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Opning av Lyngheimparken og det historiske tunet



Lyngheimparken og det historiske tunet ved Bjørnefjorden   

Det historiske tunet i Lyngheimparken ved Bjørnefjorden vart opna laurdag 23. august 2014,      
i vakkert sommarvêr. Tunet ligg i eit stort kommunalt friområde nær Os sentrum.  Gjennom 
tunet går ein fin turveg, frå Oseana via Oselvarverkstaden og naustet til Oselvarlaget, over 
Lyngheim og vidare til Solstrand Hotel & Bad  og den gamle embetsgarden Moldegård,       
heilt fram til friluftsområdet i Smievågen. 
   
Nærare 500 var innom tunet gjennom dagen – barnefamiliar, pensjonistar, turfolk og inviterte 
gjester. Den opne dagen i tunet starta kl. 1200,  med baking og smaking av nybakt brød frå 
bakaromnen, og aktivitetar med bygging av eit lite stavbygg i tunet, hesteskokasting og 
vandring på stylter på den grøne vollen i det nye uteamfiet. På stovelemmen fekk ivrige barn 
prøva seg i rosenes fargerike kunst, under kyndig instruksjon av den dyktige tradisjonsberaren  
Hjørdis Juvik.  

Den offisielle opninga av tunet kl. 1630 var ved fylkeskonservatoren i Hordaland, Per Morten 
Ekerhovd og fungerande ordførar i Os, Marie E. Bruarøy, med eldre i Os og andre særskilt 
inviterte på dei fremste benkeradene. Ordføraren overrekte eit vakkert gammalt åkle som ei 
personleg gåve til tunet.  

Redaksjon: Nils Georg Brekke,                   
Vidar Bratlund-Mæland                                                      Styreleiaren Magne Brekke takka sponsorane og støttespelarane som har gjort dette prosjektet    
Foto/illustrasjonar: Os og Fusaposten, Torolf  Juvik,          mogeleg og delte ut diplom til dei mange eldsjelene i dugnadsgjengen – lærarar, ingeniørar,  
Dag Jakobsen, Os lokalhistoriske arkiv, ABO.                  politifolk, sjukepleiarar, pensjonerte handverksmeistrar og entusiastiske bakstekoner som stod      
10.12.2014                                                                              for nysteikte  brød til opninga. Dagen vart avslutta med ein innhaldsrik konsert med  stev, blues   
Stiftinga Lyngheim                                                              og felespel  – ei vellukka markering av møteplassen ved turvegen langs fjorden. 
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Os Spelmannslag innleia det musikalske programmet, med visedikteren Jimmy Øvredal – 
“Vildmarkens Søn” – som sentral ankermann. Så overtok Steinar Lyssands bluesband med 
lyriske blåtonar, Eirin Røykenes med stev og bassisten Ole Amund Gjersvik med slåttar på 
kontrabass, før den tidlegare musikalske leiaren av Ole Bull akademiet, Nils Økland og         
den mangeårige Vamp-gitaristen Torbjørn Økland introduserte “Roser, liljer og blues”            
og folkemusikk frå det nordatlatiske kulturområdet.  

Dette vart ei innhaldsrik musikalsk reise med shetlandske folketonar og tradisjonane frå 
Sigbjørn Bernhoft Osa og Ole Bull. Kvelden vart avrunda  med Olav Nygards stemingsfulle  
dikt “No reiser kvelden  seg i vesterbrun”, komponert og akkompagnert av Aasmund Brekke 
og framført av Marianne Juvik Sæbø. 

Ei rekkje nasjonale stiftingar har gitt prosjektet solid støtte –  som ExtraStiftelsen Helse og 
Rehabilitering, Gjensidigestiftelsen og Stiftelsen UNI. Det største bidraget, frå ExtraStiftelsen, 
er på kr. 950.000, av eit totalbudsjett på kr. 6.000.000. Dette omfattar også kr. 1.400.000 frå ei 
lokal sponsorgruppe  og ein dugnadsinnsats på 5000 timar, til ein verdi av kr. 1.500.000.  

Søknaden til ExtraStiftelsen er send gjennom Folkeakademienes Landsforbund, som er 
godkjend søkjarorganisasjon. Den daglege leiaren i Hordaland Folkeakademi, Marion Rodgers 
Løseth, helsa på vegner av Extrastiftelsen og Folkeakademienes Landsforbund. Løseth har 
bakgrunn som jazzsongerinne og framførte ein eigenkomponert blues om Lyngheim, til stor 
jubel frå publikum. Ho la vekt på den naturlege og gode samanhengen mellom friluftsliv, 
førebyggjande helsearbeid og kultur som skaper opplevingar og innhald  i kvardagen. 

Friluftsliv, aktivitet og tryggleik for barn og unge er også eit sentralt fokusområde for 
Gjensidigestiftelsen, som ikkje kunne vera tilstades på opninga, men som tidlegare har overrekt 
ein sjekk på kr. 500.000 til universell utforming av anlegget og tilrettelegging av uteområdet.  

I tillegg til dei mange venene av Lyngheim, som har samla inn over kr. 200.000  til prosjektet, 
var også sponsorgruppa representert ved Johan G. Hvide, Paul Drageset, Jan Haaland frå ABO, 
Trond Lekven og Børrea Schau-Larsen frå Solstrand hotel & bad – ein god støttespelar for tunet 
på Lyngheim. Byggmeisteren Ivar Gravdal hadde med eit tre som symbol for dei ressursane 
som fornyar seg. 
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Den gamle lemstova og uteamfiet ved turvegen langs fjorden og Langhamrane – ein møtestad for alle.  
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    Lyngheimparken blir eit område for leik, aktivitetar og rekreasjon, med fine uteplassar og vidt utsyn over Bjørnefjorden.  
     Landskapsplanen for Lyngheim er utarbeidd av ABO Plan og Arkitektur. 
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Det var mange som fann seg til rette i solveggen ved lemstova på Lyngheim då det historiske tunet opna 23. august 2014. 
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Ivrige forsøk på å få alle delar på rett plass i stavbyggesettet; ein skalamodell av grindbygningen – Europas eldste modulbygg. 
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Dei entusiastiske bakstekonene i eldhuset forsynte alle med kaffi og brunost på nysteikte brød frå den vedfyrte bakaromnen.  
Eldhuset er ført tilbake til 1899, med grue og hellelagt golv. 
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Bakaromnen med steinbakte brød blir ein viktig del av drifta i det historiske tunet på Lyngheim.  
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Bua vil gje rom for ein gammal oppstadvev – vikingtida sin vevstol – og rosemåla kister og stolar. Internett hentar sine uttrykk                
frå den gamle vevkunsten – verdsveven: www (world wide web). I bua står det møblar frå rosemålarverkstaden til Annanias Tveit,  
som vi ser på fotografiet på veggen, teke i målarverkstaden på Tveit i 1907. 
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På rosemålarverkstaden på Tveit var det gjennom åra over 20 læregutar som fekk si opplæring i handverket. 
Meisteren sjølv, Annanaias Tveit, heilt til venstre på biletet. Foto 1907. Os lokalhistoriske arkiv. 
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På stovelemmen og skykkjeskukken har det vore ein liten treverkstad i eldre tid,  og her vil det bli  etablert ein rosemålarverkstad – 
ROSEMÅLARVERKSTADEN.no 
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På bualemmen er den dyktige rosemålaren Hjørdis Juvik igang med å innvia borna i rosenesfargerike kunst  
–  ein leik med former og fargar. 
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Den pensjonerte kulturminneprofessoren Nils Georg Brekke drog dei store linjene i den historiske utviklinga                                             
av dei samanbygde anlegga fram til lemstovene på 1800-tallet – ei soge om hus og heim heilt frå mellomalderens  
modulbaserte byggemåte, lenge før IKEAs tid.  
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Os Spelmannslag, med leiaren Svein Hovland til høgre på biletet og visediktaren Jimmy Øvredal – “Vildmarkens Søn” –  
med trekkspel i sentrum av ensemblet.  Godtaktane skapte glede hjå alle. 
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Fylkeskonservatoren i Hordaland, Per Morten Ekerhovd, stod for den offisielle opninga og vart takka  
av styreleiar Magne Brekke, med mange eldre og pensjonistar i Os på dei fremste benkeradene. Ekerhovd 
understreka verdien av den kunnskapen som ligg i dei gamle handverka; den immaterielle kulturarven.     
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Fungerande ordførar Marie E. Bruarøy, som er av rosemålarslekt, helsa på vegner av Os kommune. Ho overrekte eit gamalt åkle 
som ei personleg gåve til Lyngheim.  
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Marie Bruarøy mottok lykjelen til Lyngheim, i eit skrin dekorert  med ein dobbel valknute i fargerik form – mellomalderens symbol 
på det som held på løyndomar og vernar verdier.  
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Den doble valknuten som er måla på loket av skrinet er ein kopi av ei kisterose av Annanias Tveit – ei fargerik utgåve av den  
gamle valknuten, med eit “muruspjeld” i sentrum av rosa; eit motiv til vern mot ulukke og skade. 
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Marion Rodgers Løseth frå Hordaland Folkeakademi og Jonny Haugland frå Os Folkeakademi hadde med helsing på vegner av 
Folkeakademienes Landsforbund og  ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering.  
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Den tidlegare jazzsongerinna Marion Løseth gjorde stor lukke med ein eigenkomponert blues til Lyngheim. 
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Steinar Lyssand og blueskameratane hans framførte tradisjonsrike blåtonar. 
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Bassisten Ole Amund Gjersvik trefte både tonen og publikum, med gamle slåttar på akustisk kontrabass. 

!22



 
Kvedaren Eirin Røykenes presenterte gamle stevtonar med nytt innhald;  
ei stemningsfull nytolking av gamle tradisjonar. 
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Hovudsponsoren for prosjektet er skipsreiar Johan G. Hvide, i ein god tradisjon frå dei bergenske skipsreiarane  
100 år tidlegare i Osbygda – Christian Michelsen og Johan Ludvig Mowinckel. 
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Ein av sponsorane for Lyngheimtunet er hotelleigar Børrea Schau-Larsen – ein god støttespelar. 
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Andre representantar for verksemder i Os deltar også i sponsorgruppa – Paul Drageset i samtale med styreleiar Magne Brekke. 
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Kjernetroppane i den store dugnadsgjengen, med pensjonerte og yrkesaktive entusiastar, har lagt ned over 5000 dugnadstimar 
i prosjektet. Heile dugnadsgruppa er på over 50 personar – den største bidragsytaren til eit godt tiltak i bygda, med ein samla 
innsats til ein verdi av 1.5 millionar kroner. 
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Byggmeisteren Ivar Gravdal har leia arbeidet med nedtaking av lemstova på Tveit i 2009 og oppbygging  på Lyngheim                        
2012-2014, med fornying av sperretaket og tilbakeføring av eldhuset midt i lemstova. Han hadde teke med eit tre til å planta  
i uteområdet, som eit symbol på dei ressursane som kan fornyast. 
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Den tidlegare musikalske leiaren for Ole Bull Akademiet på Voss, Nils Økland, er ein av dei som fører vidare tradisjonane frå 
Ole Bull og Sigbjørn Bernhoft Osa. Han har halde mange konsertar på Lysøen, og saman med den mangeårige Vamp-gitaristen 
Torbjørn Økland tok han oss med på ei musikalsk reise i det nordatlantiske kulturområdet. 
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Prospekt av Ole Bull framfor den 
nybygde “Villa Lysøen”.  Dette 
tyske xylografiet frå 1870-åra må 
Annanias Tveit ha  nytta som  
førebilete for motivet på fleire av 
sine fargerike kister, i fine 
kombinasjonar med roser, ranker 
og geometriske symbol.                                                                                                                                                                                            
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Kjernen i den historiske handverkstradisjonen som vi møter 
på Lyngheim, ligg 140 år tilbake i tid, då den unge 
målarmeisteren  
Annanias Midthus, som seinare tok namnet Tveit, kom til  
felespelaren og folkemusikkelskaren Ole Bull sitt nybygde 
sommarhus  
på Lysøy i 1873 for å måla villaen – eit sjeldsynt kulturmøte 
mellom nasjonalromantikken og folkekunsten i Europa. 
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Ole Bulls Lysøen, som stod ferdig i 1873, er eit av nasjonalromantikkens sentrale monument i Europa. 
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Marianne Juvik Sæbø og Aasmund Brekke                                                                      
avslutta konserten med Olav Nygards 
stemingsfulle  
dikt: “No reiser kvelden seg i vesterbrun”. 

!  33

 “No reiser kvelden seg i vesterbrun” 
Av Olav Nygard 

No reiser kvelden seg i vesterbrun, 
han trør på lette føter gjenom tun 
og skuggeveven fjell-imillom hengjer. 
Det gjeng ei kviskring gjenom kjørr og lyng, 
og talatrasten skifter ljod og syng 
med avdagsskjelven under sine strengjer. 
Men dagen tek sin gangar fast i taum, 
tek ferdakåpa på med gullrend saum  
og burt frå blåne etter blåne skundar. 
Det gular gjenom svale dal og lid  
der skuggen ventar natta, brura si, 
og ør i sine elskhugsdraumar blundar. 
Med linne andardrag stig natta inn, 
med myrke lokkar kringum hals og kinn  
og herdaduk av alvelette eimar. 
Og kløkke lundar, æolsharpe-klang, 
ris bljugt som gjenteborn or moderfang 
og sviv på lettan fot i svale heimar. 
Det gjeng ein sælebiv imillom fjell  
so fræa emnar seg og hamsar fell 
og undrings-øre augo upp seg vender. 
Or djupe himlar slær ein båregong   
av evig skapings-gir og sfæresong 
som helsar frendeblidt mot døkke strender. 
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