viktigste markeringen av den norske kongens herredømme i nord fra og
med seinmellomalderen.
Det faktum at borgen i Tromsø hadde et alderdommelig preg, enten den
ble sart opp på 12- eller 1300-tallet, ville neppe ha vært påfallende for de
som kom sjøveien fra Kvitsjøen. I Nordvest-Russland fans det lignende
festninger som spilte viktige roller også seinere enn dette.
Et nasjonalt festningsverk?
Det er en åpenbar mulighet for at borgen på Tromsøya, nest etter Vardøhus,
var en medvirkende faktor for at grensen mellom Norge og Russland går
ved Pasvikelva/Barentshavet og ikke ved Malangsgapet eller et annet
sted i nåværende Troms fylke. Fastsettelsen av grensen mellom Norge
og Russland var en lang, gradvis og begivenhetsrik prosess som fikk sin
sluttstrek 7.juni 2011, med grenseavtalen i Barentshavet.
I dag framtrer ikke borgen som et monument av historisk betydning
for nasjonen, men heller som en godt skjult og idyllisk grønn lunge i en
sliten del av bylandsskapet. Borgen er ikke synlig fra havet selv om det er
mulig å se havet fra den.
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Torving og torvmyrer på
Inner-Gryta i eldre tid
Av Ola M. Heide
Innleiing
Under min barndom og oppvekst på Grytøya i 1930- åra og frametter, var
det fast praksis på gardane å skjera torv til brensel, eller å torva som vi
sa. Dette var ein arbeidssam prosess som gjennom åra utvikla sin eigen
spesielle teknologi og kultur. I denne artikkelen skal eg fortelja litt om
korleis dette arbeidet gjekk føre seg, slik eg minnest det frå oppveksten
min. Mange stader langs kysten var skogen så uthogd og nedbeita at torv
var einaste brenslet ein hadde tilgang på. Det vart til og med vitsa om
at det somme stader var så lite skog at ein til og med måtte risa ungane
sine med torv der. Men sjølv på gardar med bra vedskog var det vanleg
å skjera torv av di torva var høgt verdsett som eit godt og tenleg brensel,
særleg på grunn av måten ho brenn på. Torva brenn nemleg ikkje med
open loge, men ved ulmebrann som gjer at ho held lenge på gloa i omnen.
God brenntorv, såkalla steintorv, har og høg brennverdi om lag som
tørr ved av osp og older. Dette gjorde torva til eit populært brensel i det
nordnorske sjølvbergings-hushaldet som eg vaks opp med.
Dermed vart også torvinga ei viktig onn i årsrytmen på gardane. Heile
arbeidsstyrken på garden var med, både mannfolk, kvinnfolk og ungar.
For oss ungane var det ikkje berre hardt arbeid, men og ei trivelig utferd i
marka ilag med dei vaksne. Sidan torvinga helst gjekk føre seg i godver,
minnest eg den som ei triveleg onn. Der torvmyra ikkje låg for langt frå
garden, var det og vanleg at husmora kom med middag til folket sitt, noko
som i stor mon bidrog til denne trivselen. Det var som regel kjøtsuppe
eller annan lettvint mat. For å få lengst mogleg tørkesesong på torva, var
det viktig å torva så tidleg som mogleg etter at telen var gått ut av myrene
på forsommaren. Dette var vanlegvis i Sankthans-tida, og dei fleste brukte
berre kalenderen som rettesnor. Men på Øver-Forr hadde dei eit spesielt
merke som dei brukte til dette. Under snøsmeltinga ligg det kvar vår ein
stor snøflekk like nord om Rødsandåsen oppe i Lundenesgalten, og når
denne hadde tina så mykje at han fekk form som eit anker, skulle det vera
tid å starte torvinga. Kor påliteleg dette merket var, seier ikkje historia
noko om. Det sikraste ville sjølvsagt vera å undersøka myra direkte med
spett eller ei jarnstong, men det vart nok sjeldan gjort. Eg minnest derfor
at det hendte det var tele att i myra og at ein då måtte bruka øks for å
komma gjennom. Det sinka sjølvsagt arbeidet mykje.
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Eg har alltid førestilt meg at torvinga måtte ha lange tradisjonar i
skogfattige område langs kysten her nord. Stor var derfor undringa då eg
fann ut at dette slett ikkje synest å vera tilfelle. Den kjente skogmannen,
naturhistorikaren og eventyrsamlaren Peder Christian Asbjørnsen
(1812- 1885) som var ein mann med mange interesser, engasjerte seg
også sterkt i utnytting av torvmyrene til brensel. Etter ei studiereise til
Danmark, Tyskland og Holland i 1864, vart han av Departementet for det
Indre utnemnt til Statens torvmester, ei stilling han hadde til han i 1876
gjekk av med pensjon. I denne rolla utga Asbjørnsen i 1868 boka Torv og
Torvdrift, der han m.a. gjev eit omfattande historisk oversyn over bruken
av torv til brensel både her til lands og i utlandet. Det framgår her at sjølv
i skoglause og myrrike område som Lista, Jæren og Ørlandet var torva
berre i liten grad nytta til brensel før første del av 1800-talet.
Riktig nok vart det brent litt torv også før den tid, men det var særleg
lyngtorv som ein flådde av svaberg og bergknausar. Ein heller tvilsam
praksis for miljøet, og det seier seg sjølv at dette heller ikkje kunne ha
noko større omfang. Bruk av torvmyr til brensel er og nemnd i eldre
skriftlege kjelder. Eit døme på dette er forteljinga i Harald Hårfagres saga
orn Torv-Einar som fekk dette namnet etter at han sette i gang torvskjering
til brensel på dei skoglause Orknøyane. Ettersom Torv-Einar opphaveleg
kom frå Møre, er det grunn til å tru at han hadde kjennskap til bruken av
torv til brensel frå heimtraktene. Likeeins er det vitnesbyrd om torvdrift
på Island i gamle skrift alt frå 1100-talet. At torv i nokon mon tidleg vart
brukt til brensel på Vestlandet, er og godtgjort ved at det ved utgraving
av ruinane av Selje kloster i Nordfjord i 1867 vart funne torvoske i fleire
skorsteinar der. Men kor om alt er, synest det godtgjort at omfattande
bruk av torv til brensel på gardane her nord, slik vi kjenner til det, først
kom i bruk frå tidleg på 1800-talet og vara i ein periode på snaue 150
år. Grunnane til dette kan vera mange, men ein viktig grunn var nok den
gammaldagse fyringsmåten i gruer og andre opne eldstader. Med sin måte
å brenna på, treng torva god trekk for å brenna, og det var truleg først
då malmkornfyren og andre omnar kom i bruk i byrjinga av 1800-talet,
at ein for alvor kunne ta i bruk torva til brensel. Etter som folketalet
vaks i bygdene, minka det og hardt på skogen slik at behovet for andre
brenselslag stadig auka.
At torvmyrene var økonomisk viktige, framgår av at dei hadde
særskild teigdeling i alle eldre utskiftings-forretningar. Torvmyrene vart
såleis rekna som «tilliggende herlighetern på ein gard. Men det var berre
torvlaget som var omfatta av denne teigdelinga, medan sjølve grunnen
høyrde til skogteigen der myra låg, og såleis tilfall grunneigaren når torva
var tatt ut. Beiterett og eventuell skog som vaks på myra var heller ikkje
omfatta av denne ordninga så lenge myra ikkje var tatt i bruk til torving.
Det var då den nye skyldsettinga - eller skattetaksten - kom i 1812 at det
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for første gongen vart registrert og bokført om det var torvmyrer på dei
gamle hovudgardane på Grytøya. Dette støtter oppfatninga om at det var
først på denne tid at torvinga kom i gang for alvor, slik at torvmyrene vart
økonomisk viktige.
Myrer og myrtypar
Myrenes samansetning og kvalitet varierer mykje frå myr til myr, alt
etter omdaningsgrad og plantevoksteren som myrene er bygd opp av.
Den første føresetnad for myrdanning er ein tett undergrunn som fører
til oppsamling av vatn der planterester, <lynn og slam kan samlast opp.
På grunn av lite oksygen i slikt stilleståande vatn, går nedbrytinga av
planterestane seint, og resultatet blir derfor at det over tid vil hopa seg
opp store mengder organisk materiale. Det er vanleg å dela myrene
inn i ulike typar, alt etter sin natur og danningsmåte: jord- eller
moldmyrer, mosemyrer, grasmyrer, og skogsmyrer. Som torvmyrer er
det dei tre sistnemnte som har interesse. Men ofte er det snakk om ulike
overgangsformer mellom desse hovudtypane, såkalla blandings-rnyrer.
Mosemyrer eller måssemyrer, som det heiter på Grytøymål, er særleg
bygd opp av torvmosar (Sphagnum-artar) og eit fåtal andre artar med
lite næringskrav som myrull og nokre starr-artar, samt i seinare fasar
av oppbygginga, med eit innslag av blokkebær, lyng og dvergbjørk på
overflata. Desse mosemyrene blir også kalla for regnvass-myrer ettersom
dei ikkje har tilførsel av næringsrikt sigevatn frå kantane, men berre
ernærer seg av dei næringsstoffa som kjem ned med regnvatnet. Det
er det kjemiske innhaldet i myrvatnet som i hovudsak bestemmer arts
samansetninga og dermed kvaliteten av myra. Når desse mosemyrene
veks i høgda, blir dei høgre inne på midten av myra enn ute ved kantane,
og blir derfor også ofte kalla høgmyrer (høirnoser på dansk). På grunn
av det låge næringsinnhaldet i mosemyrene går omdanninga sakte og
den ferdige torva blir lys brun på let og har til vanleg låg brennverdi.
Dei typiske mosemyrene var såleis lite ettertrakta til brenntorv, medan
myrer av overgangstypen mot grasmyr vart mykje brukt. Derimot er slik
mosetorv framifrå til torvstrø og har, etter tilsetting av kalk og gjødsel,
i seinare tid vore mykje brukt i gartneria til oppaling av planter. Før
kunstgjødsla kom i bruk, var det og vanleg på gardane langs kysten å laga
kompost av mosetorv og fiskeavfall frå sjøen til gjødsling av åker og eng.
Grasmyrene vart lokalt også kalla for starrrnyrer eller sennamyrer etter
planteveksten på myrene. Desse myrene ligg oftast i søkk i landskapet,
ofte med eit lite tjern i midten. Dei har alltid tilsig av næringsrikt eller
såkalla hardt vatn frå berggrunnen omkring, og det er dette som avgjer
planteveksten. Torvmosane trivs ikkje i slikt hardt vatn med høgt innhald
av kalsium og magnesium, medan gras, halvgras og urter har gode vilkår
her. Grasmyrene er derfor mykje meir artsrike enn mosemyrene og har
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større næringsinnhald. Omdanninga av planterestane går derfor snøggare
og kvaliteten på torva blir dermed også betre. Dette gjeld særleg den delen
av myra som er danna i vatn, der flyteplanter, algar og grønske har sokke
ned og danna gytje på botnen. Torv som er danna på denne måten blir
mørk på let, mestan svart når ho tørker, har stor brennverdi og var mylge
omtykt som brensel.
Skogsmyrene er også artsrike og gir derfor også god brenntorv. Men
stort innslag av røter og trestammer i slik myr, gjer den plundersam å
utvinna og den var derfor mindre populær som torvmyr. Mange stader
gjekk slik myr under namn av pinnemyr på grunn av det store innslaget av
vedpinnar og trevirke i torva. Store tyrirøter og godt bevarte furustokkar
som ein ofte fann i myrene, vitnar om at det i gammal tid var furuskog
også på Grytøya.
Opplegg og organisering av torvinga
Når ei ny myr skulle takast i bruk til torving, var det oftast behov for
drenering eller uttapping av vatn. Dette var heilt nødvendig når ein skulle
tappa ut ei tjørn til ny torvmyr, men det kunne og vera nødvendig på myrer
med fastare grunn. Ofte gjekk det ein liten bekk eller eit bekkesik gjennom
myra, og det var då vanleg å legga utløpet etter desse. Denne renna gjekk
ofte under namn av djupålen, eit uttrykk som er henta frå fiskaryrket som
namn på djupaste renna på havbotnen. Var det litt skrånande terreng,
sørga ein alltid for å starta frå nerkanten av myra, slik at ein vart kvitt
vatnet. Ein måtte og ordna seg slik at ein hadde fri tilgang til tørkeplassen
som oftast låg utanfor
sjølve myra. Den ideelle
tørkeplassen var berggrunn
'"'med ei tynn lyngtorve oppå.
I alle tilfelle var det viktig
med eit samordna opplegg
slik at grannane ikkje øydela
for kvarandre. Når opplegget
var klart, måtte ein så rydda
seg ein såkalla torvbenk, det
vil seie eit lite areal der torva
skulle stikkast ut. Ein måtte
då fjerna den øvste floa av
myra som består av uferdig
mosemyr med lite omdanna
planterestar. Det første året
Fig. l. Situasjonsbilde frå torvinga slik
måtte denne overflatetorva
ho vart praktisert på Grytøya. Teikning
trillast
bort for å rydda
av Leidulf Olsrud som velviljug har lånt
arbeidsplassen. I seinare år
ut teikningane i artikkelen.
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Fig. 2. Gamle stikkarspader
frå Lundenes. Legg merke til
korleis bladet på den eldste
spaden er nedslipt etter lang
tids bruk. Foto: LeidulfO!srud.

kunne ein derimot berre hiva den ned i
gropa frå førre året. Når mosetorvlaget
var fjerna og ein kom ned på brukbar
torvkvalitet, kunne ein så taka til med
sjølve torvskjeringa eller torvspainga
som vi sa. Den beste torva låg i dei
underste torvlaga, og det var derfor viktig
å komma heilt til botnen utan å bli hindra
av vatn som etter kvart ville samla seg
nede i gropa, eller torvdammen som vi
sa. Uttrykket vitnar om at det som regel
stod vatn nede i torvgropa. Når torvinga
var over, var det vanleg å demme opp
vatnet så høgt ein kunne for å hindra at
myra botnfraus om vinteren. Det ville
øydelegga torva i framkanten av banken
og dessutan forsinka teleløysinga om
våren.
Til torvspainga måtte ein ha
spesialreiskap (sjå Fig. l). Det var vanleg
at ein først skar ut firkanta torvstykke
på om lag 22 x 22 x 25 cm storleik som
gjekk under namn av torvlomp. Til dette
brukte ein den såkalla lomparspaden som
hadde eit rektangulært blad med storleik
på ca. 20 x 25 cm på eit rett spadeskaft.
Arbeidsmåten var at ein først stakk eit
langsgåande snitt i lengderetninga av
torvpallen, drygt 20 cm inn frå kanten
av torvbenken. Deretter stakk ein ut den
enkelte lompen på tvers av lengderetninga.
Ein trødde spaden ned i heile bladet si
lengde, og drog så spadeskaftet åt seg
slik at lompen brotna av nede langsetter
lagdelinga i myra (Fig. l). Lompen vart
så kasta opp på damkanten med høygaffel
og trilla ut på tørkeplassen og lagt i rader
med ein avstand på ei knapp lompelengd
i kvar retning. Lompen måtte ikkje
legges tettare enn at han dekte om lag
Fig. 3. Sundstikking av lampen med
slikkarspade. Teikning av Leidu/f0/srud
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halve tørkearealet, slik at det vart plass til å røyse torva. Etter 3-4 dagar
på tørkeplassen, vart lompen stukken i skiver på om lag 5 cm tjukkleik
langs etter lagdelinga i lompen (Fig. 2). Til dette brukte ein den spesielle
stikkarspaden som måtte vera skarpslipt rundt heile kanten slik at han
var lett å skjera med (Fig. 3). Eg kan elles nemne at i eldre tid og heilt
opp til den første tida eg var med og torva, var det ikkje vanleg å skjera
lomp, men å stikka ut den enkelte torva nede i dammen og hiva ho opp
på darnkanten med stikkarspaden. Ein skar då først torvsøylene laus på
sidene før ein skar ut den enkelte torva med eit horisontalt stikk etter
lagdelinga i myra. Til dette arbeidet var stikkarspaden suveren og heilt
uunnverleg.
Det var tungt arbeid å stikka og hiva opp lompen. Det var derfor
vanleg at det var «sjølen» på garden eller ein annan vaksen som stod for
dette. Det var særleg når torvdammen var djup at dette var tungt arbeid
som kravde god arbeidsteknikk. Først måtte ein stikka inn høygaffelen
frå enden av lompen slik at han var i god balanse på gaffelen. Ein stod
gjeme med ryggen halvveges mot torvbenken og heiv så lompen opp over
hovudet samtidig som ein vreid på kroppen slik at lompen vart snudd
og landa bak ryggen oppe på darnkanten. Det heile kunne minne litt om
rørslene til ein stavhoppar som snur og svingar seg over lista. Men når
dammen hadde 10-12 flør med lomp og var to-tre meter djup, hende det
at ein tok opplempinga i to trinn. Ein sette då att ein del av torvbenken
halvveges nede i myra, og kasta først lompen opp dit før ein så heiv han
vidare opp på darnkanten.
Elles var det alltid viktig å hindra vatnet i å komme inn i dammen.
Myrene var til vanleg vassmetta slik at det etter kvart seig inn litt vatn i
dammen, men særleg vanskeleg var det på myrer der det ikkje var mogleg
å grøfta ut vatnet. Det ville da stå vatn i dammen frå fjorårets torving
som ein måtte halda ute. Under slike tilhøve var det nødvendig å setta att
framkanten av torvbenken som demme når ein kom ned til vassnivået.
Vasstrykket var stort slik at ein også ofte måtte setta att ein støttemur på
tvers i dammen for å halda imot. Medan den øvste floa i demmet oftast var
berre ein lomp brei, var det naudsynt å gjera han eit par lompar brei når
ein kom djupare ned. Ettersom den beste torva var i botnen av myra, vart
ein freista til å halda på så lenge som mogleg for å berga mest mogleg av
den verdfulle botntorva. Det var då viktig å fylgja nøye med om demninga
byrja å gje etter, slik at stikkaren kunne berga seg og reiskapen opp i tide.
Som regel slutta ein medan leiken var god, så eg høyrde aldri om at det
gjekk gale.
Trillinga av lompen ut på tørkeplassen var det oftast gutungar som stod
for. Det kunne vera tungt arbeid ettersom grunnen oftast var mjuk og blaut.
Det var derfor vanleg å legga ut bordbitar til ei såkalla vandring til å trilla
på. Trillebåra var heimgjort og oftast laga av to bøygde bjørkestrangar
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som det var spikra bordfjøler
tversover på til eit lite
lasteplan. Framme mot det
jamskodde hjulet var det sett
på ein loddrett bordvegg for
å hindra at lompen skulle gli
framover under transporten
(sjå Fig. l). Ettersom
hjulet stod heilt framme på
doningen, fekk ein heile
tyngda av lasset på armane
under trillinga. Til å lessa
lompen av og på brukte ein
ei vanleg møkkergreip. Etter
at lompen var sundstukken
Fig. 4. Røysing av torva var det ofte
var det vanleg å la torva
kvinnfolka som stod for.
ligga og tørka ei par dagar
Teikning av Leidu!JO!srud.
før ho skulle røysast. Dette
var det ofte kvinnfolka som
stod for (Fig. 4). Dei oppskome torvskivene vart då sett på kant, enten to
og to mot kvarandre, eller i rader i fiskebeinmønster slik at torvene stødde
kvarandre i opprett stilling. Dette ekstraarbeidet vart det i mi tid slutt på,
slik at torva berre vart liggande til tørk slik ho låg etter sundstikkinga.
Dette ga sjølvsagt dårlegare tørketilhøve, men viste seg likevel å gå bra
ettersom torva seinare på sommaren vart rauka opp i små seter eller muar
(å mua torva som vi sa). Den halvtørre torva vart då lagt opp i små haugar
med avkorta kjegleform. I det nedste omfaret vart torva sett på kant i ein
sirkel med diameter på 50 til 60 cm. Vidare oppover vart torva lagt på
flasken i stadig mindre krinsar til ein til slutt kneip omfaret heilt i hop
med ei enkelt torv på toppen. På denne måten vart muen innhol som ein
kvelvd kaffikopp. Under heile prosessen sørga ein for å legga torva med
god avstand slik at det vart god gjennomlufting og gode tørkeforhold.
Til slutt vart så torva tatt inn i torvsjåar eller sett opp i torvæeter eller
storsæter på ettersommaren. Til å bera i hop torva var det vanleg å bruka
enkle berebårer som to personar brukte i lag. Torvsæta var bygd opp etter
same prinsipp som muane, men var mykje større og meir omhyggeleg
tillaga. Diameteren på sæta var oftast kring 2,5 -3 meter, og høgda noka
større slik at ein laut bruka stige for å legga opp den øvste halvdelen. I
botnen vart det først lagt ein vedsto! av tynne bjørkestrangar og bjørkeris,
slik at sæta stod på tørt underlag. Sjølve oppiegginga av sæta var fagarbeid
som vart tatt hand om av «sjølen» eller ein annan erfaren mann. Heilt frå
botnen vart det omhyggeleg mura opp ein sirkelrund krins av rettkanta
og stødige torver som og skulle vera av god torvkvalitet av di slik torv
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er innsett med voksliknande stoff som hindrar at torva syg til seg vatn.
Medan torvene i muane skulle ligga med god avstand, vart dei her lagt
tett saman for å hindra at vatn og snø skulle driva inn. Vidare skulle alle
torvene i dette ytste laget ligga litt på skrå med helling utover og med
kuven opp slik at vatnet best mogleg kunne renna av. I store sæter var
det vanleg med to krinsar med torv i ytterveggen som her og der vart
armert med lauvkvistar som ein kalla kjøm/a. Desse tok ein med heim
om vinteren og ga som for til sauane. Innanfor vart seta etter kvart fylt
opp med små og ujamn torv slik at sæta vart kompakt og stødig. For å gje
best mogleg avrenning av regnvatnet, sørga ein for at ytterveggan i seta
skrådde litt utover den første halvannan meteren frå grunnen. Deretter
kneip ein så gradvis i hop omfara i sæta slik at ho fekk ein fin avrunding
mot toppen. Denne vart ofte tildekt med eit par oppspretta salpetersekkar
som vart surra fast og halde på plass med ein flatvoren stein aller øvst.
Det var reint utruleg kor tørr og fin torva heldt seg gjennom hausten og
vinteren i ei storsæte som var rett lagt opp på denne måten. Sjølv om torva
i det ytste laget mot vest og nordvest kunne vera dekt av snø og is, var
torva heilt knusktørr inni sæta.
Det beste var sjølvsagt å ha torvskjå å legga torva inn i om hausten.
På større myrer som var i bruk over lengre tid var det derfor vanleg med
slike skjåar. Dei gamle torvskjåane var verkelege døme på nøysemd og
evne til å nytta enkle byggemateriale som ein kunne finna på staden. Ofte
var sjølve grinda hogge i hop av bjørkestrangar som var festa saman med
sterke trenaglar av bjørk. Skjeltrane var ofte fletta saman av fleire lag
med bjørkeris og tynne greiner, kanskje med nokre bordfjøler utanpå
på den sida der veret stod hardast på. Røstet på lesida var utan vegg,
slik at det var lettvint å få torva inn og ut av skjåen. Til tak vart nytta
nokolunde rette bjørkestrangar som var lagt ganske tett saman med
bjørkeris og bjørkenever oppå. På toppen av dette var det så lagt eit lag
med lyngtorv som vart flådd av berget på tørkeplassen. Til slutt vart det
sett på kraftige bardunar av tjukk ståltråd for å sikra at skjåen ikkje skulle
bli tatt av vinterstormane. Eg kjenner til fleire døme på at slike skjåar
kunne vera i bruk og bli ståande i over eit halvt hundre år. Etter kvart
vart torvskjåane bygd etter meir moderne prinsipp, og særleg vart det
mykje brukt bølgjeblekk til tak og veggar. Problemet med dette var berre
at blekkplatene var utsette for storm og uver og rett som det var vart rivne
av og kasta av garde og krølla saman av nordvesten. Det vart og ofte
nytta gamle nordlandsbåtar til torvskjåar, og det var mange treroringar
og halvfjerderømmingar som endte sine dagar som torvskjå når dei ikkje
lenger var brukande på sjøen. Atterenden vart då kappa av bak spantet
ved attertofta og framparten kjørt på torvhågen på vinterføre. Der vart
han kvelvt rundt og rigga opp slik at han kvilte på framstamnen og nokre
stolpar som vart sette opp og festa langs sidene og i bakenden. Når så
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restane av bakskotten og nokre andre fjølbitar vart sette opp langs sidene
til vern mot regn og snø, vart dette framifrå torvskjåar som ein ennå kan
finna restane av på gamle torvmyrer.

{
l

Torvmyrer på Inner-Gryta
Kvar grend hadde sine eigne torvmyrer og kvar gard sine eigne torvteigar.
I mange grender var der fleire myrer i bruk. Først tok ein dei som låg
nærast gardane. Desse låg ofte heilt ned mot utmarkgjerdet og vart rekna
som såkalla heimeutmark. Når desse myrene var utspadde, vart dei ofte
tatt inn til innmark og dyrka opp. Ein måtte då taka i bruk myrer som
låg lenger opp i marka, og med åra vart det såleis stadig lenger veg til
torvmyrene.
På Vaskinn var det Trollmyra og Skarmyra som først vart tatt i bruk.
Begge låg heilt ned mot gardane og var typisk heimeutmark. Trollmyra
låg under Nattmålsåsen og grensa på austsida mot Liskogen, medan
Skarmyra låg i skaret bakom Varden i grensa mot Varmedal. Begge var
sigevassmyrer med rik vegetasjon og god brenntorv, og begge var grunne
myrer med berre 2-4 lompar i djupna. Desse myrene vart utstukne mot
slutten av 1930-åra, og det vart då i ein kort periode tatt torv på Svean,
ei lita myr som ligg i eit djupt søkk i berga ut mot Hallevika. Like før
krigen tok dei så i bruk Geitbakkmyra som ligg langt oppe i marka, nesten
oppe under Storfjellet. Det var ei tjørn i nordenden av myra, og gamle
folk kunne fortelja at i eldre tid hadde lomen reir der. Det var god torv i
myra og god og høveleg tørkeplass på alle sider. Det vart funne fleire godt
bevarte tyrirøter og furustokkar i myra. Geitbakkmyra er ei ganske stor
myr og på det meste var det 3 torvskjåar på myra. Her vart det torva så
lenge det var vanleg å spa torv på Grytøya. Siste året det vart torva her var
i 1960. Då var kanskje halvparten av torva endå att.
I Varmedal var det Stormyra som vart brukt til torvmyr. Det er ei stor
og romsleg myr med god torvkvalitet i rimeleg avstand frå gardane.
Volumet av torv var og så stor at det aldri vart naudsynt å flytta til andre
myrer. Det er to små tjørner på myra, og dette førte til at det ofte var
vanskeleg å få tatt ut torva heilt til botnen. Eit særleg problem var at det
nokre stader var horisontale lommer med vatn som stod i direkte samband
med tjørnene, slik at ein rett som det var kunne få vatn nedanfrå og rett
opp i dammen når ein stod og lompa. Med den langvarige bruken av
myra, hadde alle gardsbruka i Varmedal torvskjå på Stormyra. Det var og
andre gode torvmyrer i Varmedalsmarka, m.a. Skjellsteinrnyra på grensa
mot Bjørnerå, men her var det berre Simon og Jon Johansen frå Ner-Forr
som torva i nokre år etter at gardane der vart torvlause.
På Bjørnerå vart det og i førstninga stukke torv i heimeutmarka, rett
oppe på bakken ovanfor husa på begge sider av elva. Der var det tjukk
og vasstett aurhelle i grunnen som gjorde at det samla seg nok regn- og
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sigevatn til at det vart danna eit relativt tynt lag med god torv. Denne
torva vart snart brukt opp, og på begge sider av elva er dette området for
lengst dyrka opp. Etter dette vart Skjellsteinmyra den viktigaste torvmyra
for gardane på Ytre Bjørnerå. Dette er ei typisk sigevassmyr med slak
halling frå midten både austover og vestover. Midt oppe på vasskjellet
ligg skjellsteinen mot Varmedal som har gitt namnet på myra. Det er
ei djup myr med framifrå torvkvalitet. På grunn av det slakt skrånande
terrenget var det lett å bli kvitt vatnet der, slik at dei fleste kunne ta torva
ut nede i dammen og trilla ho ut til tørkeplass på sidene. Men det var
nokon som valde å kasta opp lompen og tørka torva oppe på damkanten.
Skjellsteinmyra var lenge i bruk, men på Bjørnerå-sida var ho for det
meste utstukken før det vart slutt med torvinga. Det var derfor eit par andre
myrer som og var i bruk, på Stillebakkan og Lynghågen, som begge ligg
ved Lynghågbekken lenger oppe i marka. Begge desse var ganske grunne
myrer med framifrå torvkvalitet. På indre Bjørnerå torva dei først ei tid
i myrene på Bjerjen og i Torvholtmyra-myra før dei flytta til Justemyra
som ligg lenger oppe mot Bjørnerådalen. Medan torva på Bjerjen var av
middelmåtig kvalitet, var det førsteklasses torv i den skrånande Justemyra
som er ei typisk sigevassmyr. Her vart det torva så lenge det var vanleg å
stikka torv på gardane.
På Ner-Forr vart dei tidleg torvlause etter at Forrsmyra tidleg var
utstukken. Dette var ei typisk heimeutmark som låg særs lagleg til rett
ovanfor gardane. Men her var det mange gardar som sokna til myra, som
snøgt skrumpa inn, og alt tidleg på 1920-talet var myra så godt som tømd.
Ettersom det var ra andre myrer i marka, fekk ein her eit døme på kor
viktig brenntorva var i det daglege hushaldet og kor stor innsats ein var
villig til å setta inn for å skaffa seg torv. Ein prøvde først i myra oppunder
Justan, som ligg nesten oppunder fjellfoten, langt oppe i marka. Men der
var det både lite og dårleg torv medan vegen var lang og bratt, så det
vart inga løysing på problemet. I neste omgang sette dei då i gang med
å drenera ut Nøkkevatnet som låg i Nøkkevass-skaret mellom Brattåsen
og Rødhamran. Det var kring 1925 at dette vart gjort. Det vesle vatnet
eller tjørna vart tappa heilt ned, og på botnen fann dei førsteklasses torv.
Ettersom terrenget vart bratt og ulendt ned til gardane, vart det og sett opp
løypestreng frå Nøkkevasshågen og ned på Einebakkan dit torva vart send
ned i sekkar. Derifrå var det kort og grei vinterveg ned til garden. Alt dette
strevet viser kor høgt brenntorva var verdsett på denne tida. Her kan ein
trygt seie at torva varma mange gonger før ho kom i omnen! Men myra
var ikkje stor, så etter ein tiårs-periode var myra utspadd og gardane på
Ner-Forr vart på nytt torvlause.
På Øver-Forr starta dei først med å taka ut torv i myra rett bak haugen
ovanfor husa på grensa mot Lundenes. Denne myra gjekk under namn av
Lundnesmyra. Dette var ei lita myr med torv av varierande kvalitet, så
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aktiviteten her vart heller kortvarig. Etter dette flytta dei til Lomsmyra,
som var den viktigaste torvmyra på Øver-Forr. Her var det og opphaveleg
eit vatn, Lomsvatnet, som vart tappa ned i tida rundt første verdskrigen.
Dette vatnet var monaleg større enn Nøkkevatnet, så her var det rikeleg
med torv i lang tid. Kvaliteten var og av første klasse, og Lomsmyra var
i det heile ei lettdriven og bra myr på alle måtar. Etter at ein vart kvitt
vatnet, kunne ein på lettvint vis taka ut lompen rett ned i dammen og
tørka torva der og på skråningane rundt. Det var og greitt å ra heim torva
frå Lomsmyra, då det etter nokre år vart bygd god køyreveg over Laåsan.
Dessutan vart det og stukke noko torv i Laåsmyra, som ligg rett vest for
det store plantefeltet på Midtre Laåsan. Også her var det framifrå god
brenntorv.
På Lundenes hadde dei mange torvmyrer. Heimemyra her var den
store Lundnesmyra ved grensa mot Forr. Lokalt i grenda gjekk denne
oftast berre under namn av Torvhågen, samtidig som ein skilde mellom
Ytterhågen og Nerhågen. Den førstnemnde grensa opp mot kjerkegarden
og grusholla under Åsen, medan den andre låg lenger ned mot dei ytste
husa i grenda. Eit kart som var tilrettelagt ved «Udskiftning av Lundenes
Hjemmeudmark og Brændetorvmyrer» ved Tromsø Amt i 1870, viser
området i detalj. Det har påskrifta «Brændetorvmyrene m m til Gaarden
Lundenes Matr nr 36 Trondenes Tinglag, Senjen og Troms Fogderi».
Kartet viser dei ulike gardsteigane etter utskiftinga i 1891. Til skilnad frå
det som var vanleg praksis, vart ikkje berre torva, men og sjølve grunnen
skylddelt ved dette utskiftet, truleg av di dette var såkalla heimeutmark.
I denne myra vart det funne fleire furustokkar og grove tyrirøter, enkelte
av dei med spor av øksehogg. Kvaliteten på torva i myra var elles nokså
varierande, frå svarttorv til simpel mosetorv. På nokre gardar var myra
i bruk så lenge at eg som unggut sjølv var med å trilla torv der for fem
kroner dagen.
Etter førre århundreskifte, var det elles fleire som tok til å torva på
Helsingbakkan lenger nord under Åsen og i andre myrer oppe på Åsen.
Sveinslimyra, som ligg rett bak åsryggen oppfor Sveinslia, var den første
av desse som vart tatt i bruk. Seinare følgde myrene i Kvesmeskaret
ovanfor Sveinslimyra og dei to myrene på Hestholla og Øverhestholla.
Den siste ligg nesten på toppen av Åsen, om lag 150 m over havet. På
Hestholla tok torvinga til kring 1920 og heldt fram heilt til 1960, som
var siste året det vart torva der. Då var det og slutt med torvinga på andre
myrer i grenda og. I nerkanten mot kanten av Åsen var myra berre eit par
lompar djup, men djupna etter kvart innover i myra slik at ho var om lag
tre meter djup på slutten. Torva på Hestholla var av aller beste kvalitet,
svart og steinhard når ho vart tørka.
Av særskild interesse er at det i 1930 vart funne ein uthola stokkebåt i
myra på Hestholla. Det var mangeårig ordførar i Trondenes, Johan Heide,
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som fann båten under torvinga der. Båten låg om lag ein meter nede i
myra, som var nesten tre meter djup på staden. Båten var solid og såg
såpass bra ut at han berre vart lagt opp på damkanten til tørk. Om hausten
vart han så røyst opp mot ei torvesæta og køyrd heim på vinterføre, og
sommaren etter sendt til Tromsø Museum, der han finst i dag. Ei om lag
meterlang padleåre som vart funnen i myra på naboteigen, var derimot i
så dårleg forfatning at ho berre smuldra opp til flis etter at ho kom opp
i lufta. Stokkebåten er grovt tilhogd og uthola med metalløks av ein
kraftig furustokk. Baugen er lett tilspissa medan atterenden er heilt tverr.
Utvendig er båten 310 cm lang og 40 cm brei, medan innvendig lengd og
breidd 'er 245 og 32 cm. Båten skal nå vera datert ved Tromsø Museum,
men resultatet er ikkje gjort kjend. Det ryktes likevel at han skal vera om
lag 2000 år gamal. Med tanke på at nordlendingane for 2000 år sidan alt
hadde bygd klinkabåtar i lengre tid, kan denne alderen verka forbausande
låg. Men i fylgje ekspertar på området, er det m.a. i dei baltiske landa
ganske vanleg å finna jamgamle stokkebåtar og klinka båtar om kvarandre
frå same tidsrom. Grunnen skal vera at desse båtane hadde heilt ulike
bruksområde. Men kva skulle dei med båt på Hestholla, kan ein spørja.
Staden ligg høgJ over den såkalla marine grensa i området, og det synest
heller ikkje å ha vore noko vatn der til å bruka båt i.
No er dei utspadde torvmyrene på Grytøya i ferd med å gro igjen med
skog, og torvbenkane i dei gamle myrene er sundfrosne og jamna ut, slik
at det berre er små myrhol igjen av dei gamle torvdammane. Berre tuftene
etter dei gamle torvskjåane står att som konkrete minne om tida som var.
Torvinga, som i ein relativt kort periode på om lag 150 år var ein viktig del
av det nordnorske sjølvbergings-hushaldet, er no historie. Men torva er
ein fornybar ressurs som langsamt bygger seg opp att, alt medan torvmose
og andre myrplanter veks opp og rotnar ned att i ein æveleg rundgang.
Kjelder.
Asbjørnsen, P. C. 1868. Torv og Torvdrift. (Utgitt efter Foranstaltning
av den Kongelige Norske Regjerings Departement for det Indre). P. F.
Steensballe, Christiania.
Olsrud, L. Personleg informasjon om stokkebåten på Hestholla og
jordskiftekartet over Lundnesmyra.
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Landkorn- eller Landkam-?
av Finn Myrvang
Lokalitetar med namn der førsteleddet lyder Landkorn- el.l. har i
utgangspunktet tidt med landingsplassar å gjere: Landkornberget gnr. 147
på Inga i Måsøy gl. hd. var før skrive Landkonberget, men sagt Landkom
og i folketeljinga 1910 skrive Landkornberg. Rygh seier: «Berget er en
bekvern Landingsplads, og der er er en udmerket Baadhavn» (NG 18: 163).
Lokalkart og oversynsfoto tyder på at det høvde å lende både på austsida
og vestsida, med små farkostar. År 2016 fortel Wikipedia:
«I gamle dager var hollandske hvalfangere stasjonert i Mafjorden.
Det var også fiskevær på Ingøya med sjøsamiske bosettere, og danske
embedsmenn var også representert. Man kan derfor si at det er et genetisk
mangfald i europeisk målestokk på øya. I 1530 bodde det om lag 360
mennesker på Ingøy. 300 var bosatt på Inga, 60 på Gåsnes. - I dag bor det
mest nordmenn på Ingøy, hjulpet av finlendere, baltere og nordlendinger
med plass på fiskebåt. Disse leverer fangstene sine på fiskemottaket som
heter Ingøy Fisk.. »
Landkornberget i Lebesby ligg på Skjøtningberg, no med molo, på
vestsida av ei stor sandvik; samisk namneform Loa±konbakte (Qvigstad
1938:37). På austsida av sandvika ligg Russekeila. Landkornberget synest
å vere namnet på ein del av stranda utom dette gamle fiskeværet, som
skal ha hatt så mykje som ca. 250 værmenn alt på 1400-talet. Her, som på
andre verharde utrorsplassar, vart nordlandsbåtane sette opp i dårleg ver.
Det vart det naturlegvis slutt på då motorbåtane kom.
Namnet Skytning- eller Skjøtningberg kunne, i samsvar med talrike
skriveformer frå 1500- og dels frå 1600-talet, snarare skrivast Skytting- og
Skjøttingberg. På Ortelius' kart frå 1570 står Skittunsberg, hos Mercator
Scittungberg i 1595, + Schuttingenberg (Sanson 1668), Schuttinberg
(Bowen 1791). Tvilsam er tolkinga skytningr «samanskotslag, gilde»
(NG), meir truverdig er ei avleiing til gno. skuta v. «skyte fram, henge
utover», t.d. skuta yfir fram sj6inn. Det høver for fjellsida vestom været
og til dels for austsida med, merk gno. skuti og nyno. skut i just den slags
tyding.
Lankonbåen ligg rett nord for den opne heimevika i Makkaur i Båtsfjord.
Her er verhardt, også til Finnmark å vere, og uråd å lende i dårleg ver.
Busetnaden var likevel gammal, frå 1500-talet iallfall, og båtane måtte
dei sette opp. Uvisst er om det kan ha skjedd på den langgrunne stranda
rett sør for Lankonbåen.
Landkornhella i Berg synest vere eit merke for !endinga Landkomkeila
like synnafor. Berit Sivertsen i Mefjordvær har med gamle fiskarar som
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