
Elvemuslingen i Bøelva, Telemark 
Bestand, perlefiske og perlemor på 

hardingfeler 

Arne Lande og Asbjørn Storesund 

Bøelva i Telemark har i flere hundrciir va.:rt kjent for sin bestand av clvl'.musling Margarit{/('m nwrgari tffc'rn 
(L., 1758). Den forstc som nevnl'.r disse «ski1·Hlllt' Pcrk Skal» i B1·1 er sorenskriver W.W. Bang i 1745. 
Scljonlprcstl'.ll 1-1.J. Wi lk omtaler i sin bol\ fra I 7X6 <<Beskrivelse over Sil kjords Pra~stegicld» forekomsten 
av musling i Bpelva slik: «Myo morgw·ir(li1ro. Perlemuslinger. fimks i Erikslcen-Elven (Bøelva ) udcn for 
Silkjords-VancleL hvor de sidder pii Steene. ikke dyhL·rc. naar Elven er lidcn. end at man med Ha:nderne kan 
optag.e dem». Elvcmusling har V<l'rt bruk! av felemakere til tkkorasjon pli hardingfeler. og det har v1crt 
drevet perlefiske i Bs·lclva limgt tilbake i tid;i. Del kan se ut til at musling.bestanden i den senere tid er bli tt 
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reduser!. Om det L'r tidligere tiders bruk av muslingen som har redusert 
bestanden. eller 0111 del er seinere tids reg.ukring.er. e I vcsenkingcr el ler 
fornrcnsning.er som har pflvirkct bestanden. blir diskutert i denne 
artikkl'len. Det er for tiden planer om kraftutbygging direkte i Bt>elv;l. 
Dersom dctle blir m1e av. vil det kunne få innvirkning p!I bestanden. i 
hven fall i deler av elva. 

Bøelva 

B!)clva er en del av Skiensvass
draget og lrtgjvlrcs av strekningen 
mellom Seljordvatn og Norsjp. 
Seljordvatnct.s ncclb~llfrll er pil 
ca. 670 km2

• og delncdbi>irfclkt 

til B!1dv11 ncdstr~1ms Seljordvatn 
er pii ca. '}.27 km2. Hovedvann
massene kommer alls[1 fra Sel
jordvatnet. og gjcnnomsnitt lig 
vannføring ved utlppel er ca. 25 
m3/sek. Minstcvassføringa i Bv>
clva er s:1!l ti I 4.5 m3/s. m[tlt ved 

Arne Lande er l~>th i Bygland i llJ45. Han er cand. real. med hovedfag i limnolog.i. og 
har vært ansat\ ved Telemark distriktshøgskolc/H~lgskolcn i Telemark i 21 <°1r. der hun 
nli er førsteamanuensis ved Institutt for natur-. helse- og milj('lvcrnfag. Han har 
gjennom disse i\rn drevet allsidig undervisning. forsking og prosjektvirksomhet rnncn 
ferskvannsbiologi. 

HiT. Hallvard Eibs plass. 3800 BP 
TIL: 35 95 27 6.:i I Faks: 35 95 27 03 I E-post: arnc.lande@hit.no 

Asbjørn Storesund er fpdt i Bergen i 1942. I-fan er cand. real med hovedfag i zoo

logisk fysiologi. I 25 tir har han vært bosatt i Bø i Telemark. der han nli er førstelektor i 
natur- og miljv~vcrnfog ved l-l~1gskokn i Telemark. Han er hardingldespclcmann og har 
gjennom mange i'ir vært engasjer! i lokalt arbeid for f1 la vare pfi folkemusikktradi sjon 
og lok,dhistorisk kunnskap. Han har skrevet en del artikler om disse emnene. 

HiT. Hallvard Eikas plass. 3800 Bp 
TIL 35 95 27 7o I F~1ks: JS 95 '27 03 I E-post: asbjorn.storcsund@hit.no 
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utløpet av Scljordvatn. Elva er ca. 
35 km lang og ligger i hele strek
ningen under øvre marine grense. 
Totalt har Bøclva et fall p{t l 0 l 
meter, og det er strekningen mel
lom Oterholt og Manncbru (Bø
fossanc) som er vurdert utnytta i 
et nytt kraftverk (figur I). Langs 
elva bur der ca. 6 000 - 7 000 
mennesker, de flcslc i Bø sen
trum. Store deler av arealet lang:; 
elva er gamle havavsetning.er som 
er dyrka opp til landbruksformiil 
(ca. 30 000 daa dyrka mark). Det 
er noe industri i bygda. som også 
er el skole- og handelsentrum for 
hele Midt-Telemark. Familiepar
ken «Telemark Sommarl and» I ig

ger i Bø. og den har et besøkstall 
på ca. 200 000 personer i som
mersesongen. All dette gjør al det 
blir en økt diffus forurensnings
belastning nedover i dv:.L Elva er 

likevel relativt lite forurensa, ikke 
minst på grunn av utslipps
restriksjoner og et sentralt rense
anlegg som fungerer bra. 

Reguleringer i forbindelse med 
10rnmcrfløting har det va~ rt i Bvl
clva fra gammelt av. I 1925 ble 
det ogs[t sall i gang en ul vid ing og 
senking av elveløpet oppstrøms 
8yl sentrum for ~1 vinne inn 

dyrkingsjord pii de store flate 
partiene langs denne delen av 
dva. Dette hadde virkning p[t 
gjennomstrømningen i disse om
r;1dene (KVMLEN 19%). Byg
gingen av Sundsbarm kraftverk i 
Seljord førte til en fullstendig 
omlegging av vannføringa i elva 
omkring I lJ70. Fra t1 være ei 
normal elv med lita vannføring 
om vinteren, og med vt1r- og 
høstflommer. er del ntt størst 
vannføring om vinteren og minst i 
tørkeperioder om sommeren (4,5 
nr\/s). Rundt I 9XO ble elva 
tørrlagt i en kortere periode i 
forbindelse med legging av en 
van nledning over elva. 
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Figur I. 01·en·;1;1 01·er Bøclw1111ed 1•a11111m/>1'e.1·rw:jo11cr ( 1-7) og clve
m·.rn;lf (Srre/..:11i11g I. srrckni11g li, srrek11i11g Ill). Location of the water 
sampling st<1tions ( 1-7) and the river scctions (scction I, ff. ITI) in 
Bøelva river. 

Vannkvalitet og 
bunnforhold 

Verdiene som er gill i tabell I, er 
re~mllal av egne m:1lingcr fra rem 
prøvclak ings-tidspunktcr fra sju 

sl~tsjoner i Bøclva (figur I) fordelt 
på ulike ftr:;tider i l 995 og 1998. 

Vannkvaliteten i Bøelva er tid
ligere undcrs~-lkt i flere sammen
henger. Bøelva inngr1r i hoved
rapporten for resipienrundcrsøkel-

Tabell I. Va1111k\'(/fif t'f i B øefi>a. Gjemwm.1·11irtsvadier .fi·a ft.'m 1wø11e
da1onj(m/d1på11/ike <lrstider ( 1995 og 1998}. Prø11c•stas;o11e11e er 
01'11Jerkt1 /)(tfig11r I. Water qualily in Gøe lva River. Avcragc of five 
samples from cach station collcctcd on different dates in I 995 and 
I 99X. Sample stations are marked on fig. l. 

Stasjon I 
parameter 2 3 4 5 6 7 

Cond. pS/crn 2 l.5 22.4 21.9 22,8 25.8 24.0 23,I 
pH 6.3 6.4 6.4 6.4 6,4 6.4 6.2 
Farge mgPt/I 18 21 2 1 23 24 24 28 
Alk . 11eq/l 96 84 83 85 86 80 74 
Ca mg/I 2.2 2,1 2.1 2,1 2,2 2.1 2,0 
Tot. P µgil J,2 J.2 4,4 4,4 5,0 5,4 6 .2 
Tot. N µg/1 370 358 400 388 486 548 448 

N0
3
-N µg/1 255 n o 280 255 445 275 260 
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sene i Telemarksvassdraget i peri
oden I 975-79 (ROGNERUD m.fl. 
1979). Det er dessuten samlet en 
del resultater fm studentoppgaver 
ved Telemark distriktshøgskole 
<LV LANOF. OG STÅRVJK ( 1974) og 
av KASTE OG AKSELRERG (1992). 
Det er rimelig god overensstem
melse mellom disse mr11 ingene, 
og de som er referert i tabell l. 

Som det fremgår av tabellen 
ligger pH-verdiene i elv<i gjen
nomsnittlig i omd1de1 6.2-6.4. 
Variasjonen ser ul ti I f1 være I i ten. 
Bare i Bøelvas nederste del er det 
mfilt pH-verdier under 6. Laveste 
målte verdi er .\8. Årsuken til 
denne relativt lave verdien er al 
elva får tilførsel av vann fra en 
stor del av Li(jcllomr[idel. der av
renninga er sterkt sur. I de to 
største tilfør:;elselvene herfra mfil
tc vi pH-verdier pfi 4,4 og 4.8 i 
snøsmehingsperioden om vt1ren. 
Grunnen til at endringen i surhet 
likevel ikke blir st~!rre. er clvas 
bufferevne. Alkalinitetsverdier pfi 
i underkant av 0, I meq/I kan sy
nes .små. men greier likevel 1\ buf
rc den sure ti Iren ni ngen ganske 
godt. Kalsiumverdiene lii mellom 
1,8 og 2,3 mg/I. med de laveste 
verdiene i nedre del av elva. 
Avtaket er ogsf1 her rorårsakct av 
tilfr-irsclen av svært kalkfattig 
vann fra Li(icll-området. 

Elva viser en svak tendens til 
eutrofiering i den nedre delen. 
Dette har sammenheng med r-ik
ning i næringssalter i denne delen 
av elva. Total fosfor og nitrogen 
er mftlt, og som en ser av tabe ll I. 
er fosforverdiene svært lave. I 
øvre del ~1v elva ligger verdiene 
ganske stabilt pt1 3-4 µg/1. rnen.s i 
elv as nedre del varierer verd ienc 
mellom 4 og 10 µg/I. Økningen 
som er ml11t mf1 skyldes avrenning 
fm jordbruk og bebyggelse. Klo
akken fra tellbebyggelsen i Bø 
går gjennom renseanlegget. og 
utslippet av fosfor herfra er lite. 
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Mengdene er likevel store nok til 
at det registreres økt algebegroing 
i nedre del av elva. Nitrogen
verdiene er forholdsvis høge 
sammen I iknet med vassdrag som 
ikke er forurensa. og dette skyl
des en kombinasjon av tilførsler 
fra nedbør. skog. dyrka mark. og 
fra bebyggelsen. For nitrogen og 
nitrat er det ingen markert økning 
nedover i elva. Høgste målte 
verdi for total N er 1000 pg/I pfi 
stasjon 5 (nedstrøms 8(1) sentrum). 
Mesteparten av delte er nitrat. og 
høgstemfilte nitratvercli er S20 pg 
N/I pfi stasjon 5. Konsentrasjons
økningen nedenfor Bø sentrum 
ser ut til å v~cn:- <iv lokal karakter, 
og konsentrasjonen avtar videre 
nedover. Dette må skyldes en 
kombinasjon av elvas selvren
sing. og tilførsel av relativt nitrat
fattig vann fra Li{jell. 

Bunnmaterialet Bøelva er 
stort selt uorganisk og best[1r av 
stein, grus. sand og li I dels ogsf1 
finere frnksjoner. Pfi strekning I 
fra stasjon 2 til 3 (figur I) er 
bunnmaterialet stort selt finkornet 
med sand over store deler av 
elvestrekningen og enda finere 
materiale i de store hølene. der 
det er sedimentasjon ogs[1 av 
leire. Det hevdes at grunnen ti l 
sedimenteringen av leire i Midt
bøhølen er at rlommene i elva nå 
praktisk talt er borte. Før regu
leringa var det rirvisse flommer 
som tok med seg finmateriale. 
Det har nå ikke vært storflom i 
elva siden 1987 (Olav Midtbø. 
pers. medd. ). Ellers er det mye 
smf1stein i de lcl!ere strykpartiene. 
iblanda sand og grus, noe som 
gjør at bunnforholda egner seg 
godt for clvemusling. 

Bestandens størrelse 
Det ble gjennomf~\rt en bestands
registrering av elvemusling i Bø
elva 1995 og I 996. Elva ble rodd 

med gummibåt. hele strekningen 
pli 35 km. og muslinger ble regi
strert gjennom vannkikkert fra 
overflata. Praktisk registrerings
dyp var necl til ca . .3 meter. og 
hele strekningen ble gjennom~økt 
pft I 0 dager. Øvre del av elva ble 
rodd i slulten av juli 1995. og 
nedre del i slutten uv juli 1996. 
Uten trening er muslingene vans
kelige <i oppdage. men med litt 
rutine kan de lett registreres ved 
at åpningen mellom ele to skall
halvdelene ses mot elvesedimen
tet. Omdeler dypere enn 3 meter 
er elet ikke data fra. Dette gjelder 
særlig Midtbøhølen og Sagahølen 
(figur l ). eler det er dyp på opptil 
24 meter, men også andre mindre 
høler og dypere partier. 

Totalt ble det te It opp 146 1 
mus I inger i elva. Det ble ikke 
registrert muslinger med skal
lengcle mindre enn 6.7 cm. Selv 
om mindre individer er til stede, 
vil ele være vanskelige ft oppdage 
fordi de som regel er nedgravd i 
sedimentet. Enkle tester med kon
trolltelling over hele elvetverr
snittct. indikerte at ele registrerte 
mus I ingene kunne utgjøre omlag 
1/.3 av den totale bestanden. der
som en ser bort fra de dype om
rådene. Total bestanden i elva av 
individer over 7 cm kan derfor 
va::re pi'1 ca. 5 000 individer, muli
gens noe mer, fordi det er usik
kert hvor mange individer som 
finnes pli de dype ornrt1dene. 
Noen dykkere sier at det her er 
store tettheter (Trygg Sanda. 
Rune Eika. pers. medd.). Det er 
likevel trolig at bestanden av 
elvemusling i Bøelva er tynn. 
Dette gje lder b[1de sammenliknet 
med andre norske lokaliteter, og 
med svenske. 

Små individer i øvre del 
av elva, store i nedre 

144 individer ble plukket opp, 
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Figur 2. \I ekt ( a ), lengde ( h J og a111all drringer ( c) for de regi.\'frerte muslingene på de Ire ell'estrekningene. 
Strekning I: N= 34. li: N=35, 111: N= 75. Giennv111.rni11sverdier med sta11dardm•vik er regnet inn for hver 
strekning. NB. Anrall clrringer underestimerer alderen (se teksten). Weight (a), length (b} and counted 
annual circuli (c) for the registerecl musseis at thrce different river sections. Section I: N=34, Il: N=35. III: 
N=75. Ave rage values and standard deviation are marked at each section. Obscrve ! The num ber of annua! 
circuli underestimales age. 

lengdem{tlt, veid og registrert Ctr
ri nger i skallet. 34 individer var 
fra to stasjoner på strekning I, 35 
indi vider var fra en stasjon pt1 
strekning Il, mens 75 individer 
var fra to stasjoner ptt strckn ing 
!Il (figur l ). A ldersbestemmelsc 
ut fra lei I ing av {trringer er vans
kelig. Erosjon ødelegger den opp
rinnelige delen av skallet (umbo), 
og her forsvinner dermed minst 
l 0-15 [irringer. P[t gamle mus
linger ligger ogs{1 årringene yt
terst p{t skallet stt tett at de er 
vanskelige :1 skille fra hverandre 
(BurmENSIEK 1995, BAUER 1992). 
Alderen blir derfor p{1 denne m~

ten lett underestimert. 
Figur 2 viser resultatene av 

m:tlingene som er gjort på de 144 
individene. Som en ser er det 
re lativt store forskjeller på mus
lingene i elva. Det er en tendens 
til økning br1de i alde r, lengde og 
vekt nedover i elva. Spredningen 
p~1 individene er størst i det 
midtre partiet, mens en har nesren 
bare store individer i nedre del. 
og relati vt sm:t individer i øvre 
del av e lva. Den minste mus
lingen som ble funnet var på 6,7 

cm og 24 gram (srrckning I), og 
den største pft 14.0 cm og 235 
gram (strekning Ill). 

B AUER ( 1988) påpeker at andel 
av muslinger under ca. 20 <°tr i en 
sunn elvemusl i ngpopul asjon bør 
utgjøre minst 20 %. Selv om en 
ikke har nøyaktig alder p:1 mus
lingene i Bøe lva, tyder lengde/ 
vekt-målingene på at dette kan 
være titfctlc bf1de i øvre og midtre 
de l av elva. Muslinger pfi ca. 9 
cm vil etter v{tre estimate r (antall 
årringer + 12) være i overkant av 
20 {1r. I den nedre delen av elva er 
det bare to registrerte muslinger 
mindre enn 9 cm, og selv om 
disse skulle være omlag 20 år 
gamle utgjør de bare ca. 3 % av 
elet registrerte antallet individer. I 
øvre del uv elva utgjorde mus
linger mindre enn 9 cm 50 %, og i 
den midtre delen 34 % av de 
registrerte muslingene. 

Perlefiske 
T 1745 skrev sorenskriveren 
nedre Telemark W.W. Bang 
følgende i sin innberetning: «I 
Bøherred er en Elf som mig 

berettet skal være skiønne Perle 
Skal udi. Om sig saaledes for
holder er mig e i videre bekient» 
(BANG 1745). De tte tyder vel på 
at perlemor og perler fra Bøelva 
har vært utnyttet alt på 1700-tallet 
eller tidli gere. Men det er ellers 
heller lite vi vet om perlefiske i 
elva før ut på 1900-tallct. I 1910 
og 19 I I skal det være drevet 
rovfangsl på perler i elvn (Nordbø 
udat). Da sto det i en artikkel i en 
av skiensavisene blant annet: 
«Perlefangsten i Bø har antagelig 
indbragt bygden flere tusinde 
kroner 1aar, siger guidsmed 
Schøien. En række vakre perler er 
fra Bø ekspederet ut i verden. Hr. 
Schøien viste os et par stykker 
som han hadde lagt ind i en 
smækker guldkjæde. De to Tele
marksperler tok s ig nydelig ut. 
Den ene var meget stor. Finderne 
av disse perler gjør utmerkede 
forretninger. Perlene findes 
smaa skjæll av 3-4 tommers 
længde. En jente som en morgen 
rodde over elven i el snarærinde 
til landhandleren, tok op et eneste 
skjæll og fandt deri en perle til et 
hal vt hundrede kroners værdi.» 
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Figur 3. Fire gam/efa11g.\·tr<'dsJ.:a1u!rj(>r perle11111sli11ger - to klyf'el' 11.~ 
ro stclltråd/Jørster. Fm gje11stmu!samli11ge11 ril H(l1 Bygdemtr.\'l'/1111. Four 
old tools for mussel collecting - two pinehes and two stecl brushes. 
From the collection of Bø Local Museum. 

Figur 4. Fire grei
per/er og fem J11•ite 
per/erfi·a Bøcl11a. 
Ingen m· dem har 
ti/strekkelig perle
morg!ans ril å lw 
11oe11 verdi. Four 
gray pearls and f'i ve 
white pearls from 
Bøelva River. No 
onc is sufficicntly 
glazed to be 

valuable. 

F 01jatterne demonstrerer musling.fiske i Bøe/110 med historisk redskap. 
The authors demonstrating mussel fishing in Bøelva River with a 
historieal tool. 
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jobbetiden under første 
verdenskrig ble elet funnet perler i 
Bøe lva ( L UNDE 1972). Og en 
gang i mellomkrigsi1rn fant en k<ll' 
en perle til 3 000 kroner. som han 
fikk kjøpt seg nytt hus for 
( KV AALEN 1996). Rundt 1930 ble 

det drevet perlefiske bi1de av 
enkelte bygdefolk og av tilreis
ende. Disse brukte gjerne lange 
stenger med ståltrf1dpigger 
enden sitkalte «m uslinge
børster» (figur 3). Omsetningen 
skjedde gjerne gjennom mellom
menn. En slik var salmaker 
Andres Øya i øvre Bø. I 1930-åra 
ble det ogsfl drevet en beryktet 
innsamling av perler ved hjelp av 
dykkerutstyr. En person var nede 
pt1 bunnen i dykkerdrakt. mens en 
annen sto p~1 en !'litte og pumpet 
ned luft. De hadde avtale med 
grunneierne. som skulle rn en viss 
prosent av fortjenesten, men elet 
ble lite pfi dem! Hvor mye det ble 
pit de to dykkerne er ukjent. Det 
ble sagt at denne fangsten rensket 
elva for muslinger (Hal vor Midt
bø pers. mede!. ). I 1950- og. 1960-

<'.\rn ble det drevet mer sporadisk 
perlefiske. og en person som tok 
ca. 200 muslinger, fant I 0- 15 per
ler. ve.~entl ig i Sagahølen. Bare en 
av disse perlene hadde en viss 
verdi som smy kke. (Trygg Sunda 
pers. medd. ). 

I begynnelsen av 1970-ftra fant 
ei jente fra øvre Bø en stor perle 
under bading. Det ble sagt at hun 
fikk 10 000 kroner for den. Dette 
kom i avisene og på TV. Del ble 
et vettløst renn av folk som ville 
prøve seg. De tråkket over i1ker 
og eng for å komme ned til e lva. 
Men det avtok raskt (KVAALEN 

1996). Det siste perlefisket i Bø
elva skjedde i s lutten av 1970-åra, 
da det ble dykket etter perler med 
snorkel ned til 3-5 meter. Det ble 
tall opp rundt 2 000 muslinger. 
For ~1 finne en perle måtte det 
åpnes ca. 100 muslinger, og. nes-



Figur 5. F ele111akere11 K1111r 
Knutsen S1ei11rjø1111dale11 i 
1·erksteder Jilf i B<!J e11 gang i 
1960-tlra. Fra hildesamlingen ti I 
Bø Bygde11111.\·e11m. Fiddle1naker 
Knut Knutsen Steintjønndalcn in 
his workshop in Bø some time in 
the 1960s. 

ten alle perlene var verdiløse -
enten «gråperler», gule, matte el
ler uregelmessige (figur 4). Mus
lingene sto ganske te lt, og det ble 
tatt opp ca. 5-6 muslinger i et 
dykk. Flest perler ble funnet der 
det var s•111clbunn. Erter en del 
dykk ble det en g•111ske hard pfl
kjenning på dykkerne på grunn av 

Figur 6. Hording/ele laga m· Knut K. Stei11tjø11ndalen i 1960. legg 
merke 1if de/ire 1re/.:a11rede og drcipe.fcm11ede per le111ori1111legge11e i 
lil'erl .\·egmenf pd gripehrelt og strengholder, samt lang.\· kanter og 

lydhull. Hardangerfiddlc made by Knut K. Steintjønndalen in 1960. 
Notice the four lriangu lar and drop-shaped pieces of nacre on each 
segment of the fingcrboarcl and string holder, and along edges and 

trykket (Rune Ei ka pers. medd. ). 

Perlemor til utsmykking 
av hardingfeler. 

Bø har vært et senter for 
produksjon av hardingfeler siden 
begynnelsen av 1800-tallcl. Slek
ta Hc lland-Ste intjønndalcn vm 

Norges fremste fe lemakerslekt, 
og de drev felcm akeri i fire gene
rasjoner (STORESUND 1988). Jon 
Eriksen Hel land ( 1790-1862) var 
den første. Han lok ti I med 
hardingfoleproduksjon p~ Helland 
i B~j e tter at han kom hjem fra 
krigstjeneste i 18 12. Hans e ldste 
sønn, Erik J. Helland ( 1816-68). 

Figur 7a. Hardingfeleji·a 1824 laga m· Karl R11e.fh1 

K1·iteseid. f hvert seg111e111 med ka111.wil1 rntemønsra 
er plasserrji"re r1erfemortreka11rer - en; hl'ert hjøme . 
Hardangerfiddle from 1824 made by Karl Rue from 
Kviteseid. Four tri angles of nacrc are placed in each 
segment with squarc pattern. onc in each co rner. 

Figur 7b. Hardingj(>/efi·a 1827 laga av Jon Eriksen 
Hella11d i B~;. H1•er m serr hestdr m·fire hreie perle

morrrekanter og fire smalere innlegg av f1ei11. 
Hardangerfiddlc from 1827 made by Jon Eriksen 
Helland in Bø. Bach rosette is made of four broad 
triangles of nacre. and four nmrow pieces of bone. 
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har fi'ttt hovedæren for utarbei
delsen av den moderne harding
felemodellen pt1 midten av 1800-
tallet. Broren hans, Ei lev J. Stein
tjønndalen ( I 821 -76 ), og etter
kommerne erter begge disse førte 
arven videre. Sønnesønnen ti I 
Eilev, Knut Knutsen Steintjønn
clalen ( t 887-1969) var den siste 
felemakeren i denne slekta i Bø 
(figur 5 ). 

Utsmykking av hardingfelene 
besto bi'tde av tegninger med tusj 
og annet («rosing») og av innlegg 
med bein og perlemor pi'1 gripe
brell. strengeholder. rundt kan
tene m.m (figur 6). Felemakerne i 
Bø hadde god tilgang pfi perlemor 
fm Bøelva, men perlemor er 
svært sprøtt og betydelig vunske
ligere <°1 bearbeide enn bein , som 
er seigere. Perlemorstykkene ble 
saget til med løvsag og deretter 
filt. Det er bare et lite område 
bakerst i ryggen av muslinf!C
skallet som kan brukes, fordi 
perlemorlaget er så tynt normalt 
under en halv millimeter. Siden 
perlemorstykkene mtt krummes 
svakt motsatt skallkrumningen. 
blir perlemorlaget tynnest langs 
kantene. De gamle felemakerne 
limte først hornbelegget pfi 
gripebrett og strengeholder. 
Deretter stemte de ut der 
perlemorstykkene skulle plasseres 
og limte dem så fast med hornlim. 
Perlemorstykkenes kanter ble 
svakt skrådde innover mot 
sentrum for å få perfekt tilpas
ning. Til slutt pusset de over hele 
flaten. 

Gripebrett og strengeholder ble 
tidlig inndelt i segmenter, og 
dekoren av disse ble etter hvert 
utført etter fastlagte hovedmøns
tre med variasjoner. Helland
fclernakerne i Bø benyttet åtte
blads rosetter som standard
mønster i segmentene alt fra 
1820- eller 1830-ttrene, og dette 
ble etter hvert også vanlig hos 
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senere felemakere andre steder. 
De <°Itle bladene i rosettene blir 
gjerne fonnet som brede. tre
kantede eller drftpeformede blader 
av perlemor lagt vekselvis mel
lom smulere. ofte rombeformede 
stråler av bein (figur 6 ). I noen 
tilfeller var alle de åtte bladene av 
perlemor. Sentrum i rosettene er 
gjerne markert med et lite rundt 
«Øye» i bein, og slike «Øyne» kan 
også være plassert symmetrisk 
andre steder i rosettene. Pft enden 
av gripebrett og .strengeholeier er 
det ofte tversgående beinplater 
med inngrnveringer. Som ekstra 
pynt blir det gjerne lagt inn 
mindre tr~1pesformcde perlemor
stykker langs kantene bftdc på 
gripebrett. strengeholder. snek
ken. felekroppen og til og med 
lydhullene. 

Muslingeskall fra Bøelva har 
vært brukt til utsmykking av 
hardingfeler i over 200 år. I sin 
bok «Beskrivelse over Sillejords 
Præstegicld» skrev H.J. Wille 
blant annet om perlemuslingene i 
Eriksteen-elven (øvre del av 
Bøelva): «Skallen bruges he r af 
Yiolmagere at belægge Grebet 
paa Violinen til Zirat» (WJLLE 
1786 (1989)). De eldste kjente 
hardingfelene i Telemark er fra 
slutten av 1700-tallet. og de lo 
tidligste telemarksfolemakernc vi 
vet om i dag var Karl Mathisen 
Rue (1742-1829) fra Kviteseid og 
Olav Nilsen Gullbekk (før 1760-
1836) fra Seljord. På ei fele av 
Karl Rue fra 1824 ser vi det 
eldste mønsteret vi kjenner med 
sjakkbrett vekse lvis på høykant 
og i rektangelform (figur 7a). Her 
er de små rutene laget av bein og 
horn , mens de fire trekantene i 
hvert segmenthjørne er av perle
mor. Et annet gammelt hoved 
mønster er segmenter med lange 
beinstråler i vifteform fra midten 
av basislinjen som har en perle
mortrekant i hvert hjørne. Dette 

mønsteret finnes og:sr1 ptt noen rn 
eldre feler av Jon Eriksen Helland 
i Bø. men han gikk tidlig over til 
de ovenfor nevnte ;'\ttebhtds roset
tene. slik vi ser pft ei fele av ham 
frn 1827 (figur 7b l. Når harcling
felemakeriet blomstret i innlands
bygda Bø tidlig pft 1800-tallet. 
kan det således med fu ll rett sies 
at elvemuslingen i Bøelva var en 
medvirkende faktor til dette. 

De fleste av de eldste harding
felene vi kjenner er Jaget av fele
makere i Hordaland pi"t 1700-
tallet. Pr1 disse felene fin nes lik
nende dekorrnønstre som nevnt 
ovenfor. og det tyder på at dette 
har vært en gammel felles tradi
sjon. Nr1 er det all tid noe usik
kerhet knyttet til hvor langt til
bake slike ting strekker seg. fordi 
gripebrett og annet pft ei gammel 
fele kan v;cre restaurert senere. 
Likeve l er det klart at mang
foldigheten i mønstertyper og 
varianter var stø rre i eldre tid enn 
senere. En del av ele gamle felene 
var be lagt bare med bein. Likevel 
kom perlemor tidlig i bru k blant 
de gamle vestlanclsfelemakerne. 
Den antatt eldste av alle harding.
Idene - Jtistad-fcla fra Hardanger 
datert 165 l - har sjakkbrett
mønster med perlemorhjørner 
svært likt Rue-fcl•t fra 1824 i 
figur 7 a. 

Var utsmykkingen pr1 harding
felene opprinnelig ren dekor eller 
hadde den symbolsk betydning? 
Mønstrene pi"1 hardingfelene er 
ogsi't kjent i beslektede former fra 
andre gjenstandstyper eldre 
norsk kunsthandverk. Sjakkbrett
eller rutemønsteret er kalt «muru
spjelcl» og var fra gammelt ment 
som vern mot mani - et vesen 
som ifølge norsk folketro plaget 
menneskene mens de sov 
(ØSTMOE K oSTVEIT 1997). Roscll
mønsteret kan tolkes som en 
variant av den gamle i'ttteblad
rosen. Rosetter brakte hell. rik-



dom og velbefinnende. Også 
vifte- eller skjellmotivet hadde 
symbolsk betydning langt tilbake 
i tiden. Dekoren pfi hardingfela 
har til nft ikke vært systematisk 
studert fra en slik synsvinkel. 

Diskusjon om musling
bestandens tilstand og 

framtidsutsikter 
Det ser altsf1 ut til at enkelt
personer har drevet periodevis 
perlefiske opp gjennom iira. og 
bygdefolk har vært av den opp
fatning at denne virksomheten har 
skadet mus I ingbestanden. Det er 
1 i kevel vanske! ig ~t tenke seg al 

perlefisket alene kan ha truet 
bestanden på lengre sikl. Personer 
som fisket perler tok bare de store 
individene. og n~ir denne delen av 
bestanden kom under en viss 
letthet. skulle en tro det ble 
ulønnsomt ;l fortsette. Dermed vil 
t'iski.::t stoppe. og del er rimelig ii 
tro at bestanden i en slik situasjon 
ville kunne gjenopprettes ved at 
de yngre individene r:1r vokse 
opp. Et stikl syn deles ogsf1 av 
svenske forskere (ERIKSSON m.fl. 
1998). Men det faktum at el slikt 
perkfiske kan desimere bestan
den ganske kraftig. medrører jo al 
bestanden kan bli mer sårbar for 
andre pftvirkninger. Nftr det gjel
der bruken av perlemor lit ut
smykking av hardingfeler, er det 
vanske lig å vite hvor mye som 
har vært tatt opp til dette formftlet 
gjennom de siste par hundre år. 
Det er likevel all grunn til å tro at 
delte i mindre grad enn perle
fisket har hatt innvirkning på 
muslingbestanden. I alle fall er 
disse aktivitetene nå opphørt og 
skal på grunn av fredn ings
bestemmelsen ikke kunne skade 
bestanden i framtida. 

Med tanke på den nt1værende 
bestandsstørrelse og struktur. ser 
det ut til at endringer i e lvas 

vunnføring, v;1nnkvalitet og habi
tatforhold muligens kan ha va:rl 
av større betydning enn perlefiske 
og perlemorutsrnykning. Generelt 
blir eutrofiering som resultat av 
nitrogen- og fosforutslipp bftcle 
fra punktkilder og diffuse kilder 
våtlagt som viktig trusselfaktor 
av flere forskere ( Bi\LIER I 98X, 

COSTELLO m.fl . 1998). I Bøelva er 
det stor forskjell p{1 bestands
sammensetningen av musling i 
øvre og nedre del av elva (figur 
2). Den store overvekten av store 
og gamle individer i nedre de l 
kan kanskje delvis forklares med 
at individer kan slippe seg løs fra 
substratet og fl ytt es med strøm
men. for sf1 i\ et·ablere seg lengre 
nede i elva (Si\NDAl\S ()(j ENEIWD 

1998) . Likevel burde det finnes 
sm:tii1dividcr ogsf1 i denne delen 
av elva. Det er derfor mulig at 
eutroficringstendensene i nedre 
del er med pt1 ii forhindre rekrut
teringen her. 

N it ratkonsentrasjoner over )()() 
p g N/l kan ogsii isolert sett ha 
negative konsekvenser for 111us
lingene (BAUER 1988. 1992. 
HRUSK1\ 1992). Siden Bøelva har 
re lal ivl høge nitrogenkonsentra
sjoner (tabell I ). og silkn det 
faktisk er målt nitratvcrdier over 
den nevnte verdien i Bøelva ned
enfor Bø sentrum. kan nitrogen 
va~re med i trusselbildet 11101 
muslingbestanden. Sjøl 0111 den 
sure nedbøren ikke har noen 
direkte alvorlig virkning p:t Bo
elva, vil likevel den høge nitro
genkonsentrasjonen i nedbøren 
kunne rn betydning sammen med 
nitrogenforurensningen fra land
omddene. 

Forklaringen pil at elet ikke er 
funnet store muslinger i øvre del 
av el va, kan være at perlefiske har 
foregått der helt fram til på 1970-
tal let. Dette har redusert antallet 
store muslinger. da disse var mest 
ettertraktet av perlefiskerne (Rune 

Eika pers. medd. ). I midtre og 
nedre deler av elva har det ikke 
vært drevet perlefiske i samme 
grad, og dermed kan det ennft fin
nes en del gamle muslinger her. 

Kraftutbyggingen som ble fore
tatt i vassdraget ovenfor Bøelva i 
1970 har pt1virket vanngjennom
strømningen i elva. og endre! den 
hydrologiske årssyklusen. Dette 
har ført li I endringer i strøm
hastigheteter og sedimentasjons
forhold i elva. Substrat og begro
ingsforhold i elva kan dermed ha 
forverret forholdene for musling
en pii enkelte lokaliteter. Blant 
an net hevdes del at mye mer fin
materiale bl ir liggende i Midtbø
hølcn. Dette kan ha gjort forho l
dene vanskeligere for muslinger 
her. Dersom det planlagte kraft
verket i B~l blir en real itet. vil det 
b li laget en dam ovenfor Saga
hyj len (fig.ur I). Ovenfor denne er 
terrenget ganske flatt. og vann
hastigheten vi l bli endret i llerc 
kilometer oppover i dva. Dette 
vil kunne gjøre muslinghabitatcnc 
her dt1rligerc. Strekningen Saga
lw>it:n-Mannebru vil bare ha 
111instevannf1-lring om vinteren, og 
dermed vil mulighetene for eta

blering av musl inger i delte om

r~idct sannsyn li gvis ogsi\ bli (l;ir
ligere enn i dag. ikke minst p~\ 

grunn av økte forurensnings 
konsentrasjoner. Nedenfor Man
nebrn vi I det bl i en strekning av 
elva som blir påvirket av ut
strømming av vann fra krafl
stasjonen. Her blir det også end
rede vannhastighete r og substrat 
som vi l kunne p[tvirke musling
bestanden i negativ retning. Den 
relativt tynne bestanden av e lve
musling i Bvje lva er derfor utsatt 
for et komplekst trusselbilde. For 
i\ rn et bedre svar pt1 hvilke trusler 
som er de største. vi I elet væ re en 
forde l (1 rn bedre kunnskap 0111 

elvemuslingens uli ke krav til sitt 
ha bi tat og miljø. 
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For sl'l'eral hundn•d year.1· Bøe/\'(/ 
Ri1·er lws heen k11ow11 fur its 

1w1111/ati<m (4 fi·eshwafa P<'arl 

11111ssels Margaritifera margariti
fera ( L.. 1758 ). Fiddlenwket'.1· 
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