
Paul Tengesdal 
o 

Asen i Bjerkreim 


Asen-tunet fra S0r omkring 1930 med heimehuset, steinfjffsel og 10a i bakgrunnen. Personene pd bildet antas 
d va?re Omund Endresen med de fire barna; Karen Pelra , Kristofer Paul, Kristine Petra og Ka rl Peder. Bak 
steil1gjerdel skimter v i vellngeborg i Asen, 50111 da bodde hjem1/1e hos foreldrene Lars og Curio Foto: Ukjent. 

Garden Asen ligger i den s0f0stlige del av 
Bjerkreim kommune. I dag ligger garden 
utenfor allfarvei, men den har i tidligere 
tider vcert svcert sentralt plassert med ho
vedferdselsare rett gjennom tunet. Det var 
her den aller f0rste kj0revegen i Bjerkreim 
kommune, den sakalte Prestevegen gikk. 
Garden ligger om lag midtveis mellom 
prestegarden pa Helleland og kirken i 
Bjerkreim. Fra 1300-tallet og like frem til 

forrige hundrear, drog presten framom 
tunet nar han skulle preke i Bjerkreim. 
Her gikk ogsa de fleste bjerkreimsbuene 
forbi nar de skulle til presten i ett eller 
annet cerend. 

Selve garden grenser til nabogardene 
Sagland i vest og nordvest, til Bjerkreim i 
nord og 0St, til Efteland litle i 0St, til Tvei
da i Helleland i S0f0St og til Eikestein i 
Helleland i S0r. 
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Dette bildet viser Asen i 1950-clrene sell fra nord. Prestevegen kommer inn fra 
nord langs loa og fjoset mot vllningshuset. Folo: Ukjenl. Privat eie. 

Mye tyder pa at det 
gamle heimehuset 
ogsa har statt pa 
denne bergryggen. 
Det rna derfor tolkes 
dit hen at gardsnav
net Asen nettopp 
kommer av den berg
ryggen som tunet har 
ligget pa. 

Folket i Asen levde 
i fred med naboene 
sine. Den eneste retts
saka om grenser mot 
andre garder, er en 
sak me110m Asen og 
Bjerkreim med dom i 
1615. 

Asen ble pa 1700-tallet regnet som en 
velstandsgard. Folket pa garden drev 
blant annet med Oppkj0p og slakt av stor
fe . Navnet «Slaktarhaugen» pa en haug 
(fiatt berg) nord vest for tunet for teller om 
denne virksomheten. Smihusakeren og 
Smihussteinen rett vest av tunet forteller 
om at det var smie pa garden. Dette kjen
ner vi ogsa til fra de skriftlige kildene. Erik 
Kristoffersen er nevnt som Erik Smed i 
skiftet etter s0steren Berete i 1676. 

I skiftet etter Erik i 1684 ble smiredskap
en vurdert til 40 riksdaler, som var en h0Y 
sum da. Fra manntallet i 1701 far vi ogsa 
opplyst at bonden pa garden var smed. 
Smia er for lengst borte, men Smihusstei
nen lever enna i manns minne. 

Navnet Asen betyr «bergrygg». Selve 
tunet ligger i smakupert terreng med 
selve innmarka i slak helling mot nord. 
Den st0rste bergryggen i omradet, hvor 
10a og fj0set star i dag, ligger mest strate
gisk til med vidt utsyn i aile retninger. 
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Det er ukjent nar 
Asen ble bebygget fmste gang, men gar
den la i hvert fall 0de etter svartedauden 
(1349). Sammenhengende bosetning har 
det trolig v~rt pa Asen fra slutten av 1500
tallet. Vi vet at en «Lauritz i Asen» i 1567 
matte b0te for et leiermal med Elline Hal
duorsdotter. Om han var bruker, vet vi 
ikke. Den f0rste kjente brukeren, Erik Vil
lumson, er nevnt i 1603. Han flyttet sann
synligvis til Asen pa slutten av 1500-tallet. 

I Asen har det v~rt flere brukere samti
dig opp gjennom tidene. Det var tre bru
kere i 1661, fire i 1664 og tre i 1668. Dette 
var Halvor Stigson, S0nnene hans og 
Jakob Halvorsen. Etter 1685 bodde det 
bare en familie her, men mellom 1710 og 
1741 var det to brukere i familien. Deretter 
kommer det nye eiere. Omund Larsson 
bygsla fra 1739 den ene halvparten av gar
den og fra 1741 den andre halvparten. Rett 
etter kj0pte han hele Asen og ble dermed 
den f0rste selveieren her. Med ham og 
kona kom det ny slekt til Asen. Denne 
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slekta eide og bodde pa garden til 1931 . 
Da kjopte Omdal-familien garden, og er 
fremdeles eiere. 

I middelalderen utgjorde landskyldtak
sten i Asen 1 helpart. Til sammenligning 
hadde nabogardene Sagland 2 helparter 
og Bjerkreim hele 5 helparter. Det forteller 
om den forholdsmessige storrelsen mel
10m disse gchdene. Vi vet at i 1658 kunne 
garden fo 8 kyr, 10 sauer og 3 geiter. Men 
10 ar etter (1668) ble Asen vurdert slik: 
Garden har god akerjord, sa noenlunde 
bra eng og utmark, kvern, smaskog (kratt) 
nok til brenne. En kunne sa 3 tonner korn, 
og garden kunne fo 1 hest og 14 kyr. 

11723 ble garden vurdert som tungdre
vet. Det var en bekkekvern her og skog 
nok til brenne. Uts~den ble satt til 6 ton
ner korn . Garden kunne da fo 2 hester, 6 
kyr og 20 smafe. I 1865 var det 1 hest, 13 
kyr, 40 sauer og 10 geiter i Asen. 

(Opplysningene er for det meste hentet 
fra Lisabet Risa, 1997: Bjerkreimsboka, 
bind 1, Stavanger.) 

Ferdsel 
Det antas at den forste kirken i Bjerkreim 
ble bygget i 1370-80 arene. Fra det tids
punktet og like frem til forrige arhundre 
drog presten framom Asen nar han skulle 
preke i Bjerkreim. De forste hundre,ha 
etter den store sotta i 1349 la Asen ode, 
men lenge for den tid var det etablert ei 
ferdselslinje gjennom dalforet fra Bjer
kreimsgarden til nabogardene i den sorli
ge delen av Hellelandsvassdraget. 

Da garden ble bosatt igjen ut pa 1500
tallet, var allerede gjennomgangstrafikk 
vel etablert i dalforet. Bjerkreimsgarden 
ble nemlig sentrum i det nyoppretta Bjar
karheimr (Bjerkreim) skipreide utpa 1300

tallet og kirkestedet flyttet fra Tengesdal 
til Bjerkreim. Det kan ogsa ha v~rt en 
tingstove pa Bjerkreim for lensmennene 
fikk formalisert lokalt ansvar for rettsver
net. Flere av rettsmotene pa 1600-tallet 
henviser til tingstova pa Bjerkreim. Frem 
til 1851 horte ogsa folgende garder til Bjer
kreim skipreide: Eigestein, Lomeland, Sle
veland, Nese og Tveida i Helleland og 
Sletteid, 0ygrei og Svindland i Egersund. 
Folket som bodde pa disse gardene, matte 
mote pa tinget i Bjerkreim nar det gjaldt 
alt som hadde med eiendommer a gjore, 
eller om de ble stevnet for retten i en sak. 
Da dro de forbi Asen. Vi kan ogsa anta at 
Asen tid vis var et naturlig stoppested for 
presten midtveis i leia mellom prestegar
den pa Helleland og kirken pa Bjerkreim. 

Etter at det organiserte postvesenet 
kom i stand i 1647 ble Bjerkreim postgard 
sammen med Skj~veland, Fuglestad og 
Nedrebo nordover i bygden. Bonder pa 
Bjerkreim skulle da fore posten me110m 
Skj~veland i nord og Stromstad i Helle
land i sor. Fra Bjerkreim fulgte de da Pres
tevegen forbi Asen. Veien gikk sa utenom 
Tveida og videre til Stromstad. 

Veistrekningen Presteveien/Postveien 
var en del av gjennomgangsveien som 
gikk fra Gjesdal i nord til Helleland i sor. 
Den andre samferdselslinjen som berorte 
herredet kom fra J~ren gjennom den 
nordvestre del av Egersund herred, forbi 
Nordre Tengesdal, over Bjerkreimselva og 
videre til Hellelandsdalforet. Asen la med 
andre ord sv~rt sentralt til med den ene 
samferdselslinjen rett gjennom tunet, og 
den andre kryssende relativt n~rt sor for 
garden. 

Den gamle prestevegen fra prestegar
den pa Helleland til kirken pa Bjerkreim 
var fra forst av en klov og gangsti, det som 
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Del av den bevarle Presleveien og den sleinsafle gcilen. Folo: Paul Tengesdal. 

kalles en holvei, en smal renne oppkastet 
og ryddet for storre steiner. Den kunne 
kun beferdes med ride- og klovhester. Fot
gjengerne benyttet som oftest en opptrak
ket sti langs kanten av holveien, som ofte 
pa lange strekninger var full av vann. 

I 1820-arene ble veien utbedret som den 
forste kjorevegen i Bjerkreim. Sa sent som 
i 1855 var denne 5 kilometer lange strek
ningen fremdeles herredets eneste kjor
bare vei. Veien er stedvis fortsatt meget 
godt bevart, sa:!rlig i omradet rundt Asen, 
bade nordfra og sorira. Den opprinnelige 
steingeilen som folger langs vegen er ogsa 
bevart. 

I 1853 ble det besluttet a anlegge en 6 
alen bred offentlig bygdevei fra Bjerkreim 
gard til Helleland sogn som skulie erstatte 
Presteveien og Egersundsveien (om Vin
ningland og Sore Tengesdal). I herredsty
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remote 11. september 1866 ble det beslut
tet at den gamle Presteveien om Asen 
skulle nedlegges som offentlig bygdevei, 
da den nye hovedveien gjennom Sag
landsdalen var apnet for ferdsel. Dermed 
kom Asen til a bli Iiggende utenfor allfar
vei. 

Det var mange farende fanter som for 
forbi Asen, men ogsa folk i helt andre 
a:!render. Hans Nilsen Hauge besokte 
Bjerkreim to ganger, i 1801 og i 1804. Det 
antas med sikkerhet at han har besokt 
Asen og tatt inn til Lars O. Asen som da 
var eier av garden. Lars og hans hustru 
Anna ble haugianere etter dette. 

Asentunet 
Ved hjelp av det kildematerialet som star 
til radighet er det mulig med ganske stor 
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Bebyggelsen i Asen slik del lean ha set! ut pa 1600
tallet. Oet gamle tunet ligger samlet oppa berg
ryggel1 sam sa nllsynligvis Asen hal' navnet sitt 
etter. En reykstove mot nord, et eldhus og fjeset og 
lea lengst mot SM. BTfJnnen er dell samme i dag, 
med til/egg av en llyere helt inntil Asenhuset. 
Rekonsruksjon ved Paul Tengesdal. 

sikkerhet a si noe om hvordan selve tunet 
og bygningene pa garden har sett ut i tid
ligere tider. 

Med utgangspunkt i det skriftlige mate
rialet, to informanter som vokste opp i 
tunet, og det pagaende restaureringsar
beidet, viser bygningsanalysen at Asenhu
set ma ha blitt oppflOlrt i tre forskjellige 
byggetrinn. 

FlOlrste byggetrinn tok til omkring 1710 
og bestod i oppforing av laftet stue og 
kammers, og kjokken i reisverk. Neste 
byggetrinn gikk ut pa a lofte opp taket til 
storre takhoyde i andre etasje, samt fa en 
svalgang langs husets bakside. Tredje og 
siste byggetrinn bestod i forlengelse av 
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Asentunet eiter sisle omm;ggingen i 1740. Asen
hL/set har nrl flitt den formen vi kjenJ1er ; dag, med 
stue i hver ende og fire sovesaler i 2 etg. Ny LliJe er 
satt opp hvor det gamle vrlningsiJuset stod tidligere, 
og den gamLe er fjernet. Senere ble det oppfert 
skuter i begge ender av lnlset. Rekol1sruksjon ved 
Paul Tengesdal. 

huset med en ny stove og a erstatte rei
sverket i kjokkenet med lafteverk. Dette 
arbeidet ble fullfort omkring 1740. 

Men vi har ogsa et annet og vel sa inter
essant holdepunkt. 1740 star skrevet to 
plasser i loa. Det ma bety at loa ble opp
fort dette aret. Samtidig ser vi at det er be
nyttet svcert gammellaft av eik i kjokken
veggen hvor det tidligere var reisverk. 
Kan det da tenkes at IlOla er bygget av rei
sverket som horte til huset (kjokkenveg
gene) og som ble til overs, og at det gamle 
tommeret i kjokkenveggen har kommet 
fra det forrige heimehuset som rna ha statt 
i Asen? Med andre ord at byggetrinn 3 
skjedde samtidig med at det gamle huset 
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ble revet ned og samtidig som ny loe ble 
oppfort? For sa vidt ikke storre byggepro
sjekt enn at alt kunne la seg gjennomfore 
over en ett eller to ars peri ode. 

Den mest naturlige plasseringen for det 
opprinnelige tunet var oppa bergryggen 
som ligger ost av Asen-huset, hvor loa og 
fjoset star. Ryggen er flat og godt drene
rende til aile kanter. Pa nordsiden er det 
glimrende utsikt til aile kanter. Dette er 
den mest naturlige plassering av heime
huset. Fjoset kan godt ha statt pa samme 
stedet som na, mens loa sannsynligvis har 
statt sor for fj0set, parallelt med dette, 
hvor marka flater ut med god adkomst til 
jorda omkring. 

Stiftelsen Asen 
Bjerkreim kommune har utarbeidet en 
kommunedelplan med handlingsplan for 
arene 2002 - 2006. Her legges det opp til at 
vaningshuset og fjoset i Asen blir restau
rert til spesialomrade for bevaring. Det er 
opprettet en stiftelse med Bjerkreim kom
mune, Dalane Folkemuseum, Bjerkreim 
Bondelag, Bjerkreim Jceger og Fiskefore
ning 01'2 iEttesogelaget som stiftere. Stif
telsen Asen har som formal a restaurere 
og ta yare pa huset, med en fornuftig bruk 
for ettertiden. 

Vaningshuset er registrert i SEFRAK-re
gisteret i verneklasse A. An tikvariske 
myndigheter har gatt sterkt inn for at 
gardsanlegget i Asen blir vernet. Anleg
gets kuiturhistoriske og antikvariske 
verdi er grundig dokumentert. 

Asen-huset, i dag Bjerkreims eldste bo
lighus, er tenkt abli utleid til mange ulike 
arrangementer. Markedet for slike arran
gementer vil vcere i Sor-Rogaland, nord
over til Sandnes og Stavangeromradet 
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Tegningel1 viser hV07'dan iluset viI bli restaurert 
med en skut oppsatt i ilver ende. Hele huset viI bli 
tilbake[liJrt med 101() pd takel. Tegning: P. Tengesdal. 

med de store befolkningskonsentrasjo
nene der, samt utover Jceren. Huset skal 
ha helarsbruk og kunne nyttes til konfe
ranser, m0ter, kurs, juleselskap, bryllup, 
konfirmasjoner, fodselsdager, firmafester, 
overnatting, for eksempel relatert til fiske
sesongen, lagoppbygging, undervisning, 
osv. Husets styrke i forhold til andre kon
kurrerende utleiesteder er det autentiske 
miljoet, som er bevart i sin originale form, 
bade i huset og landskapet omkring. 

For a tilfredsstille dette behovet skal det 
kunne tilbys moderne kjokken, peisestue 
med grue, vatromsavdeling, spiseplass for 
opptil 40 gjester, autentisk miljo med 
gamle gjenstander, tekniske hjelpemidler 
til kursl motevirksomhet, mobler tilpasset 
husets bruksomrade, 3 sovesaler, natur
opplevelser, godt bevart kuituriandskap, 
synlig bygningskonstruksjon fra forst pa 
1700-tallet, m.m. 

Restaureringsarbeidet 
Selve restaureringsarbeidet startet i be
gynnelsen av mars 2002. Forste jobben var 
a sikre bygget og stanse forfallet. Bygget 
hadde da statt ubebodd i flere ar. Taket 
hadde vannlekkasjer og begynnende rate
skader. Derfor ble forste dugnadsinnsat-
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Dugnadsinnsats pa taket under 
ledelse av fagkyndig temmer
mann. Taket er blill forsterket 
med nye takbjelker og isolert. 
Nedentil er taket belwldt 50117 
opprinnelig, med taksperr, tak
trobord og taknever imell0111. 
De gamle synlige taktrobordene 
er en ten rJksehogget, sagt pa 
oppgangssag eller sagt med 
handsag. Foto: Paul Tengesdal 

Dugnadsinnsats l11ed riving av 
bakveggen. Denne veggen hadde 
enkelte kledningsbord fra den 
gamle kirken pa Bjerkreim som 
ble revet i 1835. Bordene er tatt 
vare pa og skal delvis nyttes om 
igjen. Under delle rivingsarbei
det ramlet det ut fra veggen en 
bordbit som viste seg a vcere fra 
den gamle skilleveggen i kjf1kke
net , med sa111me karnisproftl 
50111 de utvendige kirkebordene, 
og sannsynligvis ogsa fra kir
ken. Det blir fortalt at innven
dig kjekkenvegg ogsa hadde 
kledningsbord fra kirken. Denne 
bordbiten, som er i utmerket 
stand, vii b/i l1yttet 50117 modell 
for innerveggskledningen i 
huset. Foto: Paul Tengesdal 

sen konsentrert om a utbedre taket. Tak
pannene ble fjernet, og det viste seg at de
runder la det opprinnelige torvtaket med 
taknever og taktrobord. 

Under dette arbeidet kom det for en dag 
et stykke taknever med initialene ASS B. 
Merkelig nok var bokstavene skaret inn 
f0r neveren var tatt av trestammen, bok
stavmerkene var noe gjengrodd. Rimelig
vis star bokstavene for Arne Samuels Son 

Bjerkreim, og da er neveren lagt ned i 
1920-arene, sikkert siste takreparasjon av 
torvtaket 

Under restaureringsarbeidet har det 
vist seg at bygningen er i betydelig bedre 
forfatning enn f0rst antatt. Bygningen har 
lite rateskader. Fundamentene (holdstei
nene) var i god stand, bortsett fra ett 
hj0rne som matte utbedres noe. Flere av 
de underste holdsteinene er avdekket, og 
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er av SVCEre dimensjoner, opptil nesten 
1 m2 i volum, med undersiden pa frost
sikker dybde. 

Huset har overalt bunnstokk i eik i god 
stand. Det samme gjelder t0mmerveggene 
som er i furu, men pa et par steder rna 
veggen rettes noe opp. T0mmerveggene 
er avdekket og skal VCEre synlige slik de 
har vCErt i mesteparten av husets historie. 

For a utnytte husets muligheter pa den 
beste maten, blir adkomsten lagt om. Inn
gangen til huset har vCErt midt pa, 
gjennom bislaget til en gang innenfor, og 
rett frem til kj0kkenet. Pa baksiden gar en 
langsgaende svalgang, som na skal nyttes 
til adkomst. 

Hovedinngangen blir i den nye skuten i 
husets s0rlige ende, via svalgangen og inn 
til husets midtkjerne, det tidligere kj0kke
net, na en peisestue med oppsatt stein
grue. Derfra er det adkomst til begge sto
vene og for 0vrig videre gjennom sval
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Slik sa huset ut 
ffJr restaurerings
arbeidet startet. 
Vi ser at taket er 
nedseget. Heldig
vis var arsaken 
til dette kun rate
skade i takut
stikket. Foto: 
Paul Tengesdal 

gangen til det nye kj0kkenet i den nordre 
skuten. Det blir ogsa d0r ut til det fri pa 
baksiden slik som f0r. Her vii de bli laget 
en uteplass med benker og bord, en solrik 
uteplass hvor ogsa den gamle slipesteinen 
og «Jordeplehuset» befinner seg. Vindu
ene i huset er en viktig del av arkitektur
en. Disse skal restaureres og tas vare pa i 
original form . 

Under oppryddingsarbeidet etter at 
Stiftelsen Asen overtok huset, kom det for 
en dag rester av tidligere vinduer. Det har 
lykkes a finne ut hvor flere har h0rt til tid
ligere. Disse og andre skadede vinduer, 
blant annet et blyinnfattet fra 1700-tallet, 
er restaurert av en dyktig, lokal vindus
snekker i Bjerkreim. 

I «nyastova» ble vinduene skiftet ut i 
begynnelsen av 1930-arene. Det hevdes.at 
de forrige, med mindre glassruter, hadde 
statt der siden stova var ny, men de er na 
borte for alltid. 
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