
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

LENSMANNSGARDEN  

PÅ VARHAUG 



 

Vinterbilete, 1970 (foto: I. I. Gausland) 

 
Lensmannsdynasti fram til 1880 
Lensmannen var i gammal tid knytta til skipreideordninga. Me 
har rike tradisjonar med lensmannsslekter, mellom anna på Hårr 
og Hobberstad. Hårr-lensmannen hadde ansvar for Valle 
skipreide og Hobberstad-lensmannen for Kvia skipreide, med 
Håelva som nordre grense. 
 
Første lensmannen på Hobberstad var Jon Eriksen Hobberstad, 
fødd ca 1660-70. 
 
I 1837 fekk me kommunalt sjølvstyre i Norge. Første 
formannskapsmøte for Hå kommune vart halde på Hobberstad 
20. oktober 1837. I 1893 vart Hå kommune delt, i Nærbø 
kommune og Varhaug kommune. 
 
Skipreidene vart avvikla på 1800-talet, og lensmannen vart 
knytta til den kommunale organiseringa. Hårr-lensmannen styrde 
ombodet gjennom Hå tinglag. Hårr vart då tingstaden frå ca 1850.  
 
Frå ca 1881 til 1890 var Tosten Tobias Eriksen Hobberstad 
lensmann i Hå. 



 

 
Ingebret Ingebretsen Gausland (1838-1913) 
vart lensmann i Hå i 1897. 
 
Sonen Ingebret var lensmann i perioden 
1916-1934. Han hadde i 1908 fått om lag 
1/3 av farsgarden på Torland og bureist der 
på bruk nr. 3. 
 
 
 
Varhaug formannskap søkjer om å dela Hå lensmannsdistrikt 
Den 20. august 1915 vedtok formannskapet samrøystes at 
ordføraren skulle senda søknad til styresmaktene om deling av 
Hå lensmannsdistrikt i to sjølvstendige distrikt, Varhaug og 
Nærbø. 
 
Dette kom opp i samband med ei praktisk sak som gjaldt 
lensmannen sine oppgåver generelt, og som ikkje hadde noko å 
seia for delingsspørsmålet. Grunnen til at formannsskapet tok 
saka opp då, var at lensmannsombodet eller lensmannsbevillinga 
var ledig då. Det står inga grunngjeving eller anna informasjon i 
protokollen om kvifor det var betre med to lensmannsdistrikt enn 
med eitt felles. 
 
Den 8. mars 1916 kom saka opp att. Då hadde kommunen fått 
svar frå styresmaktene på søknaden sin. I møtebok nr. 1 for 
Varhaug kommune, 1894-1917, s 304, sak 7 står det: 
 

”Da det nu er afgjort at Haa lensmannsbestilling forbliver 
udelt, vil det være af største betydning for distriktet at 
lensmanden blir tilpligtet at bo paa bekvemt sted i midten av 
dette. 
 
I anledning heraf fattedes saadan beslutning: Det pålegges 
Ordføreren at utgaa til amtmanden med andragende om at 
bostedet for lensmanden nu blir henlagt til Varhaug station 
eller dennes umiddelbare nærhed.” 

 
Og slik vart det. 
 
 



Lensmann Gausland (1871-1940) må flytta til Varhaug 
Tradisjonen med lensmenn på Haarr og Hobberstad låg truleg 
bak Varhaug sin innsats for å få lensmann til Varhaug. Dette 
medførde at lensmannen i Hå skulle bu på Varhaug. Lensmann 
Gausland måtte difor flytta bort frå garden på Torland og dei 
nybygde bygningane sine der. Han busette seg då i 
”lensmannshuset”, rett på nordsida av I.T. Ueland – om lag der 
Coop Varhaug er i dag. 
 
 

 

                                                   Våningshus, 2009 (foto: Kjetil Skrettingland) 

 
Bureising på Varhaug 
I 1918 kjøpte så Ingebret I. 70 dekar av utmarka frå garden 
Ævestvoll, g.nr. 42, br.nr. 20, av Regine Svendsdotter Varhaug, 
som var enke. Dessutan kjøpte han ein liten part av Reiestad, slik 
at han fekk om lag 74 dekar jord. På det innkjøpte arealet bygde 
han opp Lensmannsgarden med flott våningshus i 1925 og løe i 
1921-22. 
 
Løa brann søndag 6. november 1932. Lensmannsløa i dag er bygd 
i 1933 på murane av den første løa. Bygningar og tun 
representerer det flottaste bruket på Varhaug frå si tid, og både 
som tun og kulturminne er det noko folk i Hå og på heile Jæren 
kan vera stolte av den dag i dag.  



Lensmannen hadde god trening frå bygging på Torland, så det 
flotte arbeidet på Varhaug var neppe uventa. Han dreiv også 
garden på Torland, men denne vart i 1932 overteken av dottera 
Liv Bergliot og svigersonen Brostrup Berner Nærland. 
 

 
Kyrkjeklokka på Varhaug gamle kyrkjegard 
Kyrkja vart flytta til Odland i 1904-05, men klokketårnet stod att. 
Ved riving i ca 1941 frykta ein at tyskarane kom til å ta klokka til 
omsmelting. Jostein Varhaug fortel at faren Ole saman med 
drengen Erik Auestad og truleg nabo Rasmus J. Varhaug henta 
då klokka frå kyrkjegarden og plasserte henne på verkstaden i løa 
deira. Der vart klokka gøymd under noko halm i etasjen over 
verkstaden, over låvegolvet. Truleg vart høyavlessaren brukt for å 
lyfta henne opp. 
 
På slutten av krigen frykta ein at alle bygningane ved sjøkanten 
skulle verta nedbrende. Lensmann Gausland gøymde difor klokka 
på høgaloftet heime hjå seg, truleg til kapellet vart bygd i 1951. 
Han og naboane hadde også ein radio som gjekk på rundgang 
under krigen. 

 

 
 
Lensmann, bygdefar og ordførar 

 
Den siste lensmann Gausland var nok ein 
autoritær embetsmann, men for naboar og 
kjensfolk var han romsleg og lett å vera i lag 
med. 
 
Den gamle bygdelensmannen hadde ein 
sentral funksjon i bygdelivet og var både 
autoritet og meklar alt ettersom det trongst. 
Mange småkonfliktar vart løyste, og 
lensmannen vart nytta som jurist og 
auksjonarius. I.I. jr. nytta mykje farbroren, 

Sven Gausland på Torland som auksjonarius og stod sjølv ved 
sida og førde protokollen. Og Sven med auksjonshammaren var 
ordhytten og fekk fart på boda og låtten på glid. Slik vart 
auksjonane også folkeforlystelse anten det nå var hittegods, 
husdyr eller skipsvrakmaterial som skulle omsetjast. 



Han var også engasjert som bygdepolitikar og var den siste 
ordføraren i Varhaug kommune før kommunesamanslåinga i 
1964. 
 
Lensmann I.I. Gausland vart formelt oppnemnd i 1934, men 
hadde vore konstituert frå 1930. Lensmannskontoret blei flytta 
frå gardsbruket til det nye kommunehuset på Varhaug i 1961-62. 
I.I. Gausland avslutta karrieren i 1975, 70 år gammal.  
 
Dermed var det slutt på det siste lensmannsdynastiet i Hå med 
tre Ingebret Ingebretson Gausland etter kvarandre. 
 
 
Drifta av Lensmannsgarden 
 

Lensmennene Gausland 
var flinke og driftige 
bønder. Av dyr på garden 
kan nemnast forutan kyr; 
gris, sauer og høner. I 
1936 kjøpte Gausland seg 
inn i Låglia og fekk då 
større beiteområder for 
sauer og kviger. 
 
Jorda rundt 
Lensmannsgarden var 
god, og det vart avla korn, 
høy, roer og kålrabi. 
 
Det var ikkje så mykje 
kontakt mellom gardane, 
men ein arbeidde i lag i 
slåtten, og Gausland 
køyrde melk i lag med 
Bjorland. Gausland førte 
skjema over dei ymse 
vekstene på markene for å 
vete kva som var best å 
dyrka der neste år. 
 
 

Flatbrødbaking i brunnhuset, 1968                

(foto: Sverre Ulland) 



På garden var det drenger, og ein kan nemna Tor Røysland, 
Magne Skretting og Gunnar Røysland. Av drengene var det ein om 
gongen, men av jenter var det oftast to. Her kan nemnast Sina 
Varhaug og Tora Odland. Av jentene arbeidde oftast ei inne og ei 
ute. 
 
Det fall ein del arbeid på kona til lensmannen i og med at 
kontoret var i heimehuset. Alle møte og representasjonar 
føregjekk her, og det krevdest diverse oppdekkingar. Jenta som 
arbeidde inne, var til stor hjelp. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Øverst t.v.: Innkjøring til tunet, 1935 

Øverst t.h.: Vask av brunnhus m/utstyr, fru Aksli Gausland, Sigrid J. og Eli Nord-Varhaug 

Nederst t.v.: Kiler stein til mur, Leif Vigre, Ola Dubland og Kristin, 1949 

Nederst t.h.: Høyonn, I. I. Gausland og tante Guri G., 1920-åra 

(alle foto: I. I. Gausland) 

 



Frå hausten 1947 vart Ola Dubland dreng på garden. Saman med 
Leif Vigre tok han til som forpaktar eit par år seinare, og frå 1953 
hadde Dubland forpaktinga fram til garden vart avvikla som 
aktivt gardsbruk. 
 
Sjølv om garden praktisk vart dreven av forpaktar, var Gausland 
levande interessert i alt som føregjekk omkring drifta. Han var 
også svært interessert i hagebruk og hadde ein sjeldan stor og god 
hage. 
 
Aust for løa var det ein mindre hage og på sør var det ein stor 
hage som var spesielt fin. Aust for løa var bærbuskene med rips, 
stikkelsbær og spesielt store, fine solbær. I den andre hagen var 
frukttrea, og særleg hugsast pæretrea med dei beste pærene! 
 

 
Her var også fine blomebed, 
noko som ikkje var vanleg på 
gardane på den tida. 
 
Ein flott allè førte opp frå 
vegen til dei staslege husa og 
gardstunet. 
 
 
 

Aksli Gausland med barnebarn Sven Ingebret,       
jul 1982 



Lensmannsgarden innkjøpt til tomteareal 
I 1987 vart Lensmannsgarden omdisponert til utbyggingsområde, 
og det var lenge uvisst kva som blei framtida for bygningane. I 
1997 vart heimahuset kjøpt av kommunen og teke i bruk som 
barnehage. Seinare vart resten av tunet og løa innløyst 
 
 

 

                              Vidare restaurering av løa, 2008 (foto: Kjetil Skrettingland) 

 
Lensmannsgarden vidare 
Ein dugnadsgjeng starta reparasjonsarbeid av løa i mai 2005 i 
samsvar med vedtak i kommunestyret 21.04.05: ”Det blir løyvd 
400.000 kr. til dugnadsarbeidet med istandsetjing av løa på 
Lensmannsgarden,” og etter ønskje frå barnehagen. 
 
Av dette nytta dugnadsgjengen om lag halvdelen. Dei hadde lova 
500-1000 dugnadstimar, men utførde heile 2000 timar og 
avslutta sitt arbeid i september 2006. 
 
Denne dugnadsgjengen reparerte og fornya taket og m.a. det 
søndre brystet på løa.  
 



Vennelaget 
Vennelaget for Lensmannsgarden blei oppretta 16.4.2008. Årsaka 
til at Vennelaget blei stifta var at det låg føringer på at løa på 
Lensmannsgarden skulle bli reven, og politikarar etterlyste 
engasjement frå folk i lokalmiljøet. 
 
Vennelaget arbeida for at kommunestyrevedtak av 21.4.2005 
skulle stå ved lag: ”Det blir utarbeidd planar for framtidig bruk av 
løa. Planane blir lagde fram for politisk behandling ved eit seinare 
høve.” 
 
Den 8.5.2008 blei det gjort eit nytt vedtak som slo fast at løa skal 
takast vare på, og at løa, tunet og huset på Lensmannsgarden 
skal verta ein kulturell møteplass. Det var spesielt viktig å leggja 
til rette for barn og unge.  
 
Sommaren 2008 var det hektisk aktivitet. Det vart utført om lag 
700 dugnadstimar fram til slutten av august. Kommunestyret 
hadde takka ja til tilbodet frå Vennelaget med å fullføre det 
utvendige reparasjonsarbeidet. Samstundes med dette arbeidet 
var det nedsett ein bygg-komitè og ein bruk-komitè. Saman med 
styret la dei fram eit gjennomarbeidd og detaljert forslag til bruk 
av løa.  
 
Hå kommune vedtok 11.12.2008 å gå vidare med 
rehabiliteringsarbeidet av løa, og det blei sett av 3 mill. til 
arbeidet. Kommunestyret vedtok 18.06.2009 Vennelaget sitt 
forslag til rehabilitering av løa og takka ja til Vennelaget sitt tilbod 
om å utføra rehabiliteringsarbeidet. 
 
 
 
 
Kjelder:  
Årbok for Jærmuseet 2008, artikkel av Eirik J. Varhaug og Tobias Skretting 
Gards- og Ættesoge for Hå av Torgeir Edland 

Materiale frå Statsarkivet 
Ymse kommunestyrevedtak 

Intervju med Ola Dubland 
Biletmateriale m.m. – Sigrid Johanne Nedrebø 
 

Framside: Flyfoto, Normann, 1950-60-talet 
Bakside: Akvarell, Maria Aareskjold, 2008 
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Utarbeiding av heftet er støtta av Kulturminneåret 2009 

  Lensmannsgarden, 2009 (foto: Kjetil Skrettingland) 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.lensmannsgarden.net 
 


