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Hva nå venner av Bjødna-Tore ? 
 
Jeg har altså gjort meg noen tanker om framtiden til Bjødna-Tores Venner (BTV), og 
vil komme innom disse momentene.  
 
 
Litt historikk 
Utfordringen 
Skape en ny visjon for foreningen 
Aktiviteter og prosjekter 
Formidling av prosjektresultater 
BTV rolle 
NB. Aktivisere flere medlemmer - kanskje også  ikkemedlemmer 
Hvordan gjør vi det 
Ambisjoner 
Et veivalg 
 
 
Men først et lite tilbakeblikk 
BTV ble stiftet i juni 2006 etter  forslag fra Asbjørn Simonsen. Hensikten med 
foreningen var å  bygge en organisasjon som skulle gjøre det enklere og tryggere å 
realisere de store planene våre, feiringen av 200-års jubileet for Bjødna-Tores fødsel: 
 
a) slektsstevne i 2010 
b) ny slektsbok 
 
Foreningen ble senere registrert i Brønnøysundregistrene som en ideell 
organisasjon. Etterhvert som Bjødna-Tore prosjektet utviklet seg, viste det seg å 
være et svært nyttig grep for å synliggjøre ansvar og for å få en god økonomistyring.  
Medlemsantallet steg jamt og trutt, foreningen hadde på det meste godt over 500 
medlemmer. Når interessen for foreningen ble så stor, var det selvsagt fordi 
målsettingen med arbeidet var så tydelig og fordi mange følte at dette angikk dem 
selv direkte. Foreningen klarte også via nettstedet Bjødna-Tores Venner å holde 
medlemmer og ikkemedlemmer godt orientert om aktivitetene og framdriften.  
 
Etter 5 intensive arbeidsår var det nokså klart at foreningen skulle trappe ned 
aktiviteten en stund, samtidig var det stor enighet om at foreningen skulle 
videreføres. Slik har det også blitt: ikke på noen måte en sovende forening, men en 
forening hvor relativt få medlemmer har vært aktive i relativt få aktiviteter. Det har 
vært noen turer med variabel oppslutning, noen årsmøter med foredrag, enkelte 
innlegg på nettsiden. Må selvsagt heller ikke glemme at foreningen i 2014 har bidratt 
til realiseringen av to nye bøker: Historien om Slettå-folket og boka om 
kjærlighetsstien mellom Håland og Øvre Espedal.  
 
Nye mål eller langsom død? 
 



Jeg tror at tiden nå er kommet for å se litt nøyere på foreningens framtid. 
Hva skal foreningen holde på med? Skal vi definere noen nye, felles målsettinger, 
eller skal vi fortsette på sparebluss fremdeles? 
 
Jeg tror det kan være fare for at foreningen avgår en stille død hvis vi ikke skaper en 
ny visjon for foreningens arbeid og aktiviteter. Ikke noen stor katastrofe om 
foreningen blir lagt ned, men litt trist dersom det er slik at medlemmene fremdeles 
stiller seg bak formålsparagrafen og ser mening i å jobbe for å følge opp denne.  
 
Først hadde vi 5 strevsomme men feite år med stø kurs mot slektsbok og et maksi-
slektsstevne. En stor suksess! Nå har vi kanskje sovet litt på laurbærene litt for lenge.  
Med 200-års feiringen på god avstand er det kanskje på tide å minne oss selv på 
budskapet formålsparagrafen i foreningens vedtekter § 1. 
 
"Foreningen "Bjødna-Tores venner" er en ideell forening som skal samle inn og 
formidle kunnskap om Bjødna Tores etterslekt samt generell slekts- og kulturhistorie 
knyttet til de indre bygder i Forsand og Gjesdal." 
 
Spørsmålet til oss selv må bli:  
 
Finnes det aktiviteter og prosjekter innenfor denne rammen vi vil arbeide med - og - 
som vi ønsker å ta tak i? Bør vi jobbe fram nye, konkrete målsettinger og definere 
nye, felles prosjekter? Kanskje vi kan lage en ny visjon for foreningen? 
 
Like etter jul hadde jeg noen samtaler med gode bjødnavenner om spørsmålet - hva 
nå?  Med utgangspunkt i disse samtalene har jeg da satt meg ned og forsøkt å fram 
prosjekter og arbeidsoppgaver jeg tror kan være interessante for foreningen, og også 
forsøkt å konkretisere innholdet i noen grad. I alt har jeg listet opp 24 veldig 
forskjellige prosjekter, hvor mange både bør og kan splittes opp i underprosjekter. 
Noen av disse er store og krevende, andre er avgrensede og særlig kompetanse er 
ikke nødvendig. Noen av prosjektene er av mer praktisk art, andre kan kalles mer 
teoretiske. Dere vil skjønne hva jeg mener! Men felles for alle prosjektideene er at de 
støtter opp under foreningens formålsparagraf. 
 
Jeg skal referere noen av prosjektene straks, men vil be forsamlingen tenke 
igjennom følgende spørsmål underveis: 
 
Har vi lyst å jobbe med noe av dette? 
Hvem skal i så fall gjøre en jobb? Kan og vil jeg bidra på noe her? 
Og hva er rollen til BTV ved oppfølgingen av en ny visjon? ? 
 
Eksempel på "praktiske" prosjekter 
 
1. Gå opp og kartfeste viktige ferdselsårer (stier) mellom Frafjord og nabobygdene 
Gilja, Mjåland/Retland/Østabø, Nedre og Øvre Espedal, Lysebotn og bygdene langs 
Lysefjorden. Mange delprosjekt!  
 
2. Rydde viktige stier mellom Frafjord og nabobygdene, eller bidra til at slik rydding 
blir gjort. Mange av disse stiene holder på gro igjen.  
 



3. Finne, kartlegge og beskrive styvingstre (kydlestuer) i Frafjord og Espedal; alm, 
ask, lind og selje. Et stort prosjekt som kan deles opp f eks gard for gard. 
 
4. Finne, kartlegge og beskrive utløer (høyløer) og andre bygningsrester i liene og på 
fjellet i Frafjord og Espedal. 
 
5. Finne, rydde og beskrive traseen for den gamle stølsveien fra Håland og opp 
Norddalen. 
 
6. Finne og beskrive den gamle veitraseen gjennom Frafjorddalen, trasé før nyveien 
kom i 1907. 
 
7. Bygge opp igjen den gamle kverna Bjødna-Tore malte kornet sitt på. Vi vet hvor 
den var, vi vet hvordan den så ut.  
 
8. Oppdatere Gravminner i Norge - Dirdal og Forsand kirkegårder. Se 
http://www.disnorge.no/gravminner/vis.php?mode=pe&id=1706. 
 
9. En tur hvert år bør fortsette ! Kanskje en bør veksle mellom turer for de spreke og 
for de litt mindre spreke. Kanskje vi kan samarbeide om turer med Stavanger 
turistforening? 
 
 
Eksempel på mer "teoretiske" prosjekter 
 
10. Kilderegistering av kirkebøker, f eks fødte i Strand prestegjeld, Høle annex 1800-
1821 eller døde i Høgsfjord prestegjeld, Forsand sogn 1854- 1900. I samarbeid med 
Digitalarkivet og DIS-Norge. Digitalpensjonatet. Verktøy: Augustus.  
 
11. Barnedødelighet i Forsand 1855-1920, fra kirkebøkene/Digitalarkivet.  
 
12. Navneskikker i Forsand 1850- 1930; Kan vi spore noen forskjeller Espedal-
Frafjord-Hetland? 
 
13. Lage en oversikt over offentlige skifter i gamle Forsand kommune, sortert på 
gard, med lenker til Digitalarkivet.  
 
14. Lage en oversikt over transkriberte pantebøker og skifter, sortert på bygd og 
gard. Kontakte Statsarkivet i Stavanger. 
 
15. Husmannsplasser i Frafjord: hvor var de - hvor ble det av folket? Fysiske spor, på 
folkemunne, kirkebøker og annet materiale i Digitalarkivet.  
 
16. Samle inn/skanne eldre foto fra hver gard i Frafjord og Espedal, skrive ned info 
om hvert bilde. 
 
17. Forts. av 11: Bearbeide bildene, lage bok, f eks "Frafjord-bilder" med 20-30 
utvalgte bilder fra hver gard.  NB. Bildetekster! 
 



18. Stedsnavn i Frafjord og Espedal. Plassere kjente stedsnavn på kart. Hundrevis, 
kanskje tusenvis av gamle lokalnavn er nå i ferd med å gå i glemmeboken.  
 
19. Interkommunalt arkiv (IKA): viktig kilde til lokalhistoriske studier, bl.a. 
formannskapsprotokoller, protokoller for skolestyre og fattigstyre.  
 
20. Gjøre lyd-/videopptak med eldre mennesker i Frafjord og Espedal om liv og virke, 
om bestemte hendelser.  
 
21. Arrangere begynnerkurs om bruk av Digitalarkivet. 
 
22. Rydde i dokumentsamlingen på nettstedet Bjødna-Tores Venner. Blant annet 
samle alle "fag-artikler" på ett sted, fjerne stoff som knytter seg dirkete til 
slektsarrangementne i 2010.  
 
23. Lage en oversikt fra Stavanger Aftenblad 1894-2014 over oppslag/artikler som 
direkte eller indirekte omhandler Espedal og Frafjord. Dette er en gullgruve for alle 
som har interesse for lokalhistorie. Ikke bare for Espedal og Frafjord, men for hele 
Stavaner Aftenblads nedslagsfelt.  
 
Dette er en smørbrødliste, en liste som skal illustrere noe av det foreningen kan 
arbeide med. Eg mener ikke at vi skal gjøre alt dette, kanskje skal en starte med 1 
eller 2 prosjekter. Alt avhenger av om noen melder seg og har lyst å bidra.  
 
Mine eksempler ovenfor avspeiler i stor grad min direkte tilknytning til Frafjord og 
Espedal. Men for den som er slekts- og lokalhistorisk interessert finnes mange andre 
prosjekter med utgangspunkt i Bjødna-Tores liv og hans etterslekt. Ett utgangspunkt 
er Bjødna-Tores barn og gårdene de slo seg ned på omkring Stavanger. Hvordan ser 
det ut her i dag? Et annet tema kan være å se nærmere på de personene og de 
familiene som dro til Amerika. Slektsboka forteller lite om deres historie.  
 
Kanskje denne lista eller en revidert liste skal legges ut på nettsiden vår med 
invitasjon til å delta? 
 
Noen prosjekter er enmanns-oppgaver, mange kan med fordel jobbes med av en 
gruppe på 2-3 personer.  
 
Kanskje BTV bør ha en koordinerende rolle for som prosjekter som dras i gang? 
Kanskje BTV bør være en pådriver som initierer prosjekter og prosjektområder ? 
Kanskje BTV kan dekke noen utgifter som påløper? 
Noen av prosjektene krever kanskje en mentor for å komme godt i gang. Kanskje 
BTV kan lage en liste over aktuelle personer som kan veilede ? 
Kanskje BTV kan holde oversikt over hva som skjer, hvem som holder på med hva, 
vær orientert om framdrift osv. 
Kanskje BTV kan være den som sørger for at arbeid og resultater blir dokumentert, 
arkivert og tilgjengeliggjort ut til folk flest? 
 
 
Formidling - dokumentasjon - arkivering 
 



Tilslutt vil jeg trekke fram en svært viktig oppfølging av prosjektarbeidet: Hvordan skal 
vi formidle resultatet av arbeidet og gjøre det tilgjengelig for interesserte? For vi 
jobber ikke bare med dette fordi vi synes det er interessant for oss selv, men også vi 
vi tror at innsikt i tidligere tiders liv og levned er nyttig og interessant for mange flere, 
både i vår levetid og for kommende generasjoner.  
 
Som et ledd i dette er det også viktig å ta vare kunnskap som kommer fram. 
Dokumentere for framtiden.  
 
Hvordan formidling og dokumentasjon skal skje, vil være avhengig av hva slag 
prosjekt det er. Hvordan formidling og dokumentasjon skal skje, er egentlig et 
prosjekt i seg selv. I denne sammenheng synes jeg at vi bør 
x1. Vurdere å omarbeide nettsiden "Bjødna-Tores Venner". Vurdere design, 
funksjonalitet og struktur på nytt. Kanskje det finnes folk i slekten eller endog i 
foreningen som kan utvikle et nytt nettsted for en rimelig penge? 
 
x2. Vurdere tilleggsmåter å formidle prosjektresultater, f eks som medlem av 
Lokalhistoriewiki.no. eller Digitalpensjonatet.  
 
x3. Ta kontakt med Forsand og Gjesdal kommuner for å høre om de har ordninger 
for å ta vare på lokalhistorisk stoff. 
 
x4. Ta kontakt med UiS for å høre om de har ordninger for å ta vare på 
lokaalhistorisk stoff.   
 
 
Vel - dette var noen av mine tanker om framtiden til BTV. Jeg håper - og regner med 
- at det nye styret tar saken videre! 
 
Trenger foreningen en ny visjon - og hva skal denne visjonen inneholde ?? 
 
Takk for oppmerksomheten 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 


