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KART: K441

Kyrkja på Ådland er nemnd første
gong i skriftlege kjelder i 1329.
Dette må ha vore ei stavkyrkje,

og denne vart avløyst av ei tømmer -
kyrkje i 1652. Dette års talet stod over
korbogen i «gamle kyrkja». Kyrkje-etter -
synet i 1686 nemner framleis ei tøm -
merkyrkje på Ådland, men i 1851 var
denne ikkje lenger tenleg, og det vart
bygd ei ny. Dette er ein interessant
kyrkjetype som er ulik dei mange «hall-
kyrkjene» som vart reiste etter midten av
1800-talet. Bygningen er teikna av cand.
theol. ANDREAS GRØNNING, som også
teikna kyrkja i Sveio. Kyrkja har ei litt
spesiell basi likaform, med avfasa side skip
som gjev bygningen ei tilnærma
åttekanta form. Likevel ser vi at dette er
ei av dei tidlege nygotiske kyrkjene, med
spissboga vind augo i skipet. Eit ante men -
sale frå mellom  alderkyrkja er i dag på
Historisk Museum i Bergen.            ❑

SKYSSKIFTET 
PÅ ÅDLAND

Vegen frå Trengereid til Ådland stod
ferdig i 1885, og alt året etter vart det
skipa  skysstasjon på Ådland, med to
faste hestar og to reservehestar. For 11 øre
kilometeren for kvar hest vart så dei
reisande frakta i skysskjerre eller slede
den 11 km lange strek ninga frå Ådland
til jernbanestasjonen på Trengereid.

Skyssen gjekk heile året, og skyss -
proto kollen, som er ført like fram mot
1910, viser at det år om anna kunne
vera opp til 200 turar. Mellom dei
flittigaste kundane var fabrikkeigarane
ved Samnanger Uld vare  fabrik, veginge -
niørar og ulike offent lege tenestemenn.
Den 26. juni 1892 har EDVARD GRIEG
sett sitt namnetrekk i protokollen. Han
trong alle fire skyss hestane til følgjet sitt.

Den første bilen prøvde å ta seg fram
på vegen i 1909. Men den første bilruta
mellom Trengereid og Norheimsund/ -
Øystese var det TOMAS K. AADLAND
som starta i mai 1917 med ein 7-setar
Dodge kalesjebil. Seinare kjørte han med to
bilar. Fartsgrensa var 25 km/t, men berre
15 km/t gjennom Tysse og i Toka gjelet.
Etter kvart kom fleire til som fekk løyve
til rutekjøring. Men då vegen over Skugge  -
stranda var ferdigbygd i 1932, og Bergen
fekk saman hengande vegsamband med
Hardanger, vart konsesjonen på all rute  -
kjøring på strekninga gjeven til det ny -
skipa BERGEN-HARDANGER BILLAG.

ANLEGGSARBEID
Straks etter at Vossebanen var opna, vart det sett i gang vegarbeid frå Trengereid stasjon til
Ådland i Samnanger (1883-1885) (T86). Vegen vart ført vidare frå Ådland til Tysse
1893-95, for så å nå fram til Norheim sund i 1906. Mange småbrukarar i Samnanger fann
seg kjærkomen attåt næring på veganlegga, og då Bergen Lysverker tok til med kraft -
utbygging i Samnanger i 1910, vart det meir arbeid å få. Etter kvart vart samningar å finna
på alle slag anleggs arbeid over store delar av Vestlandet og vidare med. Frå å vera ei lita
attåt næring til jord bruket har anleggsarbeid vorte hovudnæring for mange, slik at Sam nanger
med tida har vorte ein av dei mest typiske anleggsarbeidar kom munane i Hordaland.

KNUT LANGELAND
(1813-1888),
skulelærar og folke -
opp lys nings mann 
i Samnanger, utvandra
til Amerika i 1843.
Han var den første
skandi nav som vart
innvald i ei ameri kansk
lovgje vande forsamling
(Wisconsin). Han var
redaktør og utgjevar

av fleire aviser, og han skreiv boka
«Nordmændene i Amerika».

Ådlands hotell vart bygt midt i 1880-åra, 
då det kom veg frå Trengereid til Ådland.
Gjestene den første tida var helst «land liggere»
frå Bergen – anten dei kom med hesteskyss
frå Trengereid eller med fjordabåtane. Mange
vil elles hugsa hotellet som fast stoppestad for
blå bussane med «anledning til forfriskninger».
Hotellet vart drive fram til sommaren 1969,
og storparten vart rive i 1977.
Kring hundreårsskiftet voks Ådland til eit

lite bygdesenter med dampskipsekspedisjon, 
to land handlar, bakeri, post og rikstelefon.
Det meste vart nedlagt frå 1960-åra og utover.
Posten og den siste butikken flytta til
Bjørkheim i 1993.

ÅDLAND inst i Samnangerfjorden er ein gammal kyrkjestad og skysstasjon;
eit knute punkt i sam ferdsla frå sjø til land. Den kvitmåla kyrkja som

ligg her i dag er bygd i 1851, men det har vore to eldre kyrkjer 
her i tidlegare hundreår.

Den nye «Hardangervegen» 
gjennom Samnanger tidleg i 1930-åra.
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