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ÅRSMØTE 2016
SAKSLISTE

1.

Valg av møteleder og referent

2.

Godkjenning av årsmelding 2016

3.

Godkjenning av regnskap 2016

4.

Framlegg fra styret/innkomne forslag.:
Fastsetting av årskontingent for 2016. Styrets forslag er å beholde
kontigenten som i dag.

5.

Valg:
3 medlemmer av styret:
a. Styremedlem
b. Styremedlem
c. Styremedlem
Valgkomité:
d. Medlem

Arvid Bærheim
på valg for 2 år
Ottar Kjørmo
på valg for 2 år
etter Gustav B. Sola på valg for 2 år

Aud Hauge
Lars Harveland

på valg for 2 år
på valg for 2 år
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Årsmelding
2016
ÅRSMELDING 2016- SOLA HISTORIELAG
Styret har bestått av:
Leder:
Kasserer:
Sekretær:
Styremedlem:
Styremedlem:
Styremedlem:
Styremedlem:

Tor Erik Hansen
Frøydis Krokedal
Brit H. Hansen
Åpen- etter Gustav B. Solas død
Arvid Bærheim
Ottar Kjørmo
Tormod Lauvvik

Revisor:

Lars Harveland

Valgkommite:

Reidar Melgård
Aud Hauge
Lars Harveland

Innledning:
Det har vært et spesielt år for laget. Vi fikk plutselig beskjed om at lagets styremedlem
Gustav B. Sola hadde gått bort. Styret bestemte seg for å ikke kalle inn til ekstraordinært
årsmøte for å velge erstatter. I stedet fortsatte vi med 6 medlemmer fram til dette årsmøte.
Referat årsmøte 2015:
Årsrapporten ble gjennomgått ved at det ble vist bilder av hovedaktivitetene dette året. De
viktigste var 17.mai toget med markering av 50-års jubiléet for ”oljå” i Norge samt
utgivelsen av vår første årbok. Det ble så gjennomgang av møtene vi har hatt gjennom året.
Regnskapet ble gjennomgått og godkjent.
Valg 2016:
a) Styret
a. Leder:
b.Kasserer:
c. Sekretær:
d.Styremedlem:
e. Styremedlem
b) Valgkomitteen
a. Leder:
c) Revisor:

Tor Erik Hansen- gjenvalgt for 2 år
Frøydis Krokedal- gjenvalgt for 2 år
Brit H. Hansen- gjenvalgt for 2 år
Gustav B. Sola død- valgt for 2 år
Tormod Luvvik – valgt for 2 år
Reidar Melgård-gjenvalgt for 2 år
Lars Harveland-gjenvalgt for 2 år

STYREMØTER. Det er blitt avholdt 8 styremøter i 2016 som har behandlet
ca. 70 saker.
MEDLEMSMØTER. Det er avholdt 7 medlemsmøter og fremmøtet har vært godt med god
atmosfære. Det har vært mye spennende å lære og vi er stolte av at vi har fleste
foredragsholderne fra laget.
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21. Jan.
18.Feb.
17. Mars
22. Sept.
20. Okt.
17. Nov.
8. Des.

Martin Hovland ” Klima og vær på Sola: Fra istid til nåtid”
Torleif Oftedal- Bildestreif over Sola på 1950-60 tallet
Tor Erik Hansen- ”Sola fra istid til vikingtid”
Tor Erik Hansen- "Sola i vikingtiden”
Tormod Lauvvik - " Torvskjæring, og bruk av myr i Sola området "
Arvid Bærheim –Lansering av årboka
Elisabeth Vigre – ” Glimt fra møter med Norges urfolk: Samene”.

ØKONOMI: Laget har som før en meget god økonomi. Pr. 31. desember 2016 hadde laget på
høyrentekonto kr. 118 010,- og på driftskonto kr. 74 264,-.
• Totalt gikk driften med et overskudd på kr. 47 086,- (innkludert sponsormidler kr.

35 000,-)
• Overskudd drift: kr. 12 086,•

Av dette:
o Overskudd på møter: kr. 874 ,o Salg av andre bøker: kr. 4 250,o Generell drift:
kr. 6 304,o Annen aktivitet:
kr. 658,Årboka:
- Utgifter: kr. 55 000,- Inntekter pr. 31.12.16:
o Salg kr. 52750,- (PS! Alt er ikke talt opp pr. 31.12.16)
o Sponsormidler: kr. 35 000,- (Sola kommune, Stangeland Maskin og
ConocoPhillips)
- Konklusjon årbok. Utgifter og salg er omtrent i balanse. Sponsormidlene vil bli
beholdt som «buffer» for neste årbok.
Vi er totalt 125 registrerte medlemmer ved årsskiftet.

HISTORISK TUR PÅ DYSJALAND:
Vi startet ved parkeringsplassen ved Dysaland bedehus. Gikk så først nordover på den
gamle riksvegen. Vi kom så til Pansermuren og gikk over for å se på vollgraven. Videre
nordover passerte vi stedet hvor «Dåsen» lå, før vi krysset over til andre siden av dagens
riksveg. Vi passerte sør for Dysjaland skole og videre over mot gamle Tjeltavegen. Vi tok
så sydover i retning Dysjaland gård. Her tok vi en pause i Dammhyttå. Etter pausen gikk vi
mot Valhaug og helleristningen og deretter tilbake til start.
BOTANISK TUR PÅ RØYNEBERG:

Vi tok en litt tidlig tur denne høsten fordi vi skulle på en guidet botanisk tur til Vigdel.
Hadde vi vært for seine så hadde vi ikke funnet mange planter. Vi var så heldige å ha fått med
oss botanikeren Svein Imsland, formann i Rogaland Botansike forening.
Han var et levende leksikon og kunne utrolig mye om det som vokser opp rundt oss. Han
fortalte blant annet om hva de enkelte planter ble brukt til før i tiden.
Det var 16 med på turen og vi koste oss i det fine været
17. MAI TOGET.
Opplegget vårt i toget var å markere 50-år siden ”oljå” kom til Norge og Sola. Vi hadde kledd
oss i kjeledresser og hadde fått lånt et boretårn fra ishockeylaget Oilers. Dette plasert på
lasteplanet på en av TS-museets lastebiler var et impornerende skueKULTURMINNEVERNGRUPPE: Kulturminnevernutvalget er ledet av lagets leder og det
er blitt holdt et par møter sammen med andre kulturinteresse organisasjoner.
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SLEKTGRANSKERDAGEN:
Den årlige slektsgranskerdagen som DIS Rogaland arrangerer var også i år lagt til Sola
Kulturhus. Sola Historielag var medarrangør. Selve arrangementet ble åpnet av vara ordføreren.
Det var god oppslutning og deltagerene fra laget var svært fornøyd.

Tor Erik Hansen
leder
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SLEKTGRANSKERTREFF:
Vi har hatt slektsgranskertreff på Sola Bibliotek både i vår og høst.
HJEMMESIDE
Vi har en oppdatert hjemmeside hvor nye opplysninger om Solas historie blir lagt til. Det
har ligget mellom11 000 til 14 000 treff per måned. Nye sider om alle arkeologiske
funnene gjort i Sola, med link til avisartikler og rapporter.
ÅRBOK
Endelig fikk vi det til og fikk gitt ut egen årbok for Sola historielag. Boka hadde svæørt
variert innhold både i historiek tema og geografisk spredning. Det var ca. 140 sider med 14
forskjellige artikler.
Det virker som at boken ble vel tatt i mot av solabuen.
Bokkomitéen har bestått av: Arvid Bærheim. Brit Hansen, Ottar Kjørmo og Tormod
Lauvvik.
KONKLUSJON. Sola Historielag har i 2016 hatt et aktivt år og nok en gang markert seg i
kommunen.
For styret i Sola Historielag
Tor Erik Hansen
leder
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Innkomne forslag
•
•

Ingen innkomne forslag
Styret foreslår å beholde årskontingeneten som før

10

Årsregnskap 2016

11

Vedlegg
Møte referat
2016
Møte nr. 1
Tid: Torsdag 21.januar kl 19:00
Sted: Sola Sjukeheim

"Klima og vær på Sola: Fra istid til nåtid"

Solabuen Martin Hovland snakket om noe som opptar oss alle. Nemlig været. Han er
utdannet meteorolog og burde ha de beste forutsetningene til å snakke om hvordan været
stadig har forandret seg opp gjennom tidene. Var været bedre eller verre før?
Han vil dekke værfenomen som tsunamien som traff Sola for 8200 år siden, den optimale
tidsalder (Steinalder jernalder og bronsealder), den lille istiden - emigrasjon til Amerika,
snøvinteren 1954, flom i Solakrossen 1962 etc.

Referat møte nr. 1
Til stede: 37
.
Martin Hovland var foredragsholder og temaet var «Klima og vær- fra istid til nåtid».
Martin har hovedfag i meteorologi, men hadde ikke jobbet som meterolog. Etter noen år
som lærer på Sola Ungdomsskole har han jobbet 35 år i oljå.
Meteorologi er læren om vær, værvarsling og klima. Været ‘lages av’ temperatur, vind og
vann. Det varierer fra time til time og kan virke EKSTREMT (unormalt/skremmende).
Klima er snittet av alt vær, over 30 år. Historien viser at selv om en lever i 110 år, får du
aldri opplevd alt været som kan oppstå på et sted.
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Men hva er normalt og hva er unormalt (ekstremt) vær? På Sola er
gjennomsnittstemperaturen i en 30 års periode 7,1 grader, så er avvik fra dette unormalt?
Martin viste et eksempel på svært unormalt vær da det i juli 2014 var meldt havblikk fra
Ekofisk i sør i Nordsjøen til Heidrun plattformen i Norskehavet.
På Sola har det vært værstasjon og observasjoner så lenge flyplassen har vært der. Martin
hadde gjort militærtjenesten sin på «Ballonghaugen» like ved Esso stasjonen på Sande. Der
slapp de vær dag kl. 12 opp en ballong med radiosonder som sendte informasjon tilbake til
målestasjoner på bakken. Her ble vind, temperatur, trykk og fuktighet målt i høyere luftlag.
Også luftens radioaktivitet ble målt. I dag skal det visst være en automatisk ballong stasjon
på Stangeland.
Martin gikk så gjennom statistikk for været på Sola og Jæren som han hadde publisert i
Jærboka i 1970. Værvarsling er mye statistikk. Det er mange målinger og mye tall som skal
bearbeides og sammenstilles.
For eksempel maks. snødybde på Sola var i perioden 1955-1970, 47 cm mot 70 cm i
Stavanger. Men nedbørsmengdene varierer ganske mye her i Sør-Rogaland. Selv om vi
føler at det regner mye her har det i perioder vært 70-100% mer nedbør øst for oss, når
skyene blir presset opp mot fjellene.
Månedsmiddeltemperaturen på Sola i perioden 1901-1930 var minimum 1,2 grader i
Februar til 13,8 grader i Juli. Men tar en kortere perioder og plotter alle variasjonene i
temperaturen så svinger de voldsomt. Når en så snakker om klima som er perioder på 30 år
så viskes denne variasjonen ut. Sammenligner en to klima perioder som 1901-1930 og
1921-1950 så variere årsgjennomsnittet seg med kun 0,2 grader.
Det kommer stadig nye «ekstrem» vær som monsterbølger i Nordsjøen, ekstreme
snømengder i 1954, store sjøer på land på Jæren i 1966 på grunn av nedbør. I desember
1969 skriver de i avisen om den kaldeste vinteren siden krigen og et snaut år senere i januar
1971 skriver de om varmerekord. Så det kan konkluderes at det unormale været er egentlig
det normale.
Martin gikk så enda lenger tilbake i tid. Når bodde det folk i Vistehålå? Funnmateriale
daterer det til mellom 6 og 8 tusen år siden. Hvorfor har vi ikke spor av mennesker før
denne perioden? Fordi det skjedde en naturkatastrofe for ca. 8 200 år siden. Verdens største
undersjøiske utrasing skjedde utenfor Trøndelag – Storegga raset. Den etterfølgende
tsunamien gikk mellom 3 – 5 m opp over land på Nord-Jæren.
For 18 000 år siden var Europa, Nord-Amerika og Asia dekket av is. Den iskappen hadde
variert i størrelse og tykkelse gjennom flere tusen år. Det har vært milde perioder som
f.eks. for 130 000 år siden, da var det faktisk et mildere klima enn i dag. Temperaturen har
fra ca. 10 000 år siden økt og isen forsvant. Folk flyttet til Norge og bosatte seg i de isfrie
områdene først.
Men været har heller ikke vært «stabilt» i perioden etterpå. Det har vært store svingninger
med milde perioder og så kalde perioder som «den lille istid». Slike perioder var det
mellom 1440- 1460, 1687-1703 og 1809-1821. Da var det år med kaldere og ikke minst
tørrere vær. Det førte til dårlige levekår og sult. Kornet modnet ikke og på Sola var store
området plaget av sandflukt og erosjon av jorda. Slike kalde perioder var en del av årsaken
til emigrasjonen til Amerika. Disse kuldeperiodene sees også i sammenheng med lavere
solflekk aktivitet på solen.
Så hva vil framtiden gi. Vi kan ikke utelukke at vi får nye slike kalde og tørre perioder. I
verste tilfellet kommer ikke Golfstrømmen helt opp til Norske kysten og vi får kalde
havstrømmer fra nord. Men det er for tidlig å spå. Men husk den unormale er det normale.
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Etter pausen holdt Martin et kort innlegg på oppfordring om CO2 og den globale
oppvarming. Luften vi puster inneholder 78,1% nitrogen, 21% oksygen og resten andre
gasser. En liten del av de gjenværende 0,9% av dette, 400 ppm (0,04%) er CO2. Men stoffet
er viktig fordi det er dette plantene lever av. De kunne gjerne hatt enda mer av dette og det
er en av grunnene til at de i drivhus så tilsetter de CO2.
CO2 innholdet må også sees i sammenheng med temperaturen i havet. Når temperaturen
stiger frigjør havet CO2. Når vi da vet at ¾ av verdens overflate er hav, så vil dette ha stor
effekt.
Så er denne økningen menneskeskapt eller ikke? FN satte ned en komité for å se på dette,
men rapporten er aldri blitt publisert. Martin viste en graf som viste den globale temperatur
økningen de siste 50 årene, mot økning i CO2 innhold i luften. I perioder fulgte de
hverandre, mens i andre gjorde de ikke det. En konklusjon om at økningen av CO2
innholdet i luften som igjen fører til en global oppvarming kan ikke tas.
Martin har prøvd å skrive leserinnlegg i avisene om sin mening om dette, men de vil ikke ta
dette inn. Klima, oppvarming og at denne er menneskeskapt er blitt «big business», så det
er den eneste «sannheten» i dag.
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Møte nr. 2
Tid: Torsdag 18. februar kl 19:00
Sted: Sola Sjukeheim

"Bildestreif over Sola på 1950-60 tallet"

S

Joa
Solakrossen

Torleif Oftedal har scannet inn mange bilder over Sola som ble tatt på 1950-60 tallet. Vi
skal her mimre oss tilbake til den tiden og dere skal selv få være med å kommentere det vi
ser.
Tenk tilbake på hvordan det var her før. Det var fremdeles rester etter tyskerne, mange
brakker stod enda. Den kalde krigen var i gang med veldig mange bråkete jagerfly og mye
militærpersonell. Det var på flyplassen ting skjedde. Kommunen drev fremdeles med
oppbygging etter krigen. Ny kirke, nytt rådhus, Stangeland skole og nytt gamlehjem.
Kommunen var fremdeles en jordbrukskommune og bøndene hadde fornyet seg.

Referat møte nr. 2
Til stede:46

.

Torleif Oftedal viste bilder fra Sola for 50- 60 år siden. Torleif er fra Tjelta, men bor på
Røyneberg. Han sa han var nesten «født» i en lastebil og har nesten vært i hver eneste
«krok» i distriktet. Faren drev nemlig et transportfirma. I 1952 startet faren Sola Kran.
Torleif sa han var heldig som fikk gå på Sola Ungdomsskole, fordi det var bare en i
kommunen. Her ble han kjent med folk fra hele Sola og i 1964 var det jo bare 7000
innbyggere her. Han har selv vært selvstendig næringsdrivende i 30 år.
Han hadde ikke drevet så lenge med fotografi, men fikk sansen for det når han så, hvor
effektivt det var i den jobben han hadde med sertifisering av løfteutstyr. Nå har han scannet
ca. 650 bilder av forskjellige ting og steder. De fleste av bildene i kveld hadde han fått låne
på Sola bibliotek og scannet høy oppløselig. De bilden er ikke lenger på biblioteket.
Møtet denne kvelden var basert på kommentarer fra salen og det manglet det ikke på.
Torleif spurte enkelt hvor det var og folk var entusiastiske og engasjerte.
Det startet med bilde fra Skadberg (Nonsberget) fra ca. 1920. Ved å zoome inne fikk en se
detaljer fra Solasletta fra den tida. Området som i dag utgjør flyplassen. Et annet bilde fra
samme tid viste utsynet mot nord, helt til Røyneberg skole. Han viste bilder av store
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jordbruksområder fra Sola på 1950 tallet og det var vanskelig å kjenne seg igjen. Veger
og bebyggelse var ikke det samme. Et bilde fra Harvaland-Byberg området viste
Bybergvannet som ikke finnes i dag. Solakrossen har selvsagt forandret seg voldsomt fra
da disse bildene ble tatt.Torleif prøvde flere ganger med «lure» bilder som var tatt helt på
grensen og noen tilfeller over kommunegrensene til Sola.
Torleif fortsatte reisen sin rundt i kommunen. Han sveipet fra Grannes i nord til Byberg i
sør, Gimra i Øst og Kolnes i vest. Det var vel ikke en gård han ikke var innom. Sola den
gangen var tydelig en jordbrukskommune.
Folk i salen storkoste seg og selv om mange passerte «heimagården» sin, så kjente de seg
ikke alltid igjen. Widerøe hadde tatt noen flott bilder den gangen.
Vi måtte ha en pause, men Torleif fikk fortsett etterpå. Kl. 21:00 måtte dessverre leder
stoppe turen rundt i Sola, men lovte de i salen at dette vil bli gjort igjen. Det var jo nesten
frammøte rekord.
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Historisk tur på Dysjaland

Dysjaland bedehus
Pansermuren

Bautastein

Helleristning

Vi startet ved parkeringsplassen ved Dysaland bedehus. Her fikk vi blant annet
opplysninger om at ungene i Sørabygda måtte gå på skole her under krigen, da tyskerne
hadde okkuperte skolen. Vi gikk så nordover på den gamle riksvegen.
Vi kom til Pansermuren som kanskje er det mest særegne av krigsminnene i Sola.
Pansermuren var den sørligste delen av «Festung Norwegen». Det var en mur som i
sammen med store grøfter skulle hindre allierte panserstyrker som ble landsatt på Jæren å
ta Sola og Stavanger. Muren ble bygget i 1943 og strakte seg helt fra vestkysten ved
Harvalandsvannet, på tvers av hele Stavangerhalvøya over til Ganddal. Muren var stort sett
bygget av stein og mesteparten ble fjernet etter krigen, med unntak av noen få steder. Den
best bevarte delen ligger på Dysjaland og går langs Harvalandsvegen og består av mur og
«vollgrav». Integrert i denne muren ligger også en bunker som huset tsjekkiske 4,7 cm
kanoner.
Videre nordover på turen passerte vi
stedet hvor «Dåsen» lå. Det var
Ungdomslaget Samhald
mellomkrigstiden hadde bygget et
dansehus på Dysjaland kalt «Dåsen».
Det brant ned i 1945, men i 1947 fikk
idrettslaget Havdur satt det opp igjen
med materialer fra en tyskerbrakke som
stod på Røyneberg. Arbeidet ble gjort på
dugnad. Det ble formelt døpt til det lett
pompøse «Sportshallen», men gikk på
folkemunne under navnet «Dåsen. Stedet
fungerte delvis som danselokale og
delvis som klubbhus.
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Dansen var på onsdagskvelden og det var et ettertraktet danselokale gjennom hele 1950talet. Det var fulle hus, rundt 200 personer på stort sett hver dans og inntektene var
avgjørende for driften av idrettslaget. I tillegg til dansene var det også klubbfester. «Dåsen»
ble skadet av storm i 1971 og etterpå utsatt for brann.
Vi passerte sør for Dysjaland skole og videre over mot gamle Tjeltavegen. På toppen fikk
vi et flott utsyn over området Skas- Hegre som tidligere var et vann. Svært mye av
nydyrkingen på Dysjaland og gårdene rundt hang sammen med arbeidet som ble gjort for å
senke og drenere myrer og vann. Det første senkningsarbeidet var uttappingen av Skasvannet eller Heigre-vannet, som det også ble kalt. I 1855 ble statsagronom Lindeqvist oppfordret av «flere Eiere» til å gjøre undersøkelser med sikte på senkning av dette vannet. 12.
oktober 1861 blei det ved kongelig resolusjon bestemt at bøndene rundt Skas-vannet skulle
få utføre senkningsarbeidet etter en plan av skolestyrer Budde. Senkningsarbeidet ble utført
i 1863 av entreprenøren Gabriel G. Høyland fra Time.
Men området ble ikke skikkelig uttørket. Kanalen var bare 2,25 meter dyp, og bøndene
vedtok derfor å grave tre fot dypere. Men det viste seg også etter dette at i perioder var
store deler av området under vann. Bøndene begynte å tvile om de kunne klare å tørrlegge
området. Jorda var ikke særlig dyrkbar på grunn av periodene området stod under vann. I
1915 og 1917 gikk grunneierne sammen og gjorde avtaler om å senke både Selevatnet,
Grudavatnet og Skasdalen. Kommunegaranti ble gitt i 1916 og regjeringen ga godkjennelse
i 1917. Området var på til sammen 6390 mål.
Turen gikk så sydover i retning Dysjaland gård. Her tok vi en pause i den flotte Dammhyttå
og nøyt det flotte været og naturen.
Til slutt var vi innom Valhaug og så på de flotte helleristningene. Turen var på 4,8 km.
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Møte nr. 3
Tid: Torsdag 17.mars kl 19:00
Sted: Sola Sjukeheim

"Sola fra istid til vikingtid"

Livet i steinalderen

Steinalderhus fra Myklebust

Lagets leder Tor Erik Hansen fortalte om Solas historie fra de første tider da folk bosatte
seg her til vikingtid. Da isen forsvant kom de første menneskene hit, hvor kom de fra og
hvordan levde de? Finnes det spor av disse i dag?
Sola har alltid hatt et mildt klima i forhold til andre deler av landet, derfor har det bodd folk
her kontinuerlig i flere tusen. Hvor bodde de i kommunen?
Alt dette kom han inn på i foredraget som var kalt: Sola fra istid til vikingtid.

Til stede: 28
Istiden var en periode hvor store deler av den nordlige halvkulen lå under et stort islag.
Forandringen startet med at jordens helning skiftet og aktivitet på solen fikk isen til å
smelte. Dette begynte først i Nord-Amerika for ca. 17 500 år siden. Alt det kalde vannet
gjorde at hav strømmene forandrer retning. Mye innesperret CO2 fra isen ble frigjort i
havet og forsterket temperatur økningen. Havnivået økte på grunn av issmeltingen og
landet hevet seg på grunn av at den tunge iskappen forsvant. Iskappen over Norge varierte
og for ca. 20 000 år siden var hele landet dekket av is. Etter hvert smeltet isen langs kysten.
Sola og Jæren var et av de stedene hvor isen forsvant først. For ca. 12 500 år siden kom de
første menneskene. Den eldste boplassen her i distriktet er funnet på Galta på Rennesøy og
er 12 000 år gammel.
Etter istiden starter holocen perioden. Den er kjennetegnet av jevne, milde temperaturer
over store deler av kloden. I holocen oppstod jordbruksrevolusjonen, byene kom, stater ble
dannet. Holocen regnes dermed som perioden hvor varig befolkningsvekst og relativt
konstant klima og vegetasjon la grunnlag for en unik utvikling og vekstperiode i
menneskehetens historie. Holocen er en definisjon for klima i stedet for historiske og
kulturelle perioder.
I Skandinavia begynte ting å forandre seg i den såkalte Pre-Boreale perioden (ca. 11 700 10 500 år siden) som er en del av Holocen. I denne perioden gjorde klimaforbedringene at
det tundralignende landskapet ble forandret. Til å begynne med var områdene dekket av
gress, krekling og einerbusker. Små skogholt av bjørk, selje, pil og asp forekom. Noen
århundrer senere spredte bjørken seg kraftig og på slutten av perioden kom furuen.
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I perioden som fulgte etterpå, den Boreale perioden, (8 000 til 5 000 år siden) var det
faktisk ingen is eller isbreer i Norge. I denne perioden spredte et stort barskogbelte (Taiga)
seg over landet. Rester av denne urskogen finnes fremdeles i Pasvikdalen i Finnmark.
I perioden etter og som en følge av at isen forsvant hevet hele Skandinavia seg i forhold til
havoverflaten. Denne landhevingen fortsetter i dag, men varierer fra område til område.
Her på Sola har landhevingen vært liten, mens den største er i Bottenviken. Dette har
betydning når arkeologene skal finne bosetninger fra tidligere tider.
Helt nede på kystlinjen er det derfor mest naturlig å finne de første bosetningene, men det
er faktisk ikke tilfellet. Fordi for ca. 8 200 år siden skjedde en katastrofe. Utenfor kysten av
Nordland skjedde et gigantisk undersjøisk skred, det såkalte Storeggaskredet. Det førte til
en gigantisk tsunami som skyllet inn over alle landene i Nordsjøbassenget. I vårt område
skyllet en bølge på mellom 3 og 5 meters høyde inn over land som ødela alt liv. Hvis det
var Solabuer bosatt ved havkanten eller i grunne områder innenfor, omkom de på grunn av
flodbølgen. Store områder rundt Nordsjøbassenget ble lagt under vann. Et stort område i
midten av Nordsjøen, i dag kalt Doggerland ble permanent under vann. De første
bosetterne i Sør-Norge var sannsynligvis fra dette området.
Men for å forstå dette bedre så må vi også huske at havnivået var høyere, opp mot 10 meter
høyere enn i dag i eldre steinalder. Hele Sola sletta med flyplassen og områdene ved
Solakrossen, samt Tjora sletta og Skas-Hegre området lå under vann. Nord-Jærens eldste
bosetning er funnet mellom ruinkirken og strandhotellet, den er ca. 8 500 år gammel. Det er
omtrent fra den tiden det store raset skjedde. Stedet ligger ca. 13 meter over havet og kan
ha unngått tsunamibølgen.
På grunn av de mange arkeologiske undersøkelsene i Sola de siste årene vet vi mer om
hvor folk bodde. Både på Tjora (2008), Jåsund (2010), Sømmevågen (2013), Utsola (2014)
og på Sømme (2015) ved Sola skole er det funnet rester av hus fra yngre steinalder og
bronsealder. Dette viser i sammen med den store mengden av andre arkeologiske løsfunn at
folk har bodd her siden isen forsvant.
Hvis en ser på de klimatiske forandringene fra istiden til i dag virker det som det er en
sammenheng mellom de milde periodene og arkeologiske funn. I flere perioder i
steinalderen (Pre-boreal og Boreal) er det mange funn. I bronseladeren for 3 til 3500 år
siden var det også et mildere klima enn i dag. Det er fra denne perioden vi finner Norges
rikeste funn på Ræge. Her ble det i 1880 funnet inne i en stor gravhaug smykker som
pyntet en ung dame som ble gravlagt i haugen. Det er også mange andre synlige spor i Sola
fra bronsealderen som store gravhauger og helleristninger.
Klimaet forverret seg igjen og funnmengden blir mindre. Nærmere Kristus fødsel for ca.
2 500 år siden økte temperaturen igjen. Dette er en periode som blir kalt romertid. Det er
flere funn av gravhauger, gårdsanlegg, hustufter, nausttufter, leirkar, redskap etc., fra denne
perioden som igjen viser at folk fant seg til rette på Sola. Romertiden var fra ca. 500 f.Kr.
til 400 år e.Kr. Det var i denne perioden at de fant ut hvordan de kunne utvinne jernmalm
fra myrer og lage redskap og våpen av disse. Det er veldig mange funn fra denne perioden i
Sola.
Etter dette er det to perioder folkevandringstid og merovingertid hvor det er veldig få funn
på Sola og i landet ellers. Noe har skjedd og vi kan igjen se at klimaet har forandret seg. I
perioden som følger øker funn mengden seg igjen og solasamfunnet bygget seg opp med
godt jordbruk på grunn av bedre redskap laget av jern. Bøndene ble mer bofaste (ordet
bonde kommer fra boende) og gjerder ble satt mellom inn og utmark. (ordet gjerde kommer
fra gård). Alle funnene fra denne perioden bygger Solasamfunnet opp mot den mektigste
perioden som kom etterpå, vikingtiden. Hele perioden fra 500 f.kr. til ca. 800 e.Kr. kalles
for jernalderen.
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Møte nr. 4
Tid: Torsdag 22.september, kl 19:00
Sted: Sola Sjukeheim

"Sola i vikingtiden"

Vikingene, kriget de alltid?

Tor Erik Hansen

De fleste i Sola har hørt om slaget i Hafrsfjord og om vikinghøvdingen Erling Skjalgsson
som har sterk tilknytning til Sola. Det er ikke bare dette lagets leder Tor Erik Hansen skal
snakke om.
Hvordan og hvorfor oppstod vikingtiden og hvorfor stoppet den så brått? Hvordan var
samfunnet organisert, hvorfor ble dette landets storhetstid?
Drev de bare med plyndring og krig? Hvorfor ble Sola et så sentralt sted? Noe av dette ble
fortalt på dette første høstmøtet.
REFERAT MØTE NR.4

Til stede: 30

Vikingtiden er en vel definert periode, historisk sett. Den startet 8. juni i år 793 med
angrepet på munkeklosteret Lindisfarne i Nord-England og sluttet med slaget ved Stamford
Bridge, øst for York i England, 25. september 1066. Dette er en periode på 273 år og 109
dager. Men hva var egentlig årsaken til at vi fikk vikingtid?
For å finne ut av det må en ned i Europe. Der styrte Karl den Store et stort rike, som senere
ble kalt det Tysk-Romerske riket. Karl den Store var født i dagens Belgia og arvet
kongetittelen over et mindre område. Men han var ikke fornøyd og ønsket mer land og folk
underlagt seg. Gjennom hele sitt liv drev han med krig mot sine naboer for å utvide sitt
kongedømme. Til slutt var det så stort at det omfattet dagens land som Frankrike, Spania,
Tyskland, Belgia, Nederland og halve Italia. Første juledag i år 800, ble han kronet til
keiser av paven i Roma. Han fikk støtte av paven til å bruke alle midler til å kristne større
områder av Europe. For faktum er at etter at det store Romerriket falt på midten av 400tallet stoppet utbredelsen av kristendommen opp.
Med korset i hånden gikk Karl hardt fram. Som et eksempel fikk han i oktober 782,
massakrert med halshugging, 4500 menn ved Verden. Et sted som ligger imellom Bremen
og Hannover. De hadde blitt kristnet før halshuggingen.
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Men han klarte aldri å komme seg inn i Danmark og ta vikingområdene i nord. Han
brukte nok det han kunne for å sette vikingene i et dårlig lys. Bl.a. annet skjedde angrepet
på Lindisfarne i hans tid. Ved hoffet hans i Aachen mottok den lærde
munken Alkuin nyheten om angrepet. Angelsakseren Alkuin var født i York i Northumbria
i 735, og ble kjent med Karl den Store på en pilegrimsreise til Roma i 781. Han fikk da
tilbud om en stilling ved hoffet, der han blant annet skulle undervise kongebarna.
Alkuin kjente personlig en del av munkene i Lindisfarne-klosteret, og brevvekslet med en
prest der ved navn Biutta. Angrepet gjorde et slikt voldsomt inntrykk på ham at han skrev
ikke mindre enn fem brev til England, blant annet til kong Æthelred selv, der han ga
uttrykk for sin avsky og fortvilelse. Han rettet imidlertid sin vrede mot angelsakserne og
ikke mot vikingene. Så en kan spørre hvorfor fikk vikingene skylden.
Karls den Store døde i år 814 og ble erstattet av sønnen Ludvig 1. (den fromme). Han
hadde mer en nok problemer med å holde dette store riket sammen, enn å erobre nytt land. I
hans regjeringstid begynte vikingen fra nord å raide og angripe fra sjøen flere steder i hans
rike. Det var mange raid, fra Nederland i nord til Frankrike i sør. Karl den Store hadde
basert sin krigføring på land og hadde derfor ingen marine. Derfor fikk vikingene fra nord
lett vei til målene sine.
Årsaken til at Karls den Store ikke klarte å innta Danmark var bl.a. at danskene hadde
bygget en stor mur, Danevirke. Den gikk på tvers over landet på det smaleste ved dagens
Schleswig i Nord-Tyskland.

Ludvig den fromme delte
etter hvert rike sitt med de tre
sønnene sine. Men det ble
fort strid mellom dem. De
hadde alle ambisjoner om å
styre hele riket. Det endte opp
med borgerkrig mellom dem.
Ludvig dør i år 840 og i 843
ble riket delt ved traktaten i
Verdun. I en vestre del,
tilsvarende dagens Frankrike,
en midtre del (Nederland,
Alsace, Lorraine, Bourgogne,
Provence og kongeriket
Italia). En østre del (Det tyskromerske riket). En videre
oppdeling fortatte slik at rundt år 900 bestod det gamle stor-riket av mange små konge og
fyrstestater. Disse var ikke lenger noen trussel mot vikingene i nord.
Vikingene som fremdeles hadde en stor marine og mange væpnede soldater så seg nå om
etter andre steder de kunne erobre. Fra å forsvare seg ble de nå angreps krigere. Så i år 865,
mens det var borgerkrig i Europa angriper den «Store Armé» (The Great Army) England.
Arméen bestod av danske vikinger samt noen vikinger fra Øst-Sverige og Sør-Norge. I
England var det flere harde slag, men vikingene klarte bare å få fotfeste i Midt-England og
Northumberland. Men det var ikke lett å holde på de områdene de hadde vunnet og nye
forsterkninger ble sendt i år 870 fra Danmark.
Nå kommer vi til hva som skjer i Norge og senere på Sola. Kong Harald
Halvdansson,(senere Hårfagre) sønn av kong Halvdan Svarte, hadde arvet områder på
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Østlandet og i Sogn. Men han hadde ambisjoner som var større enn det. Han ønsket å
samle Norge til et rike. Så på grunn av at områdene som var kontrollert av danske vikinger
nå var svekket, som følge av krigingen i England, så han muligheten i ett slag til få dette til.
Han samlet da store styrker for møtte fienden i Hafrsfjord. Det var i år 872. Det er
sannsynlig at de som bodde i området rundt fjorden allerede var på Harald Hårfagres side.
Her stod så slaget hvor Harald Hårfagre ble konge over her hele landet.
Valget av Hafrsfjord med sitt trange innløp var
ikke tilfeldig. Også andre slag og sjøborger har
lignede form som Hafrsfjord. Både i Irland og
England er det rapportert slag i slike fjorder eller
laguner. Sjøslag var viktig for vikingene, fordi
vikingenes overlegenhet var på sjøen og dette
beviste de gjennom slike slag. Ved å ha slaget i
Hafrsfjord unngikk de uventede angrep fra sjøen.
Kommer du inn i fjorden kommer du ikke så lett
ut igjen p.g.a. sterk strøm og at en kan bli
angrepet fra land. De som hadde kontroll på
Hafrsfjord hadde kontroll på Sørvest-landet.
Hafrsfjord hadde lenge før definisjonen av vikingtid vært en sjøborg. Ingen plasser i
Europa er det så mange nausttufter fra jernalder dvs. perioden før vikingtid som på Sola.
Både på innsiden og utsiden av fjorden er det funnet nausttufter. Noen av de er nesten 26
meter lange og på grunn av naustformen, må de ha rommet krigsskip. Som en
sammenligning er Norges største vikingskip, Gokstadskipet, 23.5 meter langt.
Ser en på kartet så var Sørvestlandet svært godt plassert når en reiser til det Vest-Norske
riket som omfattet Shetland, Orknøyene, Hebridene, Isle of Man, Irland og ikke minst
Island. På Sola hadde en sjøborgen og en strategisk plassering, det beste utgangspunktet for
makt. Det er også mange fornminner fra jernalderen rundt Hafrsfjord som tyder på
innflytelse, rikdom og kontakt med utenom verdenen. Det finnes bautasteiner, steinkors,
gravhauger og løsfunn, mer enn andre steder i landet.
Perioden her på Sola imellom slaget i Hafrsfjord og Erling Skjalgsson står det ikke skrevet
noe om i sagaene. Men det er sannsynlig at Hafrsfjord fortsetter som marine base og gir
stor aktivitet i dette området. Krigs og «plyndringsraidene» stopper opp på tidlig 900-tallet,
men vikingene fortsetter å reise, men nå mye mer som handelsmenn. Solas makt og
innflytelse øker og bygger seg opp til den posisjon Erling Skjalgsson fikk. Et av bevisene
for rikdom ble funnet på Tjora, det var, ca. 800 sølvmynter og 578 fragmenter av mynter,
de var for det meste mynter fra England, men også noen fra Tyskland, Skottland, Danmark
og Bysants. De er datert til 1017-18 og må derfor være lagt i jorda etter dette.
Mellom år 800 til år 1200 var det mellom 100 000 og 300 000 innbyggere i Norge. Av
disse bodde mellom 24 000 og 36 000 i Rogaland. Ut fra beregninger er det sannsynliggjort
at det på lav-Jæren i denne perioden var opp mot 450 aktive gårdsbruk.
Av disse var det ca. 60 gårdsbruk i Sola på Erling Skjalgssons tid. Professor Bjørn Myhre
skriver «…når Sola står fram som det største senter i tidleg historisk tid….er dette berre ei
vidareføring av ein maktkontinuitet som byrja fleire tusen år tidligare».
Her blir så Erling Skjalgsson født. Men lite er skrevet om Erlings oppvekst, kun i en saga
står det at han var til fostring. Første gang han er nevnt er i år 989, da er han ca. 26 år
gammel og har Håkon Lade-Jarl og sønnen på gjestebud hos seg. Håkon Lade-Jarl er på
den tiden den fungerende kongen i landet.
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Erlings posisjon forstår vi også når Olav Tryggvasson erklærer seg som landets konge i
år 996. Som motytelse mot at de måtte kristnes, så forlanger den mektige familien Erling
tilhører, Horda-Kåre ætten, at Olav gifter bort søsteren Astrid til Erling. Da ble Erling også
kongens mann. Erling styrte i prinsippet hele Vestlandet fra Lindesnes til Stad. Her tok han
inn skatter for kongen og var øverste leder for leidangshæren. Den bestod av 99
leidangsskip og 4200 mann.
Ellers står dette om ham i
Snorres saga:” Erling var ofte
på hærferd om sommeren og
skaffet seg midler, for han holdt
ved på den gamle måten med
raus og storslått levevis, enda
han hadde mindre inntekter og
de var vanskeligere å få inn enn
i kong Olavs dager.
Erling var en usedvanlig vakker
og stor og sterk mann, han
brukte våpen bedre enn noen
annen og liknet mest på kong
Olav Tryggvasson i alle
idretter.”
Men en dag på slutten av vikingtiden, i år 1028 tok Erlings makt slutt. Han ble lurt inn i et
bakhold av kong Olav Haraldsson ved Bokn og drept.
Etter Erling skrives det lite om Sola. Sønnen Lodin gjør et angrep på England i år 1044. og
navnet Skjalg forsvinner ut av historien. Vikingtiden slutter 38 år etter Erlings død.
Men mektige menn må ha bodd her 100 år etter Erling, da ruinkirken ble bygget. Stavanger
by ble grunnlagt, med bedre kaier samt at stedet lå mer sentralt for handel fra fjordene.
Folk gikk vekk fra nesten bare å leve av jordbruk, til handel og håndverk. Solas posisjon
svekkes derfor etter vikingtid. Kommunen blir mer og mer en vanlig jordbrukskommune.
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” Botanisk tur 25.9.16, Vigdel ”
Vi tok en litt tidlig tur denne høsten fordi vi skulle på en guidet botanisk tur til Vigdel.
Hadde vi vært for seine så hadde vi ikke funnet mange planter. Vi var så heldige å ha fått med
oss botanikeren Svein Imsland, formann i Rogaland Botansike forening.
Han var et levende leksikon og kunne utrolig mye om det som vokser opp rundt oss. Han
fortalte blant annet om hva de enkelte planter ble brukt til før i tiden.
Vil du vite mer om hvie planter vi fant, kan du lese det her:
http://www.solahistorielag.no/cmsmadesim/index.php?page=2016-vigdel
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Møte nr. 5
Tid: Torsdag 20.oktober, kl 19:00
Sted: Sola Sjukeheim

" Torvskjæring, og bruk av myr i Sola området "

Mange solabuer har minner om torvskjæring og bruken av torv. Arbeidet med torv var
hardt, og kunne være farlig. Men det var også sosialt, og sikret energien og dermed
livsgrunnlaget for samfunnet her.
For på Jæren og Sola har det alltid vært lite skog så det ble lite ved til oppvarming. Derfor
har det vært godt for folk å kunne bruke torv fra myrene som brensel.
I myrene var det lite oksygen som gjorde at organisk material ikke råtnet. Dette dannet da
det som ble til torv. Før oppdyrkingen på Jæren var det store områder med slik torvmyr.
Men selv om de har minket, har torv helt opp til vår tid blitt brukt som brensel. Dette er en
del av vår lokale historie.
Tormod Lauvvik hadde selv erfart dette med torvskjæring og hva det innebar. Han hadde
også sporet opp de fleste myren i kommunen og holdt et interresant foredrag om
torvskjæring og myrer i Sola.

REFERAT MEDLEMSMØTE NR.5

Til stede: 42

.

Historien om myra startet like et istiden, for ca. 10 000 år siden. Temperaturen steig og
plantene spredde seg utover i landet. Myr ble dannet i våtområder ved at planterester fylte
om stillestående vann. Det meste av Låg-Jæren var ryddet for et par tusen år siden. Etter
flere skogbranner på 1300-tallet var Låg-Jæren trefritt. Torv ble derfor eneste brensel de
kunne bruke i dette området. Tormod kommenterte at torven kanskje var viktigere enn
oljen noen gang er blitt. Torvskjæring er ikke nytt, og det er sannsynlig at torv ble brukt
som brensel allerede 3-400 år før Kristus.
For bøndene i Sola var det etter 17.mai vanlig å starte arbeidet i myra. Det øverste laget var
ikke egnet som torv og måtte fjernes. Det ble gravet et hull på ca. 1,5m ganger 3-5 m. Det
var torvgrova og vanligvis var dette mannfolk arbeid. Den nyskorne torva ble lagt på
kanten hvor andre samlet den og la den til tørk på en spesiell måte. Tre torv på ende og ei
torva på topp ble et reis, men kunne variere. Reisa stod gjerne i fjorten dager, om det var
rimelig tørke. Så ble det lagt i røyk, som var lik en meter høy varde. Røyka ble lødd slik at
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torvene skrånet nedover for at regnvannet skulle renne av. Arbeidet i myra krevde mange
forskjellige slags spesialredskaper og Tormod hadde med seg mange av disse. De ble tatt
fram og vist ettersom foredraget handlet om redskapet.

I arbeidet på myra var det bruk
for mange hender og hele
familien, gjerne to-tre
generasjoner var med. Denne tida
i myra var familien samla under
arbeid og måltid. Det er sagt at
det var det eneste måltid i året de
spiste ute. Det var meningsløst og
utenkelig for en solabu på den
tiden å spise ute når en hadde tak
over hodet. Kosten måtte være
næringsrik og bestod gjerne av
flere hardkokte egg til brødskiver.
Tørstedrikk var surmelk,
rabarbrasuppe, havresuppe, toppet
med en kopp kaffe. Om det var
tungt arbeid i myra, ble det gjerne omtalt som fest.
Noen ganger overnattet de ved myrene, da noen hadde veldig lang vei hjem, som f.eks. helt
fra Jåsund til Stokkavannet/Forus. Nattskrinet på Skadberg var et slikt overnattingssted.
Arbeidet i myra var også farlig, både dyr og mennesker har druknet i torvgrovene når de
ble fylt med vann. Kantene på disse åpne vannhullene var ikke sikker.
Transport av torva hjem til gårdene gikk på hest og lang-høykjerre med torvgrind slik at de
kunne få stort lass. Ofte hadde disse kjerrene smale hjul, noe som var et problem da de sank
nedi. Jutesekker med torv ble og transportert på sykkel, i trillebårer, til og med i kipe på
ryggen for de som hadde kort vei. Denne transporten fra myrene er det mange historier om
og Tormod frisket opp foredraget med noen av disse.
Seinere kom det gummihjul
på kjerrene som hjalp mye og
til slutt lastebiler, hvor
høyden på lasten neppe ville
ha blitt godkjent i dag.
Torven ble lagret i skuten på
jærhuset, da lagret torv ga
skjerming og isolering for den
mest vanlige vindretningen
om vinteren. Utformingen av
jærhuset kommer
sannsynligvis fra dette med lagring av torv nær huset.
For å bære inn torva hadde de en spesiell torvkasse. Fra den tok de torva når de skulle fyre.
Det ble benyttet spesielle ovner for torv.
Det var og vanlig at de gamle på gårdene forlangte torv som folge. Det var en stor verdi for
en gård å ha tilgang til torvmyr. I dokumenter fra 1600-tallet er torvmyr verdisett til 6parten av hele gårdens verdi. Stemmeretten var på 1800 tallet bl.a. knyttet til eiendom. Det
ryktes at partiet Venstre kjøpte opp myrteiger til sine eiendomsløse velgere. Folk som
skaffet seg stemmerett slik ble kalt »myrmenn.»
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Under den andre verdenskrig var det mangel på kull, koks og ved. Det var og en periode
med lange kalde vintre, så både nordmenn og tyskerne hadde behov for torv. Dette ga da
arbeid for flere her i distriktet med å skjære torv.
Myrområder var også attraktive til nydyrking, som selvsagt reduserte antall brukbare myrer
for skjæring av torv. Området som lå rundt Stokkavannet var et av disse. Da vannet ble
tappet i 1908 for nydyrking, forsvant også mye myr. Over hele landet er myrene
forsvunnet. Flere av dem stod på listen over verdens viktigste. Norge er et av de første land
som i 1974 undertegnet en verdensomspennende avtale om vern av våtmarksområder. Bare
to myrer i kommunen er vernet. Det er Storamyr på Meling og Harvalandsvatnet
naturreservat. Sola Historielag har derfor foreslått at kommunen verner et sentrumsnært
myrområde ved Åsen.

Dette kan bl.a. bli brukt i undervisningen.
Tormod gikk inn på, og fortalte om flere myrer i Sola, for å nevne noen: Høgeholsmyra,
Oddamyra og Fiblamyra er dyrka. Rodleholsmyra, Hogstadmyra, Sivmyra. Rodamyra er
delvis dyrka. Kvednamyra og flere mindre myrer på Tjora/Risa er i dag industriområde.
I alle myrene i Sola har det foregått torvskjæring. De aller fleste er nå bygget ned eller
dyrket. Alle så ikke like positivt på denne nydyrkingen. Stavanger Aftenblad skrev i 1906:
-Torvmyr for bare en mannsalder igjen – og hva da? Altfor mye er sløst vekk til
dyrkingsjord. Det ser mørkt ut for framtiden.
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Møte nr. 6
Tid: Torsdag 17.november kl. 19:00
Sted: Sola Kulturhus (lille konsertsal)

" Lansering av historielagets første årbok i Sola kulturhus”

Sola historielag har i mange år arbeidet aktivt med å spre kunnskap om Solas historie. Det
skjer bl.a. gjennom foredrag om interessante temaer på medlemsmøter, informasjon om
kommunens historie på lagets internettside, fotturer i historisk landskap i Sola, aktiv
deltakelse i ulike kulturtiltak i kommunen, for å nevne noe.
Vi vvar derfor glade og stolte over å kunne presentere spennende lokal historie og historier
gjennom vår første årbok! Årboka vil blepresentert under dette medlemsmøtet som denne
gang blir avholdt i Sola kulturhus.
Artiklene er skrevet av historielagets styremedlemmer og av flere eksterne forfattere som
vil være tilstede under presentasjonen. Formann i historielaget, Tor Erik Hansen, sa
innledningsvis litt om hvorfor laget har våget å gå i gang med et så krevende prosjekt, mens
redaktør i årbok-komiteen, Arvid Bærheim, vil fortelte om hvordan boka er blitt til, vise
bilder og si litt om de mange spennende temaene som er tatt opp.
REFERAT MEDLEMSMØTE NR.6

Til stede: 59
Leder åpnet møtet med å si at endelig, 19 år etter at laget ble stiftet, så har vi fått til å en
egen årbok. Innholdet i denne boken var temaet for dette møtet. Presentasjonen og selve
lanseringen av boken skulle leder for bokkomiteen, Arvid Bærheim, stå for.
Men først fikk kultursjefen i Sola, Morten Hansen, ordet. Han fortalte at han var svært
heldig som hadde et så aktivt historielag i kommunen. Han skrøt av laget og sa at de var en
stor pådriver i kulturminnevernarbeidet i kommunen. Laget var aktivt med i å utarbeide den
nye kommunedel planen for kulturminner. Han nevnte også at han var fornøyd med at han
hadde gitt pengestøtte til årbokprosjektet og håpet at flere årbøker vi bli gitt ut.
Arvid fikk så ordet og ga ros til kulturhuset og biblioteket hvor komité møtene var blitt
avholdt. Selve innholdet i boken hadde de prøvd å lage slik at hele kommunen kom med og
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med bredt tidsspenn. Boken inneholder 14 forskjellige artikler, skrevet av forskjellige
forfattere. Arvid ga en smakebit fra hver av artiklene. Bokkomiteen har bestått av Arvid
Bærheim, Ottar Kjørmo, Tormod Lauvvik og Brit Hansen.

Den første var om «Marehalm planting på Skarestranden», som ligger mellom Hellestø og
Byberg. Artikkelen er skrevet av Kristian L. Byberg. I tidligere tider var det store
problemer med sandflukt i dette og andre strandområder på Jæren. I 1730 ble tre bruk på
Byberg fraflyttet på grunn av sandfluktproblemene. Lensmann Martin A. Grude i Time tok
så et initiativ for å importere marehalm fra Danmark og plante disse i sanddynene på Jæren.
I årene 1876 – 1886 ble det plantet marehalm på Skaresanden og i året 1881 var 25 bønder
med på plantingen.
Neste artikkel var om torvmyrer og torvskjæring. Forfatteren er Tormod Lauvvik. På grunn
av tremangel var innbyggerne i Sola på 1700- og 1800-tallet helt avhengige av torv som
brensel. Torv og tilgang til torv var svært verdifullt og kunne i eldre tider utgjorde 1/6 av
gårdens verdi. Torvskjæring var hardt arbeid, men også tid for å være sosial. Torv ble ofte
lagret i «skuden» i enden av huset eller i torvløer. Nå er det bare to fullt bevarte myrer igjen
i Sola – Storamyr på Meling og Harvalandsvatnet naturreservat.
Tor Erik Hansen har skrevet om altertavlen i Sola kirken. Den er fra 1617, malt av
renessansekunstneren Peter Reimers. Altertavlen kommer fra en av de veldige gamle
soknekirkene i Sola: Håland kirke, Tjora kirke eller Sola kirke (i dag ruinkyrkja).
Altertavlen ble overmalt under pietismen på 1700-tallet og var helt hvit i sin tid.
Sognepresten i Sola foreslo i 1934 å få altertavla restaurert. Riksantikvaren bevilget 300 kr
til restaurasjonen som ble utført i mai 1937 av konservator Ulrik Henriksen.
Få kjenner Sola kommune bedre enn Per Skjørestad, han har skrevet en artikkel om
historien til teknisk etat. Det har vært en enorm utvikling i kommunen de siste 50 årene
med nye boligfelt, nye veier, ny Tananger-bru, nye skoler og offentlige bygg,
vannledningsnett, avløpsanlegg, avfallshåndtering – alt muliggjort gjennom en effektiv
teknisk etat i Sola.
Driften av kommunen er blitt justert etter de stadige forandringene. Jordstyret/landbrukskontoret fungerte opprinnelig som en «slags teknisk etat», ledet av agronom
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Sven Svendsen Haga. Den moderne tekniske etaten i Sola startet i 1956 med opprettelsen
av bygningsrådet, senere endret til ingeniørkontoret og endelig til teknisk etat.
En del av vår historie det ikke er skrevet mye om er landsvikerne under andre verdenskrig.
Litt av denne historien har Atle Skarsten tatt for seg i artikkelen om «Samlefengselet på
Sande». Det var tyskernes russerfangeleir som ble brukt til fengsel for landssvikere i
perioden 1945 – 1948. Fangetallet var 570 i 1945, og sank til 15 i mai 1948. Leiren hadde
75 funksjonærer.
Noen fanger ble sendt til arbeid hos lokale bønder, mens andre utførte arbeid på verksteder
inne i leiren. De hadde blant annet forsamlingshus der de feiret jul, laget revyer, hadde
sangforestillinger etc.
Historien om Håland skole er skrevet av Magne Rott og startet med en stor strid i
sørabygda da de i 1919 ville slå sammen Håland og Dysjaland skolekrets og bygge en ny
”Sørbygda” skole. Etter store protester førte dette til vraking av felles skole for Håland og
Dysjaland. Det er blitt bygget nye skolebygg på Håland i 1869, 1923 og 1999.
Så er det en litt nyere artikkel av Arvid Bærheim, med
tittelen da ”Oljå kom til Sola”. Det hele startet i 1964 da
Shell fikk tillatelse til å starte byggingen av raffineriet.
Ordfører Rasmus Reime fra Senterpartiet var en pådriver
til å få beslutningen fort gjennom de kommunale
organene. I 1965 fikk så Aker-gruppen lov til å erverve
Lille Melingsholmen til oljebase. Å ha slik aktivitet i
nærområdet har ikke alltid vært lett. Det har vært
forurensing og støy fra raffineriet som ergret fiskere og
politikere. Oljevirksomheten har gitt en enorm
økonomisk utvikling i Sola, men også gjort kommunen
sårbar for konjunktursvingninger.
Den neste artikkelen er skrevet av den kjente historikeren
Birger Lindanger som er født på Tjelta. Han skriver om
familien sin i en lett underholdene stil. I familien til Birger
Lindanger var det mange gode historiefortellere, bl.a. Bertel
Hansen Rege. Det blir fortalt om storsjarmøren Hans Andreas
Lindanger på 1800-tallet. Historiene handler om hardt arbeid,
humor, krig og kjærlighet i Sørabygda både før og under
krigen. Tittelen er «Frå Holarhagjen til Høgehodl».
Brit Hansen har skrevet om Sola Sanitetsforening og den betydning denne hadde i Sola
samfunnet. Uten foreningens frivillige arbeid innen helsestell hadde kommunen slitt med å
fungere. Sola Sanitetsforening ble stiftet i 1912 og initiativtakeren var Anna Hjelmesæth.
Sanitetsforeningen ansatte kommunens første sykepleier allerede i 1913.
Kommunen ga ingen støtte, så laget ble finansiert gjennom medlemskontingent, basarer,
maiblomst-salg, etc. Markante personligheter som Dorthea Rabbe og Berta Marie Sømme
gjorde en stor innsats for foreningen.
Arvid Bærheim har fattet i pennen en slags biografi om den historie interesserte Arne
Helvik. Han var flygeleder og politiker. Han representerte Arbeiderpartiet både i Sola
kommunestyre, Rogaland fylkesting og Stortinget. Han har medvirket bl.a. til bygging av
Sola videregående skole og til at Jærmuseet ble lagt til Nærbø. Historie interessen har
engasjert i å få markert Leiv Eriksson-dagen 9. okt, Ytraberg-jubileet og reisingen Astridbautaen. Selv om han er 90 år så deltar han ennå i samfunnsdebatter.
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13.september 1956 var det en helt unik
hendelse her på Sola. Ottar Kjørmo forteller
om da flymekanikeren Arne Storli stjal et T33 jagerfly. Han fikk flyklarering og tok av.
Etter en stund ble det oppdaget og andre fly
ble sendt etter ham. Ledsaget av
skvadronens flygere kom han uskadet ned på
bakken på tredje landingsforsøk. Flyet
derimot, som kostet 1,7 mill. kr, ble vraket
etter landingen. Storli fikk ubetinget fengsel,
men slapp å sone og emigrerte til USA.
Tor Erik Hansen forteller så om et Sola begrep, nemlig «Dødssvingen på Joa». Et begrep
som ble holdt i hevd i mer enn 50 år. Den alvorligste trafikkulykken skjedde her i mai
1917.
Grotesk oppslag i Aftenbladet i 1917 med detaljert skildring av skadde og omkomne, samt
navn på sjåfører. 17. juni 1929 skjedde en ny stygg ulykke her, men ingen omkom.
Flere nye ulykker skjedde i 1933, 1954 og 1958. Sistnevnte var en dødsulykke da en 28 år
gammel mann mistet livet. Ikke alle skjedde på samme stedet, men på Joa. Så ryktet til
stedet ble en stadig minnet blant annet da en jagerflyger skjøt seg ut og landet på Joa i
1962.
Dødssvingen ble historie i 1973 da fjellet ble sprengt bort og traseen endret.
Sola er en viking kommune så Tor Erik Hansen har skrevet en
artikkel om hvem far til Erling Skjalgsson var. Erling Skjalgsson var
den mektigste mannen på Vestlandet rundt år 1000. Sagaene gir ikke
noe klart svar på hvem faren var, men en saga nevner at Torolv
Skjalg er faren. Torolv Skjalg drepte Lodin gjennom en mordbrann
på Ervik utenfor Stad.
Sønnen til Lodin, Ragnvald, tok hevn ved å brenne Torolv Skjalg
inne på gildehuset hans i Sola. Artikkel forfatteren mener Torolv kan
være Erlings bestefar, og at far til Erling har navnet Skjalg.
Den siste artikkelen har Atle Skarsten skrevet. Den handler om Sola Skyttarlag.
Inititiativtaker til Sola skytterlag var Olav Bergo. Laget hadde 12 medlemmer ved stiftelsen
høsten 1939. Det var ønske om å lære å bruke skytevåpen på grunn av den spente
situasjonen i Europa som lå bak. Laget inngikk avtale med Lars Dyngeland om å leie jord
på gården hans i 1940. Skytebanen ble ferdig opparbeidet i 1945, delvis med fanger fra
Sande samleleir.
Medlemstallet var 75 i 1946 og sank til 35 i 1950. Skytterlaget nedlagt i 1950.
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Møte nr. 7
JULEMØTE
Glimt fra møter med Norges urfolk: Samene!

Vi prøvde igjen å få en skikkelig gammel før-jul stemning. Men først fortalte Elisabeth
Vigre om da hun reiste alene til Kautokeino som 19-åring. Her var hun fra oktober 1956 til
sommeren 1957 og jobbet som frivillig vikarlærer. Skoleåret hun bodde i Kautokeino har
preget livet hennes noe hun vil dele med oss på møtet. Hun har kalt kåseriet sitt: Glimt fra
møter med Norges urfolk: Samene!
Og som vanlig er dette møtet innledningen til jul og god julestemning. Etter foredraget
hadde bi basar med utlodning.
Og til slutt var det den tradisjonsrike tippeleket. Så her gjaldt det å skjerpe hjernen som på
all julemøtene i historielaget.

Referat møte nr. 7
Til stede:50

.

Denne kvelden var det mye på programmet. Vi skulle ha et foredrag av Elisabeth Vigre,
tippelek, grøt og til slutt basar. Men først ble Arvid Bærheim overrakt en oppmerksomhet
for innsatsen han hadde gjort på forrige møtet med lanseringen av årboka.
Leder introduserte så Elisabeth Vigre, som han kalte solabu fordi hun hadde bodd i
kommunen i over 50 år. Elisabeth hadde kalt foredraget sitt for:” Glimt fra møter med
Norges urfolk: Samene”. Hun ble ferdig med gymnas i Stavanger i 1956 og ønsket å bli
lærer. Først jobbet hun litt løst som ringevikar. Hun oppdaget så at det var et ledig vikariat i
Kautokeino som hun søkte på. Jobben fikk hun og var der i fra oktober 1956 til sommeren
1957. Denne opplevelsen har preget henne resten av livet. Hver helg skreiv hun brev til
moren. Disse fikk hun tilbake da hun kom hjem igjen og tatt vare på.
Elisabeth hadde i mange år ikke kontakt med miljøet der oppe. Men en dag fikk hun vite
om en kollega hun hadde hatt den gangen, Anne Johanne Seierstad fra Oslo (78 år) og
ringte henne. Hun husket godt Elisabeth og ba henne komme opp til Finnmark, da hun
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fremdeles var der. Hun fikk så gjenopprettet kontakt med samene der oppe og har vært
der flere ganger etterpå ofte sammen med barn og barnebarn.
Samene er Norges urbefolkning og har en egen kultur og språk. Selv om de hadde sitt
første samiske landsmøte for nesten hundre år siden i 1917, så har ikke vært lette å være
same. Grunnloven sier at norsk er språket og derfor gikk dette ut over den samiske
kulturen. (ikke før i 2014 ble grunnloven forandret og samene fikk rett til sitt eget språk).
Som resultat av dette ble kulturen og væremåten undertrykt. Folk måtte være norske og eie
jord, noe ikke alle samene gjorde. De måtte lære å snakke norsk, noe noen av dem aldri
hadde gjort før de begynte på skolen. Resultatet ble at de sluttet å snakke sitt språk med
sine egne unger og noen forandret navnene sine.
Men dette skapte også opprør, som f, eks Alta-aksjonen på 1970-tallet. Per Fugelli har
betegnet det som skjedde som en hjerterystelse og var rå rasisme som førte til sterke
adferds problemer for folket. Men noen ga ikke opp og ble mer bevist på sin identitet. En
av dem var Ole Henrik Magga. Han er språkforsker, snakker 12 språk flytende, professor,
men også politiker. Han har kjempet for urbefolkningers og samenes rettigheter i mange år.
Han var med og stiftet Verdensrådet for urbefolkning og han var første presidenten for
sametinget.
Men det var mange andre som Elisabeth har møtt. En av dem som har satt inntrykk var
Ellen Utsi. Liten av vekst og haltet. Hun fikk høyfeber og havnet i koma da hun var 4 ½ år
gammel. Senere fikk hun polio. Men hun var intelligent og i motsetning til mange andre i
samme situasjon lærte hun flytende norsk både muntlig og skriftlig. Faktisk så var hun så
flink at hun ble invitert til Oslo av språkforsker og professor Konrad Nielsen for å lage en
samisk ordliste. Hun ville ikke, men korresponderte med ham for å lage ordlisten. I 1934
var hun vert for kronprinsparet og hun fikk en emalje nål og invitert på Skaugum. I 1944
angrep russerne Finnmark og alt ble brent av tyskerne. Alle samene ble beordret til Alta.
Hun pakket sin syke mor inn og flyktet med reinsdyr gjennom Finland til Sverige. Moren
ble tatt vare på mens hun selv ble kastet i en fengselscelle. Hun prøvde å få kontakt med en
av fengselsbetjentene som trodde hun var tilbakestående. Det viste at hun kunne flere språk
og til slutt snakket hun flytende svensk til dem. Hun fortalte om innbydelsen til kongen og
viste dem emaljenålen, da ble det forandring. Det endte med at hun gikk arm i arm med
direktøren ut av fengselet.
Elisabeth viste så en tegning hun hadde tatt vare på fra skolen. Det viste seg det skulle
forestille en hendelse om ei samekvinne som fødte mens hun hogde ved for faren var
vekke. Faren døpte barnet da han kom hjem.
Elisabeth kunne fortsatt om sine fortellinger om samene og avsluttet med å vise de fine
tingene fra samene og Finnmark hun hadde tatt med. Blant annet hadde hun et sameflagg.
Etter dette flotte foredraget var det julegrøt. I denne pausen fikk folk bryne seg på
spørsmålene om ting og steder fra Sola som Ottar Kjørmo hadde laget.
Før svarene på tippeleken ble vist på storskjerm, ble årbok komiteen tatt fram for å få
blomster. Det samme fikk Elisabeth Vigre for sitt foredrag.
Det var 3 stykk som hadde 12 rette på tippeleken og det var Torvald Sande, Kåre
Myklebust og Gunvor Rimestad. Premien var bilvask hos Sande gård.
Til slutt var det klassisk basar med mange flotte premier. Folk gikk fornøyde hjem etter en
skikkelig førjulsfest.
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Sola 21.februar 2008
(med rettelse 21.jan 2016)

VEDTEKTER
FOR
SOLA HISTORIELAG
Stiftet 2. oktober 1997
Vedtatt på årsmøtet den 15.januar 1998
Revidert på årsmøtet den 21.februar 2008 *

§1

Sola Historielag har til formål å fremme interessen for lokalhistorie og kulturvern
og samle inn og ta vare på alt som har betydning for bevaring av og formidling om
folks livsvilkår og næringsdrift i Sola gjennom tidene.

§2

Aktiviteter innenfor formålet kan være:
-egne aktiviteter: arrangere møter, kurser, ekskursjoner, registreringer, innsamling
av muntlig, tradisjon, musikk, målføre, stedsnavn, fotografier og annet av historisk
interesse
- samarbeide med tilsvarende lag og organisasjoner: spesielle tiltak for vern av
fornminner og kulturminner, utarbeidelse av skriftlige materialer, formidling
overfor myndigheter, skoleverket og generelt overfor befolkningen
- samarbeide med Sola kommunes kulturkontor: bistå som høringsinstans, bidra
med innspill til planer, utføre definerte oppdrag i kommunen.

§3
Laget står tilsluttet Landslaget for lokalhistorie og Rogaland historie- og
Ættesogelag.
§4

Medlemmer av laget er:
- Personlige medlemmer som betaler den årlige kontingent.
- Æresmedlemmer etter § 9.
Kontingenten fastsettes av årsmøtet.
Utmelding skal skje skriftlig.
Styret kan beslutte å slette et medlemskap når kontingenten ikke er betalt ved årets
utløp.

§5

Laget ledes av et styre på inntil 7 medlemmer. *
Årsmøtet velger:
- leder for 2 år *
- nestleder, kasserer, sekretær og 4 styremedlemmer, alle for 2 år *
- 1 revisor for 2 år
- valgnemnd på 3 medlemmer for 2 år
Styret blir sammenkalt av lederen.
Styremedlemmene skal få innkalling minst 3 dager før møtet.
Styret er beslutningsdyktig når minst 4 medlemmer er til stede. *
Styret kan utpeke nemnder til å utføre spesielle oppgaver.

§6

Regnskapet skal føres for hvert kalenderår og legges fram for årsmøtet til
godkjenning i revidert stand.
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§7

Årsmøtet holdes hvert år innen utgangen av februar. Det skal kunngjøres i
lokalpressen med 14 dagers varsel.
Årsmøtet skal behandle:
- årsmelding
- revidert regnskap
- valg
- fastsettelse av kontingent
- innkomne forslag
Alle som møter personlig og som har betalt kontingenten for siste år, kan stemme.
Saker som ønskes behandlet på årsmøtet, må være innkommet til styret senest 8
dager i forveien.

§8

Ekstraordinært årsmøte kan innkalles når styret bestemmer det, eller når 10
stemmeberettigede medlemmer krever det.
For innkalling og varsel gjelder de samme regler som for årsmøtet. Ekstraordinære
årsmøter kan bare behandle saker som er annonsert i innkallingen.

§9

Årsmøtet velger Æresmedlemmer etter forslag fra styret

§ 10

Lovendringer kan foretas på årsmøte med 2/3 flertal

§ 11

Oppløsning av laget kan skje når 2 påfølgende årsmøter beslutter det med 2/3
flertall. Lagets arkiv, aktiva og midler går over til Sola kommunes kulturkontor

.

