
Per Terje Haaland: 
Branntakster på Håland 1869 

Vinteren 1868-1869 ble de to bøndene på Håland, brødrene Thore og Samuel – Bjødna-Tores to 
eldste sønner, enige om å forsikre bygningene på gardsbruka. Dette var selvsagt en trygghet for dem 
selv og familiene om katastrofen skulle inntreffe. Det var også slik at dersom de skulle søke lån, ville 
långiver som regel kreve at husene på garden var forsikret. Dette var særlig viktig for Samuel som 
hadde store utgifter til nytt hus og låve, stall, fjøs og utstyr.    

På denne tiden var det Norges brannkasse som var det viktigste forsikringsselskapet, men rundt om i 
landet var det også mange mindre og private branntrygdelag. Disse kunne tilby lavere premier og ble 
derfor valgt av mange, ikke minst av bøndene.  

Fra branntakstprotokollene fra mars 1869 ser vi at det var svært lokale menn som utgjorde 
takstkommisjonen. Knud Moluf fra nabogarden var administrator. Han var oppnevnt til dette vervet 
etter at mangeårig administrator Asbjørn Frafjord døde i 1868.  Erik Kommedal fra den andre 
nabogarden var også takstmann. Og i tillegg var grunneierene på Håland selv takstmenn i egen 
forretning ! Normalt i Norges brannkasses takseringer var det blant tekstmennene en snekker, en 
maler og en murer. Vi må anta at ordningen i Høgsfjord brannforsikringsforening var bygd på tillit 
samt en slags selvjustis og gruppekontroll. I alle tilfeller ble da takseringsarbeidet billig. 
Forsikringspremien var en engangsinnbetaling tilsvarende 1 Speciedaler pr. 100 Speciedaler 
forsikringssum, men premien kunne deles opp i terminer. Høgsfjord brannforsikringsforening ble 
etablert i 1863. Asbjørn Bjørnson Frafjord var takstadministrator fra starten helt til han døde i mars 
1868, bare 49 år gammel. Ny administrator, Knud Olsen Moluf, hadde dette vervet til ut på 1880-
tallet.    

Før det ble mulig å forsikre hus og heim kunne en brann være helt ødeleggende for en familie. Det 
ble derfor etablert mer og mindre formelle nabolag (grannelag, be-lag) der medlemsgardene støttet 
hverandre i vanskelige tider, f.eks. ved en brann. Håland var med i et nabolag sammen med Molaug 
og Kommedal. Så kanskje en kan se på sammensetningen av takstkommisjonen som en videreføring 
av det gamle nabolaget.  

Da Høgsfjord brannforsikringsforening var etablert i 1863, rekvirerte straks bøndene på Eikeskog, 
Brådland, Molaug og Frafjord takst og forsikring. Håland kom ikke med før i 1869 og Kommedal i 
1873. I tiårene som fulgte ble det rekvirert omtakseringer etter hvert som nye hus ble bygd eller 
ombygd og utbedret. Vanlige gardstakster i Høgsfjord på 1860-70 tallet lå mellom 200 og 400 
Speciedaler, av og til lavere og av og til høyere. Dersom bonden syntes at taksten ble for høy, ga 
vedtektene en mulighet for å sette ned forsikringsgrunnlaget. Samuel på Håland benyttet seg av 
dette, kanskje for ikke å få for høy premie å betale i en trang økonomisk situasjon.  

I 1869 var det to bruk på Håland etter at garden ble delt noen år tidligere. Tore bodde i det gamle 
huset på Håland, mens Samuel året før hadde bygd nytt våningshus til sin familie. Tore hadde også 
løe med stall og fjøs. Samuel hadde på dette tidspunktet enda ikke bygd seg hus til dyr, avling og 
utstyr. Vi må regne med at de to brødrene begge brukte den gamle låven.  

Det er mange små, interessante detaljer å lese i branntakstene. Bl.a. ser vi at nyhuset til Samuel 
nesten er en kopi av gamlehuset, både hva gjelder størrelse på bygningene og mht. rominndeling. 
Gamle foto viser også at disse to husene på Håland ser nesten identiske ut.  Det viktigste i takstene 
er tydeligvis størrelse på bygningen og rom, samt informasjon om dører, vinduer, branntavler og 
ildsteder. Inventar og utstyr for øvrig ble på dette tidspunktet sjelden forsikret. Heller ikke er to 
mindre uthus på Tores bruk verdsatt. Kverna i Nordalsånå ble heller ikke taksert.  



Den videre historie til våningshusene på Håland er som følger. Huset på bnr. 1 (Samuel) ble utvidet 
og påbygd i 1922 for så å bli revet i 1990 for å gi plass til et helt nytt våningshuset på dette bruket. 
Huset på bnr. 2 (Thore) ble revet i 1920 og nytt og større hus oppført. Dette huset står fremdeles på 
Håland. I kjelleren ser vi enda den gamle steintrappa som førte ned til kjelleren i gamlehuset.  

Lengdemålene i takstprotokollene er oppgit i alen og tommer. 1 alen = 24 tommer = 63 cm.  
Begge husene var ca. 13,5 m x 7,5 m.  

 

Viktigste kilder: Privatarkiv etter Høgsfjord brannforsikringsforening (Høgsfjord Gjensidige  
                             Branntrygdelag) 
                             Jon Bergsåker 1983: Bygd og trygd. 
      

 


