
MIDTHORDLAND
Kjem du sjøvegen til Hordaland og

får landkjenning i Austevoll, ved
Marsteinen (biletet) og den

gamle uthamna Bakkasund, eller ved
Sel bjør nen, der skottar og hjeltlendingar
gjen nom hundreåra har kome inn frå
havet, på veg til Bergen eller til fjord -
bygdene, møter du først det barske, kar -
rige kyst landskapet. Korsfjorden er ei
hard fjord strekning i uvêr – i mellom -
alderen vart denne fjorden talande nok
kalla «Hardsjo».

Kontrasten mellom dette gråsteinsriket
og det grøne frodige fjord landskapet var
ei landskaps opp le ving som fascinerte
Hans E. Kinck, slik han møtte vest -
kysten i 1880-åra, då han og familien
flytte frå Setesdal til Strande barm. Ved
rekka på dampskipet opp levde han kys -
ten for første gong, der  fjor den opnar
seg mot  byg dene innan for. Dei kvite
husa langs fjordane var sjølve Vestlandet
for han. I «Vestlands hus» minnest han
denne reisa:

«… og det indtryk fjordens bebyggelse
gjorde paa mig, første gang jeg som tiaaring
en regngraa og sur sommerdag med øiet aat
mig indover fra grend til grend i det nye land.
Jeg kom dit dengang fra øverst i Sætesdal, jeg
kom fra mørkebrune, næsten svarte tømmer -
vegger og torvtak. Det indtryk gjentok sig
imidlertid hver ny gang, jeg reiste indover
fjorden. Naar en fra en slik dal, eller fra øst -
landet, komer stimende paa dampbaaten dit
ind fra kysten, er det først de lune, snehvite
hus som slaar en. De begynder langt ute,
næsten i hav gapet – ytterst i Tysnes og endaa
længer ute … Sletten, Bømmelen, Moster –
et av kulturcentrene i vor forhistoriske urold, i
broncens tid – med de graa tare frynsede berg,

som sjøsalt dynning bru sede og sirklende
slikker og sliper, med de grønne dyrkede
sprækker…»

Han kom nok sjøvegen til fjord -
bygdene både gjennom Hardanger fjorden
og Bjørnefjorden, Kinck, i åra etter at
han flytte heimanfrå og drog til hovud -
staden for å studera. Bjørne fjord byg dene
og Strandebarm var ettertrakta landskap
for dei mange «landliggere» som den nye
dampskipsferdsla førte med seg til dis -
trikta kring Bergen.

Det området vi idag kallar Midthord -
land er ei ung administrativ eining, frå
1848, då Midthordland sorenskrivar -
døme vart skilt ut frå Nordhordland, i
hovudsak samanfallande med den geist -
lege inndelinga i Midthordland prosti.
Før dette høyrde Sotra og Øygarden til
Sotra og Herdla skipreider i Nord -
hordland futedøme, medan Framnes
skips reide – den gamle Os kommune,
som omfatta Os, Samnanger og nordre
del av Fusa – høyrde til Sunnhordland.
Det same gjorde Strandvik skipreide, dei
solide bondebygdene sør for Fusa –
mellom dei beste jordbruksbygdene i
fylket.

Bjørnefjordsbygdene høyrde såleis til
Sunnhordland heilt fram til 1848. Står
du på Kleppe ovanfor Baldersheim i Fusa,
fangar auga ditt inn eit mektig fjord -
panorama, der den breie Bjørnefjorden
opnar seg mot vest, med Austevoll som ein
låg voll i horisonten, mot havet. I sør
ligg Tysnes, delt i to skipreide: Uggdal
(Opdal) i sør og Våge i nord vest, som
høyrde til Våg skipreide, saman med
Fitjar og Austevoll. Fram til 1848 var
denne skipreida ein del av Sunnhordland,

og heilt fram til 1964 høyrde Selbjørnen
til Fitjar Kommune. Dette er grunnen
til at austevollingane idag, både kulturelt
og administrativt, kjenner seg knytta til
to regionar:  Sunn hordland og Midt hord-
land. I dialek ten høyrer kystbygdene i
hop, frå Fitjar til Fjell.

Det er eit gammalt kultursamband
mellom Bjørnefjordsbygdene. Eit talande
uttrykk for dette er båtbyggings tradi -
sjonane. Frå vikingtida, gjennom mellom-
alderen og i seinare hundreår har båt -
bygginga halde seg i tradisjonen; den tre-
borda færingen som står så nær små -

båtane i Gokstadskipet. Frå fleire kjelder
veit vi at det vart eksportert store mengder
små båtar til Shetland frå Tysnesbygdene;
«hjelte båtar» – ein eksport som varte ved
fram til 1800-talet. Og bygging av den
smekre og slanke trebordingen fekk ei
ny oppbløming som attåtnæring i os -

bygdene på 1700-talet; mange av dei
vart bygde i nausta ved Oselva. Det er
dette som har gjeve namn til Oselvaren,
ein av dei mest vidgjetne norske små -
båtane – ein verdig representant for hand  -
ver karane i fjordbygdene.                  ❑
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