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«Sund på søre Sotra», ja slik er kommunen Sund plassert, på den sørlege delen av øya Sotra vest for Bergen. Sund var tidlegare eit øy- og kystsamfunn der sjøen spelte ei viktig rolle, ved sida av det gardsbruket kunne gje. Det er eit heilt anna samfunn me møter i våre dagar. Bruer og vegar er bygde, og det har komme varierte arbeidsplassar og service- og kulturtilbod. Overgangen frå det gamle fiske- og jordbrukssamfunnet har gått stegvis. Denne boka er ei gards- og slektssoge, og vil på sin måte gje glimt av denne forvandlingsprosessen. Band 1 inneheld om lag 800 bilete, som gjev eit variert inntrykk av folk, arbeidsliv og kulturlandskap. Det er tabellar, figurar, kart og register i boka. Ho omhandlar alle bustadene på matrikkelgardane Tyssøyna, Bjelkarøyna, Bukken, Lerøyna, Sund prestegard, Nygård, Limavågen, Børnesvågen, Nedre Børnes, Øvre Børnes, Førde og Høyland. Boka startar med det første me har av skriftlege kjelder på 1300-talet. Kjeldene er særs sparsame før ein kjem til andre halvdel av 1500-talet. Brukarrekkjene går for det meste frå då og framover. Frå midten av 1600-talet er det mogleg å finna ut slektssamanhengane, slik at det kan setjast opp anetavler som går attende til denne tida. Opplysningane i boka er førte fram til 2012. 

Arvid Skogseth og Frode FyllingsnesSUND PÅ SØRE SOTRABAND 1GARDS-  OG SLEKTSSOGE GNR. 1– GNR. 12

Arvid Skogseth er frå Steinkjer, fødd 1952. Cand.philol. med historie hovudfag frå Universitetet i Bergen 1994. Han gav i 1997 ut Fedje og Folket, gards- og ættesoge for Fedje. Frå 2000 til 2006 gav han ut Austrheim i fortid og notid i fire band, ei allmenn bygdesoge og tre band med gards- og ættesoge. I 2008 og 2009 kom Bygdebok for Lindås band 3 og 4.

Frode Fyllingsnes er fødd i 1958 og voks opp i Eikangervåg i Lindås. Han studerte først i Bergen og seinare i Oslo, der han tok hovudfag i historie i 1988. Dei andre universitetsfaga hans er nordisk arkeologi og engelsk. Etter å ha hatt ulike engasjement ved Riksarkivet og Norsk lokalhistorisk institutt, byrja Fyllingsnes i 1993 som frilansar. Han har mellom anna vore med på å laga bygdebøker for Fjell, Karmøy, Åsane og Hå. Elles har han gitt ut bok om dei norrøne bygdene på Grønland i mellomalderen, laga bibliografiar og skrive artiklar om ulike historiske emne.  
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Sund på søre Sotra tekst og melodi av  Johannes Kleppevik (1999). 
Og guten låg i voggaHan såg på mora siMens faren sto og tenkteKva vil den karen bliDei glade barndomsdagarVar lett på foten dåDei lyse sommarkveldarEg stundom klart kan sjå.

Refr.:
Sund på søre SotraHeimen me alltid harSund på søre SotraGåva frå mor og far

Og garden den var litenTi sauer og to kyrHan bestefar han roddeOg fiska torsk og lyrMen ungane laut hjelpaSi mor med torv og slåttMens faren var på langfartNy båt han hadde fått.
I vest låg opne havetDet skapte utferdstrongOg mange drog på fiskeEg hugsar at dei songOg «Vatlestraumen» fraktaTil Bergen dreng og møyDei ville ut i verdaVar lei av torv og høy.

I krig og fred var øyaEin varde og ei hamnOg aldri skal me gløymaKvar heltedåd, kvart savnSå når han ut i verdaOm kvelden står ombordHan minnest gamle grendaOg songen frå si mor.
BAND 1

Øvst:
Klokkarvik i 2010. I framgrunnen er Sund kyrkje frå 1997. Kyrkjestaden har gjeve namnet til kommunen. Bakom er Lerøyna, Bjelkarøyna og Fanalandet. 

Nede til venstre:Hovudhuset i Bukken. Gjestgjevarstaden låg strategisk til i skipsleia. 
Nede til høgre:Tyssøykruna, merket som er hogge inn i ei steinhelle på Tyssøyna.

Osebergskipet seglar sørom Grøningasundet mot verdsutstillinga i Sevilla i Spania i 1992. 

Grøningasundet er nemnt i sagalitteraturen, og omfattar mellom anna området rundt Bjelkarøyna. 

Høyonn med hest og vogn på Høyland. 

Konebåten på Tyssøyna. 

Første band i bygebokverket «Sund på søre Sotra» 
vert lansert den 1. november 2012. No kan du 
tinga boka og få henne til redusert pris, 450 kr. 
Du må betala full pris, 500 kr, frå 2. november. 
Boka kan hentast på boklanseringa om kvelden 
den 1. november, eller på kommunehuset på 
Sund Senter frå 2. november. Her kan du òg 
kjøpa � eire eksemplar av boka. 

Boka er ei gards- og slektssoge, og opplys-
ningane i boka begynner på 1500-talet og er 
førte fram til 2012. Band 1 har 650 sider og 
inneheld om lag 800 bilete, som gjev eit variert 
inntrykk av folk, arbeidsliv og kulturlandskap. 
Det er tabellar, � gurar, kart og register i 
boka. Ho omhandlar alle bustadene på 
matrikkelgardane Tyssøyna, Bjelkarøyna, 
Bukken, Lerøyna, Sund prestegard, Nygård, 
Limavågen, Børnesvågen, Nedre Børnes, 
Øvre Børnes, Førde og Høyland.

Tinging av ___ stk. bygdebok band 5 à 450 kr = _________ kr
Tinging av ___ stk. bygdebok band 1 à 500 kr = _________ kr
Tinging av ___ stk. bygdebok band 2 à 500 kr = _________ kr
Tinging av ___ stk. bygdebok band 3 à 500 kr = _________ kr
Tinging av ___ stk. bygdebok band 4 à 500 kr = _________ kr
Eventuell porto _______ kr

NB! Ikkje gløym å skriva namnet ditt og adressa! Sund kommune
Postboks 23
5371 Skogsvåg

3628 56 75035

FAVØRTILBOD
Kjøp boka til redusert pris 
fram til 31. oktober

 

Sund på søre Sotra, ja, slik er kommunen Sund plassert, på den sørlege delen av øya Sotra vest for Bergen. Boktittelen er henta frå songen til Johannes Kleppevik, sjå baksida. Sund var tidlegare eit øy- og kystsamfunn der sjøen spelte ei viktig rolle, ved sida av det gardsbruket kunne gje. Det er eit heilt anna samfunn me møter i våre dagar. Bruer og vegar er bygde, og det har kome varierte arbeidsplassar og service- og kulturtilbod. Overgangen frå det gamle fiske- og jordbrukssamfunnet har gått stegvis. Denne boka er ei gards- og slektssoge, og vil på sin måte gje glimt av denne forvandlingsprosessen. 
Band 5 inneheld om lag 1100 bilete, som gjev eit variert inntrykk av folk, arbeidsliv og kulturlandskap. Det er tabellar, figurar, kart og register i boka. Ho handlar om alle bustadene på matrikkelgardane Spilda, Kåravika, Eide, Tveita, Hammarsland, Dommedal,  Litle-Sangolt, Store-Sangolt, Skaga og Skoge. Kjeldene er særs sparsame før ein kjem til andre halvdelen av 1500-talet. Brukarrekkjene går for det meste frå då og framover. Frå midten av 1600-talet er det mogleg å finna ut slektssamanhengane, slik at det kan setjast opp anetavler som går tilbake til denne tida. Opplysningane i boka er førte fram til 2016. 

Arvid Skogseth og Frode FyllingsnesSUND PÅ SØRE SOTRABAND 5GARDS- OG SLEKTSSOGE GNR. 41– GNR. 50

Arvid Skogseth er frå Steinkjer, fødd 1952. 
Cand.philol. med historie hovudfag frå Universitetet i Bergen 1994. Han gav i 1997 ut Fedje og Folket, gards- og ættesoge 

for Fedje. Frå 2000 til 2006 gav han ut Austrheim i fortid og notid i fire band, ei allmenn bygdesoge og tre band med gards- 
og ættesoge. I 2008 og 2009 kom Bygdebok 
for Lindås band 3 og 4. 

Frode Fyllingsnes er fødd i 1958 og voks opp i Eikangervåg i Lindås. Han studerte først i Bergen og seinare i Oslo, der han tok hovudfag i historie i 1988. Dei andre universitetsfaga hans er nordisk arkeologi og 
engelsk. Etter å ha hatt ulike engasjement ved Riksarkivet og Norsk lokalhistorisk institutt, byrja Fyllingsnes i 1993 som frilansar. Han har mellom anna vore med på å laga bygdebøker for Fjell, Karmøy, Åsane og Hå. Elles har han gjeve ut bok om dei norrøne bygdene på Grønland i mellomalderen, laga bibliografiar og skrive 

artiklar om ulike historiske emne.
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Sund på søre Sotra Tekst og melodi av  Johannes Kleppevik (1999) 
Og guten låg i voggaHan såg på mora siMens faren sto og tenkteKva vil den karen bliDei glade barndomsdagarVar lett på foten dåDei lyse sommarkveldarEg stundom klart kan sjå.

Refr.:
Sund på søre SotraHeimen me alltid harSund på søre SotraGåva frå mor og far

Og garden den var litenTi sauer og to kyrHan bestefar han roddeOg fiska torsk og lyrMen ungane laut hjelpaSi mor med torv og slåttMens faren var på langfartNy båt han hadde fått.
I vest låg opne havetDet skapte utferdstrongOg mange drog på fiskeEg hugsar at dei songOg «Vatlestraumen» fraktaTil Bergen dreng og møyDei ville ut i verdaVar lei av torv og høy.

I krig og fred var øyaEin varde og ei hamnOg aldri skal me gløymaKvar heltedåd, kvart savnSå når han ut i verdaOm kvelden står ombordHan minnest gamle grendaOg songen frå si mor. BAND 5

Øvst:
Flyfoto av Skogsvågen frå 2015 med skulesenteret og idrettsanlegget framme,  og Kvalvågen bakom. Her møtest gammal 

og ny tid.

Nede til venstre:Kvalbua på Stekholmen ved innløpet  til Kvalvågen.

Nede til høgre:M/S «Svanen II» H-71-S på midten  av 1950-talet. 

Berging av tørrhøy i Dommedal i 1954. 

Stell av smalen på Tveita. 

Kvalfangst frå båt i Kvalvågen på 1880-talet.

9 7 8 8 2 9 9 9 8 0 7 1 5

ISBN 878-82-999807-0-8

Femte bandet i bygdebokverket Sund på søre Sotra 
vert lansert 24. november 2016 kl. 18 på Vaagheim 
i Skogsvågen. No kan du tinga boka og få henne 
til redusert pris, 450 kr, dersom du betalar innan 
31. oktober. Du må seinare betala full pris, 500 kr. 
Boka kan hentast på boklanseringa om kvelden 
24. november, eller på biblioteket frå 25. november. 
Der kan du kjøpa � eire eksemplar av boka. Ho vert 
òg å få i bokhandel. Du kan òg tinga band 1, 2, 3 
og 4, dei kostar 500 kr pr. band. 

Porto om boka skal sendast:
1 til 3 bøker 184 kr. 

Boka er ei gards- og slektssoge, og opplysningane 
begynner på 1500-talet og er førte fram til 2016. 
Band 5 har om lag 750 sider og inneheld rundt 
1100 bilete, som gjev eit variert inntrykk av folk, 
arbeidsliv og kulturlandskap. Det er tabellar, 
� gurar, kart og register i boka. Ho handlar om alle 
bustadene på matrikkelgardane Spilda, Kåravika, 
Eide, Tveita, Hammarsland, Dommedal, Litle-
Sangolt, Store-Sangolt, Skaga og Skoge.   


