en tykk og en tynn stek.  
Kart tegnet av åshild Utvik 1987

ved Dokkeskaret på bygnes. Synlig veifar etter Postveien, 
med Rv 47 til høyre, omtrent samme trasé som den gamle 
riksveien. mellom veiene er tufter etter en husmannsplass. I 
skogen i bakgrunnen ligger rester etter Ivarskvednane på vorå.
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Postveien hadde krysset Voråbekken over ei klopp. 
En bautastein er godt synlig på et nes like ved. Mot 
 synsranda kneiser en moderne vanntank på Helgabergs
nuten. En minnestein og et hellig fjell forteller om bu-
fast folk med røtter tilbake til førkristen tid.  Gjennom 
dette åpne land skapet har trolig også de eldste all-
mannaveiene hatt sine tråkk. Steds- og familienavnet 
er også skrevet Vårå, Vorre og Vorrå. Betydningen kan 
være ”varde”, kanskje etter Helgabergsnuten.   

Bonden Arvid Tjøsvoll kunne peke ut leia videre 
for Postveien over slåtteeng. I dag er det kun igjen 
spor  etter den eldste veien langs nordveggen til løa på 
 garden, Austevikvegen 1.

PostveIeN LANGs kArmsUNDet
Den videre traséen for Postveien fortsatte langs nå-
værende Austevikvegen, Myrvangvegen og  Håvikvegen 

helt til Kolstø. Dette er den lengste sammenhengende 
strekning som er bevart av Postveien gjennom Nord-
Karmøy. I dag domineres landskapet mot Karmsundet 
av den store aluminiumsfabrikken, men fra slutten av 
1850-tallet må Høyevarde fyrstasjon ha fanget blikket 
til de veifarende. Hele odden der bygningene på Høye-
varde ligger, er nå fredet. Fyrbygningen fra 1858 er en 
av landets eldste fyrstasjoner. 

Ved Håvikvegen 160 møtte vi Thorleif Haavik (f. 
1922). Han fortalte at store deler av gardshuset var byg-
get av halvparten av den såkalte Tingstova på Gloppe. 
Det hadde mor hans fortalt. Den andre halvparten  kjøpte 
Halvard Øygarden til sitt våningshus lenger nord.

På nabobruket (pkt. 24) møtte vi Trygve og Esther 
Thuestad (f. 1923 og 1921). Der fikk vi høre om ”Lens-
mannshuset”, som tidligere sto på samme tomta som 
gardshuset. I kjelleren er ennå rester etter arresten. Det 
var der den berømte bondelederen Knut Endresen Syre 
satt i arrest da bygdefolket i 1801 tvang lensmannen til 
å sette ham fri. Knut skulle ha opptrådt truende over-
for sorenskriveren på tinget på Gloppe. Resten av den 
dramatiske historien forteller om ”en sterk motstands-
kultur og et sjølbevisst folkeferd på Karmøy” (Østrem 
2010). Konflikten startet med et skatteopprør i 1799. 
Det gjaldt myndighetenes krav om egen skatt til byg-
ging av veier og bruer for postvei over Jæren.

Trygve Thuestad kjente til en tradisjon om kolera-
kirkegard på Håvik. Han kunne vise til en teig ved veien 
mot sjøen i sørøst. Kolera var en svært farlig og smitt-
som magesykdom som herjet omkring 1850. Likene 
ble ikke gravlagt på tradisjonelt vis, så det ble opprettet 
spesielle gravsteder omkring i prestegjeldet for koleralik 
(Skre 1937). Gravplassen på Håvik med gjerde rundt var 
nok godt synlig for veifarende på Postveien i eldre dager.

På Håvik kom Askel Widvey (t. h.) i drøs med Trygve og 
 Esther Thuestad foran gardshuset. Deres datter  margunn 
Thuestad og Thomas Hillesland har fått kommunens 
 bygge skikkpris 2001 for fint restaureringsarbeid av hus og 
hageanlegg.
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Neste matrikkelgard på veien nordover var Meland. 
Navnet betyr ”garden i midten”, altså mellom Håvik 
og Kolstø. Meland er en av de få gardene på øysida i 
Avaldsnes som har vært bondegods så langt tilbake i tid 
vi kjenner til (Lillehammer 1991). Der møtte vi etter-
kommere som stammet fra Østrem-tunet på 1600-tallet. 
Melandsbøndene har drevet samme gardsbruket fram 
til i dag (Søndenaa 1950). Bevissthet om slike lange 
slektsrøtter kan skape ættestolthet.

Nede ved stranda ligger et gammelt gardstun for seg 
selv. Stedet kalles Draland, men i matrikkelen står opp-
ført Klafthus. Tunet er en del av kulturlandskapet rundt 
det fredete fyranlegget på Høyevarde. 

Pkt. 26 på kartet viser at vi var kommet til  området 
ved det gamle Kolstø-tunet. Der møtte vi flere eldre 
bønder som hadde mye å fortelle. Svend S. Kolstø  
( f. 1917) kunne påvise hvor det gamle skolehuset 

hadde stått (pkt. 25/26). Det ble satt opp i 1860-åra 
visste han, men avviklet som skole da Vorå og  Kolstø 
ble slått sammen til én krets med skolebygg og 
 lærerbolig på Håvik. I en steingard i hagen hans fikk 
vi se en stor bautastein. På vestsida av veien og sør-
over hadde et engstykke navnet Gåtelongsåkeren. 
Bøndene trodde det måtte ha vært en gjev åker å ha 
i gammel tid.

Askild Kolstø (f. 1914) viste fram et utskiftingskart 
fra 1877. Det ble ivrig diskusjon om hvor Postveien 
kunne ha gått videre nordover. Mot sjøen gikk ennå den 
gamle Sjoarveien, som førte til nausta i Kolstøvågen. 
Askild Kolstø kom til å nevne at farfar hans en tid gikk 
med posten mellom Dalen og Vorå, den ruta som Post-
Maren seinere overtok. Post-Maren hadde jeg ikke hørt 
om før, men jeg forsto at hun var blitt som en levende 
institusjon knyttet til Postveien. 

Kulturlandskap på vorå. Her møtes veier fra ulike perioder. matrikkelgardene Håland til venstre, Helgaberg bak fjelltoppen Hel-
gabergsnuten og Austevik utenfor bildet mot høyre kan i gammel tid ha vært en del av en storgard “vorå”. bonden Arvid Tjøsvoll 
var og er en godt orientert veiviser.



82

Post-maren

Hun het maren Sofie, født 1866 på Kolstøneset, og 
yngst av 12 søsken. maren var gift med en sjømann, 
som døde allerede nyttårsdag 1898. Hun hadde da 
en årsgammel datter, men var i tillegg gravid og fikk 
snart en datter til. Det fantes ingen trygdeordninger 
på den tid, men maren var heldig. like etter at hun 
ble enke, skulle det tilsettes fast postbud for første 
gang, og det ble maren.

Post-maren hadde stillingen i hele 25 år. De første åra 
levert hun post to ganger i uka. Hun hentet posten i 
Kopervik og gikk ruta med matland som ende stasjon. 
Seinere ble det tre ganger i uka. Da var stillingen 
underlagt postkontoret i Haugesund. Posten hentet 
hun da hos kjøpmann Gaustad på Utvik.

Post-maren var liten og lett på foten, og postveska var 
stor og tung. Der hang også posthornet. bygdefolk 
kunne ikke fare til Kopervik støtt og stadig, derfor 
påtok maren seg å gjøre spesielle innkjøp i butikkene. 
På det viset kunne det trille ut både trådsneller og 
medisinflasker når hun åpnet postveska og tok ut 
 pakker og brev. Da Post-maren sluttet som land-
postbud, fikk hun pensjon fra Staten, og bygdefolket 
laget til fest for henne på bedehuset. (Kilder: Henny 
matland og marens barnebarn Hjørdis Rasmussen).

krIGerHØvDINGeN frA koLstØ 
Kulturvandringen gikk videre over dyrket mark. Det 
neste stoppet ble et overraskende møte med fjern for-
tid. Ingolf Mæland (f. 1928) på Kolstø 93/29 viste hvor 
Postveien hadde passert over sletta straks øst for løa 
hans (pkt. 28). Nord for løebygningen fins et markert 

høydedrag (pkt. 29). Ingolf fortalte at det på toppen var 
rester etter en stor gravhaug. Folk kalte den Oshaugen. 
Onkelen hans, Ommund Mæland (f. 1884), hadde for-
talt at da han selv var guttunge, ble det gravd i haugen. 
Det ble funnet to sverd av jern og annet skrap. Alt ble 
sendt til museet i Stavanger. 

Da gravfunnet ble tatt fram fra magasinet ved 
 Arkeolgoisk museum i Stavanger (AmS), viste det seg 
at gravhaugen var rikere utstyrt og eldre enn tidligere 
antatt:

På en måte representerer den førromerske høvding-
graven en ”missing link” i Karmøys forhistorie. Den 
viser at selv i en funnfattig periode har forbindelsene 
mellom Karmsundet og Europa vært like sterke som i 
mer funnrike perioder (Haavaldsen 2000).

Det var Ingolfs fortelling under registreringsarbeidet 
som førte til at gravhaugens plassering ble kjent for 
AmS. Oshaugen er lett å se fra Rv47 mot øst på eien-
dommen Karmøyvegen 540, ved den nordre delen av 
den rette veistrekningen Kolstøsletta. 

vAGe veIsPor
Registreringskartet viser at veien videre for det meste 
er prikket, det vil si ”antatt veitrasé som ikke er i bruk”. 
På Matland, Askel Widveys barndomshjem, var han 
selvsagt svært godt kjent. Han påviste flere vage spor 
etter Postveien gjennom hager og tun.

Postveien mot Karmlund Mølle hadde gått  gjennom 
tunet til Fiskå 90/1. Ved pkt. 40 fant vi rester etter den 
gamle kloppa over Fiskåbekken. Der møtte vi møller-
brødrene Blikra. Det var Jakob (f. 1904), Sigfred  
(f. 1908) og Bård (f. 1910). De kunne fortelle om mølle-
bruk ved Fiskåbekken gjennom hundre år og om den 
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siste store trebygningen. Vi fikk vite at navnet Karm
lund ble laget i 1934. Grunnen var at Strand i  Ryfylke 
hadde både brevhus og mølle med navnet Fiskå. Da 
mølla på Fiskå i Avaldsnes også fikk brevhus, førte 
dette til forvirring i postsendingene. Brødrene mente at 
navnet Karmlund hadde vist seg å være et velklingende 
og karakteristisk navn som folk likte. Det brukes nå om 
et større område.

I fjellveggen sørvest for møllebygget (pkt. 43) fikk 
vi gravd fram et flott innhogd kongemerke og 1874, 
året da veien fra Kopervik var fullført fram til Fiskå. 
Nå er veien sykkelsti, merket Nordsjøvegen.

På vår videre ferd nordover ble det stadig vanskeli-
gere å finne sikre spor etter Postveien. I mange år hadde 
det vært stor boligbygging på østsida mot Karmsundet. 
Den neste matrikkelgarden har navnet Søndre Velde, 
men det er helst Nygård området kalles til daglig. 
Rundkjøringen på Rv47 med vei vestover til flyplassen 
på Helganes, ligger midt i et område som for hundre 
år siden utgjorde leiruttaket for Nygård Teglverk. Det 
var i drift fra 1897 og ble ødelagt ved brann under 2. 
verdenskrig.

Fra rundkjøringen mot nord merket vi oss at den 
moderne Rv47 skar tvers gjennom fjell. Den gamle 
riksveien som nå er sykkelsti, følger noenlunde paral-
lelt litt lenger øst og langs sundet. De vage sporene etter 
Postveien måtte søkes mer mot vest. Veien må ha vært 
lagt der for å gå klar av brattheng og fjellgrunn ned mot 
Karmsundet. Dette veimønsteret møtte vi tidligere på 
strekningen Bygnes – Vorå.

I tunet på Søndre Våge 89/3 (pkt. 49) lå et hus som 
Postveien hadde passert, (brant ned i 1986). Halvor T. 
Nilsen (f. 1957) kunne fortelle at huset hadde tilhørt 
hans oldefar Halvard Øygarden og skulle opprinnelig 

Registreringskart for Postveien strekningen matland - Stange. 
Torvastadvegen fra bø langs Postveien ble anlagt i første del 
av 1890-åra og er tegnet med to tynne streker.  
Kart tegnet av åshild Utvik 1987
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ha vært halvparten av Tingstova fra Gloppe, den som vi 
hørte om på Håvik.  

Ved gardstunet til Vågevegen 15 fortsatte en markavei 
vestover. Den skulle i gammel tid ha ført til gamle Visnes 
og er ennå delvis kjørbar gjennom Våge og Skeie. Det 
fortalte Harry Nilsen (f. 1921) oss. Han mente at ”kjerke-
veien” fra Kvalavåg hadde hatt faret sitt langs Kongsheia 
og kom ned ved gardstunet hans i Vågevegen 20.

Der hvor handelssenteret på Øygarden har vokst 
fram, var det tidligere et vått område som ble kalt 
 Vedlemyrå. Derfor måtte Postveien tidlig på 1800-tal-
let legges gjennom et lite skar på østsida av riksveien  
(pkt. 53), der det ennå fins vage veispor.

”Gloppen” på velde

I tunet på Nora velde 87/7 bodde Peder Andreas 
bertelsen (1841-1927). Han ble kalt ”Gloppen”, da han 
var født på Gloppe. Peder var den siste informant 
som kunne formidle historien om senteret Gloppe øst 
for Avaldsnes kirke. Et maleri fra 1779 viser en klynge 
med bygninger som en gang var et bygdesenter med 
havn og brygger, gjestgiveri, landhandel, tingssted, 
gardsbruk og skysstasjon (Utvik 2002). ”Gloppen” var 
den eneste som visste hvor bygningene ble av etter 
fraflyttingen i 1870-åra.

Den siste del av kirkeveien fulgte stort sette 

nåværende  vei til Avaldsnes prestegard. ”Gloppen” 

kjente nok godt til de mange spesielle stedsnavn som 

ble brukt langs veien fram til Gloppe. Det er navn 

som hadde sine egne historier å fortelle: munkhaug, 

 Trulsalé, Trodlaskaret, Ryssåkeren, Fantaskaret, 

Kongshaugen, billarhålå, Kjellarhaugen, Jettelund, 

Røytevoll, bjønnholmen. 

kIrkeveIer
Fra Øygarden fortsetter Rv47 til Bø og Karmsundbrua i 
nesten samme veifar som den gamle riksveien til Salhus. 
Postveien gjennom Velde fortsatte imidlertid på østre 
side, noe en kunne vente når en viktig ferdselsåre nærmet 
seg Avaldsnes prestegard og det sentrale kirkestedet ved 
Karmsundet. Etter kryssing av Veldetunvegen førte Post-
veien oss først til tunet til Søra Velde 88/5, et gardsbruk 
som ble fraflyttet for en del år siden. Vandringen videre 
var på en delvis gjengrodd markavei til Veldevegen. Den 
har vært en del av kirkeveien for folk fra gardene i vest. 

Ved Veldevegen og pkt. 54 ligger Skafferhaugen 
på gardsbruket Nora Velde 87/5. Haugen hadde navnet 
etter skysskafferen, som også var lensmann. Marthine 
Velde (f. 1898) kunne fortelle at det var arrest i den 
nordre stua i gardshuset. Huset ble revet i 1907. Lens-
mannen og skysskafferen bodde altså svært sentralt på 
Nord-Karmøy på 1800-tallet. 

Det har vært noe usikkert om Postveien hadde tatt 
en sving nærmere kirka før den fortsatte videre mot 

ved Karmlund mølle møtte vi brødrene Sigfred, Jakob og 
baard blikra på den gamle riksveien, som nå er sykkelsti. bak 
fotografen går nå Rv 47. Postveien kom ned lia til høyre for 
mølla.
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 Torvastad. Amtskartet gir ingen avklaring. Imidlertid 
kunne  Marthine Velde peke ut en vei fra Skaffer haugen 
over sletta nordover mot den nye Avaldsnes skole og 
 stedet for det gamle Kommunehuset. Veien kalte de gamle 
for Dalaveien. ”Vedlefolk” brukte Dalaveien når de skulle 
til handelssenteret på Dalen eller ta båten til byen. 

På registreringskartet er det Dalaveien som er tegnet 
inn som Postveien, selv om vi ikke kunne påvise sikre 
veispor. Arnold Hjelmås (f. 1948) er barnebarnsbarn til 
”Gloppen”. Han kunne bekrefte det som Marthine for-
talte. Arnold er nå blitt en tradisjonsformidler på Velde. 
Han hadde hørt at de gamle sa at en gammel vei hadde 
passert Katthaugane, der hvor eiendommen Velde-
vegen 44 nå ligger. 

enkesetet 

Enkesetet og Kiellandsbruket var nok uvanlige navn 
brukt for et gardsbruk på Karmøy. 

”Enkesete” viser til et gardsbruk, hvor enka etter 
sognepresten fikk bo gratis som en slags pensjon. 
For Avaldsnes ble det på Utvik at enkemadam Karen 
marie Schanche, født Garmann, holdt hus. Hennes 
ektemann, sognepresten på Avaldsnes, døde i 1789. 
madam Schanche hadde sin yngste datter Hennige 
margrete boende hos deg da hun i 1805 giftet seg på 
nytt med sokneprest Adam Jalles i Torvastad. 

Siden ble gardsbruket kjøpt av Axel Kielland fra 
Stavanger, sønnesønn til den kjente Gabriel Schanche 
Kielland på ledaal. Axel Kielland ble gift med valentine 
marie Charlotte Pieters, datter til Karsten Pieters 
(Petersen). Familien Petersen hadde det gamle 
 Enkesetet fram til 1890. 

mot reHeIA 
Vi var kommet til grenseområdet mellom prestegarden 
86 Avaldsnes og matrikkelgarden 85 Utvik. Postveien 
skulle ha passert nær det gamle Kommunehuset for 
 Avaldsnes. Det var i mange år en viktig og kjent bygning 
for kommunens innbyggere. Huset ble revet i 1978 da 
nye Karmel ungdoms- og bedehus ble reist på nabotomta . 
Kommunehuset ble reist i 1858 som den første fastsko-
len i den vidstrakte kommunen. Etter hvert ble bygnin-
gen også det administrative senteret for kommunen med 
møtesal, ulike kommunale kontorer og sparebank. 

Etter kryssing av dagens Rv47 finner vi Postveien 
igjen i sin opprinnelige lei i Rehaugvegen. Det første 
gardstunet på venstre hånd er Utvik 85/5 med et hvit-
malt gardshus i sveitserstil. Her lå tidligere en eldre 
hovedbygning som var kjent som Enkesetet eller Kiel
landsbruket. Enkesetet lå dominerende til for ferdafolk 
langs Postveien og kunne ved sin stil og størrelse for-
midle noe fremmedartet i bondesamfunnet.

Rehaugvegen leder videre mot Reheia, men 
 passerer først en klynge med ulike bygninger. Det var 
der det eldste tunet på Utvik lå. Og det var dit datter 
til Hans og Magdalene på Østrem, som vi tidligere ble 
kjent med, flyttet da hun ble gift med Holger Uvik. Det 
eldste kjente årstallet for etablering av en bufast ætt 
på garden er 1614, noe som betyr at etterkommerne til 
Holger og Asseline har bodd på samme sted i 400 år. 

Gardsnavnet ble fra gammelt av skrevet på grunn-
formen Uvig. Omkring 1700 ble førsteleddet forvan-
sket med en ekstra d etter U-en, trolig av embetsmenn 
uten lokal tilknytning. Askel kjente godt til at eldre folk 
ennå bruker dialektformen ”Uvik”. 

Ved nordre enden av veien ligger gardsbruket 
 Nedre Hauge 127/2 (Rehaugvegen 43). Steingarden 
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markerer den tidligere kommunegrensa mellom Torva-
stad og Avaldsnes kommuner. Bygningene i gardstunet 
ble oppført i 1872.

Blodheia

vi er i vikingtid, ca. år 955. Håkon Adalsteinfostre 
(den gode) kjempet mot sønnene til Eirik blodøks 
om kongsnavn. Sagaene forteller at et viktig slag mot 
Eiriksønnene fant sted ved Avaldsnes. Snorre har 
skrevet at Eiriksønnene tapte og de mistet mange 
folk. Guttorm Sindre kvad slik om det blodige slaget:

Snodde ringers giver bort gikk han som talte
slengte nålekvasse høyreiste skjolds tale
spyd drønnende over der fra sverdets kjemper,
døde kjempers hoder, de såret lå i blodet.

Slagstedet er blitt knyttet til området omkring de store 
gravhaugene på Reheia. En av haugene har navn som 
Prinsahaugen og Guttormshaugen, etter Eirik Blodøks 
sin eldste sønn Guttorm, som falt i det blodige slaget. 

På folkemunne har et mindre område på Bø blitt kalt 
Blodteigen. Et sagn forteller at en bekk ble helt rød farget 
av blod. På 1800-tallet brukte skrivende folk  navnet 
Blodheien som navn på det som bygdefolket  kalte 
 Reheiå. Blod-navnet kan være uttrykk for en tidsepoke 
i vår kulturhistorie: ”Romantikerne var ofte  interessert i 
folkeminner og mystiske hendinger, og de var beundrere 
av helter og heroiske bedrifter” (Utvik 1983).

troLLskAP LANGs veIeN 
De store gravhaugene fra eldre bronsealder kalles 
 Rehaugane og har en viktig plass i vår nasjonale, re-
gionale og lokale historie. Allmannaveien fra middel-

alderen mellom kirkene i Avaldsnes og Torvastad har 
trolig fulgt tilnærmet samme veivalg som den seinere 
Postveien. Over heia kunne det nok følge med  uhygge 
for veifarende, særlig når en skulle passere grav-
haugene i tussmørket eller nattestid. 

Et lokalt sagn forteller om en trollfamilie som 
holdt til ved Prinsahaugen. Det var trollet Sigge som 
 Hellig-Olav inngikk avtale med om bygging av ei stein-
kirke på kongsgarden. Heldigvis ble trollet til stein da 
krist kongen avslørte navnet hans. I dag kalles  steinen 
 Jomfru Marias synål (Utvik 2002). 

Uhygge fulgte det også med en utburd, som  skulle 
ha holdt til ved den store bautasteinen ved Prinsa-
haugen. En utburd var et gjenferd etter et utsatt eller 
udøpt barn. Selveste torvastadpresten skal ha møtt 
trollpakk på Reheia en gang på 1700-tallet: 

Presten Eirik leganger på Torvestad hadde ein gong 
vore på Avaldsnes og helst på presten der. Det var 
nokre dagar før jul. Då han reid heim om kvelden og 
skulle forbi nokre haugar ute i Haugar-marka, var det 
ein huldrekall som kom ut or haugen med ei sølvkanne 
og bad presten om å smaka på drikken deira. Presten 
våga ikkje å drikka, men han løfte kanna opp slik at det 
såg ut som at han drakk. Alt som var i kanna, slo han 
over aksla. I det same slo han på hesten og reid av 
stad så fort hesten klarte å springa. Huldrekallen kom 
springande etter (Hemnes 1997). 

Følg med og hør hva som skjedde da de kom nord til 
Munkaskar! 

roDesteINer
Oppreiste steiner i landskapet har hatt et budskap, men 
det er ikke alt vi forstår i nåtid. Mellom de to største 
gravhaugene på Reheia står en bautastein. Den ble 
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 fjernet da steingarden ble murt opp mellom kommu-
nene og prestegjeldene Avaldsnes og Torvastad en gang 
i 1870-åra. Bautasteinen ble gjenreist på initiativ av 
lokal historikeren Fridtjof Øvrebø.

Postveien fortsatte fra bautasteinen og i retning 
nord og nordvest mot Nedre Hauge (Ner-Haugo). Den 
ble krysset av en gammel ferdselsvei fra naustplasser i 
Bøvågen. Sjoarveien gikk i gammel tid via Leirvegen 
og videre vestover til Vikshåland og Lande. 

Ved Nedre Hauge 127/7 (pkt. 66) møtte vi Lars 
Wegner Haaland (f. 1908) i svigerfarens gardstun. Han 
viste oss en rodestein, den første i Historielagets regis-
ter. Bokstavene som er hogd inn på steinen var OHS 
HN 1841. Det skulle bety Ommund Helgesen Nedre 
Hauge, bonden som hadde vært rodemann og ansvarlig 
for vedlikehold av Postveien omkring 1840.

Midt i det store klyngetunet på Nedre Hauge bod-
de Johan Arnt Hauge (f. 1898). Han pekte mot den 
 markerte Lysthaugen i sør og fortalte et lokalt sagn 

om kong Augvald på Avaldsnes. Kongen dyrket ei ku 
som sin guddom og den kua skulle ha blitt hauglagt 
med en klave av gull. De gamle fortalte at gravhaugen 
til gudekua skulle finnes midtveis mellom kirkene på 
Avaldsnes og Torvastad. Som liten gutt husket far til 
Johan Arnt at bøndene gravde i Lysthaugen. Men de 
fant ikke gull, bare jord og fjell. Funnet av den stor 
gullhalsringen i Flaghaugen på Avaldsnes hadde ført til 
en voldsom graveepidemi i 1840-åra. Prost Brun skrev 
at bøndene ikke drømte om ”Andet end Guld i Jordens 
Skjød” (Østrem 2010).

Gardstunet til Nedre Hauge 127/6 har bygninger fra 
omkring 1800. I eldre tid har nok de to Hauge-gardene , 
den nedre og den øvre, vært én gard. Bygdebok-
skriveren antar at det eldste tunet har vært på Øvre 
Hauge (Øvra-Haugo) (Kjetland 1979). 

Under vårt registreringsarbeid fant vi ingen sikre spor 
av Postveien over slettene mot Øvre Hauge. Ved løebyg-
ningen til Øvre Hauge 128/2 (pkt. 70) møtte vi imidlertid 
gamle Peder O. Hauge (f. 1897). Han viste oss hvor veien 
hadde gått videre mot nordvest med synlig veifar. 

Siden vår oppdagerferd i 1987 er det funnet nok 
en rodestein (registrert som nr. 2). Den er plassert tett 
ved østre vegg til løa. På steinen er innhogd NH 1841. 
Tolkningen er noe usikker. Nåværende våningshus til 
gardsbruket er Torvastadvegen 127, som var heimen til 
Marie og Fridtjof Øvrebø. 

  Det var synlige spor videre mot vest over åkerjord. 
Ved et bekkefar (pkt. 72) fantes ei klopp av steinheller. 
Der har det vært kvernhus en gang i tida. Nær grensa 
til Stange (pkt. 73) kunne Lars Wegner Haaland påvise 
hvor det hadde stått nok en rodestein (nr. 3 i Historie-
lagets register). Den har påskrift E M Stange 1841. 
Det betyr Endre Mathiassen Stange, som var Lars sin 

Utsyn fra Reheia mot Torvastad-bygdene. I bakgrunnen skim-
tes fjellpartiet bjørgene. Arne Utvik på pkt. 64 står på synlig far 
etter Postveien. Retningen videre var mot den hvite driftsbyg-
ningen på Nedre Hauge 127/4.
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Den første rodesteinen som ble oppdaget var på Nedre Hauge 127/7 med innhogd OHS NH 1841. Steinen er reist opp igjen ved 
det gamle gardshuset, men har opprinnelig stått ved Postveien, som har gått på flaten litt sør for gardstunet. 
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 oldefar. Steinen hadde han funnet i løemuren på gards-
bruket sitt. Rodesteinen er tatt vare på i det nyeste 
 Nigards-tunet, Stange 129/2.

jan med posten

landpostbudet i Torvastad het Jan Ekrene (f. 1864) og 
bodde på Søre våge i Sveio. Der hadde han kone og ti 
barn å forsørge. Først gikk han en mil til  Haugesund, 
hentet posten for Torvastad og tok rutebåten til 
vikjå i titida. Gamle folk husker Jan med postveska 
på ryggen, der han trasket deler av den gamle 
Postveien med brev og aviser. Først gikk han veien 
via  Grønningen til prestegarden før han fortsatte til 
vikingstad og Stange. 

margrethe Haaland Stange husket godt da Jan kom 
innom med posten. Hos hennes foreldre fikk han 
kaffe, hvis det ikke hadde vært servering hos slektnin-
gene på brekke. Det samme gjaldt i prestegarden, for 
dit var det nesten alltid post, kunne Jan fortelle.

Postruta gikk videre til Ner-Haugo, men ikke mot øst, 
for i Salhus var det kommet postkontor. Noen ganger 
skal Jan i tillegg også ha gått til visnes med post, noe 
Gunnhild Kalstø (f. 1905) på lande skal ha bekreftet. 
Til slutt gikk postruta tilbake til vikjå, der Jan post-
mann tok båten til byen i ettida. Denne ruta tilbakela 
Jan Ekrene alle hverdager fram til 1928.   

tUNvANDrING

Margrethe Haaland Stange (f. 1902) vokste opp i det 
nyeste gardsbruket i Nigard. Thomas Wegner Haaland, 
far til Margrethe og Lars, var mye med i styre og stell, 
bl.a. som direktør i sparebanken, ordfører og stortings-
mann. Det kom derfor titt postmann til gards. 

Postmannen gikk den stien som vi gikk fra pkt. 73 
gjennom en skogteig til det store hønsehuset til Kaare 
Wegner Stange (f. 1915). Da var vi i det eldste Nigards-
tunet, Stange 129/1. Nigard betyr ”den nedre garden”. 
Det var synlige far av Postveien ved pkt. 76 foran det 
gamle gardshuset, der Kaare var vokst opp. 

Veien videre hadde retning mot Vestigard (129/3). 
Mellom disse to tunene kunne vår kjentmann peke ut et 
område som de gamle kalte Tonngarden. Navnet  betyr 
visstnok det samme som ”tungarden” og skal være 
stedet for det eldste kjente tunet på Stange (Kjetland 
1979). 

På utskiftingskartet til Stange fra 1891 legger vi 
merke til at Postveien bandt sammen tre store tun, som 
likevel var tydelig atskilte. Det tredje tunet på Stange 
var Oppigard. Her var det tre bruk, som lå nærmere der 
hvor den nye Torvastadvegen skulle komme i løpet av 
1890-åra. På et av brukene fins et spesielt sommerfjøs 
som skal være fra omkring 1700.

90-årige Peder o. Hauge på Øvre Hauge står på tydelig far 
etter Postveien. Den hadde retningen videre mot nordvest til 
Stange, eller Stongo, som Peder sa. ved løeveggen fins en 
rodestein med innhogd NH 1841.
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Ved pkt. 78 mellom Nigard og Vestigard viste Kaare  
W. Stange oss en rodestein ved markaveien (nr. 4 i 
Historie lagets register). Steinen var overgrodd av mose, 
men ved å skrape vekk noe av dekket gikk det an å lese 
at J B Stange hadde vært rodemann. Jon  Bendik  Jonsen 
Stange flyttet seinere nord til Brekke og var  oldefar til 
Thomas Wegner Selsås (f. 1905) på Oppigard. Han ble 
en av våre kyndige veivisere videre til Håland. 

Den femte rodesteinen (i lagets register) kunne 
Magnhild Lande (f. 1924) på Vestigard stolt vise fram 
ved innkjørselen til tunet på garden. På steinen var det 
hogd inn O C Stange 184, navnet til hennes tippolde-
far Olav Corneliussen Stange. Det gamle gardshuset i 
tunet ble oppført omkring 1820. 

Skisse fra utskiftingskartet for Stange fra 1891. Postveien er 
den veien som er tegnet inn horisontalt gjennom kartet. Den 
nye Torvastadvegen er ennå ikke kommet fram til oppigard. 

magnhild lande viser fram ei steinhelle med innhogd O C 
Stange 184, som er navnet til hennes tippoldefar. Rodesteinen 
sto opprinnelig ved innkjørselen til tunet, men ble ødelagt 
etter påkjørsel av bil. Den oppbevares nå i hus som et slekts-
klenodium.



91

veD mUNkAskAr
Det siste registreringskartet viser Postveien mot 
 Litlasund og Karmsundet. Vi legger merke til at 
den nye Torvastadvegen fram til Hauske (Hauskje) 
et stykke ble lagt nokså parallelt med Postveien. 
Straks før det nordre gardstunet på Stange 129/5 
(pkt. 81)  ender synlig bruksvei. Faret etter Postveien 
førte  videre over beitemark til en veistubb ved eien-
dommen Torvastadsvegen 274 og så gjennom grav-
plassen fra 1898. Der møtes skiftet med matrikkel-
gardene  Vikingstad og Torvastad. Postveien skal ha 
gått der hvor den store gravstøtta til Jon Bendik og 
Astrid Wegner Hausken står.

Området ved bakkehellet (pkt. 84) sør for 
 Kyrkjevegen, ble tidligere kalt Munkaskar. Fra nyere 
tid kjenner folk best navnet fra den nedlagte butik-
ken i veikrysset. På 1800-tallet skal en bygdevei fra 
Salhus ha krysset Postveien og hatt retning østover 
til Torvastad kirke. Gjennom et skar gikk den gang 
kirkeveien over Brekkedalen, hvor det ennå er rester 
etter en voll. 

Tidligere har vi hørt om torvastadpresten som møtte 
en huldrekall på Reheia (Haugar-marka). Huldrekallen 
fulgte etter hr. Leganger, som sprengred med ei sølv-
kanne i hånda. Så sier sagnet:

Då dei var komne til munkaskard attmed brekke, 
ropte huldrekallen på huldrene i haugen der, og dei 
kom ut. men presten heldt på å ri det hesten orka. 
Akkurat då han reid forbi kyrkjegarden på Torve-
stad, kasta han sølvkanna inn på kyrkjegarden. Sjølv 
reid han heim. om morgenen gjekk han attende til 
 kyrkjegarden. Der låg sølvkanna. Huldrekallen hadde 
ikkje hatt makt til å ta henne, då ho låg på vigsla jord. 
Slik var det at den sølvkanna kom i presten leganger 
sitt eige (Hemnes 1997).

Registreringskart for Postveien strekningen vikingstad – 
litlasund. Etter pkt. 81 på Stange til Hauske (Hauskje) pkt. 
93 viser kartet at det kun er ”antatt vegtrasé som nå ikke er 
i bruk”.  Den siste delen fram til Karmsundet er for det meste 
en fin tursti. Kart tegnet av åshild Utvik 1987
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I bygdeboka gjengis et kjent sagn om Hellig-
Olav og hans flukt gjennom Brekkedalen. Det 
hadde seg slik at kong Olav var stengt inne av 
fiender i Karmsundet. For å slippe unna drog 
kongsflokken skipet gjennom Brekkedalen. 
 Under arbeidet ble kongens menn tørste: 

Da stak olaf sin Haand ind i bakken paa Dalens syd-
østre Side og strax sprang det deiligste Kildevand 
frem. olaf bød denne Kilde aldrig udtørres, og den 
flyder siden vinter og Sommer, og mange ere ved 
dens vand helbredede for øiensvaghed” (Kjetland 
1979). 

Olavskjellå i fjellknausen i Brekkedalen fins ennå fylt 
med vann. Min mor husket at de som barn besøkte 
 kilden og øste ”hellig vann” på huden mot kløe, utslett 
og ”neller”.

 

Den 6. rodesteinen

Nord-Karmøy Historielag hadde arrangert kultur-
vandring langs leia for den gamle Postveien. Denne 
gang hadde vi startet sør fra Rehaugane. ved grense-
gjerdet mellom to hålandsbruk (brn 12 og brn 4) fant 
Jostein Espeset og Evy vikingstad en ny rodestein! 
De skrapte bort mose og lav. og se der – på steinen 
kunne vi lese bokstaven H og tallet 184. Innskriften er 
siden blitt forsøkt tolket.

over BeItemArk, skoG oG HAUGer 
Etter Kyrkjevegen fortsatte Postveien over dyrket mark 
mot et gardshus til nedfalls på Håland 138/12. Under 
registreringen påviste Adolf Håland (f. 1913) på Håland 
138/3 og 4 spor etter Postveien ved pkt. 86. Der så vi 

steinsettinger og rester etter en stikkrenne som hadde 
gått under et gammelt veiløp.

Postveien kom fra gammelt av fra sørvest  gjennom 
tunet til Håland 138/2. Her ligger ”Klokkarhuset”, 
hvor bonde og klokker Jon Jonsen Haaland og  Astri 
Thomasdtr. Wegner fra Nordbø bodde. Gardshus 
og driftsbygning ble oppført 1815, og i en stein ved 
fjøsdøra er det hogd inn 1820. Første leddet i navnet 
Håland er trolig det samme som i Håvik. Vanligvis 
betyr ”hå” det samme som høy, det vil si at vi er kom-
met til den høytliggende garden (jfr. søndre Håland 
ved Vorå). 

Det var fra dette gardsbruket at den kjente ”klok-
karslektå” eller ”hålandsfolket” kom. Alle på Hauga-
landet med mellomnavnet Wegner tilhører samme slekt 
og er ætlinger etter sogneprest Thomas Thomassen 
Wegner (1631-1698) og Anna Lauritsdatter Galtung 
(1640-1666). Mange av etterkommerne har hatt leder-
posisjoner i Torvastad gjennom det meste av 1800- og 
1900-tallet innen politikk, kultur og økonomi (Hauge 
1933). De to første ordførerne i den nye Karmøy kom-
mune fra 1965 het Thomas Wegner Stange (på Brekke) 
og Kaare Wegner Stange. 

Fra Hålandsbekken i Lunnardalen (pkt. 89)  fulgte 
vi faret etter Postveien gjennom Håland skogen. 
 Mellom skogen og Håland skole er et  dalføre som 
Margrethe Haaland Stange kalte Tresdalen. Sofie 
(Soffi) Haaland hadde lært henne ei regle om noen 
av de menneskene som bodde der: ”Tore Svabb og 
Anders Sabb, Jo Ten og Halvard Fen. Så kom ein 
som hette Skøyte og ein som heite Røyte. Og Lars 
til slutt.” Folk lagde titt utnavn eller kallenavn på 
sambygdinger i eldre tid, gjerne knyttet til hvor de 
kom fra.
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Som registreringskartet viser har lokalisering av Post-
veien vært vanskelig helt fra Stange-garden. Fra 
 Tresdalen skal veiløpet hatt retning mot Håland skole, 
over beitemark på Hauske og mot en gammel stubb 
 etter Postveien til eiendommen Torvastadvegen 463. 
Vi var da kommet til en åskam, og i dalføret bak åsen 
fant vi rester etter klopp over Kvednabekken. Der skulle 
det ha vært en bekk med minst fire kverner vestover 
mot  sjøen. Gardsnavnet Hauske eller Hauskje kommer 
 trolig av Haugarskeid, som kan ha vært sted for skeid 
med rennebane for hestekappløp (Kjetland 1979).

Ved pkt. 93 på Hauske tok tradisjoner og veispor til 
å bli sikrere. Hauskevegen 37 er det eldste gjen værende 
skolehuset i Torvastad. Der hadde Marie Hauge vært 
lærerinne, hun som ble gift med lokalhistorikeren 
 Fridtjof Øvrebø. Marie skolte også i Hauge krets og 

hadde lærerpost i Torvastad kommune i hele 40 år fram 
til 1924 (Torvastad 1937).

På kartet ble det tegnet inn synlig vei den første 
stubben etter skolehuset, men Jostein Espeset mener 
det må være feil. Postveien skal først ha gått østover 
gjennom gardstunet til Jon Bendik og Astrid Wegner 
Hausken på Hauske 139/2. Ved det gamle plantefeltet 
Skogheim var vi imidlertid inne på den gamle Post-
veien. Den fungerer nå som tursti til Litlasund.  

AvsLUtNING veD kArmsUNDet
Midtveis på den gamle Postveien mellom Skogheim og 
Litlasund-tunet møtte vi ekteparet Gudrun og  Gudmund 
Kolnes (f. 1910 og 1909). De var svært interessert i 
 lokalhistorie og veiledet oss videre via eiendommen 
Litlasundvegen 10 og i retning øst til Karmsundet. Der 

luren (mHb 5134) som skal ha vært brukt til å tilkalle skyss over Karmsundet fra Rossabø til litlasund på Karmøy.  
Foto: Terje Størksen
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var Lahammaren. Det var Johannes Thuen (f. 1913) 
som viste oss nøyaktig hvor den gamle landingsplassen 
for skyssbåt hadde vært (pkt. 100). Den gamle Laham-
maren er nå støpt inni ei brygge. 

Avslutningen for Postveien fra 1830-tallet ble altså 
Lahammaren i Breivik. Stedet er forbausende lite om-
talt i kildene. I bygdeboka finner vi kun dette: 

Frå breivikje under bnr. 5 fekk Torvastadpresten skyss 
over Karmsundet når han skulle ha gudsteneste i 
Skåre og Haugesund (Skåre sokn høyrde til Torvastad 
prestegjeld.) Her var og ein gamal ferdsleveg mellom 
 Karmøy og fastlandet (Kjetland 1979). 

En lur oppbevart på Karmsund folkemuseum gir inte-
ressante opplysninger om kontakten over Karmsundet i 
tidligere tider. I 1959 fortalte Endre Endresen Rossabø 
(f. 1874):

I gamle tider gjekk trafikken over til Storesund på 
Karmøy frå Rossabø. Der er ein stad nede ved sjøen, 
nord for Ferrolegeringen, der oljestasjonen nå er som 
heiter luraneset, og på nordre kanten av nakkjen er 
luravikjå. Namnet kjem av at dei bles i lur her når dei 
ville ha føre over sundet. Den luren som er på museet 
var nytta til det bruket” (Topografisk arkiv, Karmsund 
folkemuseum). 

Det er nord for byggefeltet Hansastø ved Vår  Frelsers 
Gravlund på Rossabø vi kan finne Luravikjå og Lura
neset. Båttrafikken gikk nok ikke til Storesund, slik han 
Endre fortalte, men til Litlasund og Lahammaren. 

vAr PostveIeN ”eN UsseL veI”?
Den veien som ble bygget på Karmøy i 1830-åra, holdt 
ikke mål særlig lenge, skal vi tro dr. Anton Mathias 
Eye. I 1857 var han blitt utnevnt til distriktslege i  Vestre 
Ryfylke med bopel i Haugesund. Legen ivret for ”en 
ordentlig Vei” mellom byen og Skudeneshavn. Særlig 
pekte han på at kryssingen av Karmsundet ved Litla-
sund skapte problemer. Ofte måtte distriktslegen gå en 
mils vei for å få skysskaffer, og når han kom tilbake 
samme vei ”da har jeg meget vanskelig at komme over 
igjen”. Dr. Eye ville ha fergested ved Salhus (Østrem 
2010).

Den eksisterende veien over Karmøy beskrev 
 distriktslegen som ”en ussel Vei”. Men som histo  ri-
keren peker på, så ble veiens tilstand ofte beskrevet 
som  dårlig eller elendig av slike som kom utenfra 
til Karmøy. De forsto ikke at veiene fungerte bra for 
bygdefolket som slede-, kløv- og ferdselsveier.  Lange 
veistrekninger hadde nok god standard etter lokal 
 målestokk. 

Først da doninger med hjul kom i vanlig bruk mot 
siste del av 1800-tallet, ble det behov for ny vei. Og da 
kom riksveien, som ennå er i bruk lange strekninger, 
også som gang- og sykkelsti. 

Postveiens saga er brakt til ende. Men lokal historien 
og ”stifinnere” vil i lange tider kunne ta vare på og 
 formidle minner med mening og overraskelser knyttet 
til de gamle ferdselsveiene på Karmøy.
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