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Nøysemd. 
 

Holmebygda. 
 
 
Etter å ha lese litt i bygdebøkene for Stordal og sogelaget sitt skrift om Holmebygda, ser eg 
like gjerne for meg ” Nøysemdbygda”. 
At dette er ei flott og grøderik strandline fekk eg sjå på ein ekspedisjon innover der 8. august 
2009 med Ivar Holmen som guide og Kjell Talberg som båtførar. 
I dag er dyrkamarka i ferd med å verte slukt av skogen, men at dette har vore eit varmt og 
grøderikt område, såg eg på alle dei varmekrevjande treslaga som vi kom over på turen. 
Eg kan berre kort nemne:  
Ask, Svartor, Krosssved og Hagtorn ved Lissjesanden.  
Hassel og Pil, ved Latøyna . 
Ja, eg hadde så nær gløymt kjempe-aska i tunet på Holmen, dette må vere sjølvaste Ygdrasil ! 
 
Ivar Holmen har og fortalt mykje og han har retta på ting som ikkje stemmer. Det var ein del  
av det i bygdebøkene. 
Det skulle i si tid ha vore meir folk busett i Holmebygda enn på Sløgstad, Stranda. Denne 
påstanden har eg ikkje kontrollert , men folketeljingane seier at 30 til 40 personar levde og 
virka her. Og alle desse skulle/måtte finne levemåten her i desse til dels svært så vanskelege 
og brattlendte liene.  
Eg skal ikkje gå så mykje inn på enkeltpersonar, det ville verte å ta oppatt det som andre har 
skrive før. 
 
I Holmebygda finn vi 3 hovedbruk: 
Holmen (Nestholmen, Stordalsholmen). Gr. nr 105 eller 155. 
Holmehals (Øvstholmen). Gr.nr 106 eller 156. 
Djupdalen. Gr.nr 107 eller 157. 
 
 
Holmen. 
 
Holmen er fyrste gong nemd i skriftlege kjelder i 1664. 
Garden fødde 4-5 kyr, 40 geiter, 16 sauer og 1 gris. 
Under Holmen låg desse plassane: Smiholmen, Johannesplassen, Skråvikja, Holmeneset og 
dei to på Latøyna. 
Her på Nestholmen låg og rettarstaden Kråkå der Marit Bjørdal (Svamaska) vart halshogd og 
brend i Maskehola i 1664. 
I 1770 var det heile 15 ulike hus rundt om i Holmetunet og sikkert stor aktivitet med m.a. 
flakenot for laksefiske (denne er nemnd alt i 1724), jektebygging, ishus og handel med denne 
og i tillegg  gardsarbeid. Og at Holmen og var offentleg skysstasjon gav nok mykje både 
arbeid og inntekter. 
På Holmen og Smiholmen var det i si tid heile 4 naust. For moro skuld har eg teke med litt frå 
Justisprotokoll nr.  22 1763 – 1771.  
Bygning nr 7: ”Et Tømmer – Nøst. 
Dette Nøst befandtes at være 18 alen lang og 9 alen Breed som er af de Brøstfældighed at det 
maa nedrives; men da Tømmeret derudj endu kand bruges; Saa kand samme igjen opbygges. 
Dette Nøst blev af værdj udj værende Tilstand ansadt for 12 rd_r. ” 
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Bygning nr 9: Et Stave – Nøst. 
Dette Nøst befandtes af Staver med Bordklædning, er meget stort, som blev af Værdj udj 
værende Tistand ansadt for for 14 rd-r. ” Til dens Reparation behøves --------- 
Så kjem ei lang utlegning om kva ein treng av matrial , arbeidskraft og til å med antall spikar! 
Dette er sikkert same naustgrinda som er i det store naustet som i dag står på Holmen. 
 
Holmen vart lagt ned som offentleg skysstasjon i 1873. 
Gunder Myrhe kjøpte Holmen i 1834, men han fekk ikkje med seg kona før han hadde bygt 
nytt hus. Ho dreiv vertshus i Bergen og ville vel kome til eit skikkeleg hus. Ut i frå dette trur 
Ivar at hovedhuset var bygd i 1835 - 1836. I nyehuset kan ein sjå at der er bruka mykje 
matrial frå eit eldre hus, men meir om dette veit Ivar ikkje. 
Holmen låg svært så lageleg til for dei som ferdast på fjorden, og då fall det nok ofte lett å  ty 
under land her dersom veret ikkje var det beste. Og når det i tillegg var brennevinsutsal, så 
kan eg tenkje meg at folk flest fristast til  ” Å prøve å stå han av der”. 
I denne tida var mest all ferdsel knytta til fjorden, og på ei natt skal det vere registrert heile 70 
overnattingar. 
Ikkje rart at Holmen hadde sin eigen bakaromn for i slike høve gjekk det nok  med mykje 
brød. Bakaromnen var plassert i eldhuset, men denne rasa for nokre år sidan saman så Ivar 
måtte mure igjen denne. Steikespaden er framleis på Holmen. 
På Holmen finn ein i dag heile 3 brynnar. Ein i kjellaren på Eldhuset, ein midt på tunet og den 
tredje oppe ved løa. 
Likevel vart det enkelte turkesomrar for lite vatn til dyr, menneske og klevask.  
Den tid Holmen var skysstasjon med opptil 70 gjestar på ei natt, var her nok stort behov for 
vatn. 
I slike turkesomrar hugsar Ivar godt at mora Laura måtte ro klæsvasken 300 – 400 meter inn 
til Brynnsneset. Det er fyrste neset innom Skråvika. Her var det sikkert vatn og holmefolket 
hadde her grue der kleda vart koka og skylt før klæstampane og kopparkjelen på ny vart lasta 
om bord i båten og rodd same vegen attende.  
Far til Ivar, Karl Johan hadde ein 38 fots dekksbåt som han dreiv frakt av m.a mjølk med. 
Men veret var ofte så stritt på Holmen at ein her ikkje var trygg for båten, difor vart denne 
ankra opp i Rorshamna som er ei god og lun bukt ca ein km innom Holmen og kvar dag når 
Karl Johan skulle ut i oppdrag med denne båten var det å ro til Rorshamna og retur til Holmen 
når dagen var omme. 
I dag vert det dyrka blåskjell i Rorshamna og ” villblåser” frå dette anlegget finn ein i alle 
bukter innover heile stranda.  
I seinare år vart Holmen vide kjend sidan deler av kriminalserien Malstrøm vart innspela her. 
Hovedhuset er i dag freda av Riksantikvaren, og det er i dag Ivar og Bodil Holmen som har 
hatt den store oppgåva med det daglege vedlikehaldet, men har no overlate dette til yngre 
krefter. 
 
 
 
Smiholmen. 
 
Dette er ein liten, delvis omflødd holme og er ein del av Holmetunet. Her skal det ha vore 
bufaste folk frå 1700 talet og til 1857 då dei siste flytta til Rekdal. 
Smiholmen er som sagt ikkje mykje stor og det var neppe plass til noke meir enn ei lita stove 
og eit naust. Støa ber endå namnet Carolesstøa etter den som sist budde der, Carolus Carlsen 
Vinje 1816 – 1895.  
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Ingen veit i dag om Carolus var såkalla husmann utan jord og fekk bo på Smiholmen mot å 
yte arbeid på garden. Eller kanskje hadde han nokre plassar i utmarka der han kunne sanke litt 
for til nokre dyr? 
Carolus og kona Caroline hadde 5 born. 
 
I ei renne mellom Kråkå og Smiholmen  meiner Ivar at det var her jektene vart  bygd. Denne 
vert den dag i dag kalla Jekteveita. Historia seier at det var bygd årleg jekter her av matrial 
som vart henta frå Djupdalen ! Og det har og vore jektenaust med stø nedom og vest for 
hovedhuset. 
Her på nordsida av Smiholmen har det og vore tjørehjell, og restar av denne kan du endå i dag 
finne i skråninga ved sida av murane som onkel til Ivar, Jens, mura med tanke på å starte 
sagbruk her ca i 1920. Til drifa var det meininga å skaffe ein enkel  bensinmotor. 
Den fyrste planen var å starte med sagbruket inne i det som seinare vart kalla Sagvika, dette er 
mellom Holmeneset og Latøyna like innom ei lita lun bukt som heiter Lisjesanden. Framleis 
ser vi i dag to høge murar like i sjøkanten der det var tenkt at saga skulle vere. Drivkrafta til 
saga skulle her vere eit vasshjul, men det viste seg å vere for ustabil vassføring og ikkje muleg 
og anlegge  dam i den stupbratte fjellsida. 
 
Skråvikja. 
 
Endå i dag viser murane etter ei lita stove som har vore samanbygd med eit lite fjøs/løe. Og 
her i denne vesle stova skulle det ha budd 5 menneske, men historia seier lite om folket. 
Dottera Jacobia er derimot nemd og hennar tragiske skjebne der ho drukna i storm på 
Stordalsvika på veg for å treffe kjærasten . 
 
Holmeneset. 
 
Dette er ein av dei finaste landingsplassane langs Storfjorden og litt av ei naturperle, solrikt 
og lunt ! 
Her på Holmeneset har det og vore produsert tjøre viser spora. 
Ein gong Ivar var i land her, kom han til å trakke gjennom ei torve, og under denne fann han 
ein kvernstein. Denne var opplagt slik at alt tyda på at den hadde vore nytta til 
tjøreproduksjon. 
På slike mindre tjørehjellar fungerte kvernsteinen som underlag med ei malmgryte kvelva på 
steinen og i denne var det fullskara med finkløyvd furuspik. Vidare vart det tetta med leire 
mellom steinen og gryta, og når det så vart fyrt bål over gryta rann tjøren ned i holet i steinen 
og ned i ei renne under og ut til oppsamlingskaret. (Sjå bilete). 
Her budde Nes-Ola og han hadde sonen Peter Holm som skulle vere litt av eit flogvit. Det vart 
i si tid ordna slik at Peter fekk gå på den private skulen på Holmen saman med borna der. 
Meir om familien under Korsedal. 
På Holmeneset hadde dei andre plassane og Holmehals nausta sine. 
Her i frå gjekk og råsa opp til Holmehals og vidare til ho møter råsa frå Holmen og opp til 
Holmesætra. 
 
 
 
Johannesplassen.  Var og kalla Marta- eller Nesteplassen. 
 
Etter Johannes Olsen 1819 – 1881. Han var fiskar og vart kalla husmann utan jord? 
Likevel fødde plassen 1 ku 9 sauer og 4 geiter. (Etter folketeljinga i 1865). 
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Då Johannes døydde, vart plassen i dagleg tale til Martaplassen etter kona Anne Marta. Dei på 
Holmehalsen bruka namnet Nesteplassen.  
Naustplassen til Martaplassen vart kalla Martastøa. 
Anne Marta og Johannes hadde to born. 
 
 
Latøyna. 
 
På Latøyna var det i si tid to plassar Inste- og Yste - latøyna. Inste plassen låg inn om grova i 
overkant av den bøen som endå er synleg.  
På 1700 talet var Inste - latøyna plass under Holmehals, men gjekk seinare over til Holmen. 
Ole Skjortnes budde på Inste - latøyna med sin familie. Og han var den fyrste som rydda seg 
ein plass her. Konene døydde i tur og orden så han var gift 3 gonger  og i bøkene er omtala 5 
born. 
Lars Hellebust  kom til Yste - latøyna i 1870 og tok bygsel her same året. Bygselsetelen er 
framleis i Ivar sitt eige. 
Restane etter Lars sitt kongerike finn du dersom du startar i overkant på bøen og går lia på 
skrå ut og opp ein 200 – 300 meter 
Lars vart og gift 3 gonger. 
Dette er den så kalla Latøy-Lars og ein trur det var han som bygde den store utandørs 
bakaromnen som vi framleis finn her. 
For å finne dette flotte kulturminne må du gå frå tuftene etter Yste-latøyna og opp og innover 
lia kanskje så mykje som 200 meter.  
Alle desse tuftene og andre kulturminne vart lagt inn på GPS og soleis er dei lett å finne for 
ettertida.  
Denne bakaromnen vart nytta av dei fleste i Holmebygda og folk skulle og ha kome roande 
med deigknøene sine heilt frå Skotongane (Espehjelle)  på andre sida av Storfjorden.  
Lars var kanskje den tid sin ekspert og var kanskje ekstra flink til dette? 
På Latøyna dreiv dei og med tjørebrenning og restane av tjørehjellen er framleis godt synleg 
ved Olivinknausane 50 – 100 meter vest for naustet. 
 
Rundt tunet sitt laga Latøy Lars til ein etter den tid ein flott bær og frukthage, 
og etter det Ivar hugsar og vi fann og enkelte tre endå i dag.  
Her skulle ha vore fylgjande tre: 
Søteple, desse var små og raude. 
Rosenstrips. 
Grøne syrlege. 
Dass apalen. Her er plasseringa klart definert , og desse epla var ekstra store, av ein eller anna 
grunn? 
Eit pæretre, som hadde små avlange pærer. 
Her var ei rekkje med Kirsebærtre på nedsida av husmurane på langs. 
Fleire store Morelltre også på nedsida. 
Fleire tre av Asal. Og alle frukttrea skulle opphaveleg vere poda på Asal stammer etter det 
Ivar har høyrt. 
Vidare var det fleire Rips og Solebærbusker. 
Og på hjørne av huset 1 -2 busker med Stikkelsbær. 
På austsida av huset stod to Piletre med kjempestammer og skota frå desse vart nytta til 
bandematrial. Dette siste var den gong ei viktig handelsvare. 
 
Lars fødde 1 ku 10 sauer og 26 geiter. 
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Latøyna vart fråflyta i1909 som den siste av plassane i Holmebygda. 
Namnet Lat er nok ikkje fordi folke her var late, men Ivar Aasen nemner at lat gjerne er å 
finne i samband med eit område som har svak helling, og øy kan kome av eit våtsamt område. 
På Latøyna er heile området fullt av oppkomer. (Åkomer), og i dag er det berre hjorten som 
nyttar desse til badeplassar. 
 
Holmehals.  Og kalla Øvstholmen. 
 
Holmehals ligg på 310 moh. og er nemnd i skriftlege kilder frå 1606. men ein meiner at her 
har det vore busetting frå middelalderen, kanskje så tidleg som før 1350  eller før 
Svartedauden. 
Under garden låg desse plassebruka: Andersplassen, Gosseplassen (Øggaren eller Inste 
øggarsplassen) og Jakobplassen. 
Holmehals låg i tidlegare tider under Holmen, men fekk sin eigen matrikkel på slutten av 
1700 talet. 
I 1909 vart Holmehals kjøpt av Peter Dypdal, og no måtte det til med nytt hus. Dette skulle 
takast frå eigen skog, sag var her ikkje, så alt måtte sagast med handsag på sagstilling. Etter å 
ha sett opp heile 12 sagstillingar endå til i Djupdalen, hadde han endeleg nok matrial. Men det 
som var saga her måtte fyrst sendast ned til sjøen med taubane før det vart frakta til Latøyna 
med robåt. Sidan vart alt bore opp til Holmehals på dugnad av grendafolket, men der kom og 
folk frå andre sida av fjorden og deltok. ”Takstein og murstein bar eg opp i ei trekasse på 
ryggen”, fortel Peter til Sakarias Ansok. 
I 1911 vart det nye huset bygd. 
Peter var brukar i 29 år og på desse var det ikkje berre huset som vart bygd, men han skøytte 
på løa. Han laga køyreveg for hest og vogn i fleire retningar, braut opp mange mål ny jord og 
arbeidde både vogner og sledar. 
 
Her på Holmehals må det og ha vore ei litt anna luft enn nede ved sjøen. Her oppe var det ei 
Marit Hausdtr 1747 – 1861, ho sleit ut ikkje mindre en tre ektemenn og fekk 6 born med 
desse.  
På plassane nede ved sjøen var det omvendt! 
 
Andersplassen. 
 
Denne plassen låg rett nord for Holmehals og vart bruka av Anders S. Isflå (1790 – 1844) og 
kona Anne B.K. Lundanes (1792 – 1868) dei festa plassen i 1827 og fekk der oppe heile 9 
born. 
For å ” få endane til å møtest” bruka Anders alle vintrar til å lage ulike trekjerald. Desse selde 
han i byen eller ute på øyane, og betalinga for eit kjerald kunne ofte vere at det vart fylt med 
bygg eller rug. Det skulle nok ein del til for å fø 11 menneske ! 
Andersplassen var elles fyrste plassen i Holmebygda som vart fråflytta. 
 
Gosseplassen.  Og kalla Øggaren eller Inste Øggarsplassen. 
 
Gosse ? 
Dette gardstunet ligg 200 moh og etter folketeljinga i 1865 fødde dei her ein buskap på 3 
storfe, 4sauer og 16 geiter. 
Ein kan ofte lure på korleis dei klarte å brøfø ein ungeflokk på 5 -6 stykke med dette som 
utgangspunkt. 
Huset som i dag står på Gosseplassen er huset som i si tid sto i Latøyna etter Latøy Lars. 
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Peter Dybdal kjøpte dette for 150 kr og bar alt opp til plassen med tanke på at foreldra som då 
budde i Djupdalen skulle få eit lettare tilvære. 
Flytta gjorde dei, etter å ha tenkt seg om både vel og lenge! 
 
Jacobplassen: 
 
Jacob – og Gosseplassen låg side om side og det var berre ein steingard som skilde tuna. 
Jacob Larsen Skotte (1835 – 1895) var titulert som husmann med jord . 
Familien fo`ra 2 kyr, 4 sauer og 6 geiter, og sidan plassen hadde lite innmark, måtte Jacob 
heilt til Benkedalen 500 moh. for å få nok fo`r til dyra. 
Jacob rigga til slåttedugnad i Benkedalen og endå går det gjetord om den gode rjomegrauten 
som Jacob – Ane koka på Holmesætra og bar til Benkedalen til slåttefolket. ”Eggstålen rein 
kvast gjennom busta då dei hadde fått i seg den gode maten”. (S.Ansok 1961). 
 
 
 
 
Djupdalen. 
 
Djupdalen er oppgitt å ligge 375 moh men nyare kart seier 360 moh. om dette kan ha med at 
garden var flytta høgre opp av sonen til Djupdals Petter, skal ikkje eg meine noke sikkert om.  
Petter var elles ein kjempekar, det var han som bygde/omarbeidde stien opp til garden og det 
var han som bar dei fyrste kvernsteinane på ryggen opp til garden. 
Der skal og ha vore to brukarar i Djupdalen, men garden vart fråflytt og teken opp på ny fleire 
gonger. 
Denne stigen til Djupdalen er den tøffaste oppstigning eg for min del har gått. Turen til 
Skageflå eller opp frå Lundanes til Robbedalen er berre blåbær til samanlikning, spør du meg. 
Opp og ned over desse floga for dei med dyr, matrial og ferdige båtar vart fira ned. 
Slipesteinar og kvernsteinar vart bore på ryggen opp, men den største av kvernsteinane vart 
montert på ein slede og hala meter for meter opp floga ved hjelp av taljar. Ein mann var festa 
til sleden og hadde som oppgåve og lirke laus sleden med eit spett kvar gong den sette seg fast 
!! 5 mann hadde som oppgåve å hale og sikre. Dei var ikkje ”omakslause” den gongen ! 
Etter at foreldra til Djupdals - Peter (Han bodde då på Holmehalsen), flytta frå Djupdalen til 
Gosseplassen fortsette dei å slå graset i Djupdalen. Høyet vart send på løypestreng ned til 
sjøen, så rodd ut til Latøyna og derifrå vart det bore på skuldrane opp til Gosseplassen  
(Martaplassen) !      -- Nøysemd? 
Gardsdrifta i Djupdalen vart nedlagd i 1911. 
 
 
 
Knurrestøa. 
  
Husmurane etter plassen i Knurrestøa skal ein med litt godvilje kunne sjå endå i dag. Dei ligg 
på fyrste neset utom Djupejølet, og jølet er i dag kommunegrensa mellom Stordal og Stranda. 
Dette merkelege namnet skal vere at det høyrest ein rar knurrande lyd mellom steinane i 
sjøkanten når sjøen flør. 
Brunnen i Knurrestøa er ei naturleg hole i fjellet like over flomålet, og i denne skal det alltid 
vere ferskt og godt vatn, og turr vert den  aldri. 
Holmegeitene hadde sommarhamn her, og vatn måtte dei og ha. 
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Ivar fortel at dei alltid hadde med eit grev og laga ein liten dam her inne i hola og dermed 
hadde geitene alltid nok vatn . 
Elles er det lite ein veit om folka i Knurrestøa, men dei var rekna for å vere mellom naboane i 
Holmebygda. 
Knurrestøa har  ei lita fin naturleg hamn der ein lett kan kome inn med mindre båtar. Det siste 
var nok ein føresetnad og avgjerande for å finne livberging i ei bergskorte som Knurrestøa 
elles er. 
 
Ei segn er knytta til plassen her og denne er omtala av Gerhard Kjølås i Stranda bygdebok. 
 
 
 
Og den lyder slik:   
 
” Det budde ein huslyd i Knurrestøa og, ein av dei 9 grannane som høyrde heime i 
Holmebygda . Han hadde ikkje mykje å leve av, særleg i ruskeversbolkar då han ikkje kunne 
drive korkje fangst eller fiske. Så var det ein vinter det var retteleg gale. Uveret varde i 
vekevis, og på land var det snø og is så det var uråd å koma utor skora dei sat i . Matlause var 
dei, og no var det så ille at dei hadde skrapa siste smulane or brødkorga, og gjeve borna før 
dei sengja dei. Sjølvefolket sat enno oppe, dei heldt andakt og ga seg Gud i vald, og la seg så 
til å kvila. Fram på natta svinga det over til sørkuling og læ-ver. Best det var høyrde dei ei 
skride losna. ”Skje din vilje”, sa mannen og kona i kor, dei trudde det var på den måten dei 
skulle verte bønhøyrde. Men det vart berre med braket. Hytta sto like godt, men då det ljosna 
av dag såg dei høge skavlane utanfor. Mannen gjekk ut og såg seg om. Opp or skavlen stakk 
kruna av ein hjort. Dyret levde, men var ikkje beinheilt. Det var lett å slakta og det vart mat 
og mette til svoltne munnar”. 
 
 
Tekst og foto: Eystein Hjelme 
08.10.09. 


