Historisk vandring: Å følgje den gamle ferdslevegen
mellom Sivle gard og husmannsplassen Nåli er ei stor
naturoppleving.

I diktarspor
Randi Engelsen Eide kallar Stalheim indrefileten i Voss
kommune. Etter eit besøk på garden hennar, Sivle, kan ein
ikkje gjere anna enn å seie seg einig.
Tekst og foto: Irene R. Mjelde

S

tor kunst spring ut av liding, seiest det. Slik
kan det og ha vore for diktaren Per Sivle (biletet). Saknet etter mora, som døydde då Per
berre var to og eit halvt år, førte til at han som
20-åring opna for skrivetrongen med utkastet
til det som skulle bli ein av Noregs største songskattar gjennom tida:
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Den fyrste song eg høyra fekk,
Var mor sin song ved vogga,
Dei mjuke ord til hjarta gjekk,
Dei kunne gråten stogga.

blir sagt at han kunne lese allereie som treåring. I slutten av
tenåra fekk han meslingar, det dei i dei dagar kalla «kregdo»,
noko som gjekk sterkt ut over synet hans. Etter dette sleit han
ofte med hovudverk og tungsinn.
Det litterære gjennombrotet kom då unge Sivle var elev ved
Askov folkehøgskule i Danmark. Her møtte han og ho som
skulle bli kona hans, fornemme Wenche von der Lippe Nilsen
frå Bergen. Saman fekk dei dottera Susanna, til dagleg kalla
Sussi. Den positive vendinga i livet var likevel ikkje nok til å
jage vekk tunge tankar som i periodar hang som ei mare over
Per, og 6. september 1904 tok han sitt eige liv, berre 47 år
gamal.

PER SIVLE VART FØDD I FLÅM I 1857, som tvilling. Det andre spedbarnet var dødfødd. Det var også dei to neste tvillingpara mor hans fødde dei påfølgande åra, og fem dagar
etter siste barnefødselen døydde også mor Susanna. Far Eirik
var hestehandlar og driftekar, og mykje på reisefot. Difor budde vesle Per dei første barneåra hos ulike slektningar, før han
som seksåring hamna hos Botolv og Brytteva på Brekke gard,
nabogarden til Sivle.
Det viste seg tidlig at vesle Per var særs skuleflink, og det

DET ER OFTE ELDSJELENE som vernar om Noregs kulturhistoriske skattar, og ei av dei er Randi Engelsen Eide. Ho er
tipp-tippoldebarn av Per Sivle sin onkel Sjur. Og sidan ho i
2004 overtok den historierike eigedomen av mor si og søskena hennar, er det ho og familien hennar som har drive Sivle
gard.
– Det var mykje å ta tak i. Husa trong omfattande rehabilitering, og beitemarker var gjengrodde, mimrar Randi der ho
sit med kaffikoppen i det velstelte, haustpynta tunet, 430 meter over havet.
U
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SIVLE GARD
** Ligg på Stalheim, i Voss kommune, Hordaland.
** Garden til Sivle-slekta, og eit aktivt minnesmerke om diktaren Per
Sivle. Nokre av hans mest kjende verk er «Den fyrste song», «Lerka»,
og soga «Berre ein hund».
** Garden blir driven økologisk.
** Gardsfrua serverer kortreist lunsj og middag på bestilling i vår-,
sommar- og haustmånadane.

REISEGUIDE
Med bil: Følg skilt til Stalheim hotell, køyr forbi, og vidare på grusvegen
opp til venstre. Etter nokre minuttar ser du skilt mot Sivle gard.
Køyredistanse: Frå Stavanger er ca 295 km, frå Bergen 135 km, frå Førde
165 km, og frå Ålesund 309 km.
Næraste flyplass: Flesland lufthamn, Bergen.

ANDRE ATTRAKSJONAR I OMRÅDET
** Stalheim hotell. Privat museum - Fuglehaugen.
** Stalheimskleiva, Nord-Europas brattaste vegstrekning.
** Traktorsafari.
** Gamle postvegen Stalheim - Haugsvik.
** Brekkedalen – Stølsområde og utgangspunkt for fine fjellturar.
** Jordalen – Ulike toppturar.
** Ulike andre merka fotturar i området.
** Mor si grav – grava til Susanna Sivle, på gamle Oppheim kyrkjegard.
** Voss klatrepark.
** Padling og fjordcruise m.m. på Nærøyfjorden.

Gardeigar: Randi Engelsen Eide
trivst godt på garden mellom
steile fjell på Stalheim. No er det
ho som held taumane i forfedrane
sitt livsverk.
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Turistar: Sjukepleiarane Veronica Åsgård og Guri Storeide har hatt ein avstikkar til Nåli på veg heim frå ferietur.

No er det ikkje mykje som lenger minner om stoda den gongen. Bygningane rundt oss står som restaurerte, historiske
perler, og 80 sauer og ein hest beitar fredeleg i framleis eirgrøne seinhausts-lier.

Sivle var det ikkje tvil i sjela mi. Kontakten med dyra gjev meg
utruleg mykje, og eg sprudlar over av energi av alle superlativa som haglar frå gjestar, eller dei som berre vandrar gjennom tunet.

– FORELDRA MINE VISSTE KOR MYKJE ARBEID eg tok på
meg, og åtvara meg etter beste evne. Men dette var noko eg
verkeleg hadde lyst til å gjere.
Akkurat som Per, var Randi ein hyppig gjest hos besteforeldra sine på Sivle gard i oppveksten. Dei to forgjengarane
hennar delte til og med same namn som besteforeldra til
diktarspira. Heimevand og lærevillig dilta veslejenta i hælane
på bestemor Brita og bestefar Hans, og allereie som 14-åring
var ho ei av budeiene på ein fellesstøl med 64 mjølkekyr.
– Heilt sidan den sommaren har eg kjent på at dette er det
verkelege livet, og då tilbodet kom om å overta garden på

DET ER IKKJE NOKO LETTSTELT GARDSOMRÅDE Randi
har tatt på seg å forvalte. Ovanfor oss kling det i sauebjøller
frå bratta, og nedom garden er naturen endå meir steil. Her
klamrar haustfarga rogn og bjørk seg fast der dei klarar, og
den vassfulle Sivlefossen som buldrar i fritt fall er berre synleg frå nedsida. Utsikta tar nesten pusten frå ein, og det er
ikkje vanskeleg å skjøne strålande, nesten vantru, turistar
som særleg i sommarmånadane kjem vandrande i hopetal.
– Det blir mykje «Oaaaooo!» når amerikanarane kjem på
besøk, ler gardsfrua.
– Først på grunn av utsikta, og så når dei får koma inn i Gamlastovo og får servering.
U

Ro: Langs den to kilometer lange ferdslevegen er det sett opp
benkar der vandrarar kan nyte den storslagne utsikta. Frå
denne har ein godt overblikk over Stalheim hotell,
Stalheimskleiva og Stalheimsfossen.
10 | Rett Vest • Desember 2015

Rett Vest • Desember 2015 | 11

På beite: «Pirre pirre roooo» kaukar Randi, og sauene kjem villig matmor i møte.

Om turistane vil bli verande her til neste dag, veit Randi råd
med det og. I den nyrestaurerte Kårastovo kan ho tilby sju
overnattingsplasser. Og Bualoftet har fått plass til sanitetsfasilitetar og konferanserom. Sistnemnde med 400 år gamle
øksehogde golvplankar.
– Svært sjarmerande, men akk så ujamt å møblera på, sukkar den historieinteresserte gardbrukaren med eit smil.
Sjølv bur ho nokre kilometer frå Stalheim, der ho arbeider
deltid som rekneskapsførar. I tillegg er femtiåringen særs
kyndig i folkedans, og insisterer på å lære alle barnehageborn
og skuleklassar som vitjar Sivle å dansa til Per Sivle sitt dikt
«Vesle lerka». Korleis rekk ho eigentleg over alt?
– Eg har ein ivrig gardsdreng i far min, skryt Randi.
– Han plar seie at han er fødd lat, men at han aldri har fått
tid til å praktisere det. Og mannen min, Erik, er ein nevenyttig kar som har stått for mesteparten av restaureringsarbeidet. Eg kunne ikkje tatt på meg denne gardsdrifta utan hjelpa
frå han og resten av familien, konstaterer gardsfrua. Før ho
smilande understrekar:
– Men det er eg som er bonden.
ME REISER OSS FRÅ BENKEN I TUNET og trekkjer inn i
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Gamlastovo. Den vakre, velbrukte steintrappa står slik ho alltid har gjort, og det same gjer det gamle kjøkkenet til bestemora, ei årestove frå 1500-talet med grue midt på golvet og
open åre i taket. Då Randi var lita jente, brukte framleis bestemora flammane til å lage mat til seg og familien, men trass
i sjarmen eignar dette seg lite til Randi sitt formål – og er no
eit rom der gjestar kan forsyne seg av bognande fat med spekemat og andre godsaker frå garden.
Soverommet til besteforeldra har Randi innreia som eit
moderne kjøkken etter mattilsynet sin standard. I sjølve stova benkar me oss rundt eit langbord med freistande sveler og
heimelaga syltetøy i eit utval av jordbær, bringebær, blåbær
og molte. Alt sjølvsagt plukka i nærleiken, og så smakfullt at
det er som om smaksløkane reiser seg og tiggar jublande om
meir.
– Det skal vere noko ekstra over bordsetjinga, og eg dekorerer alltid kuvertane med ein liten kvast av til dømes blåbæreller tytebærlyng. Alt etter kva som finst på tunet eller i naturen rundt.
U

Tresko: Kanskje diktaren sjølv har hatt føtene sine i dette gamle
skotøyet?

Vern: Blotningskrossane som
dekorerer døra inn til den gamle
årestova er måla med blod blanda
med tjøre. Dei skulle halde borte
styggedom og vonde ånder.
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Det same gjeld for maten som Randi serverer. Frå tidleg vår
til godt ut på hausten kan grupper bestilla både lunsj og middag. Grønsakene dei då får på fatet har vakse like utom stovedøra, og fårekjøtet eller hjortesteika som kjem på bordet
har sete på eit dyr som har nytt den same utsikta som gjestane. I tillegg blir måltidet krydra med gardshistoria, samt dikt
og forteljingar, skrivne av Stalheims store diktarson, og lese
av vertinna.
– Eg er opptatt av at alt skal vere ekte, og av god kvalitet.
Ønskjet mitt er at dei gamle husa, naturen og mi formidling
skal gje gjestane mine ei heilt uforgløymeleg, god sanseoppleving.
MANGE SOM VITJAR SIVLE GARD vel å gå den rundt to kilometer lange ferdslevegen mot den gamle husmannsplassen Nåli. Eller «Naole», som Randi seier på sitt kraftige
vossamål.

Ønskjet mitt er at dei gamle husa,
naturen og mi formidling skal gje
gjestane mine ei heilt uforgløymeleg,
god sanseoppleving.
RANDI ENGELSEN EIDE

– God tur, ønskjer far Ingvar når han vinkar oss av garde.
– Fotturistane som kjem tilbake plar å ha stjerner i augo.
Det blir nok ikkje annleis med deg, blunkar han.
Den idylliske skogsstien slyngar seg innimellom kvite bjørkestammer og ut på knausar. Stadig dukkar det opp benkar
som lokkar ein til å stoppe opp og nyte omgjevnadane.
Denne turen er ikkje meint for å vere ei løype for dei
hastige.
Enkelte stader greier ikkje vegetasjonen å skjule kor bratt
her er, og suget stikk i magen når augo søkjer utfor kantane.
Langt der nede i dalbotnen, som små kvite riskorn, går

nabosauene og beitar. Og når eg snur meg og kikar tilbake
mot der me kom frå, ser eg to bussar som sakte snirklar seg
nedover den smale, svingete Stalheimskleiva. I svingen der
utsikta mot Stalheimsfossen er aller best, stoggar dei nokre
titals sekund, før dei igjen held fram køyreturen. Det er med
ærefrykt eg tenkjer at denne stien ein gong var skulevegen til
borna frå Nåli.
NO STÅR BERRE EIN GAMAL GRUNNMUR ATT på den
gamle husmannsplassen. Men omgjevnadane er dei same
som før. Midt imot, på den andre sida av Nærøydalen, stoppar den loddrette bergveggen til Stalheimsnipa blikket. Om
ein studerer det spraglete mønsteret, og myser aldri så lite,
er det fullt mogleg å finne den flygande draken som Randi så
ivrig peikar ut i den 1133 meter høge fjellsida.
Om ein vender seg mot aust, ser ein det same som Per
Sivle må ha sett då han sette seg ned og skreiv den fengslande historia om guten Per og hunden Hal; «Berre ein hund».
Minne frå eigen barndom og mormorfang melder seg der eg
andektig nyt synet av den majestetiske bergveggen. I skinet
frå ei sigande haustsol er det som om heile Jordalsnuten
lyser.
– Fargen kjem av at heile fjellet er av den kvite bergarten
Anortositt. Sivle kalla det Jordbergsnuten, men det er det
same fjellet, slår Randi fast og freistar her å peike ut sjølvaste
drakehola.
– Ser du den grøne treklynga om lag midt i fjellsida? Litt på
skrå mot venstre ovanfor der er hola. Det er til og med sett ut
ein pappdrake der, til glede for dei som vågar seg opp.
Det er med stor innleving og entusiasme gardsfrua formidlar alt som er verd å vite om denne delen av verdsarvområdet.
Staden har vore i slekta hennar i uminnelege tider, og med
respekt og engasjement fortel ho om liv og levesett i eldre
dagar.
Randi Engelsen Eide står stødig på Sivle gard, med den
eine foten i Noregs kulturarv, og den andre i verdsarven. •

jj Matauk i Gamlastovo: Drengen, Ingvar
Engelsen Eide, er å sjå i tunet på Sivle gard kvar
einaste dag. – Det er far min som har æra for
dei gode grønsakene me dyrkar her, skryt
Randi.
j Freistande: Det blir laga mange sveler her
på Sivle gard.
v Vogga: Det er nesten som ein kan høyre mor
sin song frå veggane på Bualoftet.
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