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INNLEDNING

Tale i anledning Nordmøre Museums
100-års jubileum

I år utgir Nordmøre Museum sin egen årbok for aller første gang. Samarbeidet med Nordmøre Historielag om utgivelsen av Årbok for Nordmøre som
begynte i 1979 er dermed avsluttet. Historielaget fortsetter utgivelsen av Årbok
for Nordmøre alene.

Holdt ved markeringen i Grand Hotell 10. desember 1994

Kjernen i Nordmøre Museums årbok vil naturlig nok være museets virksomhet. I tillegg til artikler om ulike sider av Nordmøres kulturhistorie med bakgrunn i museets egen dokumentasjon og forsking, vil det også være glimt fra
museets øvrige virksomhet: aktivisering, formidling, antikvarisk produksjon
m.m. Vi satser etterhvert på å gi leserne et glimt inn i magasin og arkiv som til
daglig er stengt for publikum.

I tillegg til museets egen aktivitet og forskning vil redaksjonen i framtida
aktivt oppmuntre andre til å forske i Nordmøres kulturhistorie. Vi vil at årboka
skal være et forum for ny kunnskap om nordmøringers liv og virke gjennom alle
tider. Det er viktig at vi ikke slår oss til ro med beskrivelse og gjengivelse, vi må
arbeide aktivt for å produsere ny kunnskap om og innsikt i vår fortid og samtid.
Til slutt vil jeg si at selv om vi synes årboka er blitt bra kan den bli mye bedre.
Til det trenger vi tilbakemelding fra våre lesere. Vi må selv definere hovedprofilen i innhold, men justeringer og kursendringer må skje gjennom en fortløpende dialog med dem vi henvender oss til.
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AV SVERRE JOHAN SVENDSEN

Kjære venner
På denne dagen markerer vi at
NORDMØRE MUSEUM har eksistert
som institusjon i ett hundre år. Det er en
anselig alder for et museum, Norsk
Folkemuseum er nøyaktig like gammel;
verdens første friluftsmuseum Skansen i
Sverige er bare 19 år eldre. Vi tilhører
altså pionergenerasjonen i norsk museumsvesen. På en slik dag er det vanlig å se
både framover og bakover i tid, - og som
leder for en institusjon som er svært opptatt av tradisjoner - er det naturlig for
meg å følge denne tradisjonen. Men
Direktør Sverre I. Svendsen
hvorfor jeg gjør dette har egentlig ikke
taler ved 100 årsjubileet
noe med tradisjon å gjøre. Som kulturforsker og museumsmann er det naturlig
for meg å bruke fortida til å si noe om samtida - og til å mene noe om framtida. Jeg har lyst å si noen ord om fortida til den institusjon som jeg i dag leder,
det som er mine røtter i mitt daglige arbeid...
Da Kristiansunds Museum ble grunnlagt i 1894, var det et resultat av framskrittstanken - framskrittstanken som dominerte både næringslivet og samfunnet forøvrig i siste halvdel av 1800-tallet. Man skulle la seg inspirere til
framskritt - gjøre framskritt - på alle områder. Man skulle vise fram egne framskritt, la seg inspirere av andres framskritt - og - kanskje konstatere at konkurrentene var havnet håpløst i bakleksa.
Ofte kan man få inntrykk av at det ikke var så farlig med hva man faktisk gjorde, bare det ble oppfattet som framskritt...

5

Sommeren 1892 ble det avviklet en stor internasjonal fiskeriutstilling i
Kristiansund. Byens næringsliv hadde noen år i forveien gjennomgått en sterk
krise med svært få unntak hadde alle de store handelsbedriftene i byen blitt
rammet. I 1892 hvilte følgene av denne krisen på byens næringsliv som en tung
og kvelende byrde man ikke uten videre greide å kvitte seg med. De som ville
leve i framskrittets ånd sleit tungt. Økonomiske nedgangstider gir imidlertid
ofte grobunn for nye ideer og nye forsøk på mange plan; når det gamle svikter
øker ofte viljen til å prøve noe nytt.
Museets 25-års beretning ble skrevet i 1919 i sluttfasen av verdenskrigens
jobbetid og høykonjunktur - da hadde man både krakket i 1920 og krakket i
1929 foran seg. I 1919 kunne museets sekretær ennå tillate seg å uttrykke seg i
sann sosialdarwinistisk ånd i sin omtale av museets unnfangelse 25 år tidligere:
"...i de økonomiske trykkende tider fødes nye ideer for liv og fremgang; særlig
er i slike tider grobunnen god for kulturelle i&ers vekst."
Fiskeriutstillingen av 1892 var altså et arransjement i framskrittets navn i en
periode der troen på framtiden hadde midlertidig sviktet. Utstillingens direkte
resultat for næringslivet var kanskje vanskelig å måle. Man snakket om at den
"i det skjulte" ga mange nye impulser for næringslivets vekst, med andre ord var
den sikkert av mange betraktet som en fiasko. Men her jeg står i dag 102 år senere kan jeg ikke annet enn si at Fiskeri- og touristutstillingen av 1892 var av den
største betydning for byens og distriktets kulturliv: Den ga nemlig støtet til opprettelsen av Kristiansunds museum.
Spørsmålet om opprettelsen av et museum ble brakt på banen allerede under
forberedelsene til fiskeriutstillingen. Dette skildres i museets 25-årsberetning:
Om "museets tilblivelse" skriver avdøde konsul Gram Parelius, utstillingskomiteens formann, i museets første forhandlingsprotokol følgende:
'Under de forberedende Arbeider til Fiskeriutstillingen i 1892 blev
SpØrgsmaalet om Oprettelsen af et Fiskerimuseum i vor By bragt paa Bane
inden Udstillingskommiteen, og denne besluttede da at forsøge istandbragt
et saadant, idet den gik ud fra at et Fiskerimuseum for en By som
Christiansund med dens stærke Interesser paa Fiskeribedriftens Omraade
vilde blive av betydelig Nytte og Interesse ikke alene for Byen men ogsaa for
det omliggende Distrikt. Tanken vandt ogsaa almindelig Tilslutning saavel
inden Byen som blandt de mange Udstillere og Fremmede, der var mØdt frem
i anledning Udstillingen, og hvoraf mange ydede Bidrag af forskjelligartede
Gjenstande... '"
Museumstanken fikk støtte i form av bidrag og gjenstander og en foreløpig
museumskomite ble dannet. For meg som i de senere årene har arbeidet mye
med å få etablert Klippfiskmuseet som en avdeling av Nordmøre Museum er det
spesielt morsomt å konstatere at nettopp denne næringens mest sentrale aktører
var blant de_ som sto i spissen for museumsdannelsen. Museumskomiteen besto
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av: Arne Arnesen, M.H. Astrup,
Christian Johnsen, Nicolai H. Knudtzon,
I.C. Loennechen, Gram Parelius, Patrick
Volckmar og med Edvard Werring som
kasserer.
Museet ble formelt stiftet i mai 1894
og åpnet for publikum høsten samme
året. Tanken var å lage et fiskerimuseum
og grunnstammen var gjenstander, redskaper og utstoppete fisk og dyr fra fiskeriutstillingen. Det viste seg snart at
tiden var overmoden for museumsdannelsen: I tråd med samfunnets økende
bevissthet av verdien av sin egen kultur
begynte folk å donere alle slags kulturhistoriske gjenstander til museet. Også
amtmannen kastet seg inn i museumssaken, i det han spurte sine venner og
bekjente om de kunne skaffe bidrag til
museet. Til direktøren i dansk GyldenKonsul Gram Parelius
dal Jacob Hegel skrev han følgende:
Kristiansunds Museums stifter
Kjære Ven! - jeg glemte noget igaar,
som jeg ofte har tænkt paa at bede dig
om. I mit Rige er der 3 Byer. Molde er et fredelig Idyl med c. 2000
Mennesker; her er intet Spor af aandeligt Liv. Men Aalesund og Christiansund, som hver har c. 12 000 Indbyggere, de har begyndt gjennem Fisk og
Fattigdom at skyde en spæd Spire af Kultur i Form af et Museum i hver By.
De har vist ingen Verdens Ting, og de lægger uden Tvivl sin Grundvold saa
bredt, at de tager med Tak mod Alt muligt fra den gamle Verden - fra Dyreliv
til Menneskeredskaber, Rariteter og Bøger!
Jeg gav min gode Samling Flintesager til Christiansunds Museum, - jeg syntes nemlig ikke, det var noget at dele paa; men det var en Feil af mig; jeg ved
nu, at begge Samlinger er saa smaa og fattige, at de med Glæde havde taget
imod en Halvdel hver.
Altsaa vil jeg trække dig ind in Interessen for disse to spæde Kulturer med
følgende 3 Bønner:
1. Tror du, nogen gad rode gjennem Forlagets udrangerede
Beholdninger af naturvidenskabelige Bøger - om saa bare Skolebøger hvadsomhelst, og helst i 2 Exemplarer - et til hver By?
2. Du har samlet paa saa meget Skrab i dit lange Liv; har du ingen
Pattedyr paa Loftet? - nu ryddes vel Klareboderne? er ikke der noget? 7

Mineralier eller SØpindsvin; du gav mig nogle smukke Flintestykker, som laa
og flød etsteds; de er nu Christiansunds Pryd og Aalesunds guleste
Misundelse. Vil du ikke se efter?
3. Vil du opgive mig Navnene paa nogle snille Professorer ved Universitetets Samlinger eller andetsteds som jeg kunde falde over.
Ser du: der er naturligvis saa mangfoldige fra selve Danmark, som tigger.
Det maatte derfor være rent undtagelsesvis, om vi heroppe fik noget af dig
eller andre for gammelt Landmandskabs Skyld og fordi en Forfatter, som
blev Amtmand, ogsaa maa ansees som en Raritet.
Din hengivne, Alexander L. Kielland
Vi kan konstatere at rivalisering mellom museumsinstitusjoner ikke er noe
nytt fenomen...
Etableringen av Kristiansunds Museum fikk altså en mye større og bredere
respons enn stifterne hadde trodd, en respons som krevde en helt annen
museumsinstitusjonen enn opprinelig tenkt. Museumskomiteen med konsul
Parelius i spissen skjønte at de måtte påta seg denne oppgaven, og museet tok
imot gjenstander og arkivalia langt utover det opprinnelige mandatet. Slik ble
museet drevet i 10 år. I tiden 1904 - 1907 skjedde 3 vesentlige ting:
1. Museumsselskapet ble stiftet 15. mai 1904.
2. Museet ble samtidig formelt delt i en naturhistorisk og en kulturhistorisk del.
3. I 1907 ble adjunktene Wilhelm Lund og Olaf Yderstad ansatt som ledere for
henholdsvis den kulturhistoriske og den naturhistoriske avdelingen.
Fra 1907 av er Kristiansunds museum å regne som et seriøst arbeidende institusjonsmuseum og ikke bare en "samling". Det er ingen ting galt med en "samling", Maihaugen heter formelt fremdeles "De Sandvigske Samlinger". Som
seriøst arbeidende insitusjonsmuseum mener jeg at det ble utført målrettet innsamlings- og dokumentasjonsarbeid ved intervju, fotografering, innsamling av
gjenstander, dokumentasjon av byggeskikk, klesskikk, fisketeknikker osv osv.
Wilhelm Lund ble forflyttet til Trondhjem i 1912. Der var han med på å stifte og deretter lede det som i dag heter Trøndelag Folkemuseum på Sverresborg.
Han var en av det norske museumsvesenets store pionerer som drev med målrettet vitenskapelig dokumentasjon av folkekulturen. I dag er han på en svært
urettferdig måte havnet i skyggen av andre samtidige.
I løpet av de 5 år han virket på Nordmøre utførte han et arbeid som vi ennå
bruker i vårt daglige virke på museet. I protokollene han førte står detaljerte
nedtegnelser om sentrale emner fra nordmørsk arbeidsliv. Blant mange eksempler kan nevnes et intervju med en geitbåtbygger som resulterte i 11 håndskrevne foliosider med opplysninger om geitbåten med navn på alle båtens deler.
Lakseteiner fra Sunndalen og sunndalseika er behandla likedan. Lund brukte
fotografiet bevisst som dokumentasjonsverktøy og fikk gjennomført bl.a. en
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fotografisk dokumentasjon av byggeskikken i Kristiansund i tidsrommet 1908 1911. Disse noe over 150 fotografier vil stilles ut på museet i løpet av 1996.
Hadde Lund fortsatt sitt virke på Nordmøre er det all grunn til å tro at han hadde gjennomført en tilsvarende grundig dokumentasjon av byggeskikken i hele
regionen.
Da Lund dro til Trondhjem fikk Olaf Yderstad ansvaret for begge avdelingene. Dermed var grunnlaget lagt for en over 50-årig gjerning i museets tjeneste.
Som det står i 75-års beretningen:
"...her skal nevnes den uselviske idealisten og det elskelige mennesket Olaf
Yderstad som i nesten 2 menneskealdre var den ledende og samlende personlighet i det kulturhistoriske arbeide i Kristiansund og på Nordmøre. ...i
medgang og motgang ledet han Kristiansund Museum i 55 år. De mål
Yderstad satte, kunne nok av og til synes svært store og uoppnåelige, men
hans begeistring smittet så det ble vanskelig å si nei til de krav han stillet.
Det må uten forbehold sies at museet er hans verk."
For Norge kom kriseårene som perler på en snor i tida mellom 1920 og 1936
og disse rammet Kristiansund ekstra hardt. Dette gikk selvfølgelig også utover
museet. Vedlikehold ble utført med fondsmidler og fonds gikk også tapt i en
bankfallitt. Yderstad kompenserte med å få innrømmet en fribillett på Møre
Fylkesbåter og brukte store deler av hver sommer til å reise rundt på Nordmøre
og dokumentere. Han etterlot seg 15 bøker med tettskrevne sider. Mye av dette
stoff er bearbeidet og publisert av Yderstad, mye er fremdeles upublisert. I disse tider med museumsreformer der det reises tvil om nytten og realismen i stillingen som regionkonservator for Nordmøre kan det være viktig å påpeke at det
var nettopp det Olaf Yderstad var - og det for hele Nordmøre.
Med Yderstad i spissen sto museet for en politikk som i mange henseende var
1 til 2 generasjoner forut for sin tid. Han dro ikke rundt først og fremst for å
samle gjenstander, men for å samle kunnskap - og han misjonerte sterkt for at
folk selv skulle sette pris på sin egen kultur og ta vare på den. Det er også i pakt
med denne tankegang at museet vedtok i 1936 at det ikke lenger skulle arbeides
for å flytte hus fra distriktet til Kristiansund, men at museet skulle heller arbeide for at folk selv tok vare på husene der de sto. Et konkret resultat av dette var
at friluftsavdelingen forble beskjeden i omfang; røykstua fra Torvik som var
blitt kjøpt for flytting til byen ble solgt til Stangvik Bondeungdomslag. Museet
fikk aldri noen stor friluftsavdeling som kunne tjene som arena for aktiviteter og
virksomhet.
Kjernen i museet var de omfattende samlinger; her fantes gjenstander, fotografier, arkivalia m.m. Nærmere 6000 registrerte gjenstander og trolig 2000
uregistrerte. I månedskiftet april/mai 1940 ble Kristiansund angrepet av tyske
fly 4 dager på rad. Angrepet og den den påfølgende brannen la byen i aske. Over
700 bygninger med stort og smått ble flammenes rov; deriblant museet. Alt
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brant, bortsett fra de gamle lafta husene som sto i byens utkant. I sine notatbøker beskriver rektor Yderstad sitt møte med den utbrente byen:
" Mandag 6. mai fikk vi motorbåt til byen. Jeg kan ikke beskrive elendigheten: En kirkegård. En skog av enslige skorsteinspiper overalt..." så kommer en
lang beskrivelse av ødeleggelsene i byen som ender .med en kort setning "Mitt
livsverk, museet, brent!"
Yderstad og museumsstyret hadde hatt et nytt, ildfast museumsbygg som
hovedsak i hele mellomkrigstida. Til tross for krigshandlinger over hele landet,
tyskernes terrorbrenning av Finnmark og Troms osv. var det bare ett museum som
ble sterkt berørt av krigen, nemlig Kristiansunds Museum. I ettertid kan det være
lett å kritisere, men at et museum som lå i en by uten militærbeskyttelse og uten
militære mål skulle være spesielt utsatt for krigshandlinger kunne ingen forutse.
Det må ha vært et hardt slag for Yderstad å se at alt det han hadde bygd opp
gjennom over 30 års virke var blitt borte. Det er imidlertid få eller ingen spor av
dette i notatene. Han var opptatt av å beskrive hendelser og inntrykk fra det som
skjedde rundt han:
23.4.40 Jeg makter ikke ennå å konsentrere meg om fortidas historie.
Norges "historie" er for Øyeblikket så overveldende for meg at fortida blir så
avbleket. Best med disse notater. Kanskje disse kan få større verd for framtidas norske lokalhistorie...
25.4.40 Norge! Hvor lenge skal du slik mishandles?... Hitler vil nok engang
dele Napoleons skjebne... Jeg vil måskje dø i et hærtatt land, mente har
intet å si. Det er Norge som nå er alt.
Men museumsgjerningen kunne ikke fornektes for alltid. Yderstad begynte innsamling av fotografier og gjenstander til et nytt museum allerede sommeren 1940.
Gjenreisningstida hadde lite rom for museumstanken. Yderstad var blitt
gammel og pensjonist. Uten eget hus ble museet lenge en slags skyggeinstitusjon. Yderstad fortsatte sine reiser på Nordmøre samtidig som han bygde opp
samlingene igjen etter beste evne. Han lette dessuten lenge etter en som kunne
overta og fant han til slutt i 1958: lektor Johan Tømmmervåg.
Byggesaken overskygget alt annet for museet gjennom 1950-tallet.
Museumsforbundet hadde bevilget en større sum til et nytt museumsbygg allerede i 1941 med denne begrunnelse: "Men skal (...) gjenopbygningsarbeide ha
håp om å kunne gjennemføres, blir betingelsen helt naturlig at de nye samlinger får et ildfast hus fra første dag. Det er i dette tilfelle ikke bare en museumsteknisk selvfølge, men også et psykologisk forstålig krav. Samlingene fra
Kristiansund og Nordmør må ikke brenne en gang til."
Allerede i 1919 hadde Yderstad etterlyst et større - ildsikkert - museumsbygg. Mellomkrigstidas økonomiske berg og dalbane tillot ikke en slik investering. Det ble skjebnesvangert for museet. Men til tross for et "psykologisk
forståelig krav" var det ingen enkel sak å få bygd et nytt museumsbygg. Etter
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mange forsøk og ulike knuter på tråden av typen økonomi og tomtespørsmål
fikk museet ny tomt og nytt bygg i 1962. Ikke minst viktig - bygget var ildsikkert. Noen og 30 år senere er det lett å finne feil ved bygget i Knudtzondalen.
Samlingene og ikke minst staben har vokst. Jeg føler at det er på sin plass å minne om at bygget var mer enn tilfredsstillende med de perspektiver som rådde
den gangen. Mange av de ting som kritiseres i dag skyldes at bygget i stor grad
ble oppført på gjenstandenes premisser og med sikring av disse som hovedmål. Ikke så rart for den eneste museumssamling i Norge som gikk tapt pga.
kringshandlingene i 1940.
Tiåret etter 1962 var gode år - museet fungerte igjen. Museets styre med
Johan Tømmervåg i spissen arbeidet aktivt for å oppnå mere støtte til museet.
Museet begynte å få tilbake sin plass i lokalsamfunnet. Et skår i gleden var at
den planlagte sammensmeltingen av tunet på Dalen gård og museet ikke fant
sted. Museets flytting fra Clausenenga til Knudtzondalen var i stor grad begrunnet i disse planene. Når så dette ikke skjedde ble de fysiske rammene for museets virksomhet noe amputerte.
Da taket forsvant i 1976 under en storm og museet måtte stenge var det nesten som om naturkreftene var med på å annonsere den fornyelsen som da var i
ferd med å skje innen museumsvesenet: den såkalte Tilskuddsordningen til
halvoffentlige museer. Gjennom denne ordningen sikret staten driftsmidler til
kulturhistoriske museer i et forsøk på å styrke den faglige profilen og profesjonalisere driften. De første 10 år av denne ordningen 1973 - 1983 kan trygt
betegnes som museenes jappetid: De var preget av en grenseløst vekst og et
hemningsløst forbruk. Da pengekranen ble skrudd igjen i 1983 ble vår museale
jappetid etterfulgt av en heidundrandes bakfyll som vi ennå går og kjenner på.
Museet fikk en heltids bestyrerstilling i 1978; etnologen Karl Ragnar
Gjertsen ble ansatt i stillingen. I de påfølgende år ble staben utvidet til i alt 5 stillinger. Den siste stillingen som ble etablert var slippmesteren på Mellemværftet. Museumsstaben omfattet da følgende stillinger: bestyrer, vitenskapelig
assistent, preparant, sekretær, slippmester. I 1992 ble vit. ass stillingen oppgradert til konservatorstilling.
Etableringen av disse stillingene utgjorde en profesjonalisering av museumsdriften. Museet fikk samtidig en mer målrettet virksomhet. Under Karl Ragnar
Gjertsens ledelse begynte museet å engasjere seg i vern og formidling av det
unike miljøet i Vågen i Kristiansund. Gjennom erhverv av bygninger og anlegg
sørget museet får at kulturminner av nasjonal verdi ble sikret for ettertida. Men
her igjen gjorde vi bare det som våre forgjengere allerede hadde formulert
mange tiår tidligere.
I et foredrag om museumsdriften holdt i Fosna Maallag i 1908 kom Wilhelm
Lund inn på den langsiktige målsettingen for museet. Der kunne han sitere et
brev fra Anders Sandvig:
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"Som mine tilhørere vil ha lagt merke til, saa har jeg ikke foreslaaet noget
egentlig større kulturmusæum... jeg har ikke rigtig vovet tænke en saa dristig tanke. Men nu kommer her en mand og vil ha os til at spænde buen rigtig
høit. Det er tandlæge Sandvig, skaberen av de store gudbrandsdalske samlinger paa Lillehammer.
Han skriver:
"Det er jo netop min anskuelse at de forskjellige landsdele bør ha sit
eget kulturmusæum... Det er bra nok at folk beholder sine gamle ting selv, det
viser interesse og pietetsfølelse. Men sin største betydning som kulturbillede faar de dog først, naar de er samlet i sin tidsbestemte Sammenhæng og
inden en ægte ramme...
Imidlertid er der noget andet, som efter min mening nødvendig hører
med i et nordmørsk kulturmusæum. Det er jo sjøbruket, som altid har været
nordmøringenes hovednæringsvei - det er havet, som har skapt byen paa de
3 golde øer.. Burde man da ikke se at finde baadtyper fra disse trakter - fra
saa langt tilbake i tiden som de kan opdrives - og gi dem sin tidssvarende
utrustning? Vi har jo fiskerimusæer i andre byer og, men saa vidt jeg vet,
omfatter de kun redskaper og er fremforalt musæer - med kjedelige skematiske opstillinger.
Lad os heller faa se et stykke af fiskernes daglige bedrift - se baaten
færdig til at skyves ut av naustet og gaa like paa sjøen.
Og en ting til. Glem heller ikke kjøbmandsboden - det nødvendige mellemled. Jeg vet der endnu i Kr.sund findes kjøbmandshuse helt fra byens første tid, omend noget forandret. Jeg kan ikke tro, det vilde være saa vanskeligt at faa dem ervervet for et saadant formaal for saa at bringe dem tilbake
til sin oprindelige form. Glem heller ikke kirken.
Kunde De faa samlet dette til et hele: bondens, fiskerens og kjøbmandens hjem, bohave og redskaper og dertil kirken i midten eller over - altsaa
et stykke Nordmøre fra aarhundrer tilbake, ja da vilde De ha et kulturmusæum, hvortil der endnu ikke fines make.""
I Vågen har museet sikret 2 klippfiskbrygger, 1 bøkkerverksted med mesterbolig og sildesalteri, 1 kystskipperbolig og 1 skipsverft. I tillegg har vi et nært
samarbeid med Brunsvikens Reperbane om restaurering og eventuell drift av
reperbanen.
I tillegg er det nå igangsatt et treårig prosjekt for å utvikle hele Vågen som
kystkultursenter.
Museet forlot friluftsmuseumstanken i 1936, og oppblomstringen av bygdemuseene har i stor grad nettopp tatt for seg "bondens og fiskerens hjem, bohave
og redskaper". I Vågen tar vi sikte på å verne og videreføre, ikke bare det materielle - Sandvigs hjem, bohave og redskaper - men også kunnskapen og innsik12

ten som ligger bak det materielle og holder det hele sammen. Mye av det vi har
gjort var allerede blitt foreslått mange tiår i forveien. Om vi i det hele tatt har
kunnet bringe noe nytt til museumssaken i løpet av de siste 15 år så er det en
erkjennelse av kulturens helhet, om nødvendigheten av å verne og videreføre
kunnskap, innsikt og ferdighet i tillegg til og sammen med det materielle. Dette
krever arbeidsformer og teknikker som langt på vei er annerledes enn de som
tidligere generasjoner arbeidet med.
Dette var mange ord om våre museale røtter, vår faglige fortid. En passende
avslutning måtte være å si noen kloke ord om framtida; om arbeidet i Vågen og
våre anstrengelser for å verne og videreføre kunnskap og innsikt, at ekthet står
sentralt for oss når vi aktiviserer museumsanleggene og at vi vil fortsette med
denne linjen også inn i den nye museumsvirkelighet som står for døren.
Det viste seg vanskelig for meg å formulere disse tankene på tilfredsstillende
måte. Jeg sa imidlertid innledningsvis at jeg ville bruke fortida til å si noe om
samtida - og til å mene noe om framtida. Og jeg kan avslutte i samme ånd: Det
viste seg at Olaf Yderstad hadde formulert mine tanker allerede i 1919. Ikke
bare kan jeg uten videre slutte meg til det han skrev for 75 år siden, men sier i
sannhetens navn at bedre kan ihvertfall ikke jeg få sagt det:
"Hvad skal det være for, å samle på slikt gammelt?" Det hender ikke
sjelden at et slikt spørsmål blir en stillet. Vi spør: Har De interesse av å høre
fortalt om Deres bedsteforeldres, olderforeldres liv og arbeide, om Deres
forfedres liv til hverdags og til fest?
Her er altid svaret: Ja.
Men de gamle ting vi samler og beskriver forteller jo hver på sin måte
om de gamles leve- og tenkemåte. Deres liv avspeiler sig i de gjenstander de
har arbeidet, eller brukt i sitt daglige liv.
- Ja, men nogen praktisk nytte ? spør man.
Da kan man like så vel spørre om det er nogen gagn i å lese historie,
eller overhodet om det fjerde bud inneholder nogen sandhet.
Men til den, for hvem "praktisk nytte" er ett og alt her i livet, har også
disse gamle ting noget å si: I praktisk opfindsomhet og i skjønhetssans stod
de gamle i mange henseender så høit at nutidens praktikere kan få mang en
god lærdom ved å studere de gamles arbeider på håndens områder. En
håndværker, bonde, husmor, fisker osv. kan lære meget for sitt daglige arbeide ved å studere forfedrenes arbeide i et museums samlinger.
Fra et annet hold kommer det spørmål: Hvorfor ta gjenstandene ut fra
ders rette miliø: Hjemmet og bygden, hvortil de har tradisjon, og innlemme
dem i en massesamling ? Dertil er å svare: Det ideelle vilde være om enhver
slekt overtok arbeidet med å verne om de gamle klenodier og deres tradisjon
i slektsheimen. Enkelte slekter gjør dette; men de allerfleste mangler tilstrekkelig tid og interesse for dette arbeide. Her er det at museene må træ
13
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hjelpende til for å redde kulturværdiene for samfundet. Museenes arbeide er
derfor naturlig vokset frem som følge av vore tiders stadig voksende arbeidsfordeling. En museumsmann har ikke først og fremst sin samlings rikholdighet for Øie; men han arbeider med det formål å beskytte de gamle kulturværdier mot undergang.
Et stort arbeidsfelt har derfor vorr museum; thi Nordmør og Kristiansund eier en rik gammel kultur som det er vor opgave å værne om."

Studiet av Norges eldste bosetningshistorie, den eldre steinalder, fikk i 1909
et viktig bidrag.
På Kristiansundsøyene ble det oppdaget en steinalderkultur som viste seg å
være ca. 10 000 år gammel. Slike funn hadde tidligere ikke vært gjort i Norge i
betydelig omfang. "Kulturen" fikk navnet "Fosnakulturen" etter det gamle navnet på Kristiansund. Dette navnet har fått bestå helt til i dag på det spesielle redskapskomplekset som tilhører denne tradisjonen.
Et navn som er uløselig knyttet til opphavet til det som lenge har gått under
navnet "Fosnakulturen" i Norge, er Anders Nummedal. Anders Nummedal
kom til Kristiansund i 1900 og arbeidet som lærer ved en videregående skole
her. Nummedal hadde blant annet studert geologi, noe som var hans store hobby og interesse.

Til dette vil jeg bare tilføye at jeg tar navnet Nordmøre Museum svært alvorlig. Med det mener jeg at jeg strever i alt jeg gjør å tenke på hele regionen - til
dem som måtte mene at denne målsettingen er lite synlig så kan jeg love at den
vil bli mer synlig i framtida. Jeg ønsker å få i stand og utvikle et praktisk samarbeid mellom likesinnede institusjoner over hele Nordmøre. Dersom hver institusjon bare bruker økonomi og kommunegrensene som rammene for sin virksomhet er det lite rom for visjoner og nyskaping. Det er mye vi kan få til, men
bare om vi står sammen og arbeider mot felles mål. Det er mitt enkle - kanskje
naive - budskap nå på tampen av jubileumsåret. Takk for oppmerksomheten.
Litteratur:
Kristiansunds Museum 25 Aarsberetning. Kristiansund 1919.
Kristiansund Museum 1894 - 1904 - 1964. Kristiansund 1966.
Alexander L. Kielland Brev 1869 - 1906. Oslo
" Nordmør" 5. mars 1908 "Kulturminder paa Nordmør"
Norske Museers Landsforbund Styrets beretning 1941
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Anders Nummedal og kona Astrid Marie f. Hjelseth fra Kristiansund.
Mellom seg har de sønnen Jon, f 1907, d.1969. (Foto fra Pridlao 3/1994).
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På en av Anders Nummedals mange turer i Kristiansund og omegn, korn han
over noen flintbiter, som han mente måtte være bearbeidet av mennesker.
Oppdagelsen av flintplassene var revolusjonerende med henblikk på norsk
steinalderforskning. Det var tidligere ikke gjort funn av samme karakter i
Norge. Det var de danske steinalderfunnene en bygde sin viten på. At lignende
funn skulle bli gjort i Norge, var det ingen som trodde var mulig.
Noen av de første meddelelsene som gjorde funnene kjent, stod i Romsdals
Artstidene 11.4.1910. Nummedal hadde da allerede gjort funn på Kirkelandet
i Kristiansund. Nyhetene om disse funnene ble publisert i Aftenposten den 12.
april 1910.
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Meddelelse
i Aftenposten
12. april 1910

Reaksjonene på disse avisomtalene lot
ikke vente på seg. Allerede 14. april
1910 skriver A.W. Brøgger ved oldsakssamlingen i Stavanger følgende
brev til overlærer Rygh i Trondheim:
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A.W. Brøggers brev
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De første funnene ble altså møtt med skepsis, noe som også går fram av en
artikkel i Adresseavisen av 14.4.1910. Artikkelen er undertegnet "P" og ble trolig skrevet av Th. Petersen. (Kildehenv. i Møllenhus 1977, s. 213)

"Stenalderfundet ved Kristiansund
"Adresseavisen" indeholdt forleden en sensationel farvet telegrafisk meddelelse om stenalderfund ved Kristiansund som skulde være "5000 aar gamle".
Det turde maaske ikke være overflødig at oplyse om at denne datering er fuldstændig grepet ut av luften. Man er nemlig desværre endnu ikke naaed saa
langt at man selv tilnærmelsesvis kan bestemme saadanne funds absolute alder.
Vistnok er det saa at den forhistoriske kronologi i løpet av den sidste menneskealder har gjort forbausende fremskridt, saa at man nu befinder sig paa en
langt sikrere kronologisk grund end før. Det skyldes navnlig riksantikvar
Montelius'grundlæggende arbeider, til hvis resultater de fleste arkæologer har
sluttet sig. Men for det første er Montelius' kronologi ikke uanfægtelig. Den har
saaledes altid hat en motstander i Danmarks ypperste arkæolog, direktør
Sophus Muller, som mener at Montelius' tidsbestemmelser for stenalderens og
broncealderens vedkommende er altfor høie. Fra engelsk hold er hans kronologi i senere tid også blit sterkt angrepet paa grundlag av de nyeste fund i
Ægypten og paa Kreta. Men hertil kommer at Montelius for Nordens vedkommende har bygget sit system paa Sydskandinaviske fund, og de resultater han
paa grundlag av dette materiale er kommet til, gaar det ikke an uten videre at
anvende paa fund fra det nordenfjeldske Norge. Denne landsdel indeholdt i sin
fjerne fortid en ganske anden periferisk stilling end nu, og kun sent naadde
dengang kulturens bølgeslag dit ut. Der kan saaledes neppe være tvil om at
stenalderen har holdt sig længer i det nordenfjeldske Norge end i Sydskandinavien, ja der er grunde som taler for at den paa sine steder først har faat
sin avslutning ved vor tidsregnigs begyndelse. Hvad der er bevart av broncealders materiale frister os nemlig sterkt til den slutning, at der heroppe i visse
egne, navnlig ute ved kysten, slet ikke har hersket nogen broncealder, men at
stenalderen er blit direkte avløst av ældre jernalder. En absolut datering av de
Kristiansundske stenaldersfund er saaledes for tiden fuldstændig ugjørlig. De
kan være meget yngre end i meddelelsen angit, likesom det heller ikke tør være
utelukket at de er ældre, hvad der dog er mindre sandsynlig. Der maa i det hele
tat protesteres mot den voksende tilbøylighet til i diletantiske avismeddelelser
at tidsbestemme oldsakfund. Det bidrar kun til at vække falske forestillinger
hos ukritiske læsere og sætte arkæologien i miskredit blandt det myndige publikum. Det er vistnok arkæologiens oppgave at komme saa vidt at man kan angi
18

en absolut alder for saadanne fund. Men det er endnu saare langt igjen, og
meget nyt materiale maa hentes frem, der maa knyttes mange nye led til bevisernes kjæde før det vil lykkes at naa dette maal."
Nummedal hadde fra før ingen studier i arkeologi, og han ble i begynnelsen
sett på med mistro av "de lærde herrer". Dette var i og for seg ikke uventet.
Enhver som beveger seg inn i ekspertenes verden, og påberoper seg å vite noe
mer enn dem, må stille seg lagelig til for hugg.
Nummedal fikk imidlertid snart en sterk alliert i overlærer Rygh i Trondheim,
og det er trolig mye hans fortjeneste at Nummedal etter hvert ble anerkjent og
innlemmet i "de fornemmes kretser". Ganske snart måtte alle bøye seg for
Nummedals sensasjonelle funn, og senere fikk også Nummedal viktige støttespillere i nettopp Th. Petersen og A.W. Brøgger.
Nummedal hadde nærmest et naturtalent for å oppspore fornminner. Hans
bakgrunn i geologi var av den største betydning. Etter hvert som tiden gikk, ble
Nummedal drevet av en stor entusiasme og finnertrang, som gjorde at han ofret
det meste av sin fritid på å lete etter steinalderboplasser.
20 år senere, i forbindelse med at Nummedal fikk tildelt Gunnerusmedalj en,
forteller han i et brev til konservator Th. Petersen om sine funn:
" Det hendte en søndag i oktober 1909, altså for snart 20 år siden, at jeg gikk
en tur til Voldvannet på Nordlandet ved Kristiansund. Ved dette kunstig oppdemmede vann hadde to Kristiansundere, forretningsmenn, satt op en liten hytte, og omkring denne hadde de siste sommer plantet trær og gravet en vei langs
vannet. I denne veien som jeg gikk på for første gang, fikk jeg øie på tre små
flintspån liggende forholdsvis nær hverandre. Jeg tok dem op, så på dem og
syntes de så ut til å være bearbeidet. Dette fant jeg merkverdig, jeg merket mig
finnestedet og stakk flintstykkene i vestelommen. Kommet hjem opsøkte jeg
lektor Lund som dengang var min kollega ved skolen i Kristiansund. Som historiker mente jeg at Lund måtte ha bedre greie på bearbeidet flint enn jeg som
var realist og aldri hadde holdt et stenredskap i hånden. Lund så på flintstykkene og kom til samme resultat som jeg. Vi blev enige om at jeg skulde sende flintene til Trondhjems museum og spørre om de var bearbeidede. Jeg så gjorde, og
sendte de tre flintene i et almindelig brev, større var de ikke. Med første post
kom det svar fra overlærer Rygh: Flintene var bearbeidet av mennesker, og han
tilføiet at sansynligvis vilde det på fundplassen finnes mere flint.
Dette kunde jeg ikke stå for. En eftermiddag noen dager senere bevebnet jeg
mig med et grev og drog over til Nordlandet. Kommet til veien ved Voldvannet
begynte jeg ikke å grave på det sted i veien hvor de tre flintstykkene lå. Hadde
jeg det gjordt, hadde jeg nok gått tomhendet hjem. Nei, jeg fikk det innfall å gå
bort i lyngmarken, en 10-12 skritt fra veien, og her hakket jeg løs, og snart
skranglet det i flint.
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På en kort stund grov jeg frem et halvt hundre flintstykker. Rygh hadde således rett, her fantes mere flint. Flintene sendte jeg til Trondhjems museum, og i
et brev, som sendtes samtidig til overlærer Rygh, spurte jeg ham om funnet kunde tidfestes, og om han hadde anledning til å foreta en undersøkelse av fundplassen. Rygh svarte pr. omgående at det var konstatert at man ved Voldvannet
hadde et flintverksted eller en boplass fra stenalderen, men materialet var ennu
for lite til noen nærmere tidsbestemmelse. Hvad undersøkelsen angikk, vilde
han på grunn av den langt fremskredne årstid utsette med den til våren, han hadde da planlagt en utgravning i Tingvoll, og når han var ferdig med den, vilde han
komme til Kristiansund. Hermed slo jeg mig til tåls.
Arkeologen Guttorm Gjessing beskriver i 1945 denne hendelsen slik:
"En oktobersøndag i 1909 gikk lektor Anders Nummedal ved Kristiansund høyere skole en tur for å lete etter skjellforekomster. Oppe ved Vollvatnet fant han
noen få flintfliser, som han mente måtte være tilslått. For å få dette konstatert fra
sakkyndig arkeologisk hold sendte han dem inn til videnskapsselskapets oldsaksamling i Trondheim. En amatør finner noen flinter, sender dem inn til nærmeste arkeologiske museum, og får melding om at flintene er tilslått av mennesker. Det er noe som hender ustanselig i enhver arkeologs praksis, så ofte at
vi snautt nok legger merke til det. Men norske arkeologer fikk lov til å legge
merke til flintflisene til lektor Nummedal. Denne så dagligdagse hending ble
nemlig opphavet til en av de merkeligste oppdagelser i norske arkeologisk
forskning. Det var den første boplass fra Fosnakulturen som ble oppdaget, og i
årene framover til 1922 fant Nummedal støtt nye forekomster, samtidig som
han utviklet seg til en skolert arkeolog."
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DEN FØRSTE KORRESPONDANSEN MELLOM
NUMMEDAL OG RYGH
Vi skal gå litt tilbake til de første funnene ved Voldvatnet, og se på den korrespondansen som fant sted mellom Nummedal og overlærer Rygh i
Trondheim. De første flintstykkene sendte Nummedal til Rygh, og han ble
Nummedals faste kontaktperson i tida som fulgte.
Den ovenfor nevnte oktobersøndagen da Nummedal fant de første flintene,
må ha vært søndag 31. oktober 1909. Dette framgår av det første brevet som
Nummedal sendte til oldsakssamlingen.
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Nummedals første brev til Rygh
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Etter kort tid fant Nummedal mer flint ved Voldvatnet, og sendte disse til
Rygh. Rygh svarte omgående på Nummedals brev, og oppfordret han til å gjøre nærmere undersøkelser.
Allerede 8.11.1909 skriver Nummedal tilbake til Rygh:

Den ene av de to første flintbitene som ble funnet ved Voldvatnet i 1909.
(Foto fra Vitenskapsmuseet i Trondheim).

°
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Ærbødigst, A. Nummedal."
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"Lørdagsettermiddag gjorde jeg en ny tur til Voldvandet. Det viste sig, at Deres
formodning om at der fandtes flintstykker holdt stik.
Ved vandet er der en hytte, som eies af P.W. Pettersen og P.O. Kjelland.
Omkring denne hytte viste der sig ved lidt nærmere undersØgelse overalt at
væreflint. I gruset fra et par smaa grøfter som er gravet af hyttens eiere, paa
stien, som jeg talt om forrige gang, og ved ganske løselig gravning fandt jeg paa
kort tid de ca. halvhundrede flintstykker, som jeg nu sender. Det omraade,
hvorpaa jeg har funnet flint, er ikke saa ganske lidet, i en retning har det en
udstrækning paa henimod 100 skridt. Ved hytten er mørkere farvet jord, men
her fandt jeg ingen kulstykker, paa et andet sted derimod saa jeg spor af kul i
graa sand. Skjæl fandt jeg ikke.
Efter fundene at dømme er der saaledes her en flintverkstedsplads og der er
sandsynlighed for at her ogsaa er en boplads.
Som fender er jeg selvfølgelig sterkt interesserer i at faa verkstedspladsen
undersØgt af en fagmand, og jeg tillader mig derfor at spØrge, om Videnskapsselskabet agter at foretage en saadan undersØgelse og i tilfælde naar.

<3

/7 0y

Rygh svarer tilbake den 14. november 1909:

"Hr. Adjunkt Nummedal:

.

<4,

Jeg takker for den nye forsendelse af flintstykker med Deres brev af 8.11. Det
er hermed konstatert, at det er en stenalderplads, som De har fundet. Det er
selvfølgelig meget Ønskeligt at faa den nærmere undersØgt, forsaavidt grundeierne giver tilladelse."

Kopi av Vitenskapsmuseets protokoll fra 1909 hvor de første funnene fra
Kristiansund ble ført inn. Senere skulle det bli mange flere.
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Ryghs brev til Nummedal datert 14.11.1909
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Det må ha vært en undelig opplevelse for Nummedal å gjøre disse oppdagelsene. Han gikk alene i terrenget, og han lette etter skjell. Plutselig står han
ansikt til ansikt med en materiell kultur som må stamme fra mennesker som har
levd for flere tusen år siden. Det må ha vært en helt spesiell dag for Nummedal
da han fant de første flintstykkene. Han må ha kjent seg opprømt og spent på
hva disse oppdagelsene kunne føre til. Selv har han sikkert vært overbevist om
at han hadde gjort en stor oppdagelse.
Voldvatnet og noe av området omkring ligger fortsatt urørt, slik det lå for 810.000 år siden. Byen har spist seg innover mot Voldvatnet, og ligger rundt
omkring og titter på det gamle og ærverdige området. Vi må håpe at det som er
igjen nå får ligge i fred, og minne oss om de menneskene som engang bodde her,
og som var blant de aller første som satte sine bein på norsk jord.
Kristiansund har en ukjent perle i dette området, med Kvernberget ruvende
over som en stor og prestisjetung majestet. Mange turgåere har tatt vegen opp
til toppen av fjellet, som har en fantastisk utsikt over havet og innlandet, med de
flotte snøkledde fjella i Trollheimen.
I 1994 startet Nordmøre Museum arbeidet med å merke boplassene ved
Voldvatnet. Med økonomisk støtte fra Møre og Romsdal Fylkeskommune og
bistand fra Kristiansund kommune kunne arbeidet igangsettes.
Arbeidet resulterte i en stor oppslagstavle ved inngangen til Voldvatn-området, og noen mindre skilt ved boplassene. Den opprinnelige boplassen (epoyonboplassen), der Nummedal fant de første sporene etter "Fosnakulturen", er nå
merket. I tillegg er det merket en annen "boplass" ved vatnet.

P. W. Pettersen og P. 0. Kjellands hytte ved Voldvatnet, ca. 1920
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Utsnitt av økonomisk Kartverk
Blad BJ 119-5-1
Kristiansund l'Ore og Romsdal

Kart over flintplassene ved Voldvatnet. Etter registreringer foretatt i 1976
26

Kart over Voldvatnet i 1995. Viser merkede stier og boplasser i området.
(Utarb. av Nordmøre Museum).
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STEINALDERBOPLASSENE PÅ KIRKELANDET I KRISTIANSUND
"Christies Minde"

Etter at Nummedal hadde gjort sine første funn ved Voldvatnet, var hans
interesse tent til en brennende glød. Han skriver i brev til Rygh den 28- mars
1910:
"...Jeg fik det indfald onsdag i forrige uge at prøve paa at Tinde flin tforekomster
paa Kirkelandet i Kristiansund og jeg opsØgte derfor alle de steder, hvor jeg
vidste torvdækket var borttaget ved gravning eller plØining. Resultatet blev
meget overraskende for mig, paa alle de steder jeg opsøgte fandt jeg flint med
tydelige merker efter bearbeidelse. Jeg har senere fortsat undersØgelsen baade paa Kirkelandet og Nordlandet og med samme resultat, jeg kjender nu alt i
alt 15 flin tforekomster i og ved Kristiansund.
Samtidig med dette brev sender jeg nogen flintstykker fra den ene af forekomsterne paa Kirkelandet. Forekomsten fandtes paa opplØiet eng tilhørende
gaardbruger Ansnæs. HØiden over havet er mellem 30 og 40 m "

Den boplassen som det referers til på gårdbruker Ansnæs jorde, har senere
gått under navnet "Christies Minde". Dette var en av de boplassene hvor
Nummedal gjorde rike og interessante funn. I et brev datert 23. april 1910 skriver Nummedal om boplassen:
"Stenalderbopladsen ligger i en liden dal, som gaar fra Øst mod vest med
svag skraaning mod Øst. I denne dal har eieren, som i et tidligere brev omtalt,
plØiet op et stykke jord, og samtidig er der gravet op ikke lidet sten, som er stØdt
paa under plØiningen. Et fotografi affindestedet har jeg lagt Øverst i den pakke, som jeg sender samtidig med dette brev. De smaa rØser, som sees paa billedet, er alle lagt sammen, før jeg begyndte gravningen. Ved den største af røserne var det, at jeg først fandt flint. Den store pyramideformede kjerne, som jeg
sendte første gang, var til og med lagt op i rØsen. Ved opgravningen af alle disse stene er det altsaa, at flinten er kommet tilsyne, men det har ogsaa havt den
uheldige følge, at paa den maade er redskabernes oprindelige leie blevet forstryrret, for det var netop her, som det senere har vist sig, at "verkstedet" har
ligget. Alt indbØd til at begynde den forsøgsvise gravning her, hvad jeg ogsaa
gjorde, og da jeg først begyndte at fine redskaber, havde jeg vanskelig for at
slutte, og saaledes kom jeg til at grave formeget, før jeg gav Dem underretning.
Paa tre undtagelser nær er alle økser og største parten afflinten forøvrigt fundet paa en strækning mindre end 4 m. (mellem spaden og grævet paa billedet).
Rundt om dette omraade, hvor jeg ogsaa har gravet lidt, findes der hist og her
flints'tykker og deriblandt har jeg ogsaa fundet tre økser. Der kunde saaledes
vistnok finnes mere ved fortsat gravning."....
I følge undersøkelser gjort av Stein M. Bach ved Nordmøre Museum, lå den
omtalte boplassen i enden av Florsgate, mot Guttormsensgate.
I de neste 3-4 årene fant Nummedal stadig nye boplasser på Kirkelandet.
Disse boplassene ble avdekket i forbindelse med gravearbeider som ble foretatt
i en stadig voksende by. Det paradoksale var at flintplassene ble oppdaget under
boligutbygging og anlegging av gatenett i Kristiansund, men denne utbyggingen slettet samtidig ut alle spor etter flintplassene. Det eneste som i dag minner
oss om steinalderboplassene på Kirkelandet, er gatenavnet "Flintegata".

Bilde av Nummedal ved boplassen Christies Minde.
(Foto fra Vitenskapsmuseet i Trondheim)
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Skisse (trolig laget av Nummedal) over funnstedene i Allanenget,
Kristiansund. (Fra Vitenskapsmuseets arkiv)

Kart over flintplassene ved Kristiansund. (Nummedal 1923)
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Funnene ble etter hvert godt kjent i arkeologiske kretser. Allerede i 1910
skrev K. Rygh i Oldsakssamlingens tilvekst. Rygh omtalte hver hovedgruppe
av funn, og kom til at det dreide seg om ca. 8000 flintstykker. Det var tidligere
gjort spredte funn av flintplasser, men de var alle av yngre dato, og ingen kunne
sammenlignes med Nummedals funn. Rygh skriver:
"En saa stor samling afflintpladse som de ovenfor omtalte, med saa rige levninger vilde være en opdagelse af megen betydning, selv om de i sin karakter
ikke var forskjellige fra dem, som tidligere er kjendte fra det nordenfjeldske. Af
saadanne kjendtes der jo tidligere ikke saa faa af større eller mindre omfang.
Saaledes endel fra AkerØ, BolsØ og Bud i Romsdalen, to fra Aure i Nordmøre, to
fra Agdenes i Fosen og endelig den nordligste fra Flatanger i Namdalen. Disse
nye pladse i Ytre Nordmøre vilde dog udmerke sig fremfor de tidligere kjendte
ved den usædvanlig store mængde af dem paa temmelig begrænsede omraader
og ved den store rigdom paa levninger i flere af dem, hvor der er anvendt mere
tid paa indsamlingen. Dertil kommer, at der ved saa mange af de ovenfor opregnede forekomster er udenfor tvil, at der endnu kun foreligger prøver fra flintpladse, som ved nærmere undersøgelse vil komme til at vise sig meget rike"
Men betydningen af fundene forøges i overordentlig grad, naar det af den
ovenfor givne sammentrængte beskrivelse af deres inhold tydeligt nok fremgaar, at der er en væsentlig aldersforskjel mellom disse fund og de stenaldersfund, som tidligere er kjendte fra det nordenfjeldske Norge. Af denne redegjørelse viser det sig nemlig, at ialfald de fleste af dem tilhører en ældre periode af
stenalderen. De indeholder former, som uimodsigeligt henfØrer dem til den
ældre nordiske stenalder, til en tid, som ikke kan være væsentlig forskjellige fra
de danske skaldyngers eller kjøkkenmøæddingers tid. Fra denne tid kjendte
man hidtil i Norge kun fund fra den sydligste del af landet, og ialfald forsaavidt
det gjælder fund af flintsager, ogsaa kun noksaa spredt og sparsomt."

FOSNAFUNN I NYERE TID
Da Anders Nummedal flyttet fra Kristiansund til Oslo i 1922, tiltrådte han en
"personlig konservatorstilling" ved Universitetets Oldsaksamling. Da
Nummedal flyttet, tok han fatt på å studere andre geografiske områder enn
Kristiansund og omegn. I årene som fulgte, var det heller ingen andre som fulgte opp arbeidet til Nummedal i Kristiansund. Dette medførte at de spredte funn
som var gjort til en viss grad ble glemt.
Mange av boplassene ble bygd over av den stadig voksende byen. Andre
plasser grodde igjen, og ble vanskelig å spore opp igjen. Nummedal har dessverre ikke etterlatt seg noen detaljerte kart over funnene. Selv om han sikkert
laget skisser over sine funn, ble disse ikke tatt godt nok vare på, slik at en i dag
har problemer med å gjenfinne de nøyaktige funnstedene.
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Når det gjelder studiet av eldre steinaler på Nordmøre, så har denne for det
meste vært konsentrert til "nødgravninger" i.f.m. vegutbygging. Det ble blant
annet foretatt en del utgravninger i forbindelse med KRIFAST-utbyggingen på
Bergsøya. De endelige resultatene fra disse utgravningene foreligger ikke enda,
men det ble gjort funn fra eldre steinalder. Det er gjort studier og utarbeidet kartoversikter av bl.a, fylkesarkeolog Kristian Pettersen.
Men fortsatt gjenstår det mye arbeid når det gjelder studiet av eldre steinalder
på Nordmørskysten. Det må være en utfordring å gjennoppta tråden der
Nummedal slapp, og å føre den videre.

Nummedal studerer steinalderboplass på Frei.
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SILDA OG POTETENS ROLLE
I NORSK KULTUR
AV ASTRI RIDDERVOLD
Denne artikkelen tar for seg den viktige rollen sild og poteter spilte i norsk
økonomi på 1800-tallet og utover 1900-tallet.
Sammen ble sild og poteter et viktig element i daglig kosthold til folk og fe
innenfor selvbergingsøkonomien som enda var fremherskende i norsk bondesamfunn først på 1800-tallet. Men hver for seg satte de også igang kapitalistisk
tankevirksomhet og produksjon hos bøndene øst og vest i landet.
På Østlandets bredbygder bygde lokale bønder brennerier på kollektiv basis
der poteten ble råstoff for spritproduksjon. Fra starten i 1843 har "Norske potetindustrier" bygd opp en blomstrende industri. 9 fabrikker produserer fortsatt
sprit, men potetmel, chips og andre potet- og løkprodukter er kommet i tillegg.
Industrien eies i dag av 4000 bønder.

Langs norskekysten, fra Mandal i sør til Harstad i nord - spilte silda en tilsvarende rolle, riktignok med noe varierende tyngde. Størst aktivitet ble det på SørVestlandet. Her bygde fiskerbøndene og deres familier sildesalterier ute ved
kysten og flyttet produksjonen nordover etterhvert som silda entret kysten stadig lengre nord. Midt på 1800-tallet fantes det på Sør-Vestlandet 800 sildesalterier hvorav bare 20 var eiet av byfolk. Tønneproduksjon, skipsbygging,
innenlandshandel og eksport utviklet seg raskt.
Silda var allemanns sjanse og mulighet. Til forskjell fra tørr- og klippfisk var
den ikke belagt med privilegier, og den var heller ikke tradisjonelt knyttet til
byens handelshus.
Fiskerbøndene satset også kollektivt i starten og bidrog etter evne med råvarer, arbeidsinnsats og kapital i et sinnrikt partsystem der de selv tok hånd om alle
ledd, produksjon av råvaren, fordeling og omsetning. Mot århundreskiftet
utviklet aktivitetene seg i større grad på individuell basis.

NORSKE POTETINDUSTRIER
Stor- og vårsildfiskets økonomiske betydning på 1800-tallet
4000 BØNDER

Vestkysten

9 fabrikker

å

fjordene
og byene

Produksjon av
tønner og
redskap

1800-tallet
stor- og
vårsildfiske

Produksjon
av båter

Vestlandsfjorder
Hardangerfjorden

il
5 ieverandørlag

No ske
Potetin ustrier
Potet industriens
Laboratorium

Langs ytre kyst.
Noe produksjon
i byene.

Syd-øst-kysten
Særlig Oslofjorden

Norske Potetindustrier
Brumunddal

Omsatt med byttehandel
i distriktene og/eller solgt.
Endel salg også fra byene

Hveem
Forsøksgard

Produksjon Produksjon
av salt
av is
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Fra byene

Handel innenlands
Salt
Fersk
sild
sild
Eksport
Salt sild
Fersk,
i tønner
iset sild

Fra byene
Særlig
Haugesund
Fra byene

Storhusholdning
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Mat til folk og fe
I forfatterens barndom i Haugesund i mellomkrigstiden, hadde skoleungene
to sanger som de brukte å synge. De handlet på hver sin måte om sild og poteter. Den ene var en sanglek som pikene lekte i frikvarterene, mens guttene stod
et stykke borte og lyttet. Leken hadde en mulighet til å avdekke spennende
hemmeligheter om hvem som kunne være kjærester, og med et sideblikk på guttene, ble den også brukt til temmelig uskyldig erting. Ordene er her skrevet etter
hukommelsen:
- Når Ola har vært ute og tjent sine penger,
da går han til Kari og sier som så:
Du kjære mi Kari har ventet så lenge,
men imorgen, ja imorgen skal bryllupet stå.
Og kransen skal flettes, og bordet skal dekkes,
og sild og poteter skal gjestene få.
Spenningen og ertingen besto i å bruke navnet til en av guttene som stod og
lyttet og kombinere det med navnet til en av pikene som var med i leken.
Selv på mellomkrigstidens barn virket sangen gammeldags. Det som imidlertid er av interesse for denne artikkelen, er den siste linjen:
"Og sild og poteter skal gjestene få".
Den andre visen ble helst sunget av guttene. Den var oppfattet som stygg og
ble betraktet som en smedevise rettet mot Frelsesarmeen. I en kystby som
Haugesund hadde Frelsesarmeen stor respekt og anseelse, og mange barn fikk
forbud mot å synge sanger, men gjorde det likevel. Når det ikke var voksne til
stede, sang også pikene i blant i frydefull trass:
- Kom, kom, kom til Frelseshæren,
Kom så skitafull du è.
Her er pottiter og sild
Just så mye som du vil,
bare du vil høre frelseshæren til.
Som begge sangene antyder var sild og poteter akseptabel kost for rik og fattig både til hverdag og fest. For de aller fleste barn langs kysten var sild og poteter i forskjellige variasjoner fast innslag i måltidene opp til flere ganger i uken,
iblant også i flere av dagens måltider så sent som i mellomkrigstiden, og slik
hadde det vært i mer enn 100 år.
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Kurven viser befolkningsutviklingen i Norge der de som emigrerte til
Amerika ikke er tatt med. Den gir et ganske dramatisk bilde av vekst og fall i
Norges befolkning. Før 1660 er kildene noe usikre, etter 1660 er kildene gode.
Et større forskningsprosjekt omkring Svartedauden i 1349 gir et klart bilde av
sterk reduksjon i folkemengden. Først etter 300 år er vi tilbake på samme nivå
som i 1349. 1700-tallet viser en svak stigning, men så stiger kurven bratt gjennom 1800-tallet, bortsett fra en kort periode med fall omkring 1810. Årsaken
var Napoleonskrigene og Englandsblokaden som vanskeliggjorde import av
korn. Samtidig var det uår i Norge, hungersnød og høy dødelighet. Men kurven
viser at denne gangen ble ikke fallet av lang varighet.
Hva var så årsakene til denne raske befolkningsveksten, og hvordan ble den
absorbert i et land der bare 12% bodde i byer i 1820 og 20% i 1890? Jordbruket
var marginalt og bare ca. 5-7% av landet var dyrkbart, byene var små og industriutviklingen liten helt frem mot 1900-tallet.
Flere forhold spiller sammen i dette bildet. Synkende spedbarnsdødelighet
fra sist på 1700-tallet og innføring av vaksinasjon mot kopper i 1810 førte begge til gjennomsnittlig høyere levealder. Men et forhold som er av den aller største interesse, er hvordan en fordobling av folketallet i løpet av 60 år ble fôret.
Svaret på alle disse spørsmålene, både vekst, absorbsjon og mat, er i hovedsak SILD OG POTETER.
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Poteten
Økonomi, kosthold og helse hadde stor oppmerksomhet i Europa på 1700- og
1800-tallet. Her spilte poteten en viktig rolle. Da den kom til Europa på 1500og 1600-tallet, fikk den en meget blandet mottagelse, som forbud i Frankrike
inntil 1620 og i Russland frem til 1800-tallet. I Irland velsignet prestene potetåkrene, og i Norge anbefalte flere prester fra prekestolen menigheten å dyrke
poteter. Begrunnelsen for forbudet i Frankrike var at hvis poteten hadde skurv,
ville den som spiste den bli spedalsk. Denne fordommen holdt seg i ca. 100 år
etter at forbudet var opphevet.
I Russland hevdet de ortodokse kristne at poteten var djevelens frukt fordi
den vokste under jorden og ikke var omtalt i Bibelen. Poteten var det "eple" djevelen lokket Adam og Eva til å spise, lærte man der, og straffen var at den som
hadde spist potet, risikerte å bli spedalsk, få skabb eller kjertelsyke.
I England derimot, reklamerte man i 1663 for potetdyrking og innblanding av
potet i brødet. I den engelske Salmon's legebok fra 1710 anbefales potet som et
universalmiddel. Det hjelper mot nyresten, bedrer fordøyelsen, revmatisme og
virker som et afrodisiak. Det øker sædproduksjonen, bedrer infertilitet og hjelper mot livmorplager.
I Norge synes prester og andre embedsmenn som begynte å dyrke poteter
midt på 1700-tallet, å følge engelsk oppfatning. Men tross energiske anbefalinger gikk det over 50 år før poteten fikk flytte fra den lille, inngjærede kålhagen og ut på åkeren.
Under Englandsblokaden og uår i 1813 ble kornmangelen prekær. Da stilnet
alle protester, særlig langs kysten der gårdene var relativt små i forhold til østlandsgårdene på flatbygdene. Sammenligner vi produksjon pr. arealenhet, gir
poteten firedobbel avling i forhold til korn. Det hevdes at poteten reddet hele
bygdelag i Sunnhordland i denne perioden.
Når det likevel fortsatt var en viss motstand mot poteten, skriver Christopher
Hammer at bøndene syntes den var en dårlig, smakløs erstatning for flatbrødet,
mens Schtibeler refererer en bonde som hevdet at: "Kånene våre verte for snøgt
badnalege atte paa" - dvs. når de spiste poteter ble de fort gravide.
Men snart oppdaget man at både flatbrød, lefse og klappkaker ble ekstra gode
når en del av melet ble erstattet med kokt potet. Dette, som egentlig var en kriseløsning, ble tradisjon som stadig lever videre i våre dagers potetflatbrød, i de
myke, populære gudbrandsdals- eller potetlefsene, i lompen, som på Vestlandet
kalles potetkake og ikke å forglemme i potetstappen, den gammeldagse potetgrøten. Industrien har fulgte opp tradisjonen, og alle disse produktene kan kjøpes ferdig i dag i pulverform og pakker.

I tillegg til at kokt potet ble brukt som erstatning for mel i de gamle brød roduktene, gikk den inn som fast tilskudd i et daglig måltid, bare som kokt potet
spist sammen med fisk eller kjøtt.
D
ette ble den faste, og typisk norske middagsmaten i de følgende 150 årene.
På denne måten gav poteten med sitt innhold av vitamin C et viktig, men forsatt ukjent, nytt innhold i norsk kosthold og medvirket på den måten til den
økende levealder.
Men poteten må dele æren med et annet kostholdselement som tidlig på
1800-tallet kom svømmende inn til Norges kyst for å gyte. Det var storsilda.

Silda
Silda hadde vært borte i vel 30 år. I 1808 kom den tilbake til sør-vest kysten
og fortsatte med det i ca. 75 år før den på ny ble borte i ca. 30 år. Dette er et mønster vi kan spore bakover i historien, lenge før årsaksforhold som overfiske og
forurensning var kommet på tale.

Wilse 1925. Sildedriver på havna i Kristiansund
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Silda og poteten gikk inn i det daglige kostholdet, hos fattig og rik, flere ganger i uken og opp til tre ganger pr. dag. Nesten alle spiste poteter og sild til et eller
flere måltider daglig, forskjellen bestod i måten silda ble servert på. 1800-tallets kokebøker viser at det ble utarbeidet stadig flere og bedre måter å servere
sild på utover hundreåret. Det begynte med bare 4 sildeoppskrifter i Hanna
Winsnes' kokebok fra 1846, to av fersk sild og to av salt sild, som alle anbefales
til frokost- eller aftensmåltidet. Mot slutten av hundreåret indikerer oppskrifter
på sildepudding, sildekaker og sildesuppe at retter av fersk sild er blitt middagsmat. I Henriette Sch6nberg Erkens store kokebok, 15de utgave, 1942, er
det 39 oppskrifter på silderetter, derav 21 av fersk sild. Flere av sildeoppskriftene har gourmetstandard.
Om man spiste sild eller ikke, hadde ikke noe med sosial status å gjøre. Alle
spiste sild. Men råvarens kvalitet og måten den ble tillaget og servert på, kunne
gi klare indikasjoner på stilling og stand.
Sild og poteter med sitt innhold av A, D og C-vitaminer, høyverdige næringsstoffer og i tillegg den idag så berømte Omega 3 fettsyre, sørget for billig, viktig og riktig fôring av 1800-tallets økende befolkning, som fikk bedre helse og
lengre levealder enn generasjonene i tidligere tider.

Sild er kultur
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Sild, poteter og kapitalisme
Sild og poteter var ikke bare næringsrikt fôr til en økende befolkningsmengde. Hver på sin måte satte de fart i nytenkning og ny aktivitet hos bondebefolkningen langs kysten og på bredbygdene. Aktiviteten forplantet seg til enkelte
byer og førte til og med til dannelse av nye byer som Haugesund, 'Ålesund og
Harstad. Disse byene ble i stor grad bygd av yngre bondesønner som flyttet til
kysten for å være med på sildeeventyret. De ble fort urbanisert, og disse byene
absorberte en stor del av befolkningsoverskuddet.
Produksjonen på gårdene var stort sett knyttet til et selvbergingssystem. Man
produserte til selvkonsum og til betaling av skatt og eventuelt til kjøp av jord om
der var noe til overs.
Da bøndene på Hedemarken lærte å brenne sprit av poteter, øket potetproduksjonen sterkt i dette området. Man bygde brennerier, og som et biprodukt til
spritproduksjonen begynte man å fôre opp okser på den såkalte dranken, det
som var igjen av potetene når spriten var tatt bort. Disse oksene, de såkalte
drankoksene, ble produsert for salg. Sammen med spriten bragte de nye økonomiske strategier inn i bøndenes produksjonssystem.
Bøndene langs kysten hadde alltid brukt havet som en vesentlig ressurs.
Havets produkter, særlig tørr- og klippfisk, fungerte i et pengeøkonomisk system, mens gårdens produkter gikk til selvkonsum. Langs hele kysten het det at
gården skal gi deg maten, fisket skaffer deg pengene.
I perioden etter 1808 da silda kom tilbake til kysten regelmessig, helt til
1880-årene, utvidet bøndene sin aktivitet på sjøen og skapte sammen med
befolkningen i byene en blomstrende aktivitet langs hele vestlandskysten. Alle
deltar i sildeaktivitetene, skrev en amtmann utpå 1800-tallet; bonde og embedsmann, menn og kvinner.
Silda skaffet kontante penger i lommen på kystbefolkningen. Resultatet av
dette kan vi se i endrede eierforhold til jorda. Det er ikke bevist at det var sildefisket som førte til at bøndene langs kysten, som i stor grad var leilendinger ved
1800-tallets begynnelse, fikk mulighet til å kjøpe sine bruk og bli selveiere.
Denne bølgen av kystbøndenes overgang fra å være leilending til selveier som
kan følges i arkivene, synes å følge sildas hovedinnsig. Fisket flyttet seg stadig
lengre nordover. I Stavanger Amt ble antall leilendinger redusert fra 35% av
bøndene i 1825 til 9% i 1855. I Salten i Nordland kom overgang fra leilending
til selveier først i slutten av hundreåret, og her korn også sildeinnsiget først etter
1860.
Parallelt med overgang til selveie kom utskifting av jorda fra mangbølte tun
og teigblanding til enkeltgårder langs hele kysten. I kjølevannet av denne prosessen fulgte flytting og nybygging, både av hus og driftsbygninger. Nytt, og
felles for bygningene, var grunnmur med frostfri kjeller til lagring av poteter
vinteren gjennom. Sydvestlandet løste vinterlagring av potetene på sin spesiel41

le måte ved å grave ut en jordkjeller i en bakke nær potetåkeren. De preger fortsatt kulturlandskapet her.
All denne aktiviteten som ble skapt av sildefisket langs kysten og potetindustrien i innlandet absorberte en stor del av befolkningsveksten. Mange emigrerte også til Amerika.
Særlig på Østlandet fikk man også en Økende husmannsklasse som takket
være poteten kunne eksistere ved å "brøyte seg rydning i svarteste skog, plass til
en stue og rom til en plog".
Den økende aktiviteten og rikdom for nye byborgere kan vi spore i byens
skattelister fra midten av 1800-tallet. Da opptrer stadig flere personer med inntekt og formue som bærer gamle gårdsnavn til etternavn, ved siden av det gamle handelspatriciatet der navnene røper deres utenlandske herkomst.
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MINE BARNDOMSERINDRINGER
Nedtegnet ca. 1890
AV IVER RANHEIMSÆTER 1858 - 1914

INNLEDNING
Ole Olsen StØrvold og Kari Olsdatter Lien giftet seg i Oppdal kirke i 1848.
De fikk i alt seks barn, 4 gutter og 2 jenter. Ole Olsen måtte selge StØrvold og
kjøpte i 1855 en fjellgård som skal ha hett Ranemsætra. Det viste seg vanskelig
å livberge seg på en gård så høyt til fjells, så familien brøt opp og søkte ut mot
kysten, slik så mange andre fra fjellstrøkene i Sør-Trøndelag den gang gjorde.
Olsen bykslet seg plass som husmann på Steinsvika på Averøy i 1865. Plassen
het Djupmyra og Olsen kjøpte seg fri i 1878. Kari døde i 1902 og Ole døde 9 år
etter i 1911.
Av barna til Ole og Kari var det særlig flere av guttene som gjorde seg bemerket, som håndverkere og som kunstnere. Brødrene Ole (Stor Ole) f. 1849, Ole
(Litj Ole) f 1856 og Olaus Ranheimsæter f. 1865 var kjente håndverkere i
Kristiansund fra 1875 og framover. Anne f 1850 og Beret f 1853 har muligens
vært like begavet som brødrene, men datidens samfunns- og kvinneroller ga
begrensede muligheter til en husmanns døtre.
Ole (Stor Ole) var dekorasjonsmaler og malermester i Kristiansund. Han
studerte ved Kunstakademiet i København i mange år og regnes blant Norges
mest begavede dekorasjonsmalere. Det meste av hans arbeid gikk tapt da
Kristiansund brant i 1940, men over 70 detaljerte utkast til dekorasjoner fra
tidsrommet 1875 - 1905 overlevde. Disse er nå i Nordmøre Museums samlinger og vil bli utstilt i løpet av 1996.
Nest eldste bror som også het Ole (Litj Ole) arbeidet som maler hos broren i
en perioden, men utdannet seg til fotograf og var en av byens fremste fotografer. Ranheimsæter ble brukt både av Anders Nummedal til fotografisk dokumentasjon av steinalderfunn rundt på Nordmøre og av Wilhelm Lund til dokumentasjon av byggeskikken i Kristiansund. Hans fotografiske arbeider vil bli
også bli gjenstand for en utstilling i den nære framtid.
Olaus studerte også malerkunsten i København. Han arbeidet senere hos
broren i Kristiansund, overtok bedriften i 1905 og drev den videre.
Byprospekter og faner var to av hans spesialiteter. Noen av disse har overlevd,
både i Nordmøre Museums samlinger og privat.
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Iver Ranheimsæter ble født 15. juni 1858 i Oppdal, den nest yngste i en søskenflokk på seks. Av brødrene Ranheimsæter er det kanskje han som er minst
kjent. Han utdannet seg til urmaker og utvandret til USA i 1902. Han død der
i 1914. Iver Ranheimsæter etterlot seg en erindringsbok som det følgende er
hentet fra. Denne boken befinner seg nå i Nordmøre Museums arkiver. Vi har
valgt å trykke teksten med bare minimale justeringer i rettskrivningen.
Iver Ranheimsæter hadde tydeligvis litterære ambisjoner. Boka inneholder
flere korte verk av selvbiografisk karakter, som til dels omhandler de samme
episoder i hans liv. Noen er skrevet i tredje person og noen i første person og
dette, sammen med den noe svulstige stilen gjør at man må være litt kritisk til
kildeverdien. Vi vet ikke når sannheten har måttet vike for "kunsten" eller er
blitt påvirket av "dikterisk frihet". Å kontrollere alle opplysningene ville være
et uoverkommelig arbeid. Vi presenterer derfor her en svært personlig barndomserindring fra midten av det 19. århundre slik den foreligger, uten øvrige
kommentarer enn denne innledning. Vi er allikevel svært interessert i respons
omkring denne beretningen; mer informasjon om personer eller steder som
omtales i boka, korrigering av feilaktige opplysninger, m.m. Er det noen som
har gjenstander, fotografier eller kildemateriale etter brødrene Ranheimsæter
vil vi gjerne at de tar kontakt med oss. Vi prøver å samle mest mulig informasjon om denne bemerkelsesverdige familien.
Sverre J. Svendsen
Det første jeg klart Erindrer fra mit Barndomshjem var at mine Foreldre fl ydtede udaf en Stue og ind i en anden og i Tummulten var jeg bleven alene tilbage. Jeg kan huske at jeg stod lenge i Vinduet og vendtede at de skulde kome tilbage men da ingen lod til at savne mig, blev jeg saa bedrøvet at jeg krøb sammen
bortved Gruen ved siden af de ennu ulmende Gløder efter den siste Kogning!
Tilsludt kom endelig Moder og fant mig grædende og aldeles utrøstelig over at
jeg ikke skulde faa være lenger i det kjente og kjære Hus og jeg kan huske at hun
tog mig paa sine Arme og bar mig derifra. Ikke lang thid derefter var Huset nedrevet og kun den store høie Skorsten stod igjen som en Bauta over Huset vor min
Vugge stod.
Minderne blev nu tydeligere og tydeligere. Jeg begyndte at legge merke til et
og andet. Især syntes jeg det var saa morsomt om Vinteren at se Sneen legge sig
i store høie Skavler runt om Stuen saa vi Smaagutter kunde lave os Snehus og
lege i - og saa naar Skumringen indfandt sig stod vi med Ansigtet presset imod
Vinduesruden og ventede paa at vi skulde faa se Rypeskyterne komme rendende saa Sneen føg dem om ørene. Den som oftest var ifølge med Fader i
Rypefjældet var en Ungdom og naar han kom rendende paa sine Ski nedover
Lien satte han Skistaven dybt ned i Sneen saa veiret og Snespruten hørtes og
saaes paa lang lei; derfor kaldte vi Smaagutter han Brasket i Lien.
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Ja om Vinteren var det ensomt liv for os Smaa for Sneen laa paa Alenvis høi
trist omkring Gaarden saa at Skierne maatte frem naar man skulde noget lengre
For det meste morede vi Børn os smaa lege og med at se i Bøger med Billede
især var endel inbundne Aarganger af Almuevennen vor bedste tidsfordriv. Vi
kunde underholde os i Timevis med at blade den igennem og saa saa vi paa
vores elste Bror (Ole d.e.) som var saa ualmindelig flink til at Tegne. Han tegnede alt muligt. Landkort, Portretter, kortsagt alt muligt mellom Himmel og
Jord kunde han tegne saa livagtig som om du saa det i Naturen, og ikke at forglemme alle di Trold som han tegnede til os Smaagutter, det var Bergtroldet og
Bækkatroldet og de var saa stygge at vi nesten blev bange ved at se paa dem. Og
jeg kan huske at han havde sin største moro naar han kunde faa skremme os med
et eller andet. Men det var i grunden en pregtig Bror vores eldste Bror. Han
lavede Album til os og fortalte os om Einar Tambarskjelve og om andre af vores
megtige Forfedre. Og han opstillede bestandig store Helte og navnkundige
Mænd som et Forbillede for os som vi skulde forsøge at ligne.
Og saa naar det led til lengre frem paa Vinteren og det blev Skareføre eller
rettere Sneen blev haardfrosen saa man kunde gaa oppe paa den uden at falde
igjennem, da var det svært morsomt. Da rendte vi paa Kjælke bare som det hvined om Ørene paa os og tildels gik vi to yngste Brødre og saa til Fars Hare og
Rypesnarer som stod opsadt hist omkring ude paa Markerne og i Skovbrynet,
især husker jeg engang vi fik en hel fangst i det. Ikke mindre en 4re Harrer var
blevet hengende i Snarrerne og en af dem havde arbeidet saa volsomt for at
komme løs at den havde skaaret af sig Hovedet, og jeg kan erindre at jeg syntes
det var forferdeligt stygt at se paa, men vi var aligevel ikke lidet kry da vi kom
hjemtrekkende med et helt saadant Kjælkelas med vildt. Rypesnarerne var det
egentlig min nestelste Broder (Ole d.y.) som passede for han var en hel kar til at
rende paa Ski og da Rypesnarerne stod til lengre fra Husene en de andre, var det
meget sjelden at jeg fulgte med at se til dem.
Men naar saa Vaaren kom da var det egentlig min Thid. Jeg kan huske at jeg
gik og frydede mig for hver Sten og hver Barflek som kom tilsyne og saa naar
Solen igjen begyndte at sende sine oplivende straale saa Sneen glitrede som af
Milioner Edelstene, og det hørtes dryp paa dryp fra Hustagene da var det ligesom det kom nyt liv i os Smaagutter igjen efter den lange barske Vindter. Og det
var en fryd for os at faa ligge og plaske i den lille Bæk som randt mit igjennem
Gaarden, og saasnart som den var saapas Isfri saa var det første vi gjorde at sette op vor Kvernekal og vi skreg af glede ved at se den gaa rundt. Men saa kunde det gjerne hende at vi fik bank af Far eller Mor fordi vi havde plumpet udi og
vet os ud, eller saa kunde en eller anden finde paa at skremme os med at det huserede Trold i saadane Bække og jeg kan erindre at jeg den thid fuldt og fast troede at det gaves saadane utyske som Bækkatrold m.m. i alle Bække.
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Saa det kunde være tilstrekkeligt til at
skremme mig at nogen robte til mig
medens jeg laa og sølede i Vandet at nu
kommer Bækkatroldet og tar dig, og jeg
var ikke sen med at springe udaf
Bækken og ind. Og saa naar det blev
ganske bar Mark saa gik vi Smaagutter
og kigede efter de første grønne Spirer
som tittede op mellom Stenene.
Gulgrønne og forunderlige vakre var
disse første forbud paa den sig nærmende Vaar, og vilken herlighed vis vi fik se
Hvitveis. «Vilken herlighed vis vi
en Vidveis udfolde sin vakre rene Blade
fik se en Vidveis udfolde sine vakre
og saa de vakre gule Soleier og
rene Blade...». Akvarell av Olaus
Løvetand med sine rige farver vi kunde
Ranheimsæter. Privat eie.
blive ganske beruset af Vaarglede. Og
saa den eiendommelige friske duft af det
spirende Græs og sprettende Trær det var en nydelse som man kun føler den i
Barndomsaarene medens Sindet ennu er friskt og uberørt som Vaaren selv. Saa
husker jeg en Morgen at Fader sagde: I dag er det den 1 Mai. Han Stod bortved
Vinduet og bladede i en Almanak som var fastslaaet til Vindusposten. Jeg husker saa tydelig at stuen laa badet i et eneste Lyshav af Solskin, jeg sprang op i
bare Skjorten og kigede ud gjennem Vinduet for det maatte apsoludt være noget
gledeligt at det var første Mai, Hurra. Det var jo helt Sommer. Markerne var
dekket med findt grøndt græs og Birkeskogen var ikled sit lysegrønne Gevant,
det hele indrammet af den mørkegrønne alvaarlige Furu og Granskogen og i det
fjærne de blaanende Aaser og Fjelde og over det hele velvede sig Himmelen ren
og Blaa medens Solen kastede sin gyldne rigdom over Skog og Marker. Det
hele staar den Dag i Dag inprenttet i mit sind. Jeg glemmer det aldrig.
Ogsaa Kværnhuse og Stampen som Fader havde i en noget større Bæk et
stykke bort i Skoven, vilken fryd naar vi Gutter fik laav til at være med dit og
med vilken nysgjerrighed betragtede vi ikke Kværnekallen og hørte paa den
hemelighedsfulde dur af Kværnen, det hele var efter vores begreber noget
underligt og Troldmægtigt og vi var bange for at komme i altfor stor nærhed og
hvem ved om ikke Bækkatroldet holt til her i denne store Bæk, det hele var
noget mystiskt og Hemmelighedsfuldt for os og vi holdt os helst i afstand.
Naar det saa ble riktig Sommer saa maatte vi Gjætte Sauen oppe i Skoven og
det syntes jeg var morsomt for det var saa meget vakkert i Skoven. Alle slags
Blomster og den hel rigdom af store brogede Blade saa var det Myretuerne vi
betragtede saa flekkede vi Barken af et eller andet Birketræ og skavede Sevje og
ikke at forglemme naar Blaabærne blev moden da lavede vi os Næverkurve og
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samlede Bær i. Ja det er en hel Rigdom af glade Minder. Underthi den kunde det
hende at vi gik os ind paa et Ryperede eller en Røie som havde grundet sig et
hjem under en Barhaug eller Udgard.
Trosterede var vi ofte ubarmhjertig til at plyndre. Jeg kan huske at Trosteg
smagte saa aldeles udmerket og var en ren Herrekost til os Smaagutter. Da jeg
endnu var noget liden var ikke saa ofte at jeg var med og Gj ættet, men en dag
husker jeg især: Det var en del pene Lam iblandt Sauen og den havde min
Broder og jeg svært lyst at til at faa fat i men de var forferdelig sky og vanskelig
at fange og vi holdt paa at armes til vi blev sindt begge to. Da vi endelig fik fat i
et af den hevnede vi os ved at mishandle det stakkels Ting paa det ubarmhjertigste. Vi slog det paa alle tenkelige maader saa det tilsludt knapt kunne gaa i
vores Guttegrusomhed. Men bagefter angrede vi vores grusomhed og viste ikke
hvad vi skulde gjøre for at gjøre det godt igjen. Heldigvis havde det ikke nogen
skadelige følger for det stakkels Kræ.
Det hendte os samme Dag en anden begivenhed som jeg her skal omtale. Det
kom en liden Fugl og satte sig ned et lidet stykke fra os. Jeg tog en stor Sten,
kastede og traf Fuglen. Stenen rullede over den og Fuglen sad igjen tilsyneladende uskadt, kun fløi den ikke; men blev sittende. Min Bror greb fat i den og
vilde dræbe den men jeg kan huske at jeg med grædende Taare bønfaldt ham om
at lade det være, og at vi begge to blev saa bedrøvede over at vi havde kastet den
store Sten paa den. Og den lod sig behandle akurat som om den skulde være tam,
vor vi satte den blev den sittende og dens klare Øine saa paa os som om den vilde bebreide os vores Onskab. Vi lagde Mose under den og lagde en ring rundt
omkring den af vakre smaa Stene og sad og snakkede til den som om den kunde
forstaa os. Fuglen sad stille og rørte kun paa Hovedet en gang imellom, men
gjorde intet forsøg paa flyve. Den sad der ennu siste gang vi saa didbort førend
vi gik hjem om Aftningen, og det var os virkelig tungt at forlade den. Det gjorde
os ondt for den ensomme Fugl. Medlidenheden for vore Medskabninger var den
dag for første gang vaagnet i vores B arnesind. Neste Morgen var det første vi saa
efter om Fuglen sad der ennu men da var den borte og vi saa den aldrig mere.
Saa var det en Plads oppe i Skogen som vi Kaldte for Blaabærlofterne paa
grund af den mengde med Blaabær som voxede der og det var en ren Høithid
naar Blaabærne begyndte at blive modne. Da var det morsomt at gjætte. Ja det
var herlige Sommerdage som vi tilbragte i vort ensomme men vakre
Barndomshjem. Og vor vi tog livlig del i hver begivenhed og hvor lidet det i
grunden det skulde til at tilfredsstille os Børn. Vore leger bestod i kruskaar og
forøvrigt brogede Stene. Ganske ubetydelige Smaating som paa ingen maade
vilde have tilfredsstillet et Byens Barn, men som i vores øine var rene
Rigdommer. Knapper var vores Penge og de blev vurderet efter sit udseende.
Og saa de vakre Grankongler og saa de eiendommelige Benknogler som findes
i knæleden i Kreaturerne blev bestandig opbeveret af os Børn. For hver
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Slagtning af Ku eller Sau saa blev vores Foraad af disse Knogler større. Vi kaldte dem for Kjør og Saue Hund m.m. og var vores Buskap og vores Eldste Broder
malede dem til os, somme Rød somme Hvid spraglede endel Brandede og
Flekkede som om det skulde være virkelige Kreatur. Og vi havde vor største
moro i at opstille disse vores indbildte Kjør og Sauer med Buhunder bagenfor
og Bjeldkoen i Spidsen. Og saa var det en Stor flad Sten et stykke udenfor
Gaarden og ved siden af denne Stene rislede en liden Bæk. I Bunden av denne
Bæk fantes det videste Ler og vakre spraglede Stene og vi bagede Kringler og
Lerkager ut av Hjertens lyst og havde det uhyre morsomt.
Men ingen maa tro at vi bare morede os, aa nei, vi maatte ogsaa lære at læse,
og det tilgavns, thi i dette stykke var Far og Mor riktig streng. Først Læsning
siden leg, men Søndagene havde vi fri men vi maatte sitte pent stille intil Fader
havde lest Teksten eller Søndagsevangeliet, siden fik vi lov til at gaa ud.
Efterhvert som vi vogsede til måtte vi hjelpe til med et eller andet, gaa Erinder,
bære ind Ved og Vand m.m.
Morsomste Thiden om Sommeren var naar Slaataannen kom og vi fulgte med
levende Interesse Jaaens vei id et høie Græss og tumlede os ret af hjertens lyst i
det duftende frisk Høi, var med og kastede Såthe. Og ved Indkjørselen fik vi
Gutter ret anledning til at boldtre os i Høet, vi gjorde det ene hop efter det andet
ned i Hødyngerne og det var med stor anstrengelse at vi kom os op udaf Høet
igjen. Naar saa Høet var indbjerget var det Kornet som først stod for tur. Det
skulde skjæres og settes' paa Stør. Men det vi Børn stundede mest efter var at
Kaalrabiene og Næperne skulde blive saapas store at vi fik lov til at smage paa
dem. Og jeg husker især en Høst at vi havde en Næpeaker ned paa marken og
jeg havde dag efter dag lagt merke til at de begyndte at blive noksaa store, en dag
blev Frestelsen mig for stor og jeg stjal mig til at rykke op en stor en. Efter at jeg
havde skyllet den i Bækken, listede jeg mig op paa Loftet hvor jeg fortærede den
med stor graadighed. Og saa godt som den smagtte mig har Næper verken
smagt mig før eller siden.
En Høst husker jeg især paa Fader og min Eldste Broder skulde brende Tjære
et stykke borte i Skoven og saa var det en aften at jeg skulde faa lov til at være
med. Det var en meget stygg vei og paa et sted maatte man gaa over en stor
Bæk. Daa det ingen anden Bro var end en Træstamme som var veldet tvers
over, maatte min Broder bære mig over, og da han kom mit ud paa Broen
begyndte han at skremme mig med at han vilde slippe mig ned i Bækken og jeg
kan huske at jeg skreg af skrek. Da vi vel var kommen over fik jeg se et eiendommeligt syn. Man tenke sig til en Forferdeilg stor høi med Spikrot opstablet
i form af en Pyramide eller som en forferdelig stor rund Tørvstak udvendig
bekled med tyk Græstørv. Under Spikdyngen er der af Træfjele lavet en fordybning i form af en Tragt som udmunder i en Tro. Naar man nu tender ild paa
Spiken gjelder det om at have det hele godt tildekket Tørv saa at ikke Luen for
49

slippe ud dennem Tørven paa nogen kant, om en thid begynder Tjæren at komme rindende frem igjennom Troens bund og da naa man stelle en Tønde under
for at opsamle Tjæren. Det hele saa i den sildige Høstaftenskumring forferdeligt Spøgelsagtigt ud. Det første mit blik falt paa var denne svære Kjempesaate
hvor det fra Toppen udveldede en megtig Røgsøile paa forskjellige steder.
Omkring kom store Ildtunger tilskue, rundt omkring det hele bevægede sig
endel sorte Spøgelsesagtige Skikkelser med lange Stenger som de slukkede den
udbrydende Flamme med. Det hele forekom mig den gang saa Troldomsagtig
at jeg aldrig kan forglemme det.
Ja vor klart mindes jeg ikke forskjellige smaa begivenheder fra mit første
Barndomshjem, men da de ingen betydning har er det unødvendig at repetere
flere kun vil jeg fortelle lit om da Bestemoder forlod os for siste gang. Jeg kan
huske at jeg kjørte med et stykke og at jeg græd og var ganske utrøstelig intil hun
lovede mig at hun vilde komme tilbage og jeg blev da noget trøstet, jeg var nu
bendes Kjæledegge. Jeg saa hende aldrig mere. Bestefader var reist ifra os en
thid før, men da han var noget barsk og slem imod os Smaagutter sørgede jeg
ikke noget videre paa han. Saa husker jeg at Fader og Moder begynte at tale om
at vi maatte reise et Sted langt borte og efter at Fader en Høst kom tilbage fra en
Reise husker jeg at det blev sagt at vi skulde reise til Averøen og det blev eftervert solgt forskjellige ting af det vi havde.
Saa husker jeg spesielt siste Jul som vi holdt deroppe i Barndomshjemmet.
Spikhylden var tendt og på Gruen brasede en lystig ild. Da husker jeg at min
eldste Søster kom hjem i besøg om Julaften og at Bestefader kom ind med en
stor Spikkubbe som han med stort brask slengte ind paa Gruen i det han samtidig ytrede Gu je os en stor Juleglæa da! og saa blev Bordskiven nedslagen og
Talglysene blev tendt, Ludefisken kom paa Bordet, Ølbollen og ikke at forglemme vore særskildte smaa ølstøb som vi Børn havde. Saa maatte en af os
Børn læse for Maden saa fik vi lov til at begynde at spise Smør, Ludefisk og
Melkesuppe og Jemmebrygget øl. Naar saa Maalthidet var sludt blev det lest
en Bøn og sunget Julesanger. Det hele Staar prentet i min Hukommelse.
Og saa havde vi Børn i Julen hver sin Juledall som vi opbevarede vores
Julegotter i og forøvrigt den mad som vi ikke kunde klare at spise op:
Brødskalker, en Pølsebitt lit Kjød m.m. Det var hele herligheden, men vilken
glæde det var for os Børn det glemmer jeg aldrig. Det skal saa lidet til for at glæde B arnehj ertet.
En stund efter Jul skede en Begivenhed som forekom mig som den yngste
helt ufatelig. En Nat fik vi pludselig en liden Bror og om Morgenen laa et lidet
væsen i en Vugge som vi betraktede med nysgjerrige og undrende Blikke.
Vaaren nærmede sig nu mere og mere og thiden kom at vi skulde forlade dette kjære kjære Hjem og det blev en meget tung thid for mine Foreldre og jeg kan
saa tydelig erindre at Moder gik og græd baade tit og ofte baade over at skulde
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nødes til at forlade dette kjendte og kjære hjem og at hun blev nødsagen til at
skille af med baade Kreatur og ting som var bleven hende kjær. Naar jeg nu tenker tilbage paa disse ting kan jeg saa godt forstaa at det matte være en forferdelig tung thid for Far og Mor den gang at maatte skille sig med omtrentlig altsammen som de i aarrekker havde sydslet og fredet om og drage ud til det uvisse
med en stor Børneflok.
Vi Børn tog det noksaa let kan jeg erindre det ny og ukjendte og den lange reise faarekom Talfald mig som noget storartet og herligt. Saa var det først i april
at vi drog afsted og jeg kan saa tydelig erindre Fader hvordan han dengang saa
ud, han havde dengang langt rødt Kindskjæg og var iført en lang sid brun Frakke
og en Tøihue paa hovedet. Vi flydttede med os det nødvendigste Indbo og
Løsøre, vi havde to Hestelæs omtrent vis jeg ikke husker feil.
Den første hvil tog vi hos vor Farbroder vor vi opholdt os nogle dager. Og vi
Børn havde der nogle herlig dage isammen med vores Søskendebørn som
omtrent var paa vores alder. Saa drog vi da videre ledsagede af Farbroder og jeg
kan huske at Veien forekom mig skrekkelig lang og jeg var saa tret i mine Ben
at jeg knabt formaaede at slæbe mig efter og jeg var svært glad for ver liden
stund at jeg fik lov til at side paa Lasset. Vi rastede lit paa forskjellige Steder.
Paa et Sted kan jeg erindre at Manden i Huset holdt paa at brende Kaffe og da
han var ferdig slog han Kaffen paa en Talerken og velvede sin Hue over vilket
vi børn syntes var svært rart. Dertil pratede han en hel del kommers med os.
Saa nærmede vi os sent en aften et Sted som jeg saa tydeligt erindrer. Da det
var noksaa tidlig paa Vaaren og temmelig koldt var jeg baade frossen, sulten og
tret. Saa dumpede vi pludselig ind i en meget stor Stue vor en lystig Ild bragede paa Gruen og vor vi Børn fik lov til at samle os rundt omkring og varme vores
forfrosne Fingre. Efterpaa fik vi laav til at gaa til Bordet og spise Grød og Melk
og jeg skal tro at Maden smagte os efter den lange trettende mars. Det var meget
snille og hyggelige Folk paa Jøra i Syndalen den gang, og vi blev der en par
dage.
Saa var det at drage afsted igjen. Vi rastede vistnok nu ogsaa paa et par steder men saa kom vi en dag til en stor pregtig Gaard, nemlig Stor Fale og det var
forunderligt vor vel vi blev modtagne der vi kom. Folk havde rimeligvis medlidenhed med os, jeg kan ikke forklare det paa anden maade. Vi fik mad og
Drikke og en liden vakker Smaapige viste os Børn alle sine Leker og herligheder. Siden om dagen kan jeg huske at jeg blev saa forferdelig bange, for min
elste Broder og en Gudt der paa Gaarden kom ind i Stuen med en Pistol som de
holdt paa at fingre med Gevær og Pistoler og alt som smaldt var dengang min
største skrek, og jeg bad dem grædende om at de endelig ikke maatte skyde, men
de bare lo til mig og jorde tegn med Pistolen som om de vilde skyde mig og jeg
styrtede ind i den yderste Kraa af Stuen nesten vanvittig af skrek.
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sikrede mig at det var en meget god Bær men tilsludt lod jeg mig ikke narre
mere. En dag kan jeg særlig huske at jeg og nogle andre Gutter gik langs Elven
langt opover lige til en Kirkegaard vor det laa en hel dynge af dreiede Kuler af
nogle gamle Ligkors. Vi tog med os hjem en hel del deraf men blev af Far og
Mor jaget tilbage med hele stasen med det strenge paabud at vi aldrig oftere
maatte røre ved saadanne ting. Det var Synd, sagde de. Vi blev rent forferdet
over hvad vi havde gjordt og skyndte os tilbage med det hele, men blev paa tilbageveien mødt af nogle Store uskikkelige gutter som tog det hele fra os og kastede det paa Elven. Bagefter slog de os og gjorde nar af os. Jeg kan huske at jeg
var forferdelig bedrøvet over vad vi havde gjort, men da vi kom hjem igjen og
fortalte det hele fik vi af Kona paa Gaarden hver sin Skive af pregtig Sirupskage
vilket trøstede os meget og forsonede os med vores Gjenvordigheder.
En Søndag gjorde vi B ørn vores første Baadtur et lidet stykke udover Søen til
en Plads som kaltes Øren. Det var en pregtig solskinsdag og Fjorden var stille
som et Speil og ved hjemkomsten husker jeg at Anders Tangen satte sig paa en
•

Stor Fetle i Sunndalen på 1870-tallet. «En stor pregtig Gaard... det var forunderligt vor vel vi blev modtagne...» Foto: Sunndal kommune.
Saa drog vi afsted igjen efter et kort ophold der paa Gaarden. Denne tur kan
jeg huske at jeg gik (til fots) hele thiden. Det jalt nu om at naa Sundalsøren til
kvelds og jeg kan erindre at min elste Broder bad mig og min nestelste Broder
om at vi maatte skjære os med nogle Klongerkjeppe for det skulde være nogle
forferdelig uskikkelige Gutter nede paa Øren som vi naatte sette os i respegt hos
Men den dagen vi kom ned paa Øren var jeg saa træt at jeg hverken havde tanke for trollete Gutter eller noget andet. Derimod kan jeg huske at jeg den siste
strekning af Veien Græd af trethed. Mine Ben vilde slet ikke bære mig lengre,
og min yngste Søster havde sin fulde hyre med at sette mod i mig og fortalte mig
at nu var vi snart framkommen. Det var en Søndags eftermiddag vi naadde frem
og Stuen til A. Tangen blev noksaa bra befolket ved vor indtredelse. Vi tilbragte der nogle herlige dage som jeg aldrig vil glemme. Vilke overordentlige hyggelige Menesker og saa glad som de var i os Børn. Og vor rart og uvant altsammen var for os: Søen, Baadene og alle de vakre Skjæll som vi fandt i Fjæren og
saa var det slet ikke nogen galne Gutter, men bare snille Gutter og pregtige
Legekammerater. Riktignok havde de lit Spillopper med os uerfarne
Fjeldgutter. De narrede mig for Exp. til at drikke Søe udaf et stort Sjæll, jeg viste nemlig ennu ikke at Søvandet var saldt og de fik en kostelig moro da jeg spyttede det ud igeen. Og en dag narrede de mig til at spise Tangblærer idet de for52

Sunndalsøra 1914. Miljøet på dette bildet er ikke vesentlig forskjellig fra det
Ivar Ranheimsæter opplevde flere tiår tidligere: «Vi tilbragte der nogle
herlige dage som jeg aldrig vil glemme». Foto: Sunndal kommune.
53

Tønde og spillede Fiolin for os. En Søndag husker jeg at Ole gik langt op i Lien
og satte sig til at Tegne og lit efter lit samlede det sig en hel skare af unger og
halvvokstringer runt omkring ham betragtende det hele med nysgjerrige blikke.
Tilsludt maatte han jage bort endel af de mest nærgaaende. Ja det var morsomme dage og vi fik riktig anledning til at vile ud førend vi tog fat paa den lange
Søvei som jeg dengang syntes minst var saa langt som til Amerika.
Saa var da endelig dagen kommen at vi skulde forlade disse snille Menesker
og vi indskibede os i en Storbaad med Tangen som Skydskarl. Vi børn blev
pladseret millom huskeraadgjenstande af alle slags. Moder og Lillegudt fik den
heldigste plads i Baaden men hun blev aligevel frygtelig søsyg. Jeg var nesten
den eneste af os som gik fri for Søsygen. Maaske det kom af at jeg drak Søe inde
paa Øren jeg ved det ikke, men nok er det at jeg holdt mig godt paa hele turen.
Vi søgte land en par gange paa turen: Det ene sted var i Angnvigen. Det ble
kogt Fisk til os, men endskjøndt at den saa delichat ud var det umuligt for os
Børn at smage den da vi var aldeles uvandt med Søfisk. Bare vi kjendte lugten
var det nesten vi maatte kaste op, den var vor Natur saa aldeles imod. Derimod
kan jeg huske at vi fandt endel Nøtter under nogle Busker de var nemlig bieven
efterliggende ifra Høsten, de smagtte os udmerket det var første gang jeg kan
huske at jeg smagte Nødder.
Da vi nu havde udvilt os lit på landjorden fortsatte vi reisen igen det blev nu forferdelig slemt til at regne og jeg kan huske at jeg fik plads bag i B aaden og at
Fader pakkede over mig endel klæder og en Oljetrøie eller Presenning og jeg laa
og lyttede til Regndraaberne over mit Hoved til jeg slumrede blidelig ind og
vaagnede ikke førend nogen ruskede i mig og sagde at vi nu snart var fremkommen
Det første som mit blik faldt paa da jeg fik rodet mig udaf mit hul var en stor
bred Fjord som vi sagtelig holdt paa at seile over ført af en svag bris formodentlig Kornstadfjorden. Ikke rettere end jeg erindrer var det tidlig om Morgenen og
jeg kan huske at Solen kastede sine Straaler henover Bølgetoppene og at de glidtrede som Guld paa den Grønligblaa Fjord. Jeg stod ved siden af B aadens
Relling og stirrede ganske fortabt bortover Fjorden som dengang syntes mig
umaadelig stor. Og jeg erindrer saa tydelig vor vi stundede allesammen efter at
naa frem. Endelig, efter at vi havde paseret en hel del steder kom vi endelig til
vores midlertidige Hjem til Stensvig. Vilket vakkert Sted med Skogbekledte
aaser og lider og langs Veien op fra Søen til Gaarden en Pregtig Alle af megtige
Trær paa ver af siderne til Veien og øverst oppe ved afsludtningen af Allen,
Storpilen, som dengang var omtrendtlig 70te aar gammel riktig en Kjempe med
en megtig Krone ragend op mod Himlen. Og saa den store og vakre Have bag
Husene var morsomt for os Børn. Var det ikke moro at faa lov til at se os
omkring der og betragte alle de forskjellige Frugtrær med sin rigdom af vakre
Blomstrer. Det var aldeles som et Eventyr for os som aldrig før havde seet
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nogen Have med blomstrende Frugtrær. Og saa de store Lærkentrærne som vi
syntes var saa lig Grantrærne i vores gamle Hjem og saa Balsamtrærne som det
lugtede saa godt af og de nydelig Blomsterbed med mange for os ukjendte
Blomster. Vilken herlighed var det ikke for os at faa betragte altsammen dette.
Ja det var morsomme dage for os Børn den thid vi tilbrakte i Stensvigen dage
som aldrig vil gaa mig af Minde.
Det verste var Maden , det var saa ondt for os at venne os til at spise Fisk og
forskjellig anden mad som de her brugte og som vi ikke var vant med. Jeg kan
huske at jeg græd ver gang at jeg skulde forsøge at spise Fisk, den var mig aldeles modbydelig. En Dag fikk vi smage Ferskfiskball og jeg kan ennu saa tydelig erindre vor appetidtlig den saa ud, men det var mig aldeles umulig med min
bedste vilje at faa ned en bid af den. Og det gik vistnok ikke mine øvrige
Søskende stort bedre.
Vi fik nu bo oppe paa et loft den saakaldte Baarstuloft og det var ikke noget
videre behagelig Familiebekvemmelighed. Det vrimlede baade af Væggedyr,
Mus og jeg kan med skam tilføie ogsaa af Graalus. Vi Børn var især udsat for
den sistnevnte plage til stor bedrøvelse og bryderi for Mor. Men Fatigfolks lod
er nu engang ikke anderledes, og de faa ta til takke med leiligheden saadan som
den er og ikke som den skulde være. Foresten var vi i mere eller mindre grad
plaget af sygdom som nærmest skrev sig fra at vi var uvandt baade med levemaaden som brugtes herude og med Klimatet. Min Eldste Broder kan jeg huske var især ofte daarlig men det rettede sig lit efter litt.
Egentlig var det saa at vi skulde Bygsle en Plads hos Peder Lied men da Fader
ikke riktig ligte betingelserne som blev stillet blev det ikke noget af. Derimod
var Fader saa heldig at han blev kjendt med en Mand ude paa Ødegaard og da
dette var en meget snil og lagelig Mand fik han for en billig afgift bygsle sig en
Plads hos ham. Derfor flydtede vi til Ødegaard om høsten og blev boende der
medens Fader fik bygge op Hus i Dybmyren som Stedet kaldtes. Det hele
bestod af en blød Myr og endel Rabber vor Lyngen stod Mandshøie saa at naar
vi Smaagudter vadede i den var vi aldeles skjuldt af Lyng. Den rak os bogstavelig over Hovedet men Fader var ikke raadløs. Han satte ild paa det hele og
brendte af Lyngen saa det blev fremkommeligt og om senhøsten flydtede vi ind
i vores nye Hjem. Riktignok manglede det en hel del paa at det var ferdig men
Fader resonerede som saa at det er bedre at have eget tag over Hovedet end at bo
hos andre og indredningen og sådant noget fik han fuldføre efterhvert som han
fik raad dertil.
Den første Vinter i Dybmyren blev riktig en barsk og kold Snevindter med
Alenhøie Snøskavler rundt omkring Stuen. Men det var aligevel en morsom
Vinter for os Børn da vores Eldste Broder var utrettelig som Eventyrleser og han
foreleste Eventyr for os yngre Søskende i de lange Vinteraftninger saa vi nesten
syntes at se de mange Trold med 3 - 6 - og 9 Hoveder lys levende for os. Og saa
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Ødegård på Averøy. Akvarell av Olaus Ranheimsæter. Privat eie.
sang Fader og Moder sine Hjembygds Sange for oss og vi blev aldrig_ tredt af at
høre paa. Og Broder Ole tegnede det ene Trold fælere end det andet saa livagtigt at vi var ensten bange at se paa dem. Ja det var hyggelige Stunder rundt
Lysovnen som aldrig vil gaa mig af minde.
Det første agerland blev opbrudt om Høsten før vi flydtede saa at da Voren
kom kunde vi saa lidt Korn og Poteter. Lidt senere plandtede Fader en del Trær
ved siden af Huset for det fandtes før ikke en eneste Busk paa hele eiendommen
untagen en liden Birkeskov i en Krok nede ved en liden Indsø.
Vor tydelige jeg erindrer den første Sommer i vores nye Barndomshjem nede
i en stor bradt Bakkeheldning. Nedover til Indsøen vor før den megtigste Lyng
vogste, var det efter Branden vogset op en hel rigdom af Blaabærlyng og da det
lidt frem paa Sommeren blev det en hel masse af Blaabær vilken fryd for os
Børn. Vi plukkede den ene Træskaal fuld efter den anden og vor Glæde blev
fuldkommen da vore forsøk i fiskeri lykkedes saa godt at vi fik den ene store Fisk
efter den anden bare med en simpel Rogntrøe en Hyssing Tom og en almindelig
Linangel og Kraakskjæl til Agn. Vi kunde underthiden faa nogle store forvogste
Maadde (torsk) med saadant et fælt stort Hoved at vi nesten var bange for dem.
Nu blev det svært almindelig for os Smaagudtter at vi sammen med
Nabogudterne især vis Søen var blikstille ikke gav Far eller Mor fred førend vi
fik lov til at gaa ned til Stranden for at Fiske. Og vi kunde staa i Timevis og vente og kige ned i Søen forglemmende alt andet og Hjertet hoppede i livet paa os
naar vi fik se en riktig stor Maad (torsk) komme sigende langs den stenede Bund
og Karusen og anden Smaafisk skyndte sig det forteste de kunde med at komme
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sig afveien og smutte under stenene. Men han Far skjøl stevnede som regel bent
paa Agnet og efter at have snuset paa det aabnede den sit uhyre gab og slugte
baade Agn og Angel. Vis det nu var stort nok de fille Redskabe vi havde kunde
vi efter et alvorligt basketag faa dem op paa Land men ofte sled den sig løs for
os og reiste med Angelen og da var Fiskeriet spoleret for os den Dag. Og jeg kan
huske at jeg mang en gang hæseblæsende sprang op og fortaldte Moder om mit
forferdelige uheld men saa kunde jeg en anden Aften være heldig og bringe
hjem en riktig stor Fisk. Og saa var alle Gjenvordigheder glemt. Morsommest
var det naar vi en sjelden gang kunde faa Fader med os. Især husker jeg en stille lummer Sommeraften at jeg som sedvanlig stod paa min Plads nede ved
Stranden paa en stor Stenhelle og fiskede. Fader holdt paa ved siden af og murede paa en Baadstøe for han hadde nu tengt paa at kjøbe en gammel Baad.
Pludselig kom en forferdelig stor Maad sigende og slugte det hele. Jeg forsøgte at faa den iland men da jeg forstod at den var for sterk for mig raabte jeg paa
Fader at han maatte komme og hjelpe mig for den holdt paa at reise baade med
mig og Stangen. Fader kom naturligvis springende og efter et alvorligt basketag maatte den iland men ikke før var den kommen af Angelen førend en lignende Kammerat kom snusende med Næsen mod Bunden bare saa Skjæl og
Smaasten rullede. Far var ikke sen med at sette paa Agn og kaste ud igjen og i
løbet af en kort thid havde han slynget op en hel del store Fiske saa at Moder
blev rent forferdet da vi kom hjem med • en stor Hank med svære Fiske.
Stangfisket nede ved Vaagen blev rent en Lidenskab hos os Smaagudter saa vi
fik ofte Skjend baade af Far og Mor for ret som det var stjal vi os afsted og vi
kunde da forglemme altsammen intil Far eller Mors Stemme kaldte os tilbage til
Virkeligheden og da først merkede vi at vi var baade suldten og tørstig. Men
efterhvert som vi voxede til maatte Fiskeriet indstilles. Vi maatte hjelpe til med
alt mulig baade udenfor og inde i Huset og gjøre den nytte vi formaaede men
ikke før havde vi en frithid saa maatte Fiskestangen frem igjen og lykken prøves, og vis vi for en skjelden gang kunde faa laane os en Baad var vor fryd ennu
større. Ja det var uforglemmelige Dage skade at de gik altfor snart.
Min elste Broder var nu allerede bortreist og kom hjem kun til Høithiderne og
da fik vi Yngre Søskende som regel en hel del godter hos ham som vi skulde dele
millom os. Og da kan det vel være at det blev et megttigt tilskud til vores øvrige Julegodter som vi opbevarede i en saakaldet Juledal som vi Børn brugte at
have, og vori vi gjemte vores tiloversblevne mad fra Maalthiderne. Vore
Foreldre brugte som regel at dele ud hver sin Portion til os Børn det tiloversblefne gjemte vi da i Juledallen Brødskalke, Pølsebitter med mere som for os
nøisomme smaa var rene Herligheder.
Fader var nu beskjeftiget paa et større Møllebrug om Dagene men var alligevel saa iherdig at han ved hjemkomsten fra sit dagarbeid tog fat paa dyrkningen
af Pladsen, grov Grøfte og brød op Jord til sene Kvelden understøttet af os
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Gutter efter bedste evne. Broder Ole brød op en hel del Jord førend han reiste
bort for godt for han var omtrentlig voxen og en riktig uforferdet og sterk karl,
og lit efter lidt fik Hedestrekningen et ganske andet udseende. Vor det før kun
var Lynghøie vogsede nu vakkert Korn og Myren begyndte at tøres lit eftervert
som den blev afgrøftet og endel vakre Træer begyndte at voxe op udenfor Stuen.
Det hele fik et mere hjemligt preg men det var aligevel vanskeligt for Far og Mor
at glemme Hjembygden og de dvelede saa gjerne baade i Ord og Tanke i det
Hjem som de havde forladt. Jeg husker mang en gang at Moder feldte sine
modige Taarer ved tanken paa Opdal og Hjemmet borte i Skoglien som vi havde forladt. Mang en Tanke dveldede og søgtte tilbage til Gran og Furuaasen og
Birkeskogen i det ensomme men vakre hjem som vi blev tvungen til at forlade.
Derfor naar Pasearen om Opdal begyndte millom Far og Mor blev de aldrig kjed
og det kunde vare i Timevis. Og vis det kunde hende at en der fra Bygden kom
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Strøm mølle på Bruhagen. Bygget av Th. Aug. Lyhs omkring 1850. Selve mølla
ses midt i husklyngen; til høyre ses møllemesterens bolig. Det undelige hus til
venstre med 4 etasjer inneholdt: 1. et. grisehus; 2. et. hus for ender og gjess;
3. et. hønsehus; 4. et. lekestue; kvisten duehus.
Når Iver Ranheimsæter sier «Fader var nu beskjeftiget paa et større
Møllebrug» er det Strøm mølle som menes.
Her arbeidet også Iver i en periode.
Akvarell av Olaus Ranheimsæter. Nordmøre Museums samlinger.
58

udover saa blev det rent høithid for Far og Mor og de blev ikke tret af at spørge
om alt mulig nydt deroppefra. Vores eldre Søster var ennu i Opdal men saa blev
det tinget hende en Tjeneste hos Klokkeren paa Brovolden og saa en dag kom
hun udover flyttende. Andre Sommeren efter at vi flyttede udover fik vi besøg
af gamle Bestefader og det var Glæde for Far og Mor og os Børn over at vi ennu
engang her i livet skulde faa se ham igjen. Tiltraads for sine aar var han ennu en
rask og rørig Gammel mand og det var meget morsomt for os Smaagutter at ledsage ham og vise ham omkring.
Vores Elste Bror var nu reist til Byen i Malerlære og vor Elste Søster Tjente
paa Brovolden og Søster Berit i Rogsvoggen saa at kun vi tre yngste Smaagutter
var hjemme. Saa fik ogsaa Broder Ole den Yngre Plads som Gjeter hos en Mand
i Hogsnæsset et lidet stykke udenfor Bremsnæs og der havde han det omtrentlig
som Barn i Huset for det var svært snille Menesker han kom til. Jeg og Olaus
min yngste Broder var nu alene tilbage i Hjemmet hos Far og Mor. Min yngste
Broder var nu svært liden ennu saa jeg som den meget eldre maatte være behjelpelig baade ude og inde saavit mine krefter tilod men jeg var underthiden en
meget uskikkelig Gudt som gjorde det som jeg selv havde lyst til og da vanket
der prygl og skrekken og respekten for Far især var saa stor at vi gjorde os skjelden skyldig i Forseelser af nogen betydning for da viste vi at vi fik smage
Birkeriset og det havde vi stor skrek for. Hvad mig selv angaar saa var jeg som
ganske ung Gudt en ubehændig og vilter Krabat ful af alsken underlige indfald
og paafund som bragte mig mangt et iretesettende Ord af mine Foreldre men da
jeg ved siden deraf var djerv, rask og uforferdet i al min gjøren og laden var jeg
noksaa godt ligt aligevel. Min Broder Ole den yngre kom nu hjem. Han skulde
Konfirmeres og saa blev det min tur at reise bort igjen.
Jeg fik Plads hos Thrones paa Bremsnes som Gjetergudt. Der oplevede jeg
nogle uforglemmelige Somre i selskab med to yngre Smaagutter og en hel del
Gjevnaldrende og ligesindede Galninger som jeg, og mye leven blev der holdt i
Skog og Mark os imillom under Gjetningen. Ja det var nogle herlige
Sommerdage som jeg nu med vemod tenker tilbage paa. Jeg nermede mig nu
konfirmationsalderen og var voxset op til en stor og rank Yngling fuld av mod
og Mandom og sterk som en voxsen Karl hvoraf jeg ikke var saa lidet kry. Jeg
maa med skam tilstaa at jeg søgte ved alle anledninger at vise at "han Iva
Jupmyra va Gutten sin egen det". Ole Yngre var nu reist til Byen i Fotograflære
og det var kun mig og min yngste Broder Olaus som var hjemme. Stakkels
Olaus, han fik desverre ofte føle min overlegenhed ikke fordi at jeg var ond af
Hjerte, Nei grunden var at jeg ved taabelig ros af mine Foreldre over vor stor og
sterk jeg var, vilde vise min styrke ved at tyrannisere min lille Bror. Desforuden
har jag haft et meget hastigt Gemyt som det har falt mig vanskeligt at holde i
tomme. Men det skulde før jeg ventede det intreffe noget som kuede mit overmod for lange thider, jeg kan nesten sige for althid.
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Jeg hjalp nu Far af alle Krefter til at bryde i Jord og Sten og den ene Agerlap
efter den anden blev lagt til det forige som Ole den Eldre og Fader før havde
brudt op. Min Eldre Bror havde nu i mange aar været nede i Danmark. Han var
saa heldig ved gode Meneskers hjelp at erholde Stipendium til at reise til
Kjøbenhavns Kunstakademi og var nu paa god vei til at blive en Kunstner. Ole
Yngre var udlært Fotograf nu snart. Berit var paa Utheim, Ane paa Schmedlinghaugen, jeg og Olaus hjemme. Vores andet hjem fik aar for aar et vakrere
og vakrere udseende. Far arbeidet sent og tidlig, jeg og Olaus hjalp til vad vi
kunde og myrstrekning efter myrstrekning maatte vige pladsen for Ager og Eng
og de plandtede Trær trivdes godt og alt fik et mere og mere hjemligt præg.
Moders snak tidlig og sent var - Aanei at os ret kunna faat de te saapas at os kunna fød ei Ku. Og et aars thid førend jeg blev Konfirmeret fik vi os ku Hun hette enda Solfru, og enda kunde vi føde en par Sauer til og Moder livnede rent op
ijen for hun syntes ligesom vi var kommen udaf alle gjenvordigheder nu naar
hun kunde slippe at rende paa Gaardene hele Aaret og kjøbe Melk og saa slikt
selskab som det kan være i ei Ku syntes hun. Og Raakken gik enda livligere end
før medens hun sang saa det jomede i hele Stuen. Det var nu ligesom baade Far
og Mor nu begynte at puste ud efter et liv fult af prøvelser og gjenvordigheder.
Et vakkert Hjem ijen og hyggelige Naboer, Far havde efter forholdene gode
Dagpenge og Moder spandt til Folk for noksaa meget i aarets løb. Vi Børn artede os godt og kom os frem og var godt ligt af alle men det skulde komme en noksaa stor prøvelse ennu, jeg mener min Sygdom. Jeg var saa from og Glad om
Høsten 74. Jeg var nylig Konfirmeret og vi ventede min Elste Broder hjem i
Besøg. Han havde nu været i Kjøbenhavn i fire aar og han var vores Stolthed.
Og han kom stor og vakker var han blivet og hans bløde Danske udtale klang
som Musik og Ansiktet var et eneste smil. Iført mørk Dres, fin mørkeblaa
Støvfrake og stiv Hat saa han i vore Yngre Søskendes Øine ud som en
Eventyrprins. Jeg har for mit vedkommende i mit stille sind set op til denne
Broder som ialfald den gang i 24 aars alderen havde noget Hjertevindende i sit
hele væsen. Jeg var heller ikke lidet kry den gang jeg kom hjem fra Myren vor
Fader og jeg holt paa at baske med en stor Spikrot og efter at have vasket af mig
det verste smus fik hilse paa min broder og blev modtaget med disse ord Godag Du store Konfirmant hvordan har Du de ! Ja dengang var vor store Bror
mitpungtet for vores beundring, Eventyrprinsen som var kommen Hjem. Han
var nu Hjemme en ganske kort thid, fik Stipendium paanyt og reiste tilbage til
Kjøbenhavn ijen for at fuldende sin uddannelse ved achademiet. Om min andre
Bror er intet nevneverdigt at fortelle uden at han var flink til at Tegne og retuchere vorfor han stod høit anskreven hos Fotograf Ludvig Schmedling.
Og jeg fortsatte med at hjælpe Far hjemme i Jupmyra. Meningen var at jeg
skulde søge at komme i Smedelære hos Smed Øverland. Imidlertid var jeg fuld
Arbeidskar, hjalp Fader paa Møllen om Sommeren aaret efter min Konfir60

mation. Jeg øvde mig op i styrke i den grad at ingen af mine Jevnaldrende var
karl for at ta mig verken i tag eller i løftning og i at bære byrder var jeg efter min
alder enestaaende og kunde fuldkommen maale mig med voxne Mandfolk.
Mine Foreldre var desverre ufornuftig og roste mig for min Styrke og Mandom,
vilket havde til følge at jeg blev overmodig og var slem mod endel af mine
gjevnlike som var mig underlegen i Styrke. For jeg var af en saadan Ærgjærig
Karakter at jeg syntes det var overmaade gilt at blive rost af Folk og hvad jeg tog
fat paa saa arbeidede jeg nesten mere end jeg havde godt af bare for at faa høre
Lovord. Det blev min Ruin.
Høsten 1875 under en tur som Far gjorde til Opdal, gav jeg ikke Moder rist
eller ro førend jeg fik lov til at tinge mig arbeide udover Høsten i Kristvigen paa
den av et Tyskt Selskab anlagte Guanofabrik, nu for thiden Chr. Johnsen sin
eiendom, for jeg syntes det skulde være pregtig i lighed med mange andre at tjene Penge udover Høsten og Vinteren især da det var paa den thid af Aaret at det
var lidet eller intet at bestille Hjemme. Endel af os ungdommer blev nu sat til at
dampe og tørre Skreihoder, vilket var et meget usundt og farligt arbeide for uer-

Kristvikfabrikker i 1880. Grunnlagt av "Polar Schiffahrt Gesellschaft" på
1870-tallet, anlegget ble kjøpt og ombygget av Christian Johnsen i 1878.
I forgrunnen tønne- og kassefabrikken. Husene i bakgrunnen er guanofabrikken der Iver arbeidet. Illustrasjonen fra Skillingsmagasinet 1880.
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farne Gutter. Min feil var ogsaa der at jeg vilde være den første Hane i Kurven,
la paa mig saadane byrder paa Trillebøren bare for at vise at jeg var sterk, og
kapestriden blev drevet saa vit at voxne folk rystede paa Hovedet til os, desver.
re uden at sige et advarende Ord. Følgen var at ved slutningen af vor
Arbeidsthid var det bare som Sveden silede og randt af os. Gik saa ud i
Senhøstens kolde luft og drak isvand. Hvad under da at endel af os blev angrebne af Sygdom. Jeg for mit vedkommnde efter at jeg i 14ten dage havde drevet
paa med dette umeneskelige Arbeide en Volsom Gigtfeber saa jeg var lige inde
i Døden og det var kun et stort under at jeg kom mig ijen. Det var første
November 75 jeg blev liggende og da jeg forlod Sengen i Sommeren 76 var det
ikke stort tilbage af mit fordums jeg. Jeg var i denne thid under grufulde
Lidelser blevne til en Krøbling, nedbrudt baade paa Sjæl og Legeme. Vor var
nu min styrke vor var mit gode udseende bleven af? Kun et aftæret Benrad var

t

tilbage af den blomstrende Ungdom, et Ynkverdigt skue for dem som havde set
mig før det var umulig at tro at det var det samme Meneske.
Jeg græd over mit vanskabte Legeme og det gik aar hen førend jeg fik mod til
at vise mig blandt mine Medmenesker og det var mig en pine at se deres forundrede blikke og høre deres beklagelser. Jeg levede lenge i den tro at jeg med thiden vilde faa mine lemmers brug igen. Men da jeg forstod at det vilde være forgjeves at haabe lengre hengav jeg mig til den mørkeste Melankoli indtil min i
grunden freidige Karakter og sunde fornuft vant bugt med mit daarlige Humør
og jeg fik Kraft til at bære mine gjenvordigheder og tage Tingene som de nu
engang var og finde mig i min skjebne.
Ja lad mig afsludte disse mine Barndoms erindringer med ønsket om at jeg tiltrods for min uheldige Skjæbne maatte kunne formaa at holde mig ovenpaa og
tjene det daglige Brød og slippe at volde nogen til byrde om jeg skulde leve til
jeg bliver Gammel det give Gud.

Familien Ranheimsæter samlet på trappa foran huset på Djupmyra,
muligens i 1898. Bakerst ser vi døtrene Anne og Beret, til høyre for dem Ole
og Kari. Foran ser vi brødrene Ranheimsæter; fra venstre: Olaus, Ole (Litj
Ole), Iver og Ole (Stor Ole). Foto: Nordmøre Museum.
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ERFARINGER FRA PROSJEKTET
"KLIPPFISKARBEID I LEVENDE
MUSEUM" PÅ MILNBRYGGA
AV MARIT HOLME MEHLUM

I 1993 startet Nordmøre Museum, avd. Klippfiskmuseet/Milnbrygga i
Kristiansund et prøveprosjekt i samarbeid med 6. klasse ved Allanengen skole i
Kristiansund. Allanengen skole har definert Vågen-området som en del av sitt
nærmiljø. I den forbindelse ønsket de at elevene skulle jobbe aktivt med et
utvalgt emne i dette nærmiljøet.
Milnbrygga er ei klippfiskbrygge fra 1742, hvor det har foregått kontinuerlig
produksjon av klippfisk fram til ca. 1990. Museet har fått status som Norsk
Klippfiskmuseum, og er en avdeling av Nordmøre Museum. Museet presenterer en arbeidsplass der gjenstandene i liten grad er utstilt, men står plassert i sitt

opprinnelige miljø. Brygga består av flere byggetrinn, og forteller gjennom disse norsk klippfiskhistorie.
Prosjektet gikk ut på at 6. klassen skulle få prøve seg på arbeid med klippfiskproduksjon på den gamle måten ved museet. Museet måtte derfor omskapes
til en levende arbeidsplass for en dag, der lærere, foreldre og museet i sammen
laget et aktivitetsopplegg for elevene. Prosjektet ble svært vellykket, og ble
gjentatt i 1994 og i 1995.
For at elevene skulle få den rette historiske bakgrunnen for klippfiskproduksjon, begynte vi med å gi elevene en omvisning i brygga der de fikk et historisk
tilbakeblikk.
Elevene ble deretter inndelt i 4 grupper å 5-6 elever. Gruppene ble fordelt på
4 ulike poster. Arbeidsoppgavene var fiskevasking, bergarbeid, forefallende
bryggearbeid og røyting/pakking/veiing.
Vi har vært heldige å kunne dra nytte av den kunnskap og erfaring som en tidligere ansatt ved brygga sitter inne med. Anton Klubben, som nå er pensjonist,
men fremdeles kan sine gamle kunster, har vært med i to år og demonstrert sine
ferdigheter når det gjelder røyting og kapping av klippfisk.
Ved hver post ble det plassert 1-2 voksne personer som kunne være med å
lede arbeidet. Varigheten på postene var ca. 30 minutter. Etter at gruppa hadde
arbeidet på en post, flyttet den over på neste post. På denne måten fikk alle elevene prøve de ulike arbeidsoppgavene.

i

Tørking av klippfisk i brygga

64

Fisken veies under
ledelse av Anton Klubben

Fisken pakkes i plastposer

Flittige elever foretar båtpussen
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POSITIVE ERFARINGER
1) Nordmøre Museum har gjennom dette prosjektet fått mange nyttige erfaringer som vi kan ta med oss i arbeidet med formidling til barn og unge. Museet
får ideer til hvordan vi kan forbedre oss med hensyn til kunnskapsformidlingen
til barn og unge. En av erfaringene er at.barn og unge har glede og nytte av å selv
å være deltakere i innlæringsprosessen. Dette kan og bør være en tankevekker
for museet. Prosjektet er slik sett av betydning ikke bare for formidlingsarbeidet i Klippfiskmuseet, men også når det gjelder de øvrige museumsanleggene i
Vågen. Museet har gjennom dette prosjektet kunnet prøve ut ulike måter å
praktisere museumsformidling. Arbeidet har blitt både fotografert og videofilmet, noe som gjør at vi lettere kan gå tilbake og lære av våre feil. Video kan også
brukes til senere undervisning.
2) Prosjektet har fått en positiv respons hos elevene. Dette er en ny måte å
lære historie på. Elevene får lære gjennom å erfare selv. Dette gjør at kunnskapen sitter bedre enn om elevene bare leser om arbeidet i ei bok. Elevene får
f.eks. et innblikk i hva slags slit som arbeidet i brygga innebar.
En spørreundersøkelse foretatt på skolen etter aktivitetsdagen fikk følgende
resultat (1995):
Postens innhold
Meget bra
Bra
Dårlig
Nokså bra
Båtpuss
Bergarbeid, salting
Fisketørk, inne
Pakking av fisk

4
1
8
16

13
8
8
5

4
7
1
1

Bergarbeid 1995

1
6
3
-

3) Museet har fått til et samarbeid mellom eldre informanter innenfor klippfisknæringen og kan også benytte disse i direkte kontakt med elevene. Elevene
har anledning til å arbeide sammen med og å spørre de eldre om forhold som
f.eks. har med produksjonsprosessen å gjøre. De får også se personer som kan
de gamle arbeidsteknikkene.

PROBLEMER I FORBINDELSE MED VIDERE GJENNOMFØRING/
UTVIDELSE AV DETTE FORMIDLINGSTILBUDET
1) Prosjektet er kostbart, i og med at museet må kjøpe inn fisk, salt m.m. som
elevene skal arbeide med. Fisken må kjøpes inn i en slik mengde at elevene
opplever dette som en reell arbeidssituasjon. Det dreier seg i så fall om ca. 266

Bergarbeid 1922
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300 kg fisk pr. skoleklasse. En må også ha fisk i forskjellige "stadier" i produksjonsprosessen. Fisken må kjøpes inn uten at vi har noen garanti for at den senere kan bli solgt. Selv om fisken senere blir solgt, må museet forskuttere betalingen, noe som i seg selv er problematisk. I tillegg er det en god del arbeid med
å tørke, salte, røyte og pakke den fisken som ikke er ferdig tørket. Dette må
museet leie folk til å gjøre.
2) Prosjektet krever omfattende forberedelser og rikelig tilgang på folk, noe
som museet har problemer med å organisere. Nordmøre Museums mangel på
økonomiske og personalmessige ressurser har gjort at vi må foreta til dels store
omdisponeringer for å kunne gjennomføre disse dagene. Når museet er underbemannet, blir det heller ikke så lett å lede et stort antall elever og voksne. For
at dette undervisningstilbudet skal kunne utvides til å kunne bli et fast tilbud fra
museets side, må det trolig opprettes et eget engasjement for å håndtere planlegging og gjennomføring.
Hittil har prosjektet vært et prøveprosjekt som har vært forbeholdt en skoleklasse pr. år. Inntil ovennevnte problemer er løst, vil ikke museet ha kapasitet
til å utvide dette tilbudet, selv om vi ideelt sett gjerne ønsker å kunne tilby slike
aktivitetsdager til flere skoleklasser.
Erfaringene med prosjektet er så positive at museet arbeider med å skaffe
økonomisk støtte til å gjennomføre slike tiltak, slik at tilbudet kan utvides på et
senere tidspunkt.

DALEN GÅRD
AV CHRIST ALLAN SYLTHE

Preludium
Dalen gård fremstår i dag for det utrenede øye som et eldre gårdstun, omringet av parkeringsplass, et påtrengende, modernistisk idrettsanlegg, et museumsanlegg og nyere bolighus. De forbipasserende har nok ofte spekulert over hva
som kan være årsaken til at man her, relativt sentralt i det moderne Kristiansund
kan finne et såpass stort gårdsanlegg. Suset fra de høye gamle trær i den gamle
hagen har nok for mange skapt en kilen følelse av historisk sus, mystikk, og
kontakt med forgangne tider. Atter andre har nok hørt gjetord om de gamle
veggmalerier som skal ha prydet veggene i hovedbygningen. Er de der ennå?
Andre har hørt bruddstykker av historien om den rike kjøpmann Knudtzon som
ga eiendommen det navnet den har i dag Knudtzondalen. Noen har kanskje til
og med hørt historien om den skotske kjøpmann Walter Miln som var den som
i sin tid tok til å rydde seg et løkkebruk mellom haugene her ytterst ut mot havet.
Men de fleste vet nok såpass lite at de sitter igjen med uklare inntrykk og tusen
spørsmål.
Det kan for mange derfor kanskje være kjærkomment å få et gløtt inn i den
historiske virkelighet, bli bedre kjent med bygningene; deres hovedform og
detaljer, bli kjent med deres byggherre, hans hverdag og hans ideverden.
Jeg vil ta leseren med på en vandring gjennom anlegget og inn i de enkelte
bygningene. Jeg vil gjøre ham kjent med bygningene ned i den minste detalj,
forklare vilkårene for dens utforming, lære han å tolke detaljene som viktige
"ord" som til sammen kan fortelle husets historie.

LEDEMOTIV
Før jeg lar leseren slippe til i selve anlegget , vil jeg gjøre han kjent med fenomen og begreper som er sentrale og viktige for forståelsen av Dalen gård, anleggets utforming og tilblivelseshistorie.
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Det britiske miljø i Kristiansund
Jeg nevnte innledningsvis at Dalen gård opprinnelig ble anlagt som løkkebruk av en innvandret skotsk kjøpmann, Walter Miln, en av de mange briter som
på 1700-tallet slo seg ned her i byen.
Hva var årsaken til at så mange britiske kjøpmenn etablerte seg i
Kristiansund i denne tiden? Forklaringen ligger blant annet i et udekket behov
for ekspertise i fiskeforedling. På 1720-tallet mestret ikke nordmennene finessene i klippfisktilvirkningen. Det skulle bli britene som fra 1730-tallet og framover kom til å opparbeide den norske klippfiskhandelen. Hva var så årsaken til
at de britiske kjøpmenn etablerte seg med betydelige klippfiskbedrifter i
Romsdal amt i tiårene rundt 1750 ? Årsakene var flere. En av de viktigste var
at både eksport og produksjonsvilkårene var meget gunstige i Norge. (Johnsen
1951: 32).
Men hvorfor nettopp britiske kjøpmenn? Det synes å være en klar sammenheng mellom den britiske innvandringen til Nordmøre og politiske hendelser i
Skottland og England på 1700-tallet. Utgangspunktet var kampen om kongetronen i Skottland. I Skottland var unionen med England meget upopulær og
mange skotter støttet den katolske tronpretendenten Jakob III av huset Stuart og
senere Charles Edward Stuart i deres kamp for å vinne den skotske trone.
Charles Edward måtte imidlertid gi opp planene om å erobre tronen etter å ha
blitt slått av hertugen av Cumberland i slaget ved Culloden 27.04.1746. Alle
som hadde hjulpet ham i Skottland ble henrettet, fengslet eller straffet på annen
måte. De ættene som hadde støttet huset Stuart ble i tiden som fulgte forbigått
på mange måter, mens de som hadde samarbeidet med England ble begunstiget
både politisk, sosialt og økonomisk (Johnsen 1951:34). Sannsynligvis var også
politiske forhold en medvirkende årsak til at flere skotter i dette tidsrommet
bosatte seg i Kristiansund. Det er imidlertid viktig å presisere at de skotske
kjøpmenn som slo seg ned i Danmark-Norge for å drive handel var reformerte
(ikke katolikker som huset Stuart). Om de forlot Skotland på grunn av politisk
urolige og økonomisk dårlige tider, var det ikke nødvendigvis fordi de havnet
på gal side i tronfølgerstriden. Alt taler for at dette også gjelder for William
Gordon som kom til Norge allerede i 1739, og for Walter Miln og alle de andre
skottene som slo seg ned i Kristiansund på 1700-tallet.
En annen årsak var at det skotske samfunn på 1700-tallet var inne i en overgangsperiode, med blant annet omlegging av næringslivet. De skotske fiskeriene var på retur, og på grunn av engelsk skattlegging av saltet lønnet det seg ikke
lenger for skottene å tilvirke fisken med salt. Det var derfor sikkert fristende for
skottene å søke lykken i de norske sjølenene der det var gode vilkår for kjøpmenn med tiltakslyst, stor kapital og rik kunnskap om fiskeri. (Johnsen
1951:36). De mange krigene på 1600-tallet og den store nordiske krig hadde
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hatt skadelige virkninger på næringslivet i Danmark-Norge. Dette gjorde at de
dansk-norske myndighetene i merkantilismens ånd forsøkte å trekke kapital,
teknisk dyktighet og innsikt til landet for på den måten å styrke handel og industri. Som ledd i dette ble det etablert spesielle privilegier for de reformerte. De
reformertes viktigste fordeler kan leses ut av paragraf 21 og 22 i privilegiet av
15 mai 1747: Alle reformerte som ville bosette seg i kjøpstedene i DanmarkNorge for å bygge og bo og drive handel skulle de første 20 år være frie og forskånet for all toll og skatt. Dersom kjøpmennene eller deres barn innen disse 20
år ville forlate landet, kunne de reise fritt og ta med formuen ut av landet avgiftsfritt. Den eneveldige kongen lovet dessuten de reformerte særlig beskyttelse og
"bevågenhet" . (Johnsen 1951:36-37).
De skotske og engelske reformerte kom til å bety mye for utvikling av den
norske fiskerinæringen. De lærte fiskerbefolkningen å tilvirke klippfisk av
meget høy kvalitet. Klippfisken ble en etterspurt handelsvare viden om. John
Ramsay, John Matthewmain, William Gordon, John Ord og John Moses fortjener derfor betegnelsen "grunnleggerne av den norske klippfisknæringen".
(Johnsen 1951:38). På grunn av Ramsay og Gordon kom det til sterk økning i
klippfiskeksporten omkring den tid Kristiansund ble kjøpstad. (Yderstad
1959:258).
Om forvandlingen fra golde klipper til frodige hageflekker.
Thue har beskrevet hvordan Kristiansund ble omskapt fra et meget goldt
landskap til et miljø med flere innslag av hageanlegg og annen frodighet:
"Unektelig har Kristiansund den ubekvemmelighed, at der er næsten intet dyrkbart land. Den er allevegne omgivet af høie, steile og ufruktbare klipper, men
ved indvaanernes flid og bekostning blev aarlig opdyrket temmelig meget land
mellem klipperne. Endog de nøgne fjelde blev gjort fruktbare til græs- og kornavling ved paaførsel af myrjord og gjødsel." (Yderstad Romsdalsposten:3). (Se
fig. 1).
Kraft nevner også slike forhold: "Klipperne omkring byen har ingen jord, i
det høieste nogen grus, men især i fordybningerne er vandfulde myrer og torvjord, hvoraf man med utrolig møie og bekostning har dannet sig græsmarker og
skjønne haveanlæg; herved har dette af naturen næsten ubeboelige sted efterhånden vunnet baade i bekvemmelighed og skjønnhed. Det er naturligt, at der i
en by af denne beskaffenhed ikke bor andre mennesker end netop de, som den
for handelen fordelaktige beliggenhed drager hid." (Yderstad, Romsdalsposten:3).
Det ble foretatt et betydelig arbeid med oppdyrking i Kristiansund i perioden
fra 1780 fram til krigsutbruddet i 1807. De fleste av byens kjøpmenn deltok i
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dette arbeidet. Megleren Franz Tvedt og baker Sven Vold var blant de spesielt
driftige oppdyrkere. (Yderstad, Romsdalsposten:3).
Den første utplanting av trær fant sted langs nåværende Fosnagata i Vågen
rundt midten av 1800-tallet. (Yderstad, 1949:3).
Fra og med 1865 kom det mer fart og system over byens forgrønningprosjekt;
da ble nemlig "Selskapet til Kristiansunds Vel" stiftet. De fikk utarbeidet planer for parkanlegg i Kristiansund. Dette selskaps første viseformann, kateket
Henrik Greve, var en ivrig pådriver for dette arbeidet. Det første prosjektet
gikk ut på å plante trær på gravstedene og andre sentrale steder i byen. Men
allerede i 1867 tok man fatt på arbeidet med å opparbeide egne parkområder.
Da ble nemlig et engstykke mellom tollbetjent Walthers gård og det såkalt
Lyhsfjøs ved Lyhshaugen avstått til park. Dette ble den såkalt "Nerparken".
Senere ble denne parken utvidet nordover ved at det gamle gravstedet ble omgjort
til park, og vestover med Barmannhaugen. (Yderstad, Romsdalsposten:3).
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På Nordlandet ble kjøpmann Niels R. Parelius en viktig forkjemper for opparbeiding av parker. Han fikk blant annet plantet på sørsiden av Bjørnehaugen.
Trærne, som kom fra Frankrike, ble fraktet hjem til Kristiansund med briggen
" Victoria". De ble plantet av vekter Ole Høvik som også hadde ansvaret for
pleie at dette grøntområdet den første tiden. Men Parelius' viktigste prosjekt
var at han anla et helt parkanlegg i skråningen ovenfor hans egen gård like ved
den senere Nordlandet kirke. I brev av 17. mai 1873 skjenket han parkanlegget
som gave til Kristiansund kommune. Vedlikeholdet av disse parkanleggene
ble snart overtatt av "Selskapet for Kristiansunds Vel". (Yderstad, Romsdalsposten:3-6).
I 1893 ble det etablert et annet selskap som skulle videreføre arbeidet med
parker og grøntanlegg; "Kristiansund treplantingsselskap". Det første styret
bestod av byfogd Smith, lærer Kr. Fostervold, kandidat Skjoldborg, kjøpmann
L. Williamsen, konsul W.A. Knudtzon, konsul Gram Parelius og gårdbruker
P.J. Glærum på Dalen gård. Allerede året etter stiftelsen gikk dette nye selskapet til planting av 700 aske- og lindetrær. Disse ble plantet langs Langveien på
Kirklandet og på strekningen fra Nygårdene til Åsgårdvikan samt ved vannbassenget på Nordlandet. Flere gårdbrukere fikk også trær som de plantet på sine
gårdsbruk. Blant annet plantet gårdbruker Glærum en del trær på sitt gårdsbruk
Dalen gård. Det er således i flere henseende interessant kobling mellom 1800tallets treplantingsprosjekt og Dalen gård. (Yderstad Romsdalsposten:6).
På nordsiden av Vardefjellet ble det plantet 3000 små furutrær. (Yderstad,
Romsdalsposten:6).
Treplantingsselskapet tok også initiativ til å bevare ødegårdsskogen på
Nordlandet fra ødeleggelse. Det vernede skogområdet som fikk navnet "Byskogen" ble innviet i 1896. "Formålet var blant annet å "Tilveiebringe et smugt
og hyggeligt udfluktsted for byens befolkning og navnlig den del af samme der
i sommertiden ikke har raad til i lighed med de bedre stillede samfundsklasser
at søge længere ud paa landet og nyde fordelene af at tilbringe en vakker dag i
Guds frie natur". (Yderstad Romsdalsposten: 6).
Fra løkkebruk til gardsbruk.
På 1700- og 1800-tallet anla byens kjøpmenn en del gårdsbruk. Disse gårdsbrukene ble ofte oppkalt etter kjøpmennene og fikk navn som Brunsvika,
Kaasbølmyra, Mosesmyra, Clausens Minde og Knudtzondalen. (Yderstad
1959:256). (Se fig. 2).
De gardsbruk av ymse slag som ble anlagt i Kristiansund utviklet seg ofte
etter et spesielt mønster: Det hele startet ofte med at kjøpmennene enten bygslet eller kjøpte jordareal utenfor selve bybebyggelsen for å skaffe det nødvendige av mat til sin ofte store husholdning. Disse jordarealene ble dyrket opp, og
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nødvendige av matvarer i tilstrekkelige mengder utenfra. Derfor var det vanlig
at både bergverksarbeiderne, funksjonærene og de rene bybøndene hadde
gårdsbruk med fjøs, stabbur og våningshus inne i selve byområdet. Vinterfor
ble skaffet gjennom oppdyrking av englapper i bergstaden sitt nærområde. Om
sommeren ble dyrene i begynnelsen daglig drevet fra byen ut til disse engstykkene. Etter en tid ble det satt opp seterhus på engstykkene, og de kom til å fungere som seteranlegg hvor buskapen holdt til hele sommeren. (Røros kommune 1989 : 28).
Poenget var altså at disse gårdsbrukene i Kristiansund i første omgang ble
drevet av kjøpmennene selv som del av en slags selvberging. Årsaken var nok
at Kristiansund som vi vet lå isolert på øyer ute i havet og at det var vanskelig å
få jevnlig tilgang på de nødvendige jordbruksvarer på annen måte. Fra midten
av 1800-tallet ble det imidlertid lettere for kjøpmennene å skaffe jordbruksvarer fra annet hold, og kjøpmennene solgte i denne tiden ofte sine gårdsbruk til
innflyttede bønder fra bygdene. (Yderstad 1959:257).
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Fig. 2. Kart over Kristiansund (1854) med lØkkebrukene Roligheden,
Margrethes Fryd og Dalen. Illustrasjon: K.Petersen, Nordmøre Museum.
det ble bygd fjøs og andre nødvendige driftsbygninger. Et par rom i driftsbygningen ble innredet til bolig for budeia og drengen. Senere ble det reist et
våningshus som herskapet kunne bo i om sommeren. Gårdsbruket fikk med dette også preg av landsted, og ble ofte gitt feminine navn som "Margrethes Fryd"
og "Anes Fornøyelse". (Yderstad 1959:256-257).
På Røros finner vi en innlandsparallell til slike urbane selvforsyningsgårdsbruk. Også Røros lå slik til at det i eldre tider var problematisk å få tilført det
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Det hele startet som nevnt med såkalte løkkebruk, ofte drevet av kjøpmenn
som bodde nede ved havna. Nedenfor følger en kort beskrivelse av de viktigste av disse.
Løkka: Hele bydelen Løkka var tidligere en engløkke som ble oppdyrket i perioden 1790-1800 av kanselliråd Hans Brodtkorb, Brodtkorbgårdens byggherre.
Selve kjøpmannsgårdsanlegget lå som kjent i Vågen, og årsaken til at han dyrket opp området i "Løkka" var trolig at det ikke var ledig grunn som egnet seg
til oppdyrking nærmere. Brodtkorb dyrket også opp "Roligheten" hvor han i
1800 anla "Den Brodtkorbske Familiebegravelse". (Yderstad Romsdalsposten
1949:3)
"Løkka" kom etter hvert til å gjennomgå den typiske forvandling fra enkle
løkkebruk uten våningshus til selvstendige gårdsbruk som ble nevnt ovenfor.
Eiendommen ble nemlig 10.01.1861 overtatt av politimester Christian Aug.
Bendixen. Hovedgården i Løkka (det eldste hus som stod der) var identisk med
den senere Tolåsgården som stod på tvers av Bendixens gate og som ble revet
for et par år siden. Politimester Bendixen solgte 12.01.1867 Løkka til Enkefru
Magdelene Moe, født Walther, datterdatter av Hans Brodtkorb. Hun solgte så
eiendommen videre til Thore Einersen Skjølsvik. Skjølsvik bygde på huset og
ga det den utforming vi senere kjenner. Det gamle "Rokilde" ble selvstendig
gårdsbruk da Skjølsvik et år senere også kjøpte "Lille Engen", den senere
Tolåsenga. Thore Skjølsvik startet i 1870 å utparsellere Løkka til byggetomter.
(Yderstad Romsdalsposten 1949:3)
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Et annet av de kjente løkkebruk var Christie Minde. Denne tidligere jordeiendommen omfåttet området mellom Jiillums gate og brakkestrøket (tyskerbrakker) ved Sankthanshaugen. Den tilhørte i sin tid kanselliråd Hans Brodtkorb, og ble senere overtatt av hans svigersønn Eilert Christie, bror av
stortingspresident Johan Friman Koren Christie. Det var Eilert Christie som
døpte eiendommen for Christie Minde, trolig . oppkalt•etter hans far, postmester
Johan Koren Christie. (Yderstad, Romsdalsposten: ).
Som et siste eksempel kan nevnes Eilerthøj. Denne jordeiendommen lå nord
for Christie Minde, ved St. Hanshaugen, der brakkebyen senere ble liggende.

DALEN GÅRD
Etter denne innledning med orientering om de økonomiske og historiske
rammebetingelser skal vi bli nærmere kjent med Dalen gård.
GÅRDENS PLASSERING
I første halvdel av 1800-tallet var den vanlige kjørevei fra de sentrale deler av
Kirkelandet oppover det vi nå kaller "Langveien, forbi brukene Kaasbølmyra
og Mosesmyra, ned "Dalabrekka". (Yderstad 1959: 260). (Fig.2 Eldre kart
med løkkebruk inntegnet, blant annet Dalen)
GÅRDENS HISTORIE
Walter Miln bygslet et stykke av blautmyra ved "Øvre Fosundvaagen". Det
landområdet som Miln bygslet strakte seg i retning nord-syd fra Dalebukta til
Øvrevågen, i øst-vest fra ca 400 meter øst for nåværende uthus til østgrensen for
bruket Mosesmyra (i nærheten av nåværende Dalabrekka skole), (Yderstad
1959:257). Dette området fikk navnet Dalen. Miln bygslet dette området av
Fosnagårdens eier Morten Lossius. Miln var som mange kjøpmenn på den tid
meget interessert i jordbruk, og startet oppdyrkingen av området. Han grøftet
og dyrket området, og plantet de første trærne. Han rakk også og reise en del
bygninger; fjøs, sauehus og ladebygning. Våningshuset er imidlertid ikke nevnt
i noe skriv fra hans tid. (Yderstad 1934). Miln satte også opp steingjerde og
torvgjerde (Yderstad bind 3:124) rundt det område som han dyrket opp. Milns
enke, Anna Maria Miln, født Juul, fortsatte arbeidet med Dalen gård etter at
mannen døde i 1799. (Yderstad 1959:257).
Knudtzondalen het i eldre tid "Øvre Fosenvågen". Eiendommen var delvis
oppdyrket av den skotske kjøpmann Walter Miln på 1780-tallet. Etter at Walter
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Miln døde, giftet Milns enke seg på ny
i 1807, og lot da holde auksjon over
alle Milns eiendommer, deriblant
" Øvre Fosenvågen" som da ble kjøpt
av Nic. H. Knudtzon. Han brukte "Øvre
Fosenvågen til landsted og "seter".
(Hauglid 1951:292-293).
Jordarealet i Dalen som før var
bygslet av Miln ble i 1808 kjøpt av
N.H. Knudtzon. (Se fig. 3). Tidligere
hadde han i følge Yderstad kjøpt
Dalens ladebygning og fjøs m.m..
samt enkefru Milns våningshus i byen.
(Yderstad 1934). Nærmere bestemt
hadde Knudtzon kjøpt disse bygningene og mer til på auksjon i 1807. Mer
Fig. 3. Nicolay H. Knudtzon
om dette senere i artikkelen. (Kristiansom overtok Dalen gård i 1808.
sund byfogdembede auksjons protoIllustrasjon: Professor Hornemann,
koll 3: folio 184A). Skjøtet på Dalens
Nordmøre Museum.
jordareal er datert 8 mars. 1808, og er
utstedt av Morten Lossius som også
eide Fosnagårdens grunner. Han var dessuten "proprietær til Holden gård og
underliggende gods i Hevne tinglag og Fosens fogderie". Like etter, i 1809,
utvidet han jordeiendommen ved å kjøpe til et område med fjell og myr mot øst.
Dalen gård kom etter dette til å strekke seg helt til Dunkarsundet og Hinnakleppen. I skjøtet for denne handelen, datert 12. juni 1809, har hele dette området fått navnet Dalen. (Yderstad 1959:257-258).
Nicolay H. Knudtzon reiste fra byen få år etter at han hadde kjøpt Dalen; i
1814 flyttet han til Trondheim. Hans sønner Søren og William Knudtzon overtok farens forretninger under firmanavnet N.H. Knudtzon & Sønner. Firmaet
ble ledet av Søren Knudtzon som trivdes så godt i Dalen at han holdt til der store deler av året. Av et skjøte datert 30.juli 1846 går det fram at Nicolay H.
Knudtzon på dette tidspunkt solgte Dalen til Hans Dahl. Dette kan tyde på at
Nicolay H. Knudtzon og frue sto som eiere av Dalen gård etter at de flyttet fra
byen. Muligens kunne de også ha feriert her enkelte sommere, men dette er bare
spekulasjoner. (Yderstad 1959:260).
Hans Larsen Dahl kjøpte som sagt Dalen gård i 1846, kjøpesummen var 4000
Riksdaler. Av gårdens gamle dokumenter går det imidlertid fram at Dahl hadde store økonomiske problemer. I april 1853 forpaktet han bort Dalen til skolelærer I. Hansen. Litt senere på året, det vil si i september 1853 gikk det imidlertid ikke bedre enn at gården ble lyst ut til salg på auksjon fordi hans Dahl
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hadde misligholdt pantobligasjoner. Gregorius Aune fra Surnadal fikk tilslaget
på auksjonen. Trolig hadde Aune kun kjøpt eiendommen i spekulasjonsøyemed, for han solgte den videre allerede i 1855. Hans Larsen Dahl holdt også til
på gården til dette tidspunkt. (Yderstad 1959:260).
Før vi går videre i eierrekken, skal vi dvele litt ved skolelærer I. Hansen som
forpaktet gården en kort periode fra 1853. Antakelig for å bedre sitt innkomme
startet han med servering av mat og drikke på Dalen gård, og stedet ble på den
måten et utfartssted for byens befolkning på søndagene. Ungdommen hadde
også tilhold her og utfoldet seg med dans og leik. Prost Schånning så imidlertid
i unåde til den slags frivolitet, klagde til biskopen som fant å måtte forflytte
lærer Hansen til et sted i stiftet i sikker avstand fra prost Schånnings strenge
livssyn (Yderstad 1959:260).
I 1855 ble Dalen gård solgt til Jon Glærum, bondesønn fra Surnadal. Ved
siden av å være driftig gardbruker var han også en ivrig haugianer som praktiserte flittig lesning i bibel og huspostill, samt husandakter morgen og kveld.
Han hadde imidlertid også stor forståelse for viktigheten av annen teoretisk
kunnskap, og sendte derfor sønnen Peder J. Glærum til Aas høyere landbruksskole. (Yderstad 1959:260-261).
Peder J. Glærum overtok Dalen gård i 1883. Ved siden av å være en flittig og
velskolert gårdbruker, deltok han også i det offentlige liv. Peders sønn Jon
Glærum overtok gården i 1921. Også han fikk solid utdannelse ved landbruksskolen på Ås. (Yderstad 1959:261).
Jon Glærum overtok Dalen gård i 1. juli 1921. Han var i en vanskelig økonomisk situasjon etter at jobbetidens økonomiske forhåpninger sviktet fullstendig, og måtte ta opp lån i Hypotekbanken for å løse ut sine søsken. (Glærum
1972:4).
GÅRDSDRIFTEN
Da gården ble solgt til Hans Larsen Dahl i 1846 hadde den følgende besetning; 17 melkekyr, 1 okse og 3 hester. (Yderstad 1959:260).
Da Jon Glærum overtok i 1885, videreutviklet han gardbruket i vesentlig
grad. I de første femten år av hans driftstid økte byens befolkning med over
50% fra 4300 til 6700. Dette ga et betydelig større marked for landbruksprodukter og derved godt grunnlag for utvidelse og forbedring av driften på Dalen.
Store deler av myrjorda ble grøftet og kultivert til fruktbar aker og eng.
Bøndene fungerte som byens renovasjonsvesen og fikk på den måten tilgang til
mye god gjødsel. Da Peder Glærum overtok etter sin far i 1883, hadde derfor
garden steget 2,5 ganger i verdi fra 1855 (fra kr. 12.800 til kr. 32.000).
(Yderstad 1959:261).
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Like før Jon Glærum overtok ble det laget et "Kart over Gaarden Dalen,
Kristiansund. Optaget Høsten 1880 af Andreas J. Glærum". (Se fig. 4). Av dette kartet framgår at det i 1880 var laget steinutgard rundt hele eiendommen.
Foruten bygningene på gårdtunet er også inntegnet Glærums bygninger i
Øvervågen. Kartet er ellers meget nitid og fagmessig utført med inntegnet
vegetasjon (blant annet hageanlegg), veier, stier og d.reneringsgrøfter.
TUNETS UTFORMING
I tunet på Dalen gård finner man i dag i alt 6 eldre bygninger; våningshus, låve
(driftsbygning), melkekjeller, hønsehus/lekestue, fraukjeller og smie. Bygningene er plassert i rekke, og vi har dermed å gjøre med den tunform som ellers
var veldig vanlig på den nordmørske landsbygd; rekketunet. (Se fig. 5).
Vest for våningshuset ligger den gamle hagen med mange store gamle trær.
Flere trær er trolig fra Milns tid. Vi har ovenfor lest at han plantet de første trærne (Yderstad 1959 : 257). I de senere års stormer har dessverre en del av trærne
blåst over ende, men en god del er fremdeles tilbake.
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Fig. 6. Utsnitt av kart over Dalen gård, med hageanlegget, 1880.
Illustrasjon: Andreas J. Glærum, Per Glærum.

Fig. 5. Skisse av tunet på Dalen gård, slik det. fremsto like etter 1966.
Illustrasjon: Christ Allan Sylthe, Fylkeskonservatoren.
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Fig. 7. Bevarte rester av alleen
som førte opp til tunet fra sørvest.
Foto: Christ Allan Sylthe,
Fylkeskonservatoren.

I tidligere tider fant man også en
urtehage som del av tunet. "Gården og
Urtehagen" var omgitt av et "Stakittværk" med en lengde på 242 alen (ca
152 meter). (Branntakstprotokoll
1827-1837 : 45). Hvilke deler av tunet
dette stakitt-gjerdet omfavnet går litt
klarer frem av branntakst av 17.september 1846: "stakittværk af Træ om
gaardsplass og en til Gaarden liggende
Hage, 295 Alen langt (85 meter).
(Branntakstprotokoll 1837-1842 :
37B). Som vi ser er gjerdet blitt litt
utvidet siden forrige takst.
På det omtalte "Kart over gaarden
Dalen" fra 1880 er hageanlegget nøyaktig inntegnet. (Se fig. 6). Her er
avgrensingen av hageanlegget tydelig
inntegnet. Hoveddelen lå nede på flaten vest for hovedbygningen, men en
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knoppskyting av den strakte seg også
opp på den vestre og laveste del av
bergryggen nordvest for hovedbygningen. Det gikk en smal vei inn i
hageanlegget østfra. (Se fig. 7).
I dag ligger huset med hovedfasaden vendt mot syd. I følge Yderstad
stod vånegården opprinnelig med
bredfasaden mot vest og hagen. Dette
går blant annet fram av kart fra 1854.
(Se fig. 8). Huset ble flyttet til nåværende stilling på 1870-tallet.
(Yderstad 1934).
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Fig. 8. Utsnitt av kart over
Kristiansund, 1854, med hovedbygningens opprinnelige orientering.
Illustrasjon: K. Petersen,
Nordmøre Museum.

"En på Landstedet Dahlen kaldet oppført ny Vaanebygning, 2 Etagier høi af
Tømmer hvori Stue, Kammer, Kiøkken med muret Ildsted, Bagerovn og
Bryggerpande, samt Spiskammer og 4 Overværelser, i Bygningen 15 fag Kittvinduer og 3 Jernkakkelovner, udvendig bordklædd, hvidmalet og Teglhengt.
550 Spd". (Branntakst 1819:takst nr. 324).
" Vaaningshuus 2 Etager, Tømmerbygning med Bord- og Stentag, 23 Alen
lang, 12 Alen dyb, 9 Alen høi, til 5 Værelser 16 Fag Vinduer og 2 Kakkelovner
samt Kiøkken med Bagerovn og Kogeovn og indmuret Jern Gryde. 550 Spesiedaler. " (Branntakst 1827-1837:45).
Kjøpmann William Gordon hadde kjøpt den aktuelle eiendommen i 1742. Den
lå på det sted ved Sørsundet hvor Søvikgården senere lå. Denne eiendommen er
avmerket på kartverk fra midten av 1700-tallet. I kartets tegnforklaring bruker
man begrepet "byen" om Kristiansund, noe som skulle tilsi at kartet må være laget
etter kjøpstadstiftelsen i 1742. Derimot er ikke Milnbrygga, bygd 1749, avmerket
på kartet. Kartet må derfor være laget en gang i perioden 1742-1749.

VÅNINGSHUSET

Forhistorien:
I følge tradisjonen skal nåværende våningshus på Dalen gård opprinnelig ha
ligget ved Sørsundet som del av en eiendom som Walter Miln kjøpte i 1775 på
auksjon etter kjøpmann Gordons konkurs. Vi skal se litt nærmere på historien
til denne eiendommen og tilhørende bygninger.
Helt konkret skal vi undersøke hvordan Gordons og senere Milns eiendommer er beskrevet i branntakster og annet arkivmateriale i siste halvdel av 1700tallet og starten av 1800-tallet. Dette for å sjekke om vi i disse eiendommer kan
finne noe våningshus som ut fra størrelse og utforming kan være det påståtte
"emne" til Dalen gårds hovedbygning. Vi skal også se om vi i takstene finner
mere omtale av den mystiske bygning som i avgiftsprotokoll av 1802 er beskrevet som "en Tæmpeltur som ikke er i brug", og som i følge tidligere Riksantikvar Hauglid var den bygning hvor en del av Dalen gårds veggmalerier opprinnelig var plassert. I gjennomgangen av eiendommene vil det også bli lagt vekt
på å vurdere sannhetsgehalten i det som tidligere er publisert om Milns eiendommer og Dahlen gård. Dette ut fra det branntakster og annet kildemateriale
sier om de samme eiendommer. En annen hensikt bak gjennomgangen av disse eiendommer er å gi et visst inntrykk av det sosiale og økonomiske ståsted til
grunnleggeren av løkkebruket Dalen, Walter Miln.
Før vi starter på gjennomgangen av Gordons og Milns eiendommer skal vi gi
en kort beskrivelse av Dalen gårds hovedbygning slik den første gang er beskrevet i branntakster av 1819 og 1827-1837:
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Fig. 9. Utsnitt av kart over Kristiansund, 1747, med Gordons eiendom ved
Sørsundet (se pil). Illustrasjon: Ukjent, Nordmøre Museum.
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Det er sannsynligvis laget i forbindelse med en rettsak i 1747. På Milns eiendom finner man bokstavkoden A og B, som i tegnforklaringen er beskrevet på
følgjende måte: A. En Mester Gordings opbygde gaard hvor huusmændene tilforen havde deres optræk. B. Er det støke imellem bygningerne som samme
huusmænd der bor ovenfor blev forundt til optræk af de forige (?) men er brat og
for lidet. (Se fig. 9). Opprinnelig fant man her i følge Hauglid en bygning av
samme type som den såkalte kongegården på Innlandet, en sjøbrygge bygd
sammen med beboelsesrom, og med svalganger på sidene. (Hauglid 1951:298).
Beskrivelsen av denne kombinasjonsbygning er så vag at det er umulig å avgjøre hvorvidt den er "råstoffet" til hovedbygningen på Dalen gård. Rent umiddelbart står den frem som en helt annen hustype.
Sønnen til kjøpmann William Gordon gikk konkurs allerede i 1771. Han hadde rotet seg bort i økonomisk uføre etter blant annet å ha kausjonert for den
beryktede fogden kammerråd Alsing. Gordons bo var i den grad fallitt at det
nordenfjells ble ansett som en stor skandale. Gordon rømte landet ettter fallitten, og i Trondheim ble det spekulert på at Gordon hadde ført store verdier ut av
landet og at hele fallitten var et bedrag. I realiteten var nok fallitten heller et
resultat av dårlige konjunkturer.(Johnsen 1951:176-177).
De jordeiendommene som Gordon eide rundt om på Nordmøre ble i 1772
solgt på auksjon til kjøpmann William Leslie; storgården Bremsnes med 28
husmannsplasser, borgerleiet Røeggen, Ekkilsøy, borgerleiet Strømsholmen,
samt en rekke andre øyer, holmer og eiendommer. (Johnsen 1951: 176-177).
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Fig. 10. Utsnitt av auksjonsprotokoll vedrørende Gordons auksjon i 1 775 .
Illustrasjon: Kristiansund Byfogdembedes auksjonsprotokoll nr. 1,
Statsarkivet i Trondheim.
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Gordons eiendom ved Sørsundet ble som nevnt solgt på auksjon til Walter
Miln så sent som i 1775 etter forgjeves å ha blitt utbudt på auksjon 5 ganger tidligere. (Hauglid 1951:176-177). (Se fig. 10). Walter Miln slo seg ned i Kristiansund omkring 1770, Robert Gilroy kom til byen noen år senere. Etter at de hadde fått handelsborgerskap i 1778 startet de handelsselskap sammen under
navnet "Gilroy og Miln". Selskapet ble sansynligvis oppløst relativ kort tid etter
Milns død i 1799. Man finner imidlertid eiendomsnavnet "Gilroy og Miln" i
avgiftsprotokoller så sent som i 1802. Milns enke drev handelsforretning til hun
giftet seg på ny med tollinspektør Heyerdahl i 1805. (Yderstad 1935).
Da Walter Miln 4 april 1775 kjøpte Gordons eiendom ved Sørsundet på auksjon bestod den av følgende bygninger: "Et stort Vaanehus, stående på Kirkelandet i Christiansund. Og bestående af en holbygget Brygge, en liden 3 etasjes
Bygninge, et Stabbur, en Kipperboe, en Brændesval, en ditto Boe, en Borgestue, et Ildhus og et Fæehus tilhørende en Bygning og under verdsatt til 700
Riksdaler". Under auksjonen fikk Walter Miln tilslaget for 714 Riksdaler. Det
er ellers verdt å merke seg at de ellers så meget omtalte veggmalerier ikke er
nevnt i auksjonsprotokollen ved denne 6. gangs auksjon. (Kristiansund B yfogdembedes Auksjonsprotokoll nr. 1; )
Det som i auksjonsprotokollen er beskrevet som "stort Vaanehus" kan utmerket godt være den senere hovedbygning på Dalen gård, men uten mer detaljert beskrivelse er indisiene altfor uskikre. Det som er omtalt som "en liden 3
etasjes Bygninge" er muligens identisk med den noe mystiske "Tempeltur som
ikke er i bruk" som nevnes under Gilroy og Milns eiendom i avgiftsprotokoll av
1802.
Da Walter Miln overtok i 1775 fant man på Gordons tidligere eiendom ved
Sørsundet i følge Hauglid følgende bygninger: "Een stor Kiøbmands Huuse
Laan" og "en liden 3-Etages Bygning", sistnevnte med 13 fag vinduer og 3 jern
kakkelovner. Miln overtok våningshusene alene i 1789 da Gilroy flyttet over
til Fosna gamle gård. Miln bodde her til sin død i 1799. (Hauglid 1951:298). I
følge auksjonsprotokollen bestod imidlertid den eiendom Miln kjøpte av
Gordon også av flere andre hus. Dessuten eide firmaet Gilroy og Miln også 1
toetasjes og 2 enetasjes våningshus (se avgiftsprotokoll av 1802).
I branntakstprotokoll for perioden 1777-1786 er Gilroy og Miln oppført som
eier av følgende eiendom med våningshus:
a. En 2 Etagiet Vaanebygning (300 Rd), b. En 3 Etagiet ditto (150 Rd). c.
En gammel Søeboe 2 Etagier høi. (150 Rd). d. En Kipperboe (10 Rd). e. Et Ildhus (20 Rd). f. En Brændesval (10 Rd). g. Et Stabbur (30 Rd). h. En Borrestue
(20 Rd) (branntakstprotokoll 1777-1786:takst nr.65).
Også i denne taksten finner vi en "2-Etagiet Vaanebygning" som meget vel
kan være kimen til Dalen gårds senere hovedbygning, men også i denne takst er
detaljbeskrivelsen og dermed indisiet for vagt. Den 3-etasjes bygning som vi i
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forrige takst over denne eiendommen antok kunne være en "Tempeltur" er i
denne takst benevnt som vånehus.
I neste branntakstprotokoll, for perioden 1787-1795 er Gilroy og Miln oppført som eiere av følgende eiendommer hvor det finnes vånehus:

Takst nr. 91:
a. En Vånebygning 2 Etagier høi af Tømmer. hvori 20 fag vinduer, 6
Kakkelovner, 3 2-Etagiet og 3 enkelte. ,Taget tækket med rød Pandesteen.
300 Rd.
b. Dito Vånebygning 3 Etagier høi af Tømmer, hvori 13 Fag Vinduer og 3
Jern Kakkelovner, 12 Etagiet og 2 enkelte. Taget tækket med blaae glaseret Pandesteen. 180 Rd.
Dessuten: c. En Søebrygge, d. Et lidet Pakkhus, e. Et Ildhus, f. En Brændesval, g. Et Stabbur, h. En Borrestue , i. Et Fæehus,
Selv om denne taksten inneholder langt flere detaljer enn tidligere er det fremdeles vanskelig å avgjøre hvilke av disse 2 vånebygninger som er "råstoffet" til
Dalens hovedbygning. Bygning a. er i likheten med Dalens hovedbygning bygd
i 2-etasjer, mens bygning b som riktignok er en etasje høyere ligner mer Dalens
hovedbygning hva angår antall vinduer og kakkelovner.

Takst nr. 78:
a. Et Vånehus af 1 Etagie høit, af Tømmer, tilbygt kipperboe, Kiøkken og et

Kammers af Stavværk, hvori 2 1/2 fag Vinduer og en enkelt
Jernkakkelovn. Taget tækket med Næver og Torv. 30 Rd. Huset bebos av
Eilert Carlsen og av Anna Dorothea Larsdotter Guldsteen. Fra 1795 av
Kornstad.
Dette er et mye mindre og mer beskjedent utformet hus enn den senere hovedbygning på Dalen gård.

Takst nr. 84:
a. En Vaanebygning, 1 etagie høit af Tømmer, med tilbygt Svaler og
Kiøkken af Stavværk, hvori 3 1/2 fag vinduer og 2 enkelte jern
Kakkelovner. Taget tækket med Næver og Torv. 40 Rd. Også dette huset
er "utleiebolig". Det beboes af Christen Andersen, og i 1797 af Knud
Ingebriktsen Ekren.
Dette er også en langt mer beskjeden bygning enn hovedbygningen på Dalen
gård.
I samme branntakstprotokoll for perioden 1787-1795 er Walter Miln eneeier
av følgende eiendommer hvor våningshus forefinnes:
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Takst nr. 94:
Eies af Ulrich Friedrich Paasche, fra 1796 af Walter Miln.
a. En Huuse Vaaning, 2 Etagier høi af Tømmer, hvori 8 Fag Vinduer, en
Jernkakkelovn 2 Etagier høi, en enkelt dito, og en 2-Etagiet grødsteens
kakkelovn. Taget tækket deels med Næver og Torv, og deels med rød
Pandesteen. 270 Rd.
b. En Pakkboe af Stavværk, 2 Etagier høi, hvori 1 Fag Vinduer. Taget tækket med Næver og Torv. 300 Rd.
Nevnte "Huuse Vaaning" har samme høyde som Dalens hovedbygning, men har
et langt lavere antall vinduer, antall vindusfang og mer spartansk detaljering.
Takst nr. 149:
Eier: Johan Olsen, fra 1789 kiøbmann Even Evensen, fra 1792 Gilroy og Miln.
a. En Stuebygning, 1 Etagie høi, af Tømmer, hvori tilbygget Brændesval af
Stavværk, hvori 5 fag Vinduer, en enkelt Jernkakkelovn og en dito af
Grødsteen. Taget tækket med Næver og Torv. 50 Rd.
Også dette er en mye mindre og langt mer spartansk bygning enn den aktuelle
hovedbygning.
I skatteprotokollen av 1802 er nevnt en spesiell bygning tilhørende Gilroy og
Miln; "en astronomisk Bygning" med et "Tempeltur som ikke bruges". I følge
Hauglid må denne være identisk med den den "liden 3-Etages Bygning" som er
nevnt ovenfor. Han hevder videre at veggmaleriene med astronomiske motiv
må ha vært plassert her. (Hauglid 1951:298).
Det er imidlertid verdt å merke seg at bygningen som i protokollen etter auksjonen i 1775 er benevnt som en "liden 3-etasjes Bygning" i branntaksten for
perioden 1777-1786 for samme eiendom er benevnt som "b. En 3-Etagiet dito",
(dvs.Våningshus). I neste branntakst (for perioden 1787-1795) er den også
beskrevet som våningshus med 3 jernkakkelovner. Kan det virkelig stemme at
et såkalt "Tempeltur" (av Hauglid også definert som en astronomisk bygning)
kan være utformet som et våningshus med ildsted?
Før vi tar endelig stilling til Hauglids antagelse, skal vi se litt nærmere på
hvilke eiendommer og bygninger som står oppført i Milns navn i
Skatteprotokollen av 1802 (3 år etter hans død!):
I firmaet Gilroy og Milns eie finner vi følgende eiendom:
Gaardens nr.: 104.
Gaardens Bygninger taxeres for: 980 Rd.
Bygningenes anvendelse, etagieantall, størrelse og verdi:
a. Vaanebygning, 350 Rd, 1-Etagie, 23 Alen længde, 16 Alen Brede, (14,5 x 10)
2-Etagie, 23 Alen længde, 16 Alen Brede, (14,5 x 10)
b. do Bygning, - 1-Etagie, 5 Alen Længde, 5 Alen Brede, (3,1 x 3,1)
c. do Bygning, - 1-Etagie, 8 Alen Længde, 3 Alen Brede, (5 x 1,9)
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d. Et Tæmpeltur som ikke bruges, 1 80 Rd, 1-Etagie, 14 Alen Længde,

8 Alen Brede, (8,8 x 5)
(En astronomisk bygning). 2-Etagie; 17 Alen Længde, 11 Alen Brede (10,7 x 7)
3-Etagie; 14 Alen Længde, 8 Alen Brede (8,8 x 5)
To Vinger af samme;, 1-Etagie, 9 Alen Længde, 1 Alen Brede (5,6 x 0,6)
2-Etagie, 9 Alen Længde, 1 Alen Brede (5,6 x 0,6)
Dessuten: e. Søebrygge, 250 Rd, f. En dito i 2 etasjer, g. Ildhus i 1.etg. 30 Rd,
h. Stabbur i 1.etg. 40 Rd, i. Borrestue i 1.etg, 30 Rd, j. Fæehus i 1.etg, 20
Rd, k. ??, 10 Rd, 1. Brændesval i 1.etg, 20 Rd, m. Baadhuus i 1 Etagie, n.
Ilønsehuus i 1.Etagie, (Kommisjons-Protokol over den ved Forordningen af
1.0ctober 1802 paabudne Afgift af Kjøbstad-Bygninger: folio 37)
Det er to interessante trekk ved denne eiendomsbeskrivelsen. For det første har
vi her å gjøre med en beskrivelse med angivelse av størrelse på den enkelte bygning. Vånebygningen er beskrevd til å være 23 alen lang og 16 alen bred (14,5
meter x 10 meter). Det vil si samme lengde som nåværende hovedbygning på
Dalen gård, men litt over 2 meter smalere. Til tross for breddeforskjellen kan
dette likevel være "kimen" til Dalen gårds hovedbygning. Forklaringen på
breddeforskjellen kan være at bygningen før den ble flyttet til Dalen gård hadde
en svalgang langs bakre langvegg, med bredde ca 2 meter, en svalgang som ble
sløyfet da huset ble gjenreist. I kystens byggeskikk var det ganske vanlig med
slike svalganger på baksiden av huset. De fungerte til oppbevaring av redskap
og brensel, samtidig som de ga hoveddelen av hus ly mot vær og vind.
I avgiftstaksten av 1802 er det ikke gitt noen beskrivelse av bygningens detaljer, takstverdien er satt til 350 Riksdaler. I den første branntakseringen av
hovedbygningen på Dalen gård, i 1819, er den taksert til 550 Riksdaler. En slik
verdiøkning på 200 Riksdaler bør kunne tolkes som resultat av bygningsmessige utbedringer i forbindelse med gjenreisningen.
Jeg vil til slutt raskt bla meg tilbake gjennom de takster jeg allerede har gjennomgått av tilsynelatende tilsvarende eiendom (med omtrent samme type bygninger). Vi vil da ut fra ovenfor nevnte forutsetning kunne gjenfinne Dalens
nåværende hovedbygning i følgende bygninger: I branntakstprotokoll for
1787-1795 kan den gjennfinnes i bygning a. i takst nr. 91: "Våsebygning 2
Etagier høi af Tømmer, hvori 20 fag vinduer, 6 Kakkelovner, 3 2-Etagiet og 3
enkelte. Taget tækket med rød Pandesteen. 300 Riksdaler." I branntakstprotokoll for 1777-1786 må den være identisk med bygning a. i takst nr. 65 "En
2 Etagiet Vaanebygning (300 Riksdaler). Ut fra samme form for eiendomssammenligning kan den også være identisk med det "store Vaanehus" på den
eiendom som Miln kjøpte på auskjonen etter Gordon i 1775, og den
" Vaanegaard" som Knudtzon kjøpte på auksjonen over eiendommen til tollinspektør Hejerdahl (gift med enkefru Miln) i 1807. Vi kan dermed med flere forbehold finne "skriftlige spor" etter Dalens hovedbygning tilbake til 1775.
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Så over til det andre interessante innslaget i nevnte 1802-protokolls beskrivelse av Gordon og Milns eiendom: I Skatteprotokollen fra 1802 nevnes ikke
den "Vaanebygning 3-Etagiet stor" som er nevnt i branntaksten for samme eiendom for perioden 1787-1795. Derimot nevner 1802 protokollen "Et Tæmpeltur
som ikke bruges", og som også er 3 etasjer høy, og som ikke er nevnt i branntakstprotokollen for 1787-1795. Kan det likevel være mulig at "Vaanebygning
3-Etagiet stor" og "Et Tæmpeltur som ikke bruges" er en og samme bygning,
men gitt ulik benevnelse i de 2 nevnte kilder? I så fall har tidligere Riksantikvar
Roar Hauglid likevel rett i sin antakelse av at "Tæmpelturet" er identisk med det
som ved 1775 auksjonen er benevnt som "liden 3-etasjes Bygning", og som i
branntakstprotokoll for perioden 1777-1786 er benevnt som "b. En 3-Etagiet
dito", (dvs.Vaanebygning). Men har Hauglid nødvendigvis rett i at veggmaleriene med astronomiske motiv har vært plassert her? Dersom "Tæmpelturet"
har vært en bygning av en slik standard at det har vært utstyrt med kakkelovner
er det vel ikke helt utenkelig at det også har vært veggmalerier her!
Litt lenger bak i artikkelen vil jeg drøfte hva slags bygning dette "et
Tæmpeltur" kan ha vært.
I avgiftsprotokollen for 1802 finner vi Walter Miln også som ene-eier av følgende eiendom med vånehus:
Gaardens nummer: 106
Gaardens Verdi: 200 Rd
a. Vaanebygning, 170 Rd, 1-Etagie, 15 Alen Længde, 7 Alen Brede (9,5 x 4,4)
2-Etagie, 15 Alen Længde, 7 Alen Brede (9,5 x 4,4)
1-Etagie, 8 Alen Længde, 5 Alen Brede (5 x 3,2)
b. do Bygning,
c. Fæehuus og Brændesval, 30 Rdl,
1-Etagie, 7 Alen Længde, 6 Alen Brede (4,4 x 3,8)
(Kommisjons-Protokol over den ved Forordningen af 1.0ctober 1802 paabudne Afgift af Kjøbstad-Bygninger: folio 38).
Ingen av ovenfor nevnte våningshus stemmer med grunnmålene på Dalens
hovedbygning.
Det faktum at eiendommer i 1802 skatteprotokollen er oppført i navnet til
Gilroy og Miln samt Walter Miln betyr at det ennu ikke var foretatt skifte etter
Walter Milns død i 1799, og at firmaet Gilroy og Miln ennå ikke var oppløst.
Etter at Milns enke som nevnt giftet seg på ny med tollinspektør Hejerdahl i
1807, ble Milns eiendommer solgt på auksjon til Nicolay H. Knudtzon. Eiendommene bestod da i følge Hauglid av 2 våningshus nede i byen, samt landstedet Øvre Fosenvågen, det vil si Dalen, som han overtok i 1808. (Hauglid
1951:293).
I auksjonsprotokollen kan vi lese at det i 1807 ble holdt offentlig auksjon over
kaptein og tollinspektør Hejerdahls eiendommer, beskrevet på følgende måte.
(Dette må i realiteten være kjøpmann Milns eiendommer som etter at hans enke
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giftet seg på ny ble overført til hennes nye mann, tollinspektør Hejerdahl. Det
har nemlig ikke latt seg gjøre å finne noe beskrivelse av auksjon over eiendommer i Milns navn.) : "Vaanegaarden hvorunder hører en 3-etasjes Sidebygning,
tyende straks vedliggende Pakkhuse med Brændesvale, en ovenfor Gaden
beliggende Haug med Rullebod og Vandbrynd, et stort Stabbur ved Porten, en
Drængestue og et nytt oppbygget Fæehus med Hæstestald og dertil hørende
Vandbrynd. Så et på en i øver Vaagen liggende Engeløkke et grundmuret
Fæehuus med Høe- og korrilade." (Kristiansund Byfogdembede
Auksjonsprotokoll 3 (1803-1809): folio 184A)
Den eiendom som ble solgt på auksjon i 1807 er langt på vei (når det gjelder
type bygninger) identisk med den eiendom som i avgiftsprotokollen av 1802 er
beskrevet å være i Gordon og Milns eie. Forskjellen er at Gordon og Milns eien T
dom i tillegg også bestod av ildhus, borrestue, båthus og hønsehus. Forklaringen kan være at disse "ekstra" bygninger etter sannsynlig oppløsning av "sameiet" Gordon og Miln har tilfalt Gordon. • For å etterprøve denne teorien kan vi
se etter i branntakseringen av Kjøpmann Robert Gilroys eiendom perioden
1808-1814. I takst nr. 13 finner vi at han eier et "nyoppført" lite stuehus med
samme lengde som det "manglende" ildhus (Branntakstprotokoll 1808-1814:8).
I takst nr. 11 i samme protokoll finner vi blant annet et tømret Fæehus med nøyaktig samme størrelse og verdi som den manglende Borrestue, og som kan være
borrestuen som har blitt flyttet hit og skiftet funksjon. (Branntakstprotokoll
1808-1814:69-70). Dette kan være oppklaring av hvor noen av de "manglende"
bygninger har tatt veien.
I likhet med beskrivelsen av Gordon og Milns felles eiendom i 1802 finner vi
i den eiendom Knudtzon kjøpte på auksjon sammenstillingen av et vånehus og
en 3-etasjes bygning, denne gang beskrevet som "Vånegård hvorunder hører en
3-etasjes sidebygning". Hvis vi sammenligner med 1802-protokollens beskrivelse av den antatt identiske eiendom kan man slutte at den i 1807 bortauksjonerte 3-etasjes sidebygning er identisk med den tidligere omtalte "Tæmpeltur".
Betyr betegnelsen "sidebygning" at "Tæmpelturen" var bygd sammen med
våningshuset?
Nicolay H. Knudtzon fikk tilslaget ved annen gangs auksjon 23.januar 1807
over den ovenfor beskrevne eiendom. Begivenheten er i auksjonsprotokollen
beskrevet på følgende måte: "Ved annen gangs Auktion den 23.Januar blev ved
Bud og Overbud Gaarden med Løkken oppbuden til 4051 Riksdaler, hvorfor
kiøbmand Herr Nicolay H. Knudtzon, ved Sønnen, blev høistbydende, og derfor nød Tilsagnet." (Kristiansund Byfogdembede Auksjonsprotokoll 3: folio
184A).
Ved siden av den beskrevne grunn og påstående bygninger ble det holdt auksjon over en stor mengde løsøre. Dette er nøye beskrevet i auksjonsberetningen som går over hele 33 store tett beskrevne foliosider. Her har man beskrevet
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de solgte gjenstander, omtalt i inndelte avsnitt alt etter hvilken av eiendommens
hus de hørte til i. For hovedbygningen har man til og med beskrevet hvilke gjenstander som hørte til i de ulike rom. Det har imidlertid ikke vært mulig å finne
beskrivelse av noen veggmalerier her; muligens fordi disse ikke ble sett på som
løsøre, men som fast del av selve bygningen. Eller skaper denne manglende
omtale uvisshet om hvorvidt maleriene har stått i det våningshus som Knudtzon
kjøpte på auksjonen etter Miln i 1807? Ellers kjøpte Knudtzon et beskjedent
utvalg av løsøre, de fleste ble kjøpt av andre. (Kristiansund Byfogdembede
Auksjonsprotokoll 3: folio 168B-184B).
Ellers er auksjonsprotokollens gruppering av det bortauksjonerte løsøre etter
hvor i hovedbygningen de hørte til av spesiell interesse for oss. Dette gir et relativt klart bilde av våningshusets planløsning. Ved å tolke denne del av auksjonsprotokollen vil vi finne at det våningshus som ble solgt til Knudtzon på
auksjonen hadde følgende rominndeling: I 1.etasje størhus, kjøkken, forstovedør (gang), storstue, dagligstue og dagligstuekammer. (6 romenheter). I 2.etasje
sal over dagligstua, værelse over storstua, gult kammers, storstuekammersloft og
kjøkkenloft (5 romenheter). (Kristiansund Byfogdembede Auksjonsprotokoll 3:
folio 168B-184B). Denne rominndelingen minner veldig om det midtgangshus
som er hovedbygning på Dalen gård. Romtypene er stort sett de samme.
Auksjonsprotokollen nevner til og med at huset i likhet med Dalen gårds hovedbygning hadde en sal over den ene stua. Dette styrker teorien om at det våningshus som Knudtzon kjøpte på auksjonen etter Miln ble gjenreist som hovedbygning på Dalen gård.
Også rektor Yderstad hevder at Knudtzon ikke bare kjøpte Milns vånegård,
men hele den eiendommen i vestre bydel som hadde tilhørt Miln. Nicolay H.
Knudtzon eller en av hans 2 sønner, William og Søren, bygde nemlig en "flate
beboelsesgård" på Søviks tomt i vestre bydel. Som nevnt ovenfor var Søvikeiendommen den eiendommen som tidligere var eid av Miln. Yderstad hevder
videre at Milns gamle vånehus ble flyttet fra Søvikeiendommen ved Sørsundet
til Dalen gård, noe som stemmer med vår hypotese. Han mener dette er den samme hovedbygning som står her fremdeles, riktignok i ombygd stand, men med
med opprinnelig kjerne. (Yderstad 1934)
Hva skjedde så med de bygninger som Knudtzon kjøpte på auksjonen? For å
få svar på dette kan vi se nærmere på hvilke bygninger Knudtzon er oppført som
eier av i branntakstprotokoll for 1808-1814:
a.
En Vaanebygning 2 Etager af Tømmer, hvori 2 Stuer, 2 Kammer,
Kjøken samt muret Ildsted, Spiskammer, 5 Overværelser, med 6 Etage
Jern Kakkelovner og 20 Fag Kitvindue, herunder en pusset Kjælder,
udvendig Bordklædd, rødmalet og Taget tækket med røde Steene. 23
Alen lang og 8 Alen dyb (14,5m x 5m) 350 Riksdaler.
En tømret Vaanebygning på søndre Side, 3 Etager høi, hvori 13 Fag
b.
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Kitvinduer, 3 jern kakkelovne, 1 2 etaget og 2 enkelte, i hele Bygningen
5 forskjællige Værelser, samt Kjøkken med ildsted, utvendig bordklædd,
hvidmalet og Taget tækket med Blaae Steen. 17 Alen lang, 12 Alen Dyb.
(10,7m x 7,5m) 180 Riksdaler.
En tømret Søbrygge, 3 Etager på søndre Side, hvori 3 tømrede Boder,
c.
hvori et fag Kitvinduer, til Bryggen hører en tømret Fladkloppe, udenpå
bordklædd og Taget tækket med røde Stene. 19 Alen lang og 6 Alen Dyb.
250 Riksdaler.
Et litet Pakkhus af StaVværk, 2 etager, udenpå Bordklædd, rødmalet og
d.
Taget tækket med rød Steen. 24 Alen lang, 6 Alen dyb. 50 Riksdaler.
En under Trappen på søndre Side af Gaarden bygget Svahle, uden borde.
klædd og rødmalet og tæglhengt. 15 Alen lang og 3 Alen Dyb. 20 Riksdaler.
f
Et Stabbur af Tømmer 1 Etage med Sperlofter (?), 1 1/2 Fag Kitvinduer,
Taget tækket med røde -Stene, 12 Alen lang opg 5 Alen dyb. 40 Riksdaler.
En Borrestue af Tømmer med en jern Bilæggerovn, udenpå bordklædd
g.
og Taget tækket med røde Stene. 12 Alen lang og 6 Alen dyb. 30 Riksdaler.
h.
Et Fæehus af Tømmer og Stavværk, en Etage med tilbygget Svahl af
Stavværk på væstre Side, 1/2 Fag Kitvindue, udenpå bordklædd og taget
tækket med røde Stene. 12 Alen lang og 5 Alen dyb. 20 Riksdaler.
i.
En Kipper- eller Rulleboe af Stavværk,1 Etage med et Fag Kitvinduer,
bordklædd, hvitmalet, og Taget tækket med røde Stene, 11 Alen lang, 4
Alen dyb. 10 Riksdaler.
Dette er de samme bygninger som de som Knudtzon i følge auksjonprotokollen kjøpte på auksjon etter Miln (Hejerdahl) i 1807, og som på sin side i følge
vår hypotese utgjorde brordelen av den eiendom som i Skatteprotokollen
(avgiftsprotokollen) av 1802 er beskrevet som tilhørende firmaet Gilroy og
Miln. Dersom vi så sammenligner ovenforstående bygningsbeskrivelse med
bygningsbeskrivelsen i 1802-protokollen vil vi oppdage noe påfallende: Nesten samtlige bygninger er i ovenforstående branntakst fra perioden 1808-1814
beskrevet med samme takstverdi og med samme lengde som i 1802 skattetaksten, men smalere. Bare en bygning har uendret størrelse, nemlig borrestua.
Dessuten må nevnes at den bygning som i skattetaksten fra 1802 er omtalt som
3 etasjes tempeltur med større planmål i 2 etasje enn i første og tredje er i branntakstprotokollen for 1808-1814 beskrevet som en tømret Vaanebygning med
samme planmål i alle 3 etasjer (med samme lengde men med 1 alen større bredde enn tempelturens andreetasje).
Vi må derfor gi tidligere riksantivar Hauglid medhold når han hevder at
Knudtzon etter overtakelsen av Milns eiendommer foretok en del nybygging og
endringer av bygningene. (Hauglid 1951:300). Ut fra branntakstene virker det
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som om Knudtzon har bygd om de fleste av bygningene ved som nevnt å redusere bredden. Den mystiske og så mye omtalte "Tempelturen" med utkraget 2etasje og smale sidefløyer har han (dersom vi tolker branntaksten helt bokstavelig) bygd om til et vanlig bolighus med helt regelmessig form uten utkraginger
og sidefløyer. Eller ble "Tæmpelturen revet og erstattet av et helt nytt våningshus? Etasjeantall og planmål er såpass likt at jeg tror det må dreie seg om en
ombygging.
Spørsmålet er så hvilke av de 2 vaningshus Knudtzon lot flytte til Dalen. I en
artikkel om Dalen gård i "Årsskrift for Nordmøre Historielag" har Yderstad klare tanker om dette. Han tar utgangspunkt i branntaksten (fra perioden 18081814) over de hus Knudtzon kjøpte på auksjon og sier at eiendommen blant
annet inneholdt 2 våningshus: "Hovedbygningen på 3 Etasjer 350 Rdl og en
vånebygning på søndre side 180 Rdl ". Yderstad synes her å blande sammen
beskrivelsen av de 2 våningshus. I den branntakst jeg har lest (se ovenfor) står
våningshusene beskrevet som "a. En Vaanebygning 2 Etager" og "b. En tømret Vaanebygning på søndre Side, 3 Etager høi". Han skriver videre at
"Vånegå'rden på "søndre side" har han da flyttet til Dalen nær Milns fjøsbygning
og innrettet til bolig for seg og sin familie som landsted og sommerbolig.
Hovedbygningen til Milngården i byen har han reparert og utvidet til en stilig
patrisiergård i likhet med kollega Jens Kaasbøls gård i øst (Knudtzongården).
Begge disse Knudtzongårder er nå borte - den første forsvant under storbrannen
i 1852, den annen under bombardementet i 1940". (Yderstad 1959:257-258).
Yderstads definering av hvilke av de våningshus som ble flyttet til Dahlen tar
utgangspunkt i en feilaktig gjengivelse av branntakstene hvor han som nevnt
blander sammen de 2 våningshus hva angår etasjeantall. Spørsmålet er så hvilken av våningshusene han egentlig har siktet til? Hva har vært hovedkriteriet;
beliggenheten eller etasjeantallet. Dersom han virkelig har ment det våningshuset som lå på "søndre side" har han i realiteten påstått at det var bygning b.
"En tømret Vaanebygning på søndre side, 3 etager høi" (den ombygde 3 etasjes
tempelturen) som ble flyttet til Dalen gård. Dersom han derimot har lagt
hovedvekt på etasjeantallet og ment det våningshuset som hadde 2 etasjer har
han i realiteten ment at det er bygning a "En vaanebygning i 2 Etasjer" som ble
flyttet til Dalen gård. I så fall er han enig med oss.
La oss før vi trekker endelig konklusjon kort sammenligne de 2 bygningers
planløsning, grunnmål og utforming og utviklingshistorikk for ut fra dette å finne hvilken bygning som mest sansynlig har havnet på Dalen gård.
La oss først ta for oss våningshus a. Det er i branntaksten beskrevet som en
" Vaanebygning 2 Etager af Tømmer, hvori 2 Stuer, 2 Kammer, Kjøken samt
muret Ildsted, Spiskammer, 5 Overværelser, med 6 Etage Jern Kakkelovner og
20 Fag Kitvindue herunder en pusset Kjælder, udvendig Bordklædd, rødmalet
og Taget tækket med røde Steene. 23 Alen lang og 8 Alen dyb (14,5m x 5m)
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350 Riksdaler." Dette er som før nevnt en bygning som har samme lengde som
hovedbygninga på Dalen gård, men er bort i mot 3 meter smalere. Hvis vi sammenligner denne bredden med mål i dagens hovedbygning vil vi se at dette er
(alt etter veggtykkelsen) ca 1 meter bredere enn hovedbygningens storstue.
Dette er etter mitt syn neppe nok til å kunne romme det kammers som er beskrevet i taksten, i tilfelle må dette ha vært et meget smalt kammers. Antall jernkakkelovner og vinduer stemmer heller ikke med den første branntakst av
hovedbygningen på Dalen gård. Til gjengjeld stemmer de i taksten beskrevne
romtyper med hovedbygningens plantype (dobbeltrommet midtgangshus).
Våningshus b er i branntaksten beskrevet som "En tømret Vaanebygning på
søndre Side, 3 Etager høi, hvori 13 Fag Kitvinduer, 3 Jern Kakkelovne, 1 2 etaget og 2 enkelte, i hele Bygningen 5 forskjællige Værelser, samt Kjøkken med
ildsted, utvendig bordklædd, hvidmalet og Taget tækket med Blaae Stene, 17
Alen lang, 12 Alen dyb. 180 Riksdaler." Dette er en bygning med bredde tilsvarende nåværende bredde på Dalens hovedbygning (også tilsvarende bredden
i eldste branntakst). Derimot er den langt kortere, bare 17 Alen (10,7 meter).
Dette stemmer ikke med noen av delmålene i dagens hovedbygning. Derimot
stemmer antall jernkakkelovner med den eldste takstbeskrivelse av Dalens
hovedbygning, mens våningshus b hadde 2 flere vinduer.
Våningshus b ble i følge endringer i branntakstene ombygd fra "Tempeltur"
(astronomisk bygning) til våningshus i den perioden hvor Knudtzon overtok, og
fikk blant annet takstein av kostbar "blå" tegl. Det andre våningshus (bygning
a) har forstatt en noe simplere rød pannestein. Dessuten har våningshus b. med
sine 3 etasjer omlag 50 prosent større golvflate. Er det ikke mest sannsynlig at
Knudtzon beholdt det nylig ombygde og tilsynelatende mest forseggjorte vånehus (som til og med hadde veggmalerier (?) ) som hovedbolig og heller flyttet
det minste av våningshusene til Dalen? Dersom vi følger dette alternativet videre kan det bety at veggmaleriene ikke ble flyttet til Dalen gård i første omgang,
men ble i første omgang beholdt i Knudtzons nyervervede (tidligere Milns)
våningshus nede ved havnen. Yderstad skriver videre at det våningshus som
Knudtzon overtok av Miln og bygde ut som hovedbolig brant under storbrannen
i 1852. Hvis veggmaleriene da fremdeles var i dette huset må de ha blitt berget
ut og senere plassert i Dalens hovedbygning. De profane veggmaleriene er
plassert side om side med sakrale veggmalerier som muligens stammer fra
Kristiansunds første kirke som ble revet rundt 1883. Som en nærmere begrunnelse for en slik antakelse vil jeg nevne at den gamle kirken ble ombygd innvendig på 1840-tallet. Da ble rokokkointeriøret med brokete farger og utskj æringer endret til et mer ensfarget senempireinteriør. I den forbindelse ble også
en del eldre kirkekunst fjernet. (Johnsen 1963 : 629). De malte panelene med
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religiøse motiver kan stamme fra den gamle kirken, men sees ikke på Ranheimseters interiørakvarell. De må derfor i tilfelle ha hørt til den del av innredningen som ble demontert på 1840-tallet. De malte panelene med religiøse motiver
ble muligens oppbevart demontert i kirken inntil de ble overtatt av Glærum
sammen med annet kirkeinteriør i 1883. (Peronlig medd.: Sverre J. Svendsen).
Dette kan tyde på at Milns veggmalerier heller ikke ble plassert ut på Dalen gård
(eller fikk sin nåværende oppmontering) før på 1880-tallet.
Vi kan ut fra dette vanskelig trekke noen klar konklusjon om hovedbygningens opphav. Størrelsen stemmer bare delvis for begge bygningene. Romtypene
stemmer for bygning a sitt vedkommende. Kansje løsningen er at det ble foretatt en del endringer med huset da det ble satt opp på Dalen. Man vet jo ikke om
man rekonstruerte huset nøyaktig bit for bit, eller om man brukte om igjen materialene på en friere måte. Det er også uvisst hvor store endringer som skjedde
med huset da det ble snudd 90 grader på slutten av 1800-tallet. Eller var det den
bygning som er beskrevet som våningshus på Gilroy og Milns eiendom i skatteprotokoll for 1802 (med grunnmål 23 alen x 16 Alen) som ble satt opp på
Dalen gård. Noe våningshus med dette grunnmål er ikke nevnt i branntakst for
1808-1814. Kanskje den da allerede var tatt ned med tanke på gjenreising på
Dalen?
Dersom vi studerer husets vertikalsnitt vil vi oppdage at bakværelset bak
salen i 2.etasje har et gulv som ligger 10 cm lavere enn salens gulv. (Fig. 19B.
Vertikalsnitt 1/2 side). Dette kan tyde på at den bakre del av huset er bygd til
senere, eventuelt etter huset ble satt opp/flyttet til Dalen gård. Dette øker sannsynligheten for at det bare er deler av huset som stammer fra Gordons og senere Milns eiendom ved Sørsundet.
For å kunne trekke noen sikker konklusjon må man foreta avdekninger og
bygningsarkeologiske undersøkelser av Dalens hovedbygning. Man bør også
foreta videre studier av branntakstene fra og med 1819 for å se om de 2 våningshus som er nevnt under Knudtzons hovedeiendom i 1808-1814 fremdeles er
beskrevet under denne.

"Et tæmpeltur".
Før vi ta fatt på utviklingen av Dalens hovedbygning skal vi se litt nærmere
på den bygning som er beskrevet som "tæmpeltur". Hva er så egentlig et
"Tæmpeltur"? Svaret finner vi kanskje i merknadsrubrikken i avgiftsprotokollen fra 1802; en astronomisk bygning. Hva ligger så i utrykket en astronomisk
bygning? Er det en bygning med stjernekikkert, et slag planetarium eller hva?
En av de ledende astrofysikere i Norge, Rolf Brade kunne etter direkte forespørsel opplyse at planetarium er et langt mer moderne fenomen fra starten av
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vårt eget århundrede. I følge Brade får man i Norge de første astronomiske
observatorier på slutten av 1700-tallet. En av pionerene her til lands var
Abraham Pihl (Pers.medd. Rolf Brade:1995) Han var prest, astronom og mekaniker. Pihl ble langt mer berømt som astronom enn som teolog, og ble i 1785
ansatt som astronomisk obervatør, og utførte etter offentlige oppdrag en rekke
stedsbestemmelser på forskjellige steder i Norge. Han var som nevnt også dyktig mekaniker, og lagde derfor selv sine astronomiske instrumenter; astronomisk kikkert, sekstant og ur. (Norsk biografisk leksikon bind 11 : 97). Vi får her
forståelse av at astronomi også kunne være et hjelpemiddel for kartfesting, og
derigjennom også for navigasjon. Kanskje dette var noe av årsaken til at en
skotsk innvandret kjøpmann, bosatt i Kristiansund, fattet interesse for astronomi?
I skatteprotokollen av 1802 er "Tæmpelturet" som nevnt eid av Gilroy .og
Miln. Men opplysningen om at det ikke brukes kan tyde på at det har vært oppført av den forrige eier, William Gordon. Vi vet også at William Gordon hadde
interesse for astronomi. I 1766 tok han nemlig hjem fra Londom fem kasser
med fine matematiske instrumenter, blant annet et kostbart barometer til en verdi av 25 Rd. Dessverre ble barometeret og flere andre av insrumentene skadd
under omlasting i Bergen. Det er lite trolig at han kjøpte så store mengder av
disse dyre instrumenter uten at han hadde greie på astronomi og kunne bruke
dem. (Johnsen 1951:219).
Flere av de beskrevne veggtavlene tyder også på at eieren har hatt interesse
for astronomi. En av tavlene inneholder en hyldest til astronomien. Nedenfor
er denne teksten gjengitt i sin helhet fordi den kan være avklarende når det gjelder "tæmpelturets" opprinnelige funksjon (dersom tavlene var laget for å henge
her.) Teksten kan også tolkes som byggherrens credo; hans syn på vitenskap og
filosofi. (Se fig. 28).
"Hail, heavenly Science, bright Seraphic truth
My Soul 's delight, the glamour of my youth!
0, prove propitious to my artless lays,
Which I devote with Pleasure to thy Praise,
Who taught Columbus Ocean 's Face to sweep,
Or Drake or Candish how to plough the Deep.
Where would fair Dania's Ships, her Commerce be,
Her Power, her all, 0 Science, but for thee?
The meanest Rustic craves this powerful Aid
To mete the Labour of his toilsome Spade
Works to force Water Gins to conquer Fire
Air mills and aqueous all thy Aid require
Clocks nothing Time 's incessant circling Course
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Ballistic Engines all destroying Force
The Orrery sublime the Armillary Sphere
Glasses that weigh the pressing ambient air
Sun dials optic Instrument 's benign.
Perspective Drawings and the Globes er thine.
Except Religious Comforts Naught below
Equals the bliss that Science Votries Know
These happy mortals Pallas by thy Pow'r
To distant Worlds in Contemplation tour
What mental Bliss to view the Order giv 'n
To those bright Orbs the Ornament of Heav 'n
Nor fond Caresses nor each charming Grace
That plays on blooming Celia's matchless Face
Enamel'd Meadows nor luxuriant Fields
Give half the pleasure truth 's Goddess yields.
Winter will strip the happiest sylvan Shades,
Old age or Sickness Spring like Beauty fades,
But those refin'd Enjoyments Science brings
Like liv 'ning Sol are everlasting things.
Thrice happy few that wisely here attend
The voice of Science and her tause befriend
Let others headless of their youthful prime
Squander on empty joys their fleeting time.
Nedenfor er denne teksten forsøkt oversatt til norsk, uten tanke på å gjengi
korrekt rim og rytme:
"Vær hilset himmelske Videnskap, lysende serafiske sannhet,
min sjels fryd, min ungdoms syssel,
vis deg nådig ovenfor mine ukunstlete kvad
som jeg med glede tilegner din pris,
du som lærte Colombus å fare over havet,
eller Drake eller Candish å pløye dybden
Hvor ville Danias (Danmark-Norges) skip finne handel
hennes makt, hennes alt, 0 vitenskap, hvis det ikke var for deg.
Den ringeste bonde higer etter denne mektige hjelp
til å lette det slitsomme arbeide med hans spade,
Anlegg som tvinger vannmaskinen til å erobre ild,
vind- og vannmøller, trenger alle din hjelp.
Klokker viser tidens uopphørlige sirklende gang.
Ballistiske maskiners altØdeleggende kraft.
Den sublime orrery (instrument til å framstille planetenes bevegelser og faser)
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6g armilker kulen.
Barometer som måler den omsluttende levende luft.
Solur, optiske instrumenter
Perspektivtegningene og globusene er dine.
Bortsett fra religionens trøst gir ingenting på jorden slik lykke
som å utøve videnskapelig arbeid.
Disse lykkelige dødelige Pallas ved din makt,
Reiser til fjerne verdener i sine tanker.
Hvilken sjelelig fryd å skue disse lysende kloders regelmessige orden,
himmelvelvingens ornament.
Ikke ømme kjærtegn eller henrivende eleganse
som spiller over rødmende Celias makeløse ansikt,
Ei heller lysende enger eller bugnende åkre
gir halvparten av den glede som sannhetens gudinne gir.
Vinteren vil skrelle bort de lykkeligste sylvaners skygge
Ved alderdom eller sykdom. Våren blekner hen som skjønnhet.
Men disse forfinede gleder som vitenskapen gir
er like evigvarende ting som den levende Sol (eldre romersk gud som personifiserer solen).
Tredobbelt lykkelige de få som viselig gir akt på
vitenskapens stemme og viser velvilje mot henne.
La andre hodelØse i deres første ungdom
ødsle bort deres tid på tomme gleder.
På andre tavler gis en poetisk skildring av de mest kjente stjernebildene, deretter gis en fremstilling av det kopernianske system bestående av Solen, Merkur, Venus, Jorden, Mars og Saturn. (Johnsen 1951:220).
På en av tavlene blir man i poetiske ordelag oppfordret til å beskue stjernene og
planetene i undring over de enorme størrelser og det uendelige antall: (Se fig. 29).
"Come forth, 0 Man, you azure round survey,
And view those Lamps which yield eternal Day.
Bring forth thy Glasses, clear thy wond'ring Eyes:
Millions beyond the former millions rise.
Look, farther millions more blaze from remoter Skies
And can'st thou think, poor worm, those Orbs of Light,
In Size immense, in Number infinite,
Were made for thee alone to twinkle to thy Sight?"
De noe haltende jambiske pentametre i disse verselinjer gjør at de neppe kan ha
vært skrevet av en profesjonell "dikter" . De er nok helder forfattet av en dyktig, glø98

dende og kunnskapsrik amatør. Linjene inneholder også noen språklige feil som
neppe har vært påført tavlene av en brite. Henvisningen til Danias skip gjør det sannsynlig at de har vært skrevet i kongeriket Danmark-Norge. Det er ikke umulig at de
har blitt forfattet i Kristiansund av William Gordon, men at skriften har vært påmalt
tavlene av en norskfødt kunstner. (Personlig medd.: Sverre J. Svendsen).
"Tæmpelturet" har som nevnt en noe besynderlig form. Den er bygd i 3 etasjer, hvor første og tredje etasje er like store (ca. 8,8,meter x 5 meter), mens 2.
etasje er kraget ut over første etasje. Dersom utkragingen har vært likt fordelt
på alle sider har utkragingen vært på ca 1 meter. Det merkeligste er imidlertid
de utstikkende fløyer i 2 etasjer, hver med en bredde på kun 1 alen (0,6 meter)
og lengde på 9 alen (ca. 5,5 meter). Husets tallfestede form kan stemme overens med formen på de eldre utgaver av astronomiske observatorier som ofte
hadde lange, smale og høye "etui" (oppbevaringsbod) til oppbevaring av de
meget lange stjernekikkertene når de ikke var i bruk (Personlig medd.: Sverre
J. Svendsen).
Ordet "tæmpeltur" høres bokstavelig tolket ganske meningsløst ut. Dersom
vi derimot, (uavhengig av diktets innhold), tenker oss at siste del av ordet kanskje er fornorskning av det franske "tour" (tårn) dreier det hele seg om en tårnbygning. Første del av ordet kan tyde på at huset ved siden av å være et astronomisk observatorium (slik teksttavlene kan tyde på) også har hatt en rituell
funksjon. Ved siden av tavlene med astronomiske, vitenskapelige tekster og
malte motiv finner vi på Dalen gård også tavler med filosofisk-religiøst innhold.
Dersom disse også har hørt hjemme i tempelturet, ser vi for oss en bygning hvor
man ved siden av å studere stjernene ved hjelp av stjernekikkert og matematiske instrumenter også har hengitt seg til filosofiske studier og grublerier. Kansj e
det likevel dreier seg om en mer uortodoks variant av "frimureri"?
En annen mulig forklaring på betegnelsen "Tæmpeltur" finner vi i den britiske tavleteksten. I den teksten som er gjengitt ovenfor står blant annet:
"These happy mortals Pallas by thy Pow'r
To distant Worlds in Contemplation tour"
Kan det tenkes at "tæmpeltur" rett og slett er en norsk omskriving av "Contemplation tour"?
I sin publikasjon om frimurerbevegelsens historie i Kristiansund antyder
også Per Todal at bygningen kan ha hatt en rituell funksjon. Han mener
Tempelturen har hatt et religiøst/etisk formål, knyttet til de nye retninger som
oppsto under naturforskningens og de hemmelige selskapers store epoke på
1700-tallet. Det var en epoke da det som resultat av mange nye oppdagelser og
teorier innen naturvitenskapen oppstod nye rasjonalistisk religiøse retninger
hvor man søkte å bygge de religiøse grunnsetninger på naturens lover. Han
bygger her blant annet på meningsinnholdet i de veggmalerier som skal ha prydet denne bygningen. (Per Todal 1978:6).
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På et prospekt av J.F.L.
Dreier tegnet i 1803 ser vi
gjengitt en noe spesiell bygning omtrent der hvor
Gordons eiendom lå. (se fig.
11). Det er en tårnlignende
bygning med utkraget etasje og pyramidetak. Kanskje vi her skuer den eneste
kjente visuelle fremstilling
av dette merkelige "tæmpelturet" ? Riktignok er det
toppetasjen som er utkraget
Fig.11. Utsnitt av prospekt over Kristiansund,
på illustrasjonen (ikke 2.
1803. -Den høye, tårnlignende bygningen med
etasjen som beskrevet i skatteprotokollen). Men dette kan pyramidetaket er trolig det omtalte "Tæmpelturet".
bero på en smule kunstneIllustrasjon: J.F.L. Dreier, Nordm. Museum.
risk frihet av Dreier. Han
har jo også tillatt seg å gjengi Lossiusgården med midtark i stedet for 2 sidearker.
(Personlig medd.: Sverre J. Svendsen).
Dersom det stemmer at "Tæmpelturet" har vært brukt til studier av stjernene
har vi å gjøre med Norges første astronomiske observatorium. I så fall intet
mindre enn en historisk sensasjon!
Hovedbygningens utvikling
Vi skal nå gå over til å beskrive hvordan bygningen har utviklet seg etter den
ble gjenreist som hovedbygning på Dalen gård. Hovedbygningen ble første
gang taksert i 1819 og ble da beskrevet på følgende måte:
"Eier: Nicolay H. Knudtzon Senior.
a. En på Landstedet Dahlen kaldet oppført ny Vaanebygning, 2 Etagier høi af
Tømmer hvori Stue, kammer, Kiøkken med muret Ildsted, Bagerovn og Bryggerpande, samt spiskammer og 4 Overværelser, i Bygningen 15 fag kittvinduer og 3
jernkakkelovner, udvendig bordklædd, hvidmalet og Teglhengt. 550 Spd."
(Branntakstprotokoll for Kristiansund for 1819, protokoll nr.8, takst nr. 324).
Dette skulle tilsi at hovedbygningen på Dalen gård ble satt opp like før 1819.
Det blir brukt betegnelsen "oppført ny Vaanebygning". Spørsmålet er om det
med dette var ment at vånebygningen ble oppført av nye materialer, eller om
den var "ny" på Dalen gård men kunne være oppført av materialer fra en eldre
bygning, fortrinnsvis Walter Milns tidligere vånebygning ved Sørsundet.
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I branntakstprotokollen av 1827 - 1837 nevnes for første gang størrelsen på
Dalens hovedbygning; 23 alen lang, 12 alen bred og 9 alen høy. (14,5x7,6x5,6)
meter. Dette er omtrent samme grunnplan som på dagens hovedbygning. Ellers
har huset i denne takst fått 1 nytt vindu siden 1819-taksten, mens ildstedantallet
er noenlunde det samme , likeledes taksten (550SPD). (Branntakstprotokoll for
Kristiansund 1827-1837: 45).
I branntakst av 9 september 1837 er beskrivelsen ganske nøyaktig det samme, men taksten er hevet fra 550 til 800 Spesiedaler, noe som kanskje skyldes
standardheving. (Branntakstprotokoll 1837-1842 : 37B).
17. september 1846 er våningshuset taksert på ny. Denne gang er taksten mer
omfattende enn tidligere. Det synes å være foretatt endringer i planløsningen; i
første etasje er det 2 værelser og 4 rom, mens det i 2. etasje er 3 værelser og 3
rom. Det er dessuten kommet til en kakkelovn siden sist noe som kan ha sammenheng med nevnte endringer i planløsningen. For første gang nevner taksten
også antall dører og trapper samt innvendig veggbehandling: Huset har 12 dører
og 2 trappeganger. 2 av værelsene var panelte og malte. Den samlede takst er
økt til 1160 Spesiedaler. (Branntakstprotokoll 1846-1848 : 63B).
I branntakstprotokollen av 1856-1862 er det også flere små endringer: 2.etasjen har fått 1 værelse i tillegg, det er kommet til 3 nye vinduer og 2 nye værelser har veggflater av malt panel. Den samlede takst er økt til 1280 Spesiedaler.
(Branntakstprotokoll 1856-1862, side 27).
De virkelig store endringene kan leses ut av branntaksten av 12. november
1880.. Det store endringene kan tyde på at denne taksten ble tatt etter at huset
ble snudd 90 grader, noe som i følge Olaf Yderstad skjedde på 1870-tallet.
Målet på husets grunnplan er det samme som før, men husets høyde har økt fra
5,6 meter (9 alen) til 7 meter. Dette kan ha sammenheng med at huset har fått
kjeller siden forrige takst, evt. kombinert med økning av etasjehøyden i 1. og 2.
etasje.. Dessuten er husets planløsning endret radikalt. I Letasjen har antall
romenheter økt med 3 til 6 værelser og 3 rom, mens antallet i 2.etasje har med
til 6 værelser og 2 rom. Også antall ildsteder har økt radikalt slik at man nå finner "Pipe fra Grunden, 2 Skorstene, 1 Bagerovn og 7 Jernovne". Det er også
drastisk økning i antall dører fra 12 til 17 (noe som henger nøye sammen med
økning i antall rom), mens det er en mindre økning i antall vinduer fra 19 til 21.
Det er og endringer i "værelsenes" veggoverflater; "Værelsene er malede og tildels tapetserede og panelede". Dette er første gang tapet er nevnt brukt på Dalen
gård. Taksten er satt til 8800 kroner. (Branntakstprotokoll 1863-1887 : 237).
Neste branntakst, datert 3.februar 1892 innledes blant annet med ordene:
"Bygningene godt vedlikeholdt men ganske uforandrede. I Kjøkkenet i Ltra a
er tilkommet 1 Komfyr.". Dersom vi leser gjennom takstbeskrivelsen, vil vi
likelevel finne enkelte endringer som er interessante i vår sammenheng. For det
første har en romenhet i 2.etasje endret betegnelse fra "værelse" til "rom", noe
101

som innebærer at et rom har fått en redusert status fra oppholdsrom til birom. En
annet interessant endring i takstteksten er at 2 av værelsene har en veggbehandling beskrevet som "panelet, malet. og dekoreret". Det er nærliggende å tro at
takstmennene med utrykket "dekoreret" har ment utsmykning med de omtalte
veggmalerier. Malerikonservator Jon Brænne, NIKU, gir oss medhold i en slik
antagelse (Personlig medd.: Jon Brænne). Det er imidlertid første gang denne
formulering forekommer i taksten. Kan dette bety at veggmaleriene først ble
oppmontert en gang i perioden 1880 til 1892? Dette stemmer med vår teori om
at veggmaleriene ble værende i Miln tidligere eiendom ved havnen til ut på
1880-tallet. Eller har de.tidligere takstmenn rett og slett ikke tatt notis av veggmaleriene. Taksttekstene ble mer og mer detaljerte etter hvert, så det er ikke utelukket at veggmaleriene har været i huset før 1880, men at de ikke har blitt fanget opp av hva som skulle spesifiseres i branntakster før 1880. Ellers er også
resten av den innvendige overflatebehandling beskrevet på en mer spesifikk
måte. Av de andre værelsene er 4 værelser malt og tapetsert, 1 er panelt og malt,
og 4 har nakne vegger (trolig synlige tømmervegger). Taksten på selve bygningen er hevet fra 8.000 til 10.000 kroner. (Branntakst for 1892 : 216b).
I taksten av 1903 har det skjedd endringer i planløsningen. Det har kommet
til 2 nye værelser i 2.etasje, slik at denne etasje nå har 8 værelser og 2 rom. Dette
er 1 rom mer enn i dag. Det er også endringer når det gjelder ildsteder. Antall
skorstener er redusert fra 2 til 1. Til gjengjeld er antall jernovner økt fra 6 til 8.
Når det gjelder innvendig overflatebehandling består den viktigeste endring i at
ingen av værelsene står med synlige tømmervegger; alle er innkledd. Foruten
de 2 panelte og dekorerte værelser finner man følgende overflatebehandling: 2
er panelt (som i siste takst) og de øvrige er malt og tapetsert. Det er også en interessant nyanseforskjell i beskrivelse av taktekkingen; Taket er "tækket med flad
tagsten". (Branntakst for 1903:88).
Neste takst fra 1921 innledes med følgende formulering: "Siden sidste takst
er bygningene noget forbedret, 2 nye litra, og elektrisk lys tilkommet". Dermed
var den nye tid kommet til Dalen gård. Elektrisiteten ble tilkoblet hele 21 lamper. Dessuten var det siden sist lagt inn vann i huset, med to kraner. Innvendige
overflater er omtrent som i forrige takst, med unntak av at gulvene i 6 av værelsene er kledd med et mer moderne materiale; linoleum. Det er også betydelige
endringer i planløsningen; det er kommet til ett nytt værelse og to nye rom slik
at 2.etasjen nå kommer il å bestå av 9 værelser og fire rom (fire flere romenheter
enn i dag). Og til slutt må nevnes at det er laget til et kjellerrom. Det er dessuten en mindre fasadeendring; det er kommet til et nytt vindu. Mest sannsynlig
er det snakk om et kjellervindu for å skaffe dagslys inn i den nyinnredede kjeller. Disse endringer gjorde et merkbart utslag i takstsummen som nesten er tredoblet fra 10.900 til 29.700. (Branntakst for 1921: 391).
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Etter å ha gått gjennom hovedtrekkene i utviklingen av eiendommen og huset
fram til i dag, skal vi ta for oss utformingen av bygningen slik den framtrer i dag
og drøfte bygningen med utgangspunkt i det foran beskrevne.
Hovedutforming av eksteriøret:
Hovedbygningen har en avlang, enkel hovedform, uten tilbygg av noe slag.
Taket er utformet som saltak med takvinkel nær opp mot 45 grader. Huset hviler på en kjellermur som har varierende høyde over terreng; lavest i det østfasaden hvor høyden nesten er nede i null, høyest i vestveggen hvor den er oppe i ca
1 meter.
De panelte veggflatene har en markant omramming. Mot grunnmuren er de
avsluttet med profilert vannbrett. Sideveis er veggflatene avsluttet med kontrastmalte hjørnebord (novkasser). Oppad avgrenses de av takavslutningens
gesimskasse (på langveggene) og de tredobbelte vindbord (på gavlveggene).
Fasadenes komposisjon karakteriseres ved varierende grad av symmetri/
assymmetri. Hovedfasaden mot sør (opprinnelig mot vest) var den mest offentlige og skulle utrykke orden og skikkelighet ovenfor den som nærmet seg eien-

Fig.12. Hovedbygningens sydfasade.
Foto: Christ Allan Sylthe, Fylkeskonservatoren.
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større avstand til hushjørnet og midtaksen enn den venstre. Dette er et resultat
av at rommet til høyre for inngangen er litt lengre enn det til vestre. Men den
oppmykede symmetri stemte også med og klassisismens arkitekturidealer hvor
menneskekroppen var det ypperste forbildet. Likesom menneskekroppens to
halvdeler (sett forfra) hadde mindre innbydrdes forskjeller skulle også arkitekturen ha det.
Også de to gavlveggene er preget av den samme tilnærmede symmetri. (Se fig.
13 og 14). Derimot er bakfasaden, vendt mot bakgården langt mer "frigjort" i sin
komposisjon. (Se fig. 15). Den ble sett av få, for det meste kun av gårdens egne.
Her var det derfor lite vits i å streve med den symmetriske tvangstrøye, her greidde man seg med mer uryddige hverdagsklær. Det er dobbelt så mange vinduer i
1. som i 2. etasje. Vinduene er heller ikke plassert rett under hverandre.
Utvendig detaljering:
Fig.13. Hovedbygningens Østfasade.
Foto: Christ Allan Sylthe,
Fylkeskonservatoren.

Fig.14. Hovedbygningens
vestfasade. Foto: Christ Allan Sylthe,
Fylkeskonservatoren.
dommen og hovedbygningen. (Se
fig. 12). Den ble derfor formet mest
mulig symmetrisk og regelmessig,
en av klassisismens viktigste kjennetegn. Ved første øyenkast er vinduer og hoveddør plassert i et symmetrisk mønster med inngangspartiet
som det komposisjonsmessige midtpunkt. Vinduene i 1. og 2. etasje er
plassert rett over hverandre. Ser man
nøyere etter vil man imidlertid oppdage en viss oppmykende forskyving i symmetrien. Midtaksen er
forskjøvet litt mot venstre. Dessuten har den høyre vindusgruppe
Fig. 15. Hovedbygningens nordfasade. Foto: Christ Allan Sylthe,
Fylkeskonservatoren.
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Hovedbygningen hviler på gråsteinsmurer (kjellermurer) som utvendig er
grovpusset. Våningshuset hadde opprinnelig bare fast grunn under hjørnet mot
øst. Skorstein, grue og bakerovn var fundamentert på en steinrøys. Ellers hvilte huset på underlag av myr og store fururøtter. Etter en tid ble det gravd ut kjeller under den nedre del av huset, noe som gjorde at huset begynte å sige mot
nord.
Etter at John Glærum overtok i 1921, ble det foretatt en del forsterking av fundamenteringa. Først ble bakgården gravd ut. Her var store steinheller lagt rett i
myra. I stedet ble det fylt opp med stein ned til fast grunn, og det ble deretter
støpt fast dekke bak huset. Under selve huset ble det gravd ut mange lass med
myr. Dessuten ble grua, bakerovnen og skorsteinen fjernet fra grunnen og til
midt opp i 2.etasje. Steinmassene som disse sto på ble brukt til fylling i grunnen.
Det ble også gjort forsøk på å jekke opp de nedsukne delene av huset med husskruer og "konger", men forgjeves. Oppjekkingen førte bare til at vinduene
sprang og dørene låste seg fast. (John Glærum 1972: 5). Det ble deretter støpt
grunnmurer under hele huset. Den faste grunnen under huset skrådde sterkt fra
østre til vestre hjørne. Dette gjorede det nødvendig å drive ned pæler til fast
grunn under det vestre hjørnet. Det ble også bygd opp murpiper fra kjelleren og
opp til restene av de gamle pipene i 2.etg. (John Glærum 1972:6).
Husets vegger er i følge de før nevnte branntakster bygd i en kombinasjon av
laftet tømmer og stavverk. Alle vegger er i dag kledd inn i panel eller plater. Det
er derfor vanskelig å avgjøre hvor det er tømmer og hvor det er stavverk. Det var
imidlertid ganske vanlig at veggene i gangen var av stavverk, som bindeledd
mellom laftede tømmerkasser. Det er derfor ikke usannsynlig at inngangspartiets yttervegger er stavverk og at de andre yttervegger er av laftet tømmer.
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Veggene er utvendig kledd med såkalt tømmermannspanel (stående panel
med over- og underligger). Dette var en paneltype som karakteriserte den trønderske byggeskikk. Hovedtrekkene i vårt fylkes byggsekikk kjennetegnes ved
en todeling: Denne søndre del (sør for Romsdalsfjorden) har trekk felles med
byggeskikken lenger sør på Vestlandet. Nord for Romsdalsfjorden er byggeskikken derimot sterkt påvirket nordfra, fra Trøndelag, med Trondheim som sentrum for spreding av stilimpulser. Det hører også med til forklaringsbildet at før
Kristiansund fikk kjøpstadrettigheter måtte man være handelsborger i Trondheim by for å kunne drive handel i Kristiansund. Disse trondheimskjøpmennen
brakte sikkert med seg noe av den trønderske byggemåte til Kristiansund.
Panelbordene hadde ofte kantprofilering. Formen på denne profilen varierte opp
gjennom tiden, og kan dermed være med på å datere panelet. Ser vi nærmere på
panelet på hovedbygningen vil vi finne både moderne panelbord med skarp
kant, og med merke etter sirkelsag, og vi vil finne gamle bord med spesiell,
alderdommerlig kantprofil.
Dersom vi blar tilbake til branntakstene, vil vi se at antall vindusfag holdt seg
stabilt fram til taksten fra perioden 1856-1862. Deretter øker antall vindusfag i
takstene fra 16 til 19 og senere til 21. I dag har huset 22 vinduer, kjellervinduene ikke medregnet. Vinduene er forskjellige av type og størrelse. Den eldste
type finner vi øverst oppe i østre gavlvegg hvor det er 2 smårutede vinduer,
såkalte "rokokkovinduer", som først ble tatt i bruk i på 1700-tallet. I 1. og 2.etasje finner man en blanding av 6 delte empirevinduer (vanlige fra første halvdel
av 1800tallet), krysspostvinduer (vanlige fra siste haldvel av 1800), samt et enslig eksempel på moderne, todelt funkisvindu.
Det er typisk at man finner de aller eldste
vinduer i loftsetasjen. Man foretok også
moderniseringer i tidligere tider, vill følge
med moten da også. Da var man ivrigst etter
å lage mer moderne stil i førsteetasjen hvor
oh
man fant hovedrommene, og som var den
etasje hvor besøkende slapp til. I 2. etasje
og spesiellt på loftet beholdt man den alderdommerlige detaljering, og her brukte man
ofte om gjen eldre bygningsdeler som ikke
ble funnet verdige for førsteetasjen. Vi skal
oppdage det samme i enda sterkere grad når
vi tar for oss den innvendige detaljering.
Q

Fig.16. Hovedbygningens utvendige vindusomramming. Foto: Christ Allan Sylthe,
Fylkeskonservatoren.
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Fig. 17. Eldre foto av hovedbygningens sydfasade, inngangspartiet. Bildet er
tatt i forbindelse med Peder J. og Gustava Glærums sølvbryllup, rundt 1925.
Foto: Engvik, Per Glærum.
Den utvendige vindusomrammingen er i stor grad preget av klassisismens og
empirens formspråk. I hovedfasaden finner vi over vinduene en kraftig og rikt
profilert vindusbekroning, med tannsnittbord øverst oppunder vannbrettet. (Se
fig. 16). Tannsnittborden ble først introdusert under Louis-seize poerioden på
slutten av 1700-tallet, men var også mye brukt i 1800-tallets empirestil. I de
andre fasadene finner man også den kraftige vindusbekroning, men her mangler
tannsnittborden. Det var en del av arkitekturtenkningen at hovedfasaden skulle
være rikere dekorert enn de andre. Utsmykningens funksjon var jo blant annet å
framvise status og rikdom ovenfor den forbipasserende almenhet. Som regel
var det også en rikt profilert list under vinduet. I fasadene på Dalen gård mangler denne. Dette er trolig resultat av senere utbetringer av vindusomrammingene hvor man har forenklet detaljen under vinduene, men ikke hatt hjerte til å forflate den rike vindusbekroning, fasadenes små smykker.
Vindusbekroningen stikker sideveis umotivert langt utenfor selve vinduet.
Dette tyder på at vinduene oppprinnelig har vært bredere, eller at det opprinnelig har vært sidegerikter på hver side av vinduet. Dersom vi tar en titt på et eldre
fasadefoto vil vi se at vinduene tidligere ganske riktig var utstyrt med utvendige sidegerikter. (Se fig. 17).
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Dersom vi går nærmere inn på det
nordligste vindu i 1.etasjen i østre
gavlvegg vil vi finne gamle metallkroker oppe og nede på hver side av vinduet. Dette er rester etter et system med
vinduslemmer. Vinduslemmer var
ikke helt uvanlige på hus i eldre tider,
spesielt i værharde strøk. Noen eksemplarer av lemmene som har vært brukt
på Dalen gård er fremdeles tatt vare på
og er lagret oppe på loftet. (Se fig. 18).
Vinduslemmene, som er av tre, har
påmalt sprosseverk, 3 ruter i hvert fag
som de senere innsatte empirevinduer.
Under det siste malinglag kan vi skimte mønstret etter påmalt smårutesprossverk, noe som kan tolkes som et
bevis for at det tidligere har vær smårutevinduer også i de to nederste etasjer.
Skikken med påmalt sprossverk viser
hvor stor vekt man tidligere la på
regelmessigehet og symmetri i fasdaFig.18. Hovedbygningens tidligere
ne. Den skulle opprettholdes også når
vinduslemmer. Foto: Christ Allan
man av klimatiske grunner måtte dekSylthe, Fylkeskonservatoren.
ke for vinduene medlemmer. Det er
svært få bevarte eksempler på slike vinduslemmer.
Oppe på loftet finner man ellers en eldre vindusbekroning med tannsnittbord,
brukt sekundært i et kråskap bygd opp av eldre bygningsdeler. (Se fig. 30). Det
er ikke utelukket at denne bekroningen tidligere har stått i fasaden på hovedbygningen. Midt på bekroningen er det i underkant et hakk, et tegn på at bekroningen har stått over et midtposthengslet vindu. Hakket måtte til for å klare å
hekte vindusrammene ut av hengslene, ellers sto den framskytende bekroning i
veien.
Tar vi en nærmere titt på vinduene i hovedfasaden vil vi finne at flere av rammene et utformet med midtposthengsling, med hjørnehengselbeslag (hengsel
og hjørnebeslag i ett stykke). Men man finner ikke det typiske hakket midt på
vindusbekroningen, heller ikke på den spinkle uprofilert list mellom bekroning
og ramme. Mye tyder på at denne spinkle list er av nyere dato, og at den er trukket så langt inn i vegglivet at man ikke trengte å lage noe demonteringshakk for
vinduet. Nok et tegn på at vindusomrammingen opprinnelig har hatt en noe
annen form.
108

De ulike vindustyper er med på å fortelle viktige ting om den utvikling og de
endringer huset har gjennomgått gjennom tidene, og er dermed detaljer med
historiefortellende verdi. Det er derfor viktig at man ikke lar seg friste til å rendyrke en stil i huset ved å skifte alle vinduer tilbake til 1700-talls vinduer.
Gjennom en slik stilmessig "ensretting" kan huset lett komme til å bli mer stilrent enn det noengang har vært i virkeligheten. En helt annen ting er selvsagt at
det enkelte ganger kan være påkrevd å skifte ut elementer av helt ny dato som i
for sterk grad bryter med bygningens øvrige formspråk. Det kan enkelte ganger bli drakamp mellom hensynet til det historiefortellende og hensynet til det
estetiske, begge viktige beveggrunner for bevaring av eldre bebyggelse.
Inngangspartiet var i klassisismens arkitektur eksteriørets visuelle blikkfang.
Det ble gjort ekstra anstrengelser for at inngangsdøra skulle bli mest mulig synlig. Under klassisismen, som empirestilen er en delepoke av, ble inngangsdørene ofte gitt en meget forseggjort omramming, utformet som trekopi av de
klassisike portalomramminger som man fant i sentraleuropas stein-, tegl- og
pussarkitektur. Kjøpmennenes praktfulle trepaleer som omkranset havnen i
Kristiansund før siste verdenskrig var
som regel utstyrt med slike portaler,
med en kraftig arkitrav over døra,
båret oppe av pillasere på hver side av
døråpningen, ofte med både basis
(søylefot) og kapitel (søylehode) som
på de klassiske søyler. Det er ikke
usannsynlig at Dalen gårds hovedbygning opprinnelig har hatt denne type
portalomramming.
I dag har inngangsdøra bare bekroning av samme form som over vinduene. (Se fig. 19). Man er nesten fristet
til å tro at det er en opprinnelig vindusbekroning som er brukt sekundært (om
igjen). Ellers er inngangspartiet på
Dalen gård utformet i tråd med klassisismens blikkfangprinsipp; Det er som
tidligere nevnt nogenlunde sentralt i
fasaden, og det er markert ved et dørblad malt i mørk kontrastfarge, trukket
dypt innenfor ytre veggliv, noe som ga
Fig.19. Hovedbygningens nåværende sterk relieffvirkning. Selve dørbladet
inngangsdør. Foto: Christ Allan
har form som en tradisjonell fyllingsSylthe, Fylkeskonservatoren.
dør, men de forenklede fyllingsprofiler
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skaper mistanke om at man har å gjøre med en nyere kopi av en eldre dør. (Se
fig. 25). På det tidligere omtalte gamle fasadefoto vil vi se at dørpartiet tidligere har vært utstyrt med glassfelt med 4 ruter over selve dørbladet, og med lavere dørblad enn i dag. På det gamle fotografiet ser vi dessuten at det rundt inngangspartiet tidligere var montert et ramverk som det klatret humle oppover.
Dette virket som et vindfang med vegger og tak dekt med humle. Oppover fasaden vokste det også grønt; kaprifolium til venstre for døra og rosentre til høyre.
(Se fig. 17).
Så har vi omsider kommet til taket som med sin bratte takvinkel gir eksteriøret en kneisende holdning. Taket har i dag en moderne tekking av bølgeeternit.
Allerede i de eldste branntakster er det nevnt at huset er "teglhengt", det vil si
tekket med teglsten. Hvilken type det kan være snakk om nevnes ikke i de eldste takster. I taksten av 1903 står det imidlertid at "taget er tækket med flad tagsten". Med "flad tagsten" menes sikkert såkalt beverhalestein. Dette er en relativ flat stein, avrundet i nedre kant, med riller på oversiden. Den var her i landet
brukt i Trøndelag og på Nordmøre, og var en vanlig taksteintype i Sydeuropa
(Drange m.fl. 1980:41). På eldre fotografier ser man den brukt på flere hustak i
Kristiansund. Den skal også
ha vært vanlig på fyrstasjoner.
Takets bratte helning (ca
45 grader) får en til å tenke
på sveitserstilen, men det
meget knappe takutstikk,
både på gavlveggen og på
langveggene, er sveitserstilen fremmed. Slike knappe
utstikk er heller knyttet til
eldre, lokal byggeskikk, tilI ENII
/,
passet de harde værforhold
;‘)
hvor man gjennom knappe
/4.
utstikk skulle forhindre at
vinden fikk feste i taket.
Takets bærekonstruksjon er
utformet som et sperrebåret
åstak med en mønsås og 4
leåser (sideåser med dim. 3"
x 8") i hver takflate. Åsene
Fig. 20. Vertikalsnitt gjennom hovedbygningen. er understøttet av taksperrer
(dim 5 1/2 " x 5 1/2") med
Illustrasjon: Christ Allan Sylthe,
hanebjelke
(dim. 3" x 6").
Fylkeskonservatoren.
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De understøttende sperrene er over det store loftsrommet mot øst plassert med
senteravstand ca 3 meter. Over åsene er det sutak utformet som "tømmermannspanel" med overliggere og underliggere dim. ca . 1 3/4 " x 8 ". Denne taktypen
med nevnte type sutak var nøye knyttet til teglsteinstekking. Konstruksjonstypen er mye vanligere på Østlandet og er uvanlig i Møre og Romsdal. Den er
også uvanlig på hus av laftet tømmer. Det er imildertid typisk for byene at man
i bygningene kan finne enkeltelement som var utypisk for og landsdelens byggeskikk. Årsaken var ofte at man i byene hadde omreisende håndverkere som
brukte løsninger de hadde plukket med seg fra andre strøk av landet.
Takkonstruksjonens tilsagde firkanttverrsnitt gjør det lite sannsynlig at taket har
hatt akkurat denne bærekonstruksjonen fra starten av. Den stammer sannsynligvis fra tiden etter at hovedbygningen ble vridd 90 grader (slutten av 1800-tallet). (Personlig medd.: Jon Godal). (Se fig. 20). Takutstikket er utformet med
gesimskasse. Om dette er rester etter en løsning med gesimstakrenne (takrenne
innebygd i gesimskasse) vites ikke. Dette var imidlertid en vanlig løsning i
klassisismens bygninger, også i Kristiansund. I dag er taket forsynt med utenpålagt takrenne av plast.
I dag er fasadene malt i en gul farge med hvit kontrastfarge på hjørnebord,
takets vindbord, vindus- og døromramming, samt på selve vinduene. Dørbladet
er malt i en mørkere rød kontrastfarge. På eldre fasadefoto vil vi finne at eksteriøret også tidligere har hatt en kontrasterende fargesetting, men tredelt i tråd
med sveitserstilens fargeholdning: En middels mørk farge på panelet (antakelig guloker), hvit farge på vinduene, med en helt mørk kontrastfarge på vindusog døromramming. (Se fig. 17).
Planløsning:
Den nedenfor følgende beskrivelse og vurdering av planløsningen er basert
på John Glærums skisser av planløsningen rundt 1900, Karl Ragnar Gjertsens
skisse av 1.etg. fra 1983, og mine egne skisser av 2.etg. og loft fra 1995.
I førsteetasjen finner man en dobbeltrommet midtgangsplan. Midtgangsplanen (Se fig. 21). (eller midtkammerplanen) har sine røtter i antikkens eller
renessansens arkitekturideal, hvor harmoni, lovmessighet og symmetri var viktige element. Renessansearkitekten Palladio bidro gjennom sine skrifter til å
spre disse idealer til Norden (Bjerknes 1975:94). I Norge er den dobbeltrommede midtgangsplan en eldre plantype med klar urban opprinnelse. I Bergen
ble den vanlig rundt 1780, i Trondheim rundt 1760. I Møre og Romsdal ble denne plantypen tatt i bruk allerede på tidlig 1800-tall, da helst i 2-etasjes embedsmannshus og kjøpmannshus. I Kristiansund ble det også bygd hus av denne
type så tidlig som på 1770-tallet. Et eksempel er Knudtzongården nede ved
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havnen på Kirkelandet, bygd av hoffagent Peder Kaasbøl omrking 1770. (Kavli
m.fll 1963 : 248-249).
Som navnet på plantypen tilsier, ligger førsteetasjens gang og tilhørende inngangsparti midt i huset, nærmere bestemt mot sørfasaden. I bakre del av gangen finner man i dag trapp opp til 2.etasje, utformet som 90 graders svingtrapp. I
Glærums skisse over planløsningen rundt 1900 er det inntegnet en repotrapp.
Nåværende svingtrapp ble antakelig satt inn rundt 2.verdenskrig. Rett bak
hovedgangen ligger den såkalte bakgangen. Det er i dag ingen forbindelse mellom disse to gangrom. I senere år er deler av bakgangen delt av til bad og et eget
lite wc-rom. Rundt 1900 var det i følge nevnte skisse grue og bakerovn inn mot
det sørøstre hjørnet av bakgangen, hvor man i dag kun finner en murstenspipe.
Grue og bakerovn ble revet ned før 1925 (Personlig medd.: Per Glærum).
Vestenfor hovedgangen er et større stuerom. Bakenfor dette rommet finner man
kjøkken med inngang både fra stue og bakgang, samt spiskammers og kott.
Rundt 1900 var rominndelingen i denne del av første etasje omtrent den samme,
med unntak av at østre del av stua var avdelt til soverom. Det var også soverom
i østre del av kjøkkenet i deler av det areal som i dag er avdelt til spiskammer og
kott. Vestenfor midtgangen et stuerom med adkomst fra forgangen, samt et
bakenforliggende mindre stuerom. Begge disse to vestre stuerom har i senere
tid fungert som soverom.
2.etasjens planløsning har noenlunde den samme hovedstruktur som 1.etasjen. (Se fig. 22). Rett ovenfor 1.etasjens midtgang ligger en loftsgang med
vindu mot sør, og rett bak (mot nord) et rom som fra 1926 har fungert som kjøkken. Rundt 1900 ble dette kjøkkenrommet benevnt som pikeloft. østenfor
midtgangen (rett overfor 1.etasjens største stue) finner man den såkalte salen
med de så viden berømte veggmalerier. Disse er nærmere beskrevet annet sted
i artikkelen. Bakenfor salen (mot nord) er et kammers (soverom) samt et mindre kott uten vinduer. Vestenfor midtgangen er det mot sør et større oppholdsrom som på skissen over 1900-situasjonen er benevnt som barneværelse.
Bakenfor dette rommet er det i dag ett større og to mindre rom. I dette bakre areal var det i 1900 et større rom kalt drengeloft. De to mindre rommene ble avdelt
ca 1933. Fra drengeloftet førte en dør ut til bakre del av gangen. Denne døra ble
imidlertid stengt igjen på 1930-tallet, sannsynligvis samtidig med at de to mindre rom ble avdelt fra drengeloftet.
Oppe i loftsetasjen har planløsningen en noe mer tilfeldig struktur. (Se fig.
23). Rett over 2-etasjens gang ligger loftsgangen. Bak denne gangen ligger et
nordvendt kvistværelse som rundt 1900 ble benevnt som pikeloft. øst for loftsgangen ligger et større rom og to mindre rom bakenfor (nordenfor) dette. Rundt
1900 er det store rommet benevnt som verkstedrom. På skissen av loftets planløsning i 1900 er det bare tegnet inn ett mindre rom nord for verkstedrommet,
benevnt som kvist. Vest for loftsgangen er det i dag rett under mønet et større
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Fig.22. Planløsning, hovedbygningens 2. etasje. Illustrasjon: Christ Allan Sylthe, Fylkeskonservatoren.

Fig.23.Planløsning, hovedbygningens loftsetasje. Illustrasjon: Christ Allan Sylthe, Fylkeskonservatoren.

kvistværelse, samt kott uten vindu nord og sør for dette. På skissen av situasjonen i 1900 mangler den kronglete vestre del av loftsgangen og bakenforliggende lille kott. Det er uvisst om dette kommer av unøyaktighet i nevnte skisse,
eller om den vestre del av loftsgangen er avdelt senere.
På starten av 1920-tallet ble det som del av utbedring av fundamenteringen
innredet til vaskerom med bryggerpanne, samt frostfrie kjellerrom for lagring
av poteter og grønnsaker. (John Glærum 1972:6).
Innvendig detaljering
Også i interiøret finner man detaljer og materialer fra ulike tidsepoker. Man
finner også spennende eksempler på sekundær bruk (gjenbruk) av eldre bygningsdeler, blant annet bygningsdeler fra den første kirken i Kristiansund.(Se
fig. 24). Denne kirken, bygd i 1725, ble i 1884 solgt til tre bønder på Kirkelan-
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Fig. 24. Interiør av Kristiansunds gamle kirke (1725-1883), malt 1884.
Illustrasjon: Ole Ranheimsæter, Nordmøre Museum.
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Fig. 26. Detaljering, hovedbygningens 1.etasje (dørblad, listverk og vindusdetalj).
Illustrasjon: Christ Allan Sylthe, Fylkeskonservatoren.

Fig.27. Detaljering, hovedbygningens 2. etasje, gangen. Illustrasjon: Christ Allan Sylthe, Fylkeskonservatoren.
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det (Glærum i Dalen, Fladvad i Brunsvika og Eide i Kaasbølmyra) for nedriving. Materialene ble brukt til bygging av flere nye bygårder, samt til bygging av
uthus på Dalen og i Brunsvika. Som vi senere skal se, ble en del bygningsdeler
også brukt til utbedring.av interiøret i hovedbygningen på Dalen gård. Vinduer
dører og trapper ble solgt enkeltvis, og ble brukt rundt om på ulike bygninger i
Kristiansund og byens omland. (Johnsen 1963:631). Og i 2.etasjen finner man
spennende veggmalerier, noen profane, andre med sakralt innhold; eldre kirkekunst (kanskje fra byens første kirke?).
I interiøret finne vi også samme tendens som i eksteriøret; vi finner flere eldre
bygningsdeler jo lenger opp i etasjene vi kommer.
Førsteetasjen bærer i stor grad preg av å ha gjennomgått moderniseringer i
løpet av de siste hundrede år. Den har fått sveitserstilens umiskjennelige preg.
(Se fig. 25 og 26). Flere av materialendringene stammer nok fra den tid da huset
ble snudd 90 grader, andre fra starten av 1920-tallet da John Glærum foretok
gjennomgripende endringer etter å ha overtatt Dalen gård etter sin far. Det ble
da foretatt en del endringer oppover i huset; Alle gulvene ble opprettet og flere
av dem fikk overflate ay linoleumsbelegg, alle skillevegger ble opprettet og
avstivet, det ble laget nye svingtrapper som erstatning for de gamle repostrappene, og det ble satt inn flerØ nye vindusfag. (John Glærum 1972:6).
Veggflatene i enkelte av rommene har panel av eldre type ; brystningpanel av
glattpanel (på kjøkken) og staffpanel (på storstua). Andre rom er mer preget av
den nye tid med naturstrie og moderne tapet på veggene. Flere av rommene har
moderne platekledning i taket, men man finner også tradisjonelle takflater med
synlig bjelkelag (på kjøkkenet). Fyllingsdørene og det profilerte listverket er
også av sveitserstiltypen.
Vi stiger så opp trappen til andre etasje for å se om vi der finner materialer og
detaljer av eldre årgang. Allerede på gangen i 2.etasje støter vi på elementer som
pirrer vår nysgjerrighet. På innvendige delevegger mot øst og vest er det brystingspanel med speilfelter med meget spesiell utforming. (Se fig. 27). Speilfeltene har brukket omriss av en type som var vanlig på 1700-tallet. Men speilfeltet er meget dårlig tilpasset det brystingsfeltet det er en del av; det butter an
mot søndre yttervegg. Dette speilfeltet kan umulig ha stått her opprinnelig. Vi
leste ovenfor at Glærum på Dalen gård var en av de som overtok materialene
etter byens gamle kirke, da den ble revet i 1884. Kan speilfyllingen være gjenbuk av speilfelt fra interiøret i gammelkirken? Vi studere derfor med interesse
Ole Ranheimsæters akvarell av interiøret i gammelkirken (Se fig. 24). Og ganske riktig: I galleribrystingen i tverrskipenes galleri finner vi speilfelt med samme type brukne omriss som i trappegangen på Dalen gård. I trappegangens
yttervegg er det også en detalj som fanger oppmerksomheten; et brystingsfelt,
langt lavere enn disse på de 2 indre skillevegger, og med en helt annen type fylling. (Se fig. 27) Sørveggens fyllinger er rektangulære og med fyllingsmage
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som stikker lenger ut i rommet enn brystningens ramtre, også dette en typisk
1700-talls detalj. Disse fyllingene er også dårlig tilpasset veggfeltet med store
uprofilerte "blindfelt" på hver side av fyllingene. På Ranheimsæters interiørakvarell finner vi fyllinger med nogenlunde samme proposjoner i det innelukkede galleri ved koret. Disse er riktig nok vertikale, men fyllingene kan ha blitt
snudd under monteringen på Dalen gård.
De øvre veggfelt på samtlige vegger er utformet som "glattpanel", pløyde
bord, en enkelt paneltype som i tidligere tider ofte var i bruk på "enklere" rom
som for eksempel trapperom og ganger.
Dersom vi lar blikket gli videre vil vi i trappegangen også finne en forseggjort
dør med 3 fyllinger og med indre speilfelt utformet som henholdsvis sirkel og
tilnærmet oval med riflet overflate. Dette er en dørtype som var vanlig under
Louis seize stilen mot slutten av 1700-tallet. Listverket rundt disse dørene er
også av sen 1700-tallstype (Louis seize), med avtrappede nivåer på empiremaner, men med hulkilrender i flaten (Se fig. 27).
Taket er utformet med synlige bjelker og med glatt "veggman". Eneste form
for dekor er den smale veggmanlisten i underkant av bjelkene som har staffprofil. Ellers er trappen av mer moderne type; svingtrapp med enkel, noe kantete
detaljering. Som vi leste ,tidligere i artikkelen var den opprinnelige trappen
utformet som en noe brattere repostrapp. En annen detalj som peker mer mot vår
tid er gulvet med smale, malte gulvbord.
Dersom vi fra gangen i 2.etasje går inn gjennom den omtalte Louis-seize dør
mot øst, kommer vi inn i Dalens praktrom: salen. Her finner vi veggmalerier
montert i et system av veggfyllinger. (Se fig. 28). Veggmaleriene er nærmere
beskrevet annet sted i artikkelen, og vi skal i dette avsnitt konsentrere oss om
rommets arkitektoniske utforming og detaljering.
Nedre del av veggen opp til underkant av vindu er utformet som panelt brysting (med glattpanel), en brystingstype som var vanlig i perioden 1700-1850.
Oventil er brystingen avsluttet med en enkel smal list med halvstaffprofil. Over
denne brystning er veggen inndelt i 2 lag med veggfelter, de nedre felt lave og
horisontale og i dag uten noen form for dekor. I de øvre felt som er langt høyere, noen kvadratiske og noen vertikale, finner man veggmaleriene. Ramverket
rundt veggmaleriene er inn mot maleriflaten avsluttet med en kantprofil (kombinasjon av halvstaff og hulkil). I overgangen mellom vegg og takflate finner
man innfelt i bjelkelaget en rikt profilert list med kraftig hulkilprofil.
Salens veggflater har preg av å være komponert sammen av deler som opprinnelig ikke har hørt sammen. (Se fig. 28). Man får følelsen av at det er ulik
formtenkning som ligger til grunn for utformingen av øvre og nedre veggfelt.
Går man nærmere inne på detaljene vil man oppdage at man har å gjøre med elementer fra ulike stilperioder; noen fra 1700-tallet, andre fra 1800-tallet. Brystingspanelet og veggmaleriene hører sammen i tid og stil (begge 1700-talls),
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mens ramverket rundt veggmaleriene har 1800-tallspreg. På baksiden av et av
de demonterte panelfeltene finner man fragmenter av både 1700- og 1800-tallstapet, brukt til å tette gliper. Den praktfulle hulkillisten i takbjelkelaget har ikke
stått i dette rommet opprinnelig, men har hørt hjemme i den omtalte gammelkirken. Man kjenner den igjen på Ranheimsæters akvarell. Blant annet det faktum at man over veggmaleriene har brukt om igjen taklist fra den gamle kirken
i Kristiansund gjør det sannsynlig at maleriene ikke er montert opp før på 1880tallet. (personlig medd: Jon Brænne)
Av salens 2 dører er den mot vest (ut til gangen) i Louis seize stil, (Se fig. 28)
mens den mot nord inn til bakværelset er 3-fyllingsdør av senere type (muligens
senempire). Speilenes kantprofil er av samme type som på ramtreet rundt veggmaleriene. Dette kan kanske tyde på at denne døren og veggmaleriene ble montert samtidig. Også listverket rundt begge dørene er i sveitserstil, mens listverket rundt vinduene er i Louis-seize stil. Også når det gjelder dører og listverk
har vi altså å gjøre med en blanding av 1700-. og 1800-tall.
Bak salen finner vi i dag to mindre rom som i dag har mer moderne detalj ering: På gulvet finner man riktig breie gamle golvbord på det østligste av rommene, mens det vestligste har golvbelegg av eldre type, antakelig fra 1920-tallet, da det i følge branntaksten ble lagt linoleumsbelegg på flere av golvene.
Veggene er derimot i begge rommene kledd med med smalt, malt faspanel.
Dette panelet ble montert for ca 65 år siden (Personlig medd.: Per Glærum).
Takene er utformet med synlig bjelkelag med enkel veggmanlist. Dørbladet
mellom de 2 små rom har en noget alderdommerlig form: to-fyllingsdør, 15 cm
bredt ramtre og en tykkelse på 3,2 cm. Vinduets midtpost har Louis seize-periodens typiske riflede overflate. . Listverket rundt begge dører er av Louis seize
typen (fra slutten av 1700-tallet), mens listverket rundt vinduet av yngre type
(sveitserstil).
I følge en av dagens eiere, Per Glærum, er det også malte motiver på baksiden av flere av veggmaleriene i skilleveggen mellom salen og bakværelset.
Dette gjelder i hvert fall veggmaleriene på hver side av døren mellom salen og
bakværelset. Disse maleriene var synlige inn mot bakværelset før veggene ble
panelt med fast panel. Det kan dermed være naturlig å tenke seg at de veggmaleriene som nå er demonterte tidligere var montert på veggflaten i dette bakrommet. En skriftlig rapport fra Olaf Yderstad bekrefter denne antagelse. I
1934 var Yderstad på synfaring til hovedbygningen. Bakværelset var da nylig
panelt av Jon Glærum. Før panelingen var veggene smykket med i alt 10 veggmalerier på treplater (hvorav en plate var malt på begge sider). Disse ble før
panelingen demontert av Jon Glærum og oppbevart på Dalen gård. (Yderstad
bind 5:67). Ved samme befaring var det i følge Yderstad 14 veggmalerier i salen
mot sydøst. I dag er det 15 veggmalerier i salen. (Yderstad bind 5:72-78). Det
som også er påfallende er at ett av maleriene som i 1934 ble beskrevet som fast123

montert i den sydøstre salen i dag er blant de løse maleriene. ( Maleriet av Tycho
Brahe). Yderstad fant i 1934 følgende veggmalerier på bakværelset, maleri nr.
9-10, maleri 16-25 (Se fig. 38-42).
Skilleveggen mellom de to bakrommene har en så trengt plassering tett opp
mot det ene av vinduene at det er vanskelig å tenke seg at denne skilleveggen har
vært her bestandig. Det smale faspanelet er som sagt fra ca 1930, men inn mot
det minste rommet er skilleveggen kledd med breiere og noe mer alderdommerlig glattpanel. Skilleveggen mellom de to bakværelsene må derfor var noe
eldre enn 1935. Dersom de demonterte veggmaleriene har vært plassert i dette
bakarealet, har de kanskje opprinnelig prydet veggene i et værelse tilsvarende
begge disse to bakværelsene. Men dersom det har vært maleri på begge sider av
skilleveggen mellom sal og bakværelse i hele rommets lengde har det ikke vært
plass til samtlige løse malerier. Hvor har de resterende vært plassert? Har de
kanskje prydet veggene i rommet over den vestligste stuen? Dette var et værelse som hva angår plassering hadde omtrent samme rang som salen. Noen av
teksttavlene var tidligere montert som skillevegg mellom loftets vestre kvistværelse og bakenforliggende kott (Personlig medd.: Per Glærum). Det var i
1927 4-5 teksttavler bak tapetet på kvistværelset (Yderstad, 3:137).
Dersom vi krysser loftsgangen og går inn på "salen" over den vestre stue vil
vi finne at dette romvnet i dag for en stor del har en enklere og mer moderne
detaljering med moderne golvbelegg, moderne tapet på veggene og nedforet
platetak. Rundt døren inn til det bakenforliggende værelse (mot nord) er listverk
av samme sene 1800-tallstype som rundt den nordlige dør i salen. Dette forteller oss at det har vært gjort endringer også i denne vestre "sal" på samme tid som
den østre sal blir forsynt med veggmalerier. Dette bygger opp om teorien om at
det også har vært veggmalerier i dette værelset. Samtidig nevner Yderstad 2
løse veggtavler med trekantform, begge malt på to sider. Disse har muligens
stått i en gavelvegg med skråtak. (Yderstad bind 5:79).
Dersom vi går inn i rommene bak den vestre "salen" vil vi finne materialbruk
og detaljering med tydelig tidlig 1900-tallspreg. Trolig stammer dagens detaljering og materialbruk på de to minste bakværelser fra den tiden da det opprinnelig store bakrommet ble avdelt til tre mindre rom; ca 1933. På gulvet smale
golvbord, på veggene staffpanel, rundt dører og vinduer enkelt listverk med
skråkant. Vi finner imidlertid også en og annen detalj fra eldre tider; blant annet
har vinduet riflet midtpost i sen 1700-tallsstil (Louis-seize). En annen liten
detalj gjør oss helt sikre på at nord-syd-skilleveggen mellom de tre bakværelser
må være satt opp i senere tid: Den møter vindusveggen midt i vinduet, i midtposten. Det vestre vindusfag er dekket til innvendig, slik at det kun er synlig
utenfra. Det største av bakværelsene er ytterlgere modernisert, med moderne
gulvbelegg og tapet.
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Også rommet rett bak trappegangen, som i senere tid har fungert som kjøkken
har detaljering med samme stilpreg som de 2 minste bakværelser; staffpanel og
enkelt avfaset listverk. Det er sannsynlig at rommet fikk denne detaljering da
det endret bruk fra pikeværelse til kjøkken i 1926.
Så stiger vi opp til loftet, den etasje som vanligvis byr på de fleste bygningsantikvariske godbiter. Her brukte man om igjen bygningsdeler som var så gammeldagse og utrangerte at man kvidde seg for å vise dem fram for folk lenger
ned i etasjene. Til gjengjeld fikk de eldgamle bygningsdeler her forbli i ro uten
å trues av senere huseieres utskiftings- og moderiseringstrang.
Og ettersom vi beveger oss innover i loftsetasjen, blir våre forventninger sannelig ikke gjort til
skamme.
Vi har knapt kommet opp trappen før vi stirrer
inn i ansiktet til Isaac Barrow (1633-1677); eller
rettere sagt hans portrett malt som dekor på nedre
fylling på døren som leder inn fra loftsgangen til et
senere innredet gutterom. (Se fig. 29). Isaac Barrow var en av Newtons lærere. Han var matematiker; en av forløperne for integral og differensialregningen. I dag er øvre del av døren dekket til
med plater. I Kristiansunds historie er imidlertid
døren gjengitt uten plater. (Kristiansunds historie
bind 3: 357). Øvre del av døren er utformet som
smårutedelt glassfelt med omriss utformet som
knekte buesegmenter, typisk for 1700-tallet
(barokk eller rokokko). Det er ut fra dørens lille
bredde grunn til å tro at vi har å gjøre med ene
halvpart av en tofløyet dør. Magen i den nedre fylling har hjørner som er avrundet med omvendt
kvartsirkel, en detalj som også forekommer på
dører fra første halvdel av 1700-tallet. Låsbeslaget
er også typisk for 1700-tallet. Som en kuriositet fra
moderne tid vil jeg også nevne at gutterommet har
romfartstapet med motiver fra den første månelanding. Ved et morsomt sammentreff har romfartspionerene på denne måten fått selskap av en av 1700Fig.29. Dør med Isaac
tallets naturvitenskapelige banebrytere.
Barrows portrett, hovedGår vi videre inn gjennom døren til det sørøstlibygningens loftsetasje.
ge store loftsrommet vil vi oppleve flere meget
Foto: Kristiansunds
alderdommelige bygningsdeler, tydelig brukt
historie, bind 3.
sekundært (gjenbruk). I det nordvestlige hjørnet
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Fig. 30. Kråskap i hovedbygningens
loftsetasje. Foto: Christ Allan Sylthe,
Fylkeskonservatoren.

Fig.31. Glærums gamle skrivebord,
hovedbygningens loftsetasje.
Foto: Christ Allan Sylthe,
Fylkeskonservatoren.
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finner vi noe som ved første blikk
synes å være et kråskap, men som ved
nærmere undersøkelse viser seg å
være fremste del av et kronglete kott
som fortsetter inn bak pipen. (Se fig.
30). Døren er utformet som en enfyllingsdør, en dørtype som har sitt opphav på tidlig 1700-tall men denne
døren kan ut fra fyllingsprofilen gjerne
være en senere variant. Det er uvisst «
om dette opprinnelig har vært en husdør, eller en skapdør. I overgangen
mellom "skapet" og veggen har man
brukt om igjen en rest av riflet Louisseize-list. Toppen av "skapet" har man
pyntet med en opprinnelig vindusbekroning. Hakket midt på bekroningen
røper at den har prydet et midtposthengslet vindu. Det er uvisst om disse
detaljer opprinnelig har stått andre steder i hovedbygningen, eller om det er
snakk om noen av de materialer fra
gammelkirken som Glærum kjøpte.
I den øst-vest-gående skillevegg
mellom det store loftsrommet og to
nordenfor liggende mindre rom finner
vi også flere eldre bygningsdeler av
ulik alder. Først en trefyllingsdør med
kontrastmaling på fyllingsfrisen. På
venstre side av døren har man nyttet
om igjen eldre listverk med kraftig
profil og plateformet basis nederst.
Denne døren fører inn til det vestligste
av de to små loftsrom. Dette rommet
har ingen bemerkelsesverdig materialbruk (tilsynelatende fra starten av
1900-tallet), men her finner man et
interessant møbel, nemlig et eldre
skrivebord med skuffer og skap, fylt
med brev og dokumenter fra Dalens
tidligere eiere.

Fig.32. Umalt fyllingspanel i det
store loftsrommet, hovedbygningen.
Foto: Christ Allan Sylthe,
Fylkeskonservatoren.
Fig.33. Glassdør (til venstre), eldre
kirkedør med nummer (øverst til
høyre) og fyllingspanel (nederst til
høyre) i det store loftsrommet, hovedbygningen. Foto: Christ Allan Sylthe,
Fylkeskonservatoren.

Fig.34. Fyllingspanel på nordøstre loftsrom, hovedbygningen.
Foto: Christ Allan Sylthe, Fylkeskonservatoren.
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Mer midt på den øst-vest-gående skillevegg er et trehvitt vertikalt felt (fra
golv til tak) med fyllinger av samme type som gjengitt i Ranheimssæters kirkeakvarell. (Se fig. 32).
Når vi nærmer oss vindusveggen finner vi først en enfløyet inngangsdør med
sprossedelt glassfelt (med mønstert glass og dels avrundet sprossverk), en utforming som var på mote rundt siste århundredeskifte. (Se fig 33). Helt inn mot
hjørnet har man bygd opp veggen av 2 ulike element, stablet oppå hverandre.
Nederst et fyllingsfelt med kraftig utstikkende fyllingsmage, en fyllingstype
som vi også finner gjen i nevne akvarell av gammelkirkens interiør. Oppå dette
en megel lav dør med med en fylling og med "No 19" påmalt øvre ramtre. Dette
er trolig en av kirkedørene fra gammelkirken. Den finnes også gjengitt på kirkeakvarellen. (Se fig. 33).
De tidligere omtalte vinduslemmene er står lent opp mot en av veggene.
All denne gjenbruk av gamle deler er med på å gi dette loftsrommet et herlig
selvgrodd preg: Dette er et viktig kjennetegn på mye av tidligere tiders folkelige byggeskikk; man tager hva man haver.
Vi går til slutt inn på det lille nordøstre loftsrommet. Også her finner vi gjenbruk av eldre kirkedeler. I den lave nordveggen har man brukt deler av fyllingsfelt med kraftig utstikkende fyllingsmage, og med samme proporsjoner som på
det innebygde galleri i
koret. (Se fig. 34). Vinduet har også alderdom,
melig hovedform og pror
J
_
filering. Det er utformet
i_
'
som 2-ramsvindu med to
I 1
ruter i bredden i hver
ramme. Midtposten har
kraftig halvstaffprofil,
typisk for siste del av
1700-tallet. (Se fig 35).
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Fig.35. Dørblad med
Isaac Barrows portrett,
samt vindusdetalj,
loftet i hovedbygningen.
Illustrasjon:
Christ Allan Sylthe,
Fylkeskonservatoren.

VEGGMALERIENE
Malere og malt dekor i Kristiansund
I hovedbygningen finner man malte veggdekorasjoner av god kvalitet og med
usedvanlige motivvalg. (Se fig. 36-43).
Man kjenner lite til malere og malt dekor ellers i Kristiansund. Av malere
kjenner man bare til 2 navn; nemlig Carl Emanuel Nordquist og Ole Joensen
Kolset. (Hauglid 1951:290-291). En utenbys maler J.C.C. Michaelsen har malt
i Knudtzongården. Han er også kunstneren bak de kunstneriske utsmykninger i
Stiftsgården, Trondheim. (Hauglid 1951:300).
Carl Emanuel Nordquist døde i 1801 og var i følge skiftet født i Uppsala. Han
virket som maler i Norge i 30 år. Kolset var født i 1722, trolig på gården Kaldset
i Halsa. Kolseth virket både som maler og treskjærer, var elev av Rasmus
Teilgaard, og ble regnet som arvtager etter den nordmørske billedhugger Peder
Knudsen Kjørsvik. Kolset etterlot seg flere kjente malerarbeider, blant annet i
mange nordnorske kirker i 1760-årene. I 1778 skar og malte han - altertavlen i
Frei kirke. (Hauglid 1951: 290-292)
De malte arbeider som ellers er kjent dreier seg blant annet om malte tapeter.
Nordmøre Museum har i sitt eie et malt tapet med rokkokodekor og landskaper.
Det skal ha hørt hjemme i en gammel gård på Nordlandet. I Eriksengården på
Nesset på Nordlandet skal det være bevart malte tapeter under panelet. (Hauglid
1951:291).
I sine kulturhistoriske notater har Olav Yderstad omtalt veggdekorasjoner i
tre eldre bygninger Kristiansund; Parelisugården (tidligere Marstrandsgården),
eldre våningshus på Eriksennesset og Christielandstedet, alle på Nordlandet.

I Pareliusgården var det veggmalerier i et rom i 1.etg. Ved oppussing ca
1920 ble det avdekket et tapet av bemalt sekkelerret. Det malte tapetet hadde i
følge maler R. Bjørlo, som avdekket tapetet, mørkeblå bunnfarge med blondefargede ornamenter i kremhvit farge. Tapetet var utstrakt på underlag av panel.
I firkantede falter med dim ca 60x40 cm var det malt enkelte avbildninger av
f.eks. ryttere med fjærdusker på hodet, fugler (papegøyer), blomsterdekor,
overflødighetshorn og mange andre motiver. (Yderstad, bind : 104-105). I følge
Rasmus Kroghs kone foreholdt det seg noe annerledes med nevnte tapet.
Tapetet var av blåmalt jute med blå bunnfarge og hvitaktige blondeornamenter.
Mellom disse var det felter omgitt av runde kranser, og innenfor disse ridderskikkelser med flotte hatter, papegøyer og lignende fugler, samt mennesker med
harper og lignende instrumenter. Figurene var i brokete farger som rød, blå,
grønn osv. I følge Yderstad stammer dette tapetet fra perioden 1760-1803 da
Kaasbølfamilien eide Pareliusgården. (Yderstad, bind 8: 108-111).
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Fig.37. Veggmalerier, Salen.
Fig.36. Veggmalerier på Salen, hovedbygningens 2.etasje (se også fig. 28).
Maleri 5: Bibelsk motiv; rik mann som gir almisse til den fattige. Dansk bibeltekst (Profeten Mika, kap.6, vers
Bibelsk
motiv
over
temaet;
alt
er
forfengelighet.
Dansk
bibeltekst;
Predikeren,
kap.
1
og
6.
(annen
Maleri 1:
8, og Siraks bok). Maleri 6: Mann med stjernekikkert. (tydelig avkuttet motiv). Maleri 7: Bibelsk motiv; den
tekst skimtes under). Maleri 2: Bibelsk motiv. Dansk bibeltekst; Visserligen han haver baaret vore Piner
Litterært
motiv.
Engelsk
versete
'
rike
teller sine penger, døden viser seg bak forhenget. Dansk bibeltekst; "0 død, hvor bitter er din ihukommelse Maleri
3:
(Profeten Jesaias kap.53, vers 4-5). (Annen skrift skimtes under).
Mytologisk
motiv;
mannen
mottar
Junos
septer,
over
ham
Venus
med
-(Siraks
bok kap.41, Profeten Jeremias kap.17, vers 11. Maleri 8: Bibelsk motiv; profet som beretter om sine
fra dikt av Alexander Pope. Maleri 4:
syner. Dansk bibeltekst; Jeg så i synene om natten --- (Profeten Daniel, kap.7, vers 13).
Bacchi beger. Engelsk versetekst med fotnoten; "Char. of woman").
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Fig.38. Veggmalerier, Salen.
Bibelsk motiv; David med harpen; Dansk bibeltekst; "Hva er et menneske at du kommer det ihu --Maleri 9:
Bibelsk motiv; profet. Dansk bibeltekst (litt beskåret); Se jeg sen-(Salmenes bok, kap.8, vers 5-8). Maleri 10:
Vitenskapelig motiv: 2 vitenskaps
der min engel for ditt ansikt (Profeten Malakias, kap.3, vers 1). Maleri 11:
Allegorisk
fremstilling
av sommeren.
menn med stjernekikkert, globus, m.m. Maleri 12:
Dansk tekst; "Sommeren begynder den 21. juni da solen nedgår i Cancer".
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Fig. 39. Veggmalerier, Salen.
Maleri 13: Allegorisk fremstilling av vinteren. Dansk tekst; "Vinteren begynner 22.desember da solen indtræder i Capricornius". Maleri 14: Bibelsk motiv; Kong Salomo inspiserer byggingen av Jerusalems tempel.
Henvisning til annen Krønikerbok, kap.3. (inneholder beskrivelse av tempelets tilblivelse og utforming).
Maleri 15: Sermoniell scene med den engelske tekst; "All mankind is dear to us". Det har vært spekulert på om
dette er skildring av et frimurerrituale. Dette er tilbakevist av frimurerbevegelsen, fordi kvinner deltar i ritualet.
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Fig.40. Demonterte veggmalerier, Dalen gård.
Bibelsk motiv; Adam og Eva i paradisets have. Dansk bibeltekst (litt beskåret); Adam, hva har du gjort.
Maleri 16:
thi ved det ene menneskes ulydighet har de mange blevne syndere (Paulus epistel til romerne).
Bibelsk motiv: Jesu fødsel og tilbedelse. Dansk bibelMaleri 17: Kvinne som underviser 2 barn. Maleri 18:
Vitenskapelig motiv; Tycho
tekst; Profeten Esaias, kap.2, vers 6. (Bildetekst og motiv er beskåret). Maleri 19:
Brahe. Dansk tekst; "Tycho Brahe, fød udi Knudstorp den 14.desember 1546 død udi Prague den 24 october 1601.
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Fig.41. Demonterte veggmalerier, Dalen gård.
Maleri 20: Utdrivelsen fra paradiset. dansk bibeltekst; "Og han drev mennesket ud --" (1.Mosebok, kap.3, vers 24).
Maleri 21: Bibelsk motiv; profet. Dansk bibeltekst (beskåret tekst); "Og du Bethlehem, Efrata,
som er liten til å være blant Judas tusener --" (Profeten Mika, kap.5, vers 1).
Maleri 22: Vitenskapelig motiv; Mann som underviser i astronomi (?).
Maleri 23: Bibelsk motiv; Barnemordet i Betlehem. Dansk bibeltekst; Matheus evangeliet kap.2, vers 16.
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Maleri 28
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Maleri 27

Maleri 30

Maleri 31

må

Fig. 42. Demonterte veggmalerier, Dalen gård.
Maleri 24: Bibelsk motiv; Ramaskriket.
Dansk bibeltekst; "Udi Rama blev hørt en røst ---" (Profeten Jeremias, kap.31, vers 15).
Maleri 25: Vitenskapelig tema; Undervisning i astronomi (?).
Maleri 26: Vitenskapelig motiv; 2 menn og matematiske instrumenter. (Malt på trekantet plate).
Maleri 27: Barn som blåser såpebobler. (Malt på trekantet plate).

Fig. 43a. Demonterte veggmalerier, Dalen gård. Skriftplater. Det var i følge Yderstad ca 10 slike skriftplater
oppbevart på Dalen gård i 1934 (Yderstad, bind 5 : 71).
Maleri 28: Hyldest til vitenskapen. Maleri 29: Oppfordring om å beskue stjernene.
Maleri 30: Det Kopernikanske system fortsetter.
Maleri 31: Det Kopernikanske system. Avslutning (?)
Av tekniske årsaker har det ikke latt seg gjøre å gjengi skriftplaten "Det Kopernikanske system".
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I Øverlands gård på Eriksennesset var
det i et av rommene i 1. etasje figurmalinger
som opptok hele veggflaten. Det skulle være
snakk om merkantile figurer som Merkur,
Poseidon og lignende. Disse maleriene skal i
følge grosserer Øverland som eide huset i
mellomkrigstiden være bevart bak senere
tapeter eller paneler. (Yderstad, bind 8: 106'1 07).
På Christiefamiliens landsted Ødegården
var det i hovedbygningens 2.etg. et stort rom
som var dekket med gamle malte tapeter. Da
gården ble solgt til gårdbruker Mork under
1.verdenskrig ble disse malte tapeter fjernet.
Tapetet hadde i følge beskrivelse fra den forrige eier, Stabell, et landskapsmotiv med trær,
folk og dyr. Tapetet skal imidlertid ha vært slitt
og defekt da det ble fjernet.

Veggmaleriene i Dalen gård
r ema: Maleriene har noen for denne tiden
uvanlige tema. De omhandler motiver hentet
fra religion, etikk, vitenskap og kunst. (Hauglid 1951:293-294). Temaene kan deles inn i
bibelske motiver, almenmenneskelige laster
og dyder, scenen fra vitenskap og undervisning, astronomiske motiver, samt
motiver fra engelsk diktning. (Yderstad 1934).
Mesteparten av de bibelske motiver er hentet fra det gamle testamentet. På
disse tavlene er følgende tema fremstilt: Kong Salomos tempel, Edens have,
Kong David med harpen, utdrivelsen fra paradiset, Eva skapes av Adams ribben, gammeltestamentlige profeter som profeterer om Kristus (bl.a. Esaias,
Micha, Malachias og Jeremias). Blant de nytestamentlige motiver kan nevnes
Jesu fødsel og Barnemordet i Betlehem. (Yderstad 1934).
Noen tavler tar for seg almenmenneskelige laster og dyder som barmhjertighet, gjerrighet, laster og dyder. Hauglid 1951:295). Noen tavler forestiller visstnok også frimurere som gir gaver med underskriften; "All mankind is dear to
us". Noen tavler er malte skrifttavler med moralske læresetninger på engelsk.
(Yderstad 1934).
Den norske frimurerorden ble konfrontert med Yderstads teori om at noen av
tavlene inneholder frimurermotiver. Frimurerordenens historiograf Kr. ThorFig. 43b. Demonterte
veggmalerier, Dalen gård.
Skriftplate.
Gjennomgang av de astrologiske stjernebildene.
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bjørnsen drøfter denne teorien i en artikkel • "Meddelelser fra den Den Norske
Frimurerorden" nr 2 1961, og konkluderer med følgende: "Det var daværende
rektor 0. Yderstad som i en artikkel i 1934 antydet at maleriene kunne ha noe
med frimureriet å gjøre. Uten nærmere kommentar skrev han at et bilde med
påskriften "All mankind is dear to us" skulle forestille frimurere som skjenker
gaver. Det er intet holdepunkt for en slik forståelse. Det ser nærmest ut som noen
høyættede menn får foretrede for en fyrste - en går og en kommer. Kanskje foregår det en ordensutdeling eller noe lignende. Bare det store antall kvinner som er
til stede utelukker at det er noe frimurersk som finner sted." (Per Todal 1978:6).
I følge Per Todal, som har skrevet om Frimurerbevegelsens historie i
Kristiansund, har man kunnet fastslå at 10-12 av de engelske og skotske kjøpmenn som slo seg ned i Kristiansund i siste havldel av 1700-tallet var frimurere. Men man har ikke funnet noe bevis på at de har vært med i frimurerisk arbeid
i Kristiansund. (Todal 1978:6).
Vi finner også astronomiske motiver, blant annet et bilde av en eldre stjernekikker som i følge inskripsjonen skal forestille Tycho Brahe. De astronomiske
motivene er supplert med engelske vers som blant annet tar for seg "The
Copernican System of The World". Mange av maleriene røper således en vitenskapelig interesse hos den som har fått maleriene malt. (Hauglid 1951:293294). På andre tavler er det studerende med passer, vinkelhake, globus, planetarier osv. (Yderstad 1934).
Andre tavler fremstiller barn som blir undervist i matematikk og astronomi.
(Yderstad 1934).
Andre bilder fremstiller årstidene på en allegorisk måte: Sommeren med par
spaserende i parken, jorden og frodige trær. Vinteren symbolisert med islagt
fjord, nakne trær og skøyteløpere. Årstidmotivene er supplert med dyrekretsens
tegn og allegoriske engler. (Hauglid 1951:295)
Noen tavler har motiver fra britisk litteratur. I Kristiansunds historie er tekst
på en av disse litterære tavler feilaktig kreditert den lærde Dr. Arbuthnot. (16671735) (Hauglid 1951:295). I realiteten dreier det seg om et dikt med tittelen "An
Epistle to Doctor Arbuthnot" som er forfattet av Alexander Pope, 1700-tallets
fremste dikter i England. Pope var venn av den skotske lege og forfatter
Arbuthnot. (Personlig medd.: Sverre J. Svendsen).
De øvrige bilder er av moralsk og religiøst innhold, supplert med norske
bibeltekster. Noen har scener fra det gamle testamente.
Det er mulig at motivene er valgt ut av Miln selv med utgangspunkt i allegoriske handbøker. (Hauglid 1951:300).
Malermåte: Hauglid kommer med følgende vurdering av dekorasjonenes
malermåte: Alle maleriene er malt av en dyktig mester. De er malt med bred
pensel i impresjonisk stil. Stilen er helt anderledes enn i datidens norske maleri.
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Menneskeskikkelsene har også fått en spesiellt karakter med lange hopper og
små hoder. Det blir også skapt en spesiell stemning med draperier og mystisk
lys. (Hauglid 1951:300). Det er malt med oljemaling, trolig linoljemaling, på
underlag av trepanel (personlig medd.: Jon Brænne).
Hauglid mener at ikke alle maleriene er like vellykket, men klarer ikke å påvise noe brudd på stil. Han mener årsaken kan være at noen av maleriene kan være
malt av en medhjelper. (Hauglid 1951:300).
Malerikonservator Jon Brænne fra NIKU var på befaring til Dalen gård høsten
1994 for å foreta en nærmere undersøkelse av veggmaleriene. Etter å ha studert
maleteknikken mener han at bildene kan ha blitt malt av 2-3 ulike kunstnere.
Yderstad mener av veggmaleriene sikkert kan tidfestes til 1780-tallet, det tiår
da Walter Miln slo seg ned i Kristiansund. (Yderstad 1934). Det er usikkert om
denne vurdering bygger på sikker kunsthistorisk viten, eller om den er et utslag
av et ønske om at disse dekorasjonene skal være bestilt av nevnte skotske kjøpmann. Dette stemmer nogenlunde overens med malerikonservator Jon B rænnes
vurderinger. Han mener maleriene kan være fra siste del av 1700-tallet, eller tidlig 1800-tallet. (Personlig medd.: Jon Brænne).
Teknisk konstruksjon: Dekorasjonene er malt direkte på panelfyllinger og er
omtrent en meter høye. (Hauglid 1951:293). På loftet finner man dessuten en
dør hvor det i nedre fylling er malt et protrett av Isaac Barrow (1633-1677), en
engelsk teolog og matematiker som var Newtons lærer. (Hauglid 1951:293).

Kunstner: Til tross for den påståtte unorske malermåte og de engelske inskripsjoner mener Hauglid likevel at kunstneren må være norsk. Han bygger dette på
iaktagelser av at den samme impresjonistiske og skissemessige stil, de samme
lange figurer og små hoder, draperier og mystriske lys i kirkekunst i NordNorge
(altertavler i Velfjord, Flakstad, Kvefjord, Nesna, Kjerringøy og herøy kirker).
Disse altertavlene er fra 1760-tallet. Den samme malermåten er også representert i Røros kirke. (Hauglid 1951:300)
Yderstad hevder at veggmalerienes koloritt og komposisjon er beslektet med
J.J.C. Michaelsens malermåte. Trondheimsmaleren Michaelsen dro i 1781 til
Surnadal hvor han malte veggmalerier på Ranes gård. Han dro derfra til
Kristiansund hvor han utførte veggmalerier i den senere Knudtzongården på
Kirklandet (brant aprildagene 1940). (Yderstad 1934). Rent tidsmessig er det
ikke usannsynlig at han samtidig har laget veggmaleriene i Dalen gård som
antakelig som nevnt opprinnelig har vært laget for kjøpmann Miln. Miln kom til
Kristiansund i 1770 og hadde i 1781 allerede etablert seg ved Sørsundet.
Hauglid mener derimot at maleriene neppe er utført av noen de kunstnere
som har utført de andre arbeider i Kristiansund, heller ikke av Michaelsen. Etter
hans syn malte Michael sen i en helt annen stil. (Hauglid 1951:300). Malerikon140

servator Brænne sier seg enig med Hauglid i hans vurdering av hvem som kan
ha malt veggmaleriene (Personlig medd.: Jon Brænne).

Opprinnelig plassering: Flere av de bemalte feltene bærer preg av at de opprinnelig har stått i værelser med skråtak. Noen av tavlene/feltene, de som forestiller sommer og vinter, er bemalt på begge sider. Dette tyder på at de kan ha
stått som del i en enkel skillevegg. (Hauglid 1951:294).
I frimurerrommene på 1700-tallet var det ofte halvåpne vegger mellom de
enkelte rommene. Bildene kan ha dannet en slik skillevegg, med gitterverk
over. Dette kan forklare hvorfor noen av platene er malt på begge sider.
(Personlig medd.: Jon Brænne).
I følge Hauglid må disse maleriene tidligere ha vært plassert i en av Milns
bygninger ved Sørsundet, nærmere bestemt i en bygning omtalt som "en astronomisk Bygning". Da Nicolay H. Knudtzon overtok Milns eiendommer på auksjonen i 1807, overtok han disse maleriene også og flyttet dem senere til sitt
landsted i Knudtzondalen. (Hauglid 1951:300).
Yderstad finner det overveiende sannsynlig at veggmaleriene opprinnelig har
stått i "den gamle Miln gård" ved Sørsundet. Han bygger den antakelse på det
forhold at maleriene har inskripsjoner på engelsk og dansk og at maleriene stilhistorisk sikkert kan tidfestes til ca 1780. (Yderstad 1935)
Hvilken av Milns bygninger har så veggmaleriene vært plassert i? I følge
Yderstads vurderinger er maleriene så mange at alle neppe har fått plass i Milns
gamle vånebygning. Som nevnt er flere av maleriene bemalt på begge sider, noe
som tilsier at de har vært plassert i en enkelt skillevegg. Ut fra den gitt bredde på
Dalens hovedbygning må minst det ene av disse rom ha vært så smalt at det er
usannsynlig at Miln har bekostet så ekslusive malerier på så små og midre herskapelige rom. Yderstad mener det er sannsynlig at maleriene har hørt hjemme
i et religiøst/etisk kulthus. Han antar at det kan være en mulig sammenheng
mellom maleriene, deres idemessige innhold og de merkverdige bygninger
"tempeltur" og "astronomisk bygning" som er nevnt i skatteprotokollen av
1802. Kanskje hadde de britiske innvandrede kjøpmenn Milns hjem som møtested hvor de holdt andakter (eller andre religiøse/etiske samlinger). (Yderstad
1935).
Nåværende plassering: Ennå på 1930-tallet var 24 av maleriene montert på
veggen i to rom i 2.etasje i hovudbygningen. (Yderstad 1934). 15 av de 32 dekorasjonene er i dag plassert i en sal i hovedbygningens 2.etg. Resten er lagret
annet sted i huset. Opprinnelig har det vært flere enn 32 dekorasjoner, blant
annet 5 teksttavler i tillegg til de 5 som er bevart i dag. (Yderstad bind 5:71).
Veggmaleriene er plassert oventil på veggene. I følge Hauglid var kanskje hele
salen dekorert med slike veggmaleri før den ble oppdelt. Motivene synes å være
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tilfeldig plassert rundt om i rommet (Hauglid 1951:293). I følge Yderstad var
også noen få av maleriene plassert i de nedre veggfelt. (Yderstad bind 3:134).

Kulturelt miljø: Veggmaleriene motiver peker hen mot det engelske invandrermiljøet i Kristiansund. Den engelske kultur var den gang preget av fremgang
innen filosofi, matematikk og kulturvitenskap. Noe av dette brakte de engelske
innflytterne med seg, blant annet kom deres kunnskaper i landbruksvitenskap
godt med i oppbyggingen av jordbruket i Kristiansund. (Hauglid 1951:297)
Det er ikke usannsynlig å tenke seg at motivene har vært valgt ut av byggherren, Walter Miln. I så fall vitner dette om at han var et typisk barn av opplysningstiden med stor interesse for vitenskap og filosofi. Ut fra veggmalerienes
motivvalg har det vært sp ekulert over om Milns hjem har vært arnested for religiøs, etisk kultus i retning av frimureri. (Hauglid 1951:298).
En annen ting som knyttet disse maleriene til det britiske innvandrermiljøet
generelt og Gilroy og Miln spesielt var at denne grupperingen skilt seg ut fra de
fastboende nordmenn hva angår livssyn. Denne forskjellighet virket nok provoserende på det norske samfunn, og det gikk så langt at det kom klage på britene
fra biskop Nannestad i den norske kirke. Britene ble beskyldt for å være gudløse, personene G. og M. ble nevnt spesielt. Dersom det med personene G. og M.
mentes Gilroy og Miln, kan dette kaste nytt lys over malerienes uortodokse
blanding av religion, vitenskap og litteratur. Det er også sannsynlig at maleriene er malt av en engelskmann. (Personlig medd.: Jon Brænne).
LÅVEN
Den såkalte "låven" på Dalen gård kan kortfattet beskrives på følgende måte:
Driftsbygningens førsteetasje er av dobbel natursteinsmur og inneholdt opprinnelig fjøs, stall og do. Andre etasjen var i stavlinekonstruksjon og har i hovedsak fungert som låve, unntatt en mindre del som var avdelt til snekkerverksted.
Snekkerverkstedet, med alt det verktøy som hørte med på en gård, står fortsatt
urørt. (Gjertsen 1985:5). (Se fig. 44).
Med utgangspunkt i branntakster og notater fra tidligere eiere skal vi se hvordan denne låven har utviklet seg frem til den form den har i dag.
I følge Jon Glærum skal låven ha blitt bygd av kjøpmann Walter Miln så tidlig som ca 1770. (Glærum 1972:2). Låven er første gang nevnt i branntakstprotokoll for perioden 1787-1795. Her står den beskrevet som "Et Fæehus, øverst i
Vaagen, 2 Etagier høit, første Etagie af Grund muur og anden Etagie af
Stavværk. Taget tækket med rød Pandesteen. 20 Riksdaler". Det nevnes videre
at Walter Miln var eier fra 1791, før den tid Jonas Nideros." (Branntakstpro142

tokoll for 1787-1795: takst
nr. 119). Etter å ha lest denne
taksten sitter vi gjen med en
noe annen oppfatning om
låvens byggherre. Låven ser
ut til å være bygd av Jon
Nideros, ikke Walter Miln,
men byggeåret kan godt være
korrekt.
I neste branntakst, fra perioden 1808-1814 ( første takst
etter at Knudtzon overtok
Fig.44. Låven på Dalen gård. Foto: Christ
Dalen gård) er låven beskreAllan Sylthe, Fylkeskonservatoren.
vet på følgende måte: "Et
Fæehuus i Øvre Vaagen af
Muur og Stavværk, 1 Etagie høi af Grundmuur, 1 Dito af Stav Værk; bordklædd,
umalet og tæglhengt - 22 Alen lang og 6 Alen dyb. (13,9 x 3,8)" (Branntakstprotokoll for 1808-1814:81). I denne taksten for vi for første gang vite noe om
fasadens overflate og størrelse. Den er bordkledd men umalt og er dessuten en langt
mindre bygning enn dagens låve (13,9m x 3,8 meter, mot dagens 35 m x 10,4 m.
I en artikkel fra 1959 skriver Yderstad at låven er fra "salig Søren Knudtzons
tid". (Yderstad 1959:256). Dette kan evt. bety at låven fikk sin nåværende
utstrekning og hovedform i denne tid. Med Søren Knudtzons tid må menes
perioden fra 1814 (da Nicolay H. Knudtzon flyttet til Trondheim) til 1846 (da
eiendommen ble solgt til Hans Dahl). Søren Knudtzon, Nicolays sønn holdt
mye til på Dalen i denne perioden. Vi skal ut fra branntakstene undersøke om
låven i hovedtrekk virkelig fikk sin nåværende form i Søren Knudtzons tid,
(1814-1845).
Den første branntakst fra. "salig Søren Knudtzons tid" er branntaksten fra
1819. Her er det gitt en noe mer detaljert beskrivelse av låven: "Høe- og kornlade af Stavværk hvorunder muret Fæehus og Hestestall af Graasteen. Med fornøden Indredning, hvori 4 Fag Kittvinduer, utvendig Bordkledd og teglhengt.
300 Spd". (Branntakstprotokoll for 1819:takst nr. 324). Ut fra taksten får vi vite
mer om bygningens funksjon og dermed hvilken type jordbruk som ble drevet
på Dalen gård. Ved siden av fjøs rommet den ogå stall samt høy og kornlåve.
Siden låven i forrige takst bare er benevnt som "Fæehus", kan dette tyde på at
gårdens driftsgrunnlag er utvidet til kornproduksjon etter at Søren og William
Knudtzon overtok ansvaret for driften. Vi får dessuten vite at bygningen har 4
vinduer.
I neste branntakst fra den tid Søren Knudtzon hadde hånd om Dalen lyder
beskrivelsen som følger: "Fæehuus og Stald af Grundmur, 1 Etage med Høilade
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ovenover ligeledes 1 Etage af Stavværk med Bord- og Stentag, 57 Alen lang, 16
Alen dyb, 8 Alen høi hvori 4 Fag Vinduer. 300 Spesiedaler."
(Branntakstprotokoll for 1827-1837 : 45). Her får vi igjen en størrelsesangivelse, noe som forrige takst mangler. Størrelsen har økt dramatisk siden nest forrige takst. Låven har nå fått en størrelse og ytre utforming som nogenlunde stemmer med dagens. Taksten er imidlertid uendret siden forrige takst (i 1819). Det
ser dermed ut som om den store ombygging og utvidelse av låve skjedde i perioden 1814 - 1819, det vil si i den første femårsperiode av "salig Søren Knudtzons tid". Yderstad har dermed sine ord i behold. Det er imidlertid uklart om det
er snakk om en ombygging eller nybygg. Tidligere tiders gjennnomførte gjenbruksfilosofi (tvunget gjennom av knapp tilgang på trevirke ute ved kysten) gjør
det mest sannsynlig at vi står ovenfor en ombygging av det beskjedne "Fæehus"
som Jonas Nideros i sin tid lot oppføre. .
I den siste branntakst fra Søren Knudtzons periode, holdt 9.september 1837
fremstår låven i følgende skikkelse: "Koehus og Stald af Graasteen, en etagie høi,
med Høilade over, 57 Alen lang, 16 Alen dyb, 8 Alen høi, (36,0x10,1x5,0) hvori
4 Fag Vinduer. 400 Spd (Branntakstprotokoll 1837-1842 : 37B). Beskrivelsen tilsier ingen konkrete bygningsmessige endringer i forhold til forrige takst. Verdien
har imidlertid økt fra 300 til 400 Spesiedaler. Dette kan forklares med at bygningen siden sist har gjennomgått en vedlikeholdsmessig utbetring.
Hans Dahl overtar Dalen gård i juli 1846. Han strevde som kjent med økonomiske problemer, og vi skal undersøke om dette satte preg på låvens tilstand i
hans eiertid. Allerede 2 måneder etter at Hans Dahl overtok ble det avholdt ny
branntakst (17.september 1846) med følgende beskrivelse:
"b. Fæehuus med ladebygning, 38 Alen i Afstand fra Litra A, 57 Alen lang, 16
Alen bred, 8 1/2 Alen høi xxxx 2 Etager xxx xxx xxx 5 Rum, 4 Vinduer, 7 Dører,
1 Trappegang. - Hvorav første Etage er af Graastensmur med kalkslagne Yddervægger og 2.den Etage af Stavværk med malede Yddervægge af Træ og steentægt Tag. Afstanden fra xxx xxx er over 75 Alen - hvoraf første Etage er af
Graasteensmuur blev taxeret for 1300 Spd. Anden Etage af Stavværk blev taxeret for 500 Spd. " (Branntakstprotokoll for 1846-1848:63B). Denne tekst inneholder ny type informasjon; fjøsmuren er "kalkslått" (kalket) og vi får dessuten
vite at låven har 5 rom, 7 dører og en trapp. Dessuten er den bordkledde 2.etasjen nå omtalt som malt, og huset må derved ha fått et mer velstelt preg.
Verdiangivelsen vidner også om standardheving siden 1837; verdien er mer enn
firedoblet til 1800 Spesiedaler. Det er uklart om denne utbedringen har skjedd
mens Knudtzonfamiline ennå eide Dalen gård, eller etter at Dahl overtok.
Dersom utbedringen skjedde i Dahls regi, var disse kanskje noe av årsaken til at
han fikk økonomiske problemer.
Hans Dahl måtte i 1854 selge til Aune, som allerede i 1855 solgte videre til
Jon Glærum. I den første branntakst etter at Glærumfamilien overtok beskrives
144

låven på følgende måte: "b. Fæhuus og Ladebygning, 38 1/2 alen fra litr. a, 57
alen lang, 16 alen bred, 18 1/2 alen høi, 2 Etager uden ildsted, underste Etage af
Graastensmur med kalkslagne Vægge ind- og udvendig, 5 Rum, 2 Etage er af
Stavværk med malede Træydervægge og Steenlagt Tag og har 1 Rum, 7 Vinduer, 8 Døre, 3 Trappe. Taxt 1300 Spd. Muur- og naglefaste Indretninger Taxt
500 Spd" (Branntakstprotokoll for 1856-1862 : 27). Verdiangivelsen er uendret
fra forrige takst, men det er imidlertid foretatt visse bygningsmessige endringer. Låven har i forhold til forrige takst fått 3 nye vinduer og 2 nye trapper.
Dessuten er det oppgitt at låven har 8 dører. Ellers virker det som om taksten
inneholder en feil angivelse av høyden som er satt til 18,5 alen. I neste takst er
høyden satt til 5 meter, det vil si ca 8,5 alen noe som også var angitt høyde i forutgående takster. Ved en skrivefeil må det derfor være føyd til et 1-tall.
Den neste branntakst i den tid Jon Glærum satt som eier av Dalen gård ble
holdt 12.November 1880. Låven har da denne utforming: "b. Fjøs - litr. b i do 18,5 i Øst for litr. a, paa 1 Etage af Stavværk, foruden Kjælderetagen, der er af
grundmur med kalkslagne Vægge, bordklæd, malet, med stenlagt Tag, 37 m
lang, 10,4 m bred, 5 m høi, indeholdende i det hele 10 Rum, 7 Døre, 5 Vinduer
og 2 Trappe. Selve Bygningen; 3000 Spd, Kjælderetagen 3000 Spd." (Branntakstprotokoll for 1863-1887:237). Siden forrige branntakst har kronen avløst
spesiedaleren som myntenhet. I spesiedaler skulle tilsvare 4 kroner. I forhold til
denne kurs har verdien gått lite grann ned i den nye branntaksten. Dette skulle
tilsi at det i hvert fall ikke kunne ha skjedd de helt store utbedringer eller endinger. Imidlertid er antall vinduer redusert fra 7 til 5, antall dører fra 8 til 7 og antall
trapper fra 2 til 1. Det har imidlertid funnet sted en dramatisk endring; antall rom
er nesten fordoblet til 10.
Peder Glærum overtok dalen gård i 1883. Den første branntakst i hans periode ble holdt 03.02.1892, med følgende beskrivelse av låven: "b. Fjøsbygning,
Ltr.b i do, 18,5 meter fra Ltr.a, på 1 Etage af Stavværk, foruden Kjælderen, der
er af Grundrnur med udpussede Vægge, bordklædt, malet, stentækket, 37 m.
lang, 10,4 m. bred, 5 m. høj, indeholdende 10 Rum, 7 Døre, 5 Vinduer, 1 Trap
og 1 Kjørebro. Selve Bygningen 3000 Kroner, Kjældermuren 3000 Kroner"
(Branntakstprotokoll 1892:217). Denne takst innebærer kun meget beskjedne
endringer. Antall trapper er redusert fra 2 til 1 . Til gjengeld har man bygd en kjørebro, noe som lettet innkjøringen av høy.
Den neste branntakst i Peder Glærums tid ble holdt 30.11.1903 og låven hadde da denne utforming: "b. Fjøsbygning, litra B i do, 18,5 m i øst for a, paa 1 Etagie, af stavværk foruden Kjelder, der er af grundmur med udpussede vægge,
bordklædt, malet, tækket med Krumsten, 37 m lang, 10,4 m bred, 5 m. høy, inneholdende i alt 10 rum, 7 døre, 5 vinduer, 1 trap og 1 kjørebro. Bygningen 5000
kroner, (Mændene fandt den forrige takst altfor lav. Eieren var ikke tilstede
under f. f.). Kjælderen 3000 Kroner. (Branntakstprotokoll 1903:89) Den eneste
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bygningsmessige endring i forhold til teksten i forrige branntakst er at det er
sagt at taket er tekket med "krumsten". Kan dette bety at taket tidligere har vært
tekket med flat beverhalestein (som hovedbygningen), eller har man først nå gitt
en mer presis beskrivelse av steintypen.
I 1914 ble det foretatt en omfattende reparasjon av låven. Det ble da blant
annet foretatt en reparasjon og forsterkende ombygging av etasjeskillet over
fjøset. Mellom båsene var det støtter som bar oppe de kraftige bjelkene i etasjeskillet. Støttene hadde begynt å svikte under vekten av de store høymengdene.
Det ble derfor lagt inn en ny forsterkende jernbjelke under etasjeskillet.
(Glærum 1972:2).
Samtidig ble det også foretatt en ombygging av hovedtaket. Dette var tidligere utformet med brutte gavler (avvalmet tak ?). Dette taket ble fjernet, og ble
ersattet av nytt saltak. Det ble lagt nye 5"x7" takåser, taktro og takpapp. Den
søndre takflate ble tekket med rød uglassert enkeltkrum pannestein av tegl,
mens man nøydde seg med bølgeblikktekking mot nord. Disse bølgeblikkplatene ble skiftet ut rundt 1960. (Glærum 1972:2).
Samtidig med disse bygningsmessige utbedringene ble det også montert høyheis som gjorde det mulig å transportere høyet til det ønskede sted på låven etter
skinner i taket. (Glærum 1972:2). Samtidig med montering av høyheis ble taket
ombygd fra valmtak til saltak, dette for å gjøre det mulig for høyheisen å nå helt
til begge endene av huset. (Personlig medd.: Per Glærum).
Peder Glærums sønn, Jon Glærum overtok Dalen gård i 1921. Like etter,
29.10.1921, ble det holdt ny branntakst som gjenspeiler de ovenfor beskrevne
utbedringer: "Litra B Fjøsbygning - litra B i forrige forretning - 18,5 m. i øst for
litra A paa 2 etager, opført av: 1 etage graastensmur med utpussede vægge, 2.
etage av stavværk, bordklædt, malet, tækket med bølgeblikk og taksten, vestre
væg kledt med bølgeblik, 37 m. lang, 10,4 m. bred, 5 m. høy, indeholdende i alt
10 rum, 7 døre, 5 vinduer, 1 trap, 1 kjørebro, 24 spiltaug, vandinntak med 2 kraner, elektriske ledninger til 2 lamper, 1 høiheiseindretning. Bygningen; 19.200
kroner, kjørebro, vandinntak, heiseindretning, elektriske ledninger; 1700 kroner. (Branntakstprotokoll 1921:391B)." Foruten de ovenfor beskrevne endringer ser vi at låven siden siste takst også er blitt forsynt med en del nymotens
utstyr; spilltrau, innlagt vann og elektrisitet. I overensstemmelse med denne
standardheving er verdien mer enn fordoblet fra 8000 kroner til 20.900 kroner.
Fjøset er påbygd mot vest, noe som trolig skjedde i siste halvdel av 1800-tallet. Fjøsinnredningen er i dag fjernet og rommet brukes til lager. (Gjertsen
1985:5).
Inntil låven har man mot vest moderne melkebod av støpt mur. Mot øst har
man bygd til en garasje. (Gjertsen 1985:5)
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HØNSEHUS OG LEKESTUE
Denne bygningen er plassert mellom
våningshuset og låven. Husets alder er
uviss, men det er avmerket på kart i 1885.
Det har samme utseende i dag som på fotografi fra 1910. Gitterdekoren over inngangsdøren og lenger oppe i gavlen stammer fra den gamle kirken som hadde slikt
gitter blant annet på toppen av benkevangene. (se Ranheimsæters akvarell). (Gjertsen
1985 : 5). (Se fig. 45).
HAVESTUE

Fig.45. Lekestuen på Dalen gård.
Foto: Christ Allan Sylthe,
Fylkeskonservatoren.

Like vest for våningshuset lå det tidligere en havestue.
Havestuen er første gang nevnt i branntakstsammenheng i takst datert
29.10.1921, og har da følgende utforming: "Havestue, 11 meter vest for litra A
(Våningshuset), paa 1 etage, opført av stavværk, bordkledt, malet, tekket med
asfaltpap, 4,1 meter lang, 3 meter bred, 2,5 meter høy, indeholdende 1 rum, 4
vinduer, 1 dør, 1 trap. Takst kr. 700." (Branntakstprotokoll for 1921 : 393).
Dette huset ble blant annet brukt til innlosjering av slåttekarer.
Havestuen måtte ca 1966 vike for den nye veien vest for hovedbygningen.
MELKEKJELLER
Ble bygd av Walter Miln ca 1770.
Melkekjelleren er murt opp av naturstein
med hvelvet himling av teglstein. Over selve
melkekjelleren er det bygd en rullebod.
Rulleboden dekker også over et åpent rom
som delvis benyttes til tørkeplass for klær.
Melkekjelleren var i bruk helt til 1937. (Gjertsen 1985:3).
I søndre gavlvegg er det over inngangsdøren et buesegment-formet vindu ("lunettvindu") som er gjenbruk av et vindu fra den
gamle kirken i Kristiansund. Man kan se

Fig.46. Melkekjelleren på
Dalen gård. Foto: Christ Allan
Sylthe, Fylkeskonservatoren.
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samme type vindu på Ranheimsæters akvarell av den gamle kirkens interiør.
(Se fig. 46).
Melkekjelleren er første gang nevnt i branntakst i takst av 30.11.1903, og er
da beskrevet som: "Udhusbygning, nyt, medtages efter eierens forlangende, 4
meter nord for A, paa 1 etage foruden Kjelderen, der er af mur, af stavværk,
bordklædt, malet, tækket med skifer, 8 meter lang, 4 meter bred, 4 meter høi,
indeholdende i Kjelleren 2 rum, i første etage 3 rum, med i alt 5 vinduer, 4 dører
og 1 trap. Takst: Bygningen kr. 400, Kjelleren kr. 200. Til sammen kroner 600."
(Branntakstprotokoll for 1903 : 89).
I neste branntakst av 29.10.1921 er melkekjellerbygningen beskrevet på samme måte som i forrige takst, men verdien er økt til kr.2.200. (Branntakstprotokoll for 1921 : 393).
FRAUHUS
Det gamle frauhuset var
meget enkelt utformet og
bestod av et spontekket
tak lagt rett ned på murene. I 1914 ble det i følge
Glærum bygd et helt nytt
frauhus av stavverk (bindingsverk?). Dette nye
frauhuset var såpass stort
at det også kunne romme
vogner og redskaper. (GlæFig.47. Frauhuset på Dalen gård.
rum 1972 : 3). (Se fig. 47).
Foto: Christ Allan Sylthe, Fylkeskonservatoren.
Frauhuset er første gang
nevnt i branntakst holdt
3.2. 1892 og er da beskrevet som "Vognremisse og Giødselhus - nyt - medtaget
efter Eierens Ønske, paa 1 Etage, af Grundmuur, Stavværk, bordklædd, malet,
spontækket, 10,5 meter lang, 9,7 meter bred, 2,3 meter høy, indeholdende 1
Rum, 3 Døre." Takst 700 Kroner." (Branntakstprotokoll for 1892 : 217).
I neste takst, arrangert 30.11.1903 er frauhuset beskrevet på samme måte,
bortsett fra at det nå er beskrevet med 2 rom selv om de ytre mål er uendret. Også
den takserte verdi er den samme. Det er dessuten angitt at huset ligger 10 meter
øst for låven (Litra B). (Branntakstprotokoll for 1903 : 89).
I den påfølgende takst av 29.10.1921 er imidlertid huset beskrevet som
"Vognskur og Gjødselkjælder - Litra C i forrige taxt, 8,5 meter i øst for litra
paa 1 etage og kjælder, der sementpusset, oppført af stavværk, bordklædt,
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malet, tækket med krumsten og bølgeblik, 10, meter lang, 9,7 meter bred, 2,3
meter høy, inneholdende 2 rum og 3 døre. 1500 kroner." Siden forrige takst har
huset fått en litt annen materialbruk og plassering. Den takserte verdi er også
fordoblet, mens de ytre mål er nøyaktig de samme. Det er vanskelig å avgjøre
om det virkelig fant sted en flytting og ombygging i 1914 slik Glærum hevder,
eller om det bare er snakk om en ombygging og påkosting. Det at det er snakk
om 1,5 meters forskjell i avstandsangivelsen fra fjøs kan bero på unøyaktighet i
1903-taksten.
Frauhuset ble på folkemunne kalt "skithuset", mens eierne kaller det "frauskjulet" . Det er av naturlige årsaker plassert langt unna bolighuset, øst for låven.
Første etasje er av dobbel natursteinsmur, mens 2.etasj e er av bindingsverk. Før
det ble ordnet med offentlig renovasjon hadde bybøndene som oppgave å tømme byens utedoer. Latrineavfallet ble lagret i dette frauhuset før det ble brukt
som gjødsel. Man vet ikke sikkert hvor lenge det har vært frauhus på Dalen, men
det er ikke avmerket på 1885-kartet og må derfor være bygd etter den tid.
(Gjertsen 1985:5-6).
SMIE
Smia er bygd av bindingsverk, og har tak som er tekket med bølgeblikk. Både
essa og skorsteinen var på plass til like etter krigen da de ble fjernet.
Blåsebelgen er blitt tatt vare på. Av brannmessige årsaker er smia plassert lengst
unna bolighuset, lengst mot øst. (Gjertsen 19xx:6).
Smia er første gang beskrevet i branntakst den 29.10.1921, og har da følgende utforming: "Smedj e - 20 meter øst for litra C (frauhuset), paa 1 etage, oppført
af stavværk, bordklædt, malet, tækket med krumsten, 6,5 meter lang, 4 meter
bred, 2 meter høy, indeholdende 1 rum, 1 dør, 1 pibe med smedjesse. Takst:
Bygningen kr. 800, 1 pipe med smedjesse kr. 400, tilsammen kr.1200." (Branntakstprotokoll for 1921 : 393).
POSTLUDIUM.
Har denne vandring gjennom Dalen gårds bygninger brakt oss nærmere den
historiske virkelighet? Vi har fått et klarere bilde av historiens gang; av hvordan
Dalen gård opp gjennom tidene har utviklet seg. Men de sentrale spørsmål om
hovedbygningens- og malerienes opprinnelse er fremdeles ikke helt avklart.
La oss likevel oppsummere. Mye tyder på hovedbygningen tidligere har stått
på Milns eiendom nede ved Sørsundet. Huset ble imidlertid en del endret ved
gjenreisningen på Dalen gård. Blant annet fikk huset en annen bredde enn opp149

rinnelig, men lengden og plantypen var nogenlunde den samme. Veggmaleriene er malt av minst 2 ulike kunstnere. De veggmaleriene som har kristne motiver har opprinnelig trolig stått i den gamle kirken i Kristiansund, og ble
montert opp i Dalen gård på 1880-tallet. De andre veggmaleriene med blant
annet naturvitenskapelig og filosofisk innhold har høyst sannsynlig opprinnelig
vært plassert i Milns (tidligere Gilroys) eiendom ved Sørsundet. Flere av dem,
muligens alle, har trolig stått i den merkverdige bygning som ble benevnt som
"Et Tæmpeltur". I følge veggmalerienes tematiske innhold og byggherrens
( William Gordons) påviste interesse for astronomi, må denne bygningen ha
fungert som en kombinasjon av astronomisk observatorium og kultsted for filosofisk-religiøse funderinger. I såfall var dette "Tæmpelturet" landets eldste,
kjente astronomiske observatorium, i seg selv en sensasjon!
Et faktum står imidlertid klinkende klart. Dalen gård er et i byhistorisk sammenheng unikt kulturmiljø med hovedbygningen og dens samling av veggmalerier som selve "Kronen i juvelen". Disse veggmaleriene har meget høy verneverdi, selv i landssammenheng. Og selv om maleriene opprinnelig ikke har hørt
hjemme i akkurat denne bygningen (med dagens utforming) er det likevel en
sterkt historisk binding mellom hovedbygningen og veggmaleriene. Brorparten
av veggmaleriene har etter alt å dømme tilhørt den mann som etablerte løkkebruket Dalen; Walter Miln. Dessuten har de prydet Dalens hovedbygning i alle
fall siden 1880-tallet, noen av dem (de profane) muligens ennå lenger. Å rive
disse løs fra Dalen gård ville være en kulturhistorisk tragedie. Adskilt fra Dalen
og spredt for alle vinde ville de miste mye av sin kulturthistoriske verdi og historiefortellende kraft. De ville bli nedgradert til kuriøse antikviteter. Dette ville
innebære et kulturhistorisk tap Kristiansund by ikke ville kunne utstå å leve
med! Kjære huseiere, innsiktsfulle byråkrater, velmenende politikere, bevilgende myndigheter; det er fremdeles ikke for sent å berge Dalen gård og alle de
unike maleriene. La oss gjøre det! La oss i fellesskap finne frem til en løsning
der denne kulturhistoriske skatt kan formidles til et bredere publikum!
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151

GLIMT FRA AKTIVITETER/
BEGIVENHETER VED
NORDMØRE MUSEUM 1994/95

4

iN

Fra NKKMs årsmøte 3.-5. juni 1994

° <>

Fra åpningen av Hjelkrembrygga og utstillinga "En vandring gjennom et kystkulturlandskap. Gamle og nye bilder fra Vågen i Kristiansund," 6. mai 1994.

Norske kunst- og kulturhistoriske museers årsmøte 3.-5. juni 1994 samlet 180
museumsfolk. Nordmøre Museum var vertskap for møtet.

Fra adventstilstelning i Almskårstua, 3. desember 1994.
Hilde Bergfald og Ragnhild Bremnes underholder.
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"

Fra "Den store kystfesten" 19.6-24.6.94 omfattet mange
ulike arrangementer i Vågen-området.
Bildene er tatt fra kåringen av de beste bacalao-rettene i Milnbrygga.

Under "Den store kys tfesten" ble det arrangert geitbåttreff v/Milnbrygga.

•

f

.

,.,

: Pir. '1`
nJvr

Oswald Bae frakter klippfisk som skal videre til Spania via kystruta
til Stavanger og jakt "Anna" til Bilbao. Forsendelsen skjedde under
"Den store kys tfesten" og var et ledd i ICOMS arrangementer under
sitt årsmøte i Stavanger.
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NORDMØRE MUSEUMS
GJENSTANDSSAMLING
BLIKKENSLAGERUTSTILLINGA I HJELKREMBRYGGA

•

tene fikk museet flere gaver med blikkenslagerverktøy fra blikkenslagerne
Edvard Fladseth og blikkenslageren Arne T. Olsen (gave fra Dick Hestad,
Kristiansund). Museet har med dette fått samlet mye viktig informasjon om
blikkenslagerhåndverket.

Fra Blikkenslagerutstillinga i Hjelkrembrygga 1995.
I 1990 mottok Nordmøre Museum en del handverktøy og noen maskiner som
hadde tilhørt blikkenslager Petter Gjersvold i Fr. Nansens gt. 3 i Kristiansund.
Gaven ble gitt av Kjell og Per Gjersvold, Kristiansund. Verktøyet ble lagret på
museet til det i 1993 ble tatt fram, registrert og plassert i en utstilling om blikkenslagerhåndverket i Hj elkrembrygga. .
Museet ønsker med denne utstillinga å kaste lys over dette håndverket som
tidligere hadde stor betydning i Kristiansund. Under arbeidet med utstillinga,
fikk vi kontakt med flere blikkenslagere i Kristiansund. Gjennom disse kontak157
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ÅRSMELDING FOR
NORDMØRE MUSEUM 1994

b. Gjenvalg på Marit Aulstad og Ivar Løkvik som vararepresentanter til styret.
Enstemmig gjenvalgt.
c. Gjenvalg av Eivind Glærum. Enstemmig gjenvalgt.
cl. Valgkomit. Årsmøtet foreslo gjenvalg på den nåværende valgkomite:Tor
Pettersen og Johan Tømmervåg. Enstemmig gjenvalgt.
6. Kontingenten ble enstemmig vedtatt fastholdt på det nåværende beløp.

Styret for Nordmøre Museum har etter årsmøtet 1994 hatt følgende sammensetting:
- Valgt av årsmøtet for - Nordmøre museum: Hans Hammond Rossbach
(leder), Jarl Johannesen (nestleder), Jan SedsbØe og Stein Bach (styremedlemmer). Vararepresentanter: Marit Aulstad og Ivar Løkvik.
- Valgt av Kristiansund kOmmune: Else Leren. Vararepresentant: Fredrik
Aandahl.
- Valgt av Møre og Romsdal Fylkeskommune: Jarle Haga. Vararepresentant:
Dagfinn Ripnes.
Styret hadde i 1994 5 styremøter.
Medlemstall: Nordmøre Museum hadde i 1994 77 medlemmer. Styret
ønsker å få opp medlemsantallet samt å aktivisere medlemmene til fordel for
museet, men foreløpig er det ikke gjort noe konkret i denne sammenheng.
Årsmøtet:
Årsmøtet i Nordmøre Museum ble avholdt 24.03.94 kl. 1800 i Håndverkerens
lokaler. Det var møtt fram 14 personer til årsmøtet.
1. Årsmøtet ble åpnet av Jarl Johannessen. Jarl. Johannessen ble valgt til ordstyrer. Sverre Johan Svendsen ble valgt til referent.
2. Innkalling og dagsorden ble godkjent.
3. Årsmelding ble gjennomgått av bestyrer Sverre Johan Svendsen, som kom
med utfyllende kommentarer til enkelte poster. Årsmeldingen ble godkjent
uten tilføyelser. Årsmøtet ønsket allikevel å påpeke at medlemstallet var lavt
og at medlemskap var et såpass godt tilbud at det burde være lett å øke med1 emstallet.
4. Årsregnskapet ble gjennomgått av museets regnskapsfører Ole Lystad.
Regnskapet ble godkjent uten tilføyelser eller kommentarer.
5. Valg. Tor Pettersen fra valgkomiteen la fram valgkomiteens forslag:
a. Gjenvalg på Stein Bach og Jan Sedsbø som styrerepresentanter. Enstemmig
gjenvalgt.
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7. Innkomne forslag. Det var ingen innkomne forslag.

Ansatte ved Nordmøre Museum har vært:
Museumsdirektør/konservator: Sverre Johan Svendsen
Konservator: Marit Holme Mehlum.
Preparant/fotograf: Stein Bach.
Sekretær: Anita Paulsen.
Slippmester på Mellemværftet: Slippmestervikar Fredrik Aandahl
(t.o.m. 31.08.94) Douglas Wilmot (fra 08.08.94).
Regnskapsfører: Ole Lystad.
Vaskehjelp: Snefrid Bach.
Ekstrahjelp: Hilde Svensson og Ola Løvold.
Studentene Aksel Fiske og Anne Katrine Normann var engasjert til gjenstandsregistrering og intervjuarbeid i henholdsvis Brunsvikens Reperbane og
Milnbrygga/Klippfiskmuseet.
Håndverker Osvald Bae har vært engasjert på ulike prosjekter for museet.
100-årsjubileum: Nordmøre Museum fylte 100 år i 1994. Begivenheten ble
markert med ulike arrangement gjennom året. 7. mai var stiftelsesdagen for
museet, denne dagen ble den nye utstillingen i Hjelkrembrygga åpnet.
Jubileumsåret ble avsluttet med en mottakelse på Grand Hotell. Mange møtte
opp for å hilse jubilanten, det var hilsener og gaver fra kommuner, fylkeskommunen, museumskolleger og andre.
Hovedmarkeringen av 100-års jubileet var allikevel at Nordmøre Museum
var vertskap for Norske Kunst og Kulturhistoriske Museers årsmøte i juni. Over
180 museumsfolk fra hele landet var samlet i Kristiansund i 3 dager for å avholde årsmøte, avvikle et fagseminar om bykultur og delta i ekskursjoner i
Kristiansund og på Nordmøre. Et høydepunkt i arrangementet var samværet i
Milnbrygga fredag kveld med kaffe og portvin, en glimrende forestilling av
klippfiskballetten og prat og hygge til langt på kvelden. Festmiddagen på
Ringholmen lørdag kveld var også en uforglemmelig opplevelse. Ekskursjonene ble avviklet uten større komplikasjoner. All tilbakemelding går ut på en
særdeles vellykket årsmøteavvikling.
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Publikumsbesøk: Det totale besøket i 1994 for alle anlegg tilhørende
Nordmøre Museum var 5443 personer. Dette er omtrent det samme som i 1993
(5437). Ser vi på oppdelingen av besøket er det allikevel store endringer i
besøksmønsteret fra året i forveien. Vi finner det naturlig å forsøke å gi en nærmere forklaring på disse endringene samt å skissere noen av tiltakene som vil bli
iverksatt til 1995 sesongen.
1993
1994
Hovedbygget:
Enkeltbesøk
766
934
+ 168
Grupper
1134
491
- 643
Skoleklasser
382
464
+ 82
Mellemværftet:
1205
1035
- 170
Milnbrygga/klippfiskmuseet:
1703
1431
- 272
2
Woldbrygga:
247
41
- 6
Hjelkrembrygga:
777
+ 777
Brunsvikens reperbane:
70
+ 70
Sum:

5437 5443 + 6

Av dette oppsett ser vi at gruppebesøket har gått drastisk ned i 1994 i forhold
til 1993. Ellers ser vi at enkeltbesøket har gått opp på noen anlegg mens det viser
en svak nedgang på andre anlegg. I 1994 hadde vi dessuten både
Hjelkrembrygga og Brunsvikens reperbane åpen for publikum for første gang.
At gruppebesøket har gått så drastisk ned skyldes ene og alene at bare 4 cruiseskip anløp Kristiansund i løpet av sommersesongen 1994. Samarbeidet med
Kristiansund Reiselivslag om et omvisningstilbud til cruiseturister basert på
kystkultur (museumsbygget-Milnbrygga-Mellemværftet-klippfiskballetten) har
vært et populært tilbud. At besøkstallet for Milnbrygga og Mellemværftet ikke
har gått ned i samme grad som for hovedbygget tyder på at disse anlegg har hatt
en økning i antall enkeltbesøk i 1994 i forhold til 1993.
Det som "berger" besøktallet totalt er åpningen av Hjelkrembrygga for p ubl i kum. Ca. 600 av inngangene i Hjelkrembrygga var i forbindelse med arrangement i mai (åpning av "Rundt Vågen" utstillingen, utstilling av fotokonkurransen "Vågen 1994") og Kulturminnedagen 11. september.
I sommer ble det forsøkt med åpningstider i Hjelkrembrygga og Woldbrygga
tilsvarende åpningstidene på Milnbrygga. Dette forsøket har ikke vært vellykket. Tidligere har Woldbrygga vært åpen 2 timer om ettermiddagen, utvidet til
6 timer gikk besøket i Woldbrygga ned i forhold til 1993. Hjelkrembrygga hadde bare 177 besøkende i løpet av sommerens 3 måneder. Et slikt åpningstilbud
representerer relativt store kostnader i form av lønn til vaktpersonalet. I 1995 vil
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vi trolig erstatte kvantitet med kvalitet: dvs. minske omfanget av åpningstidene
for disse to anlegg, men sørge for mer aktivitet og flere tilbud i løpet av den tida
de er åpne.
Den svake nedgangen på Mellemværftet skyldes en svikt i guideopplegget.
Dette problemet ble synlig i løpet av sommersesongen og ble allerede da forsøkt
rettet på. Til neste sommer vil tilbudet være både annerledes og bedre.
Besøkstallene på Mellemværftet representerer som i tidligere år antall betalte
innganger. Med det åpne området og gjennomgangstrafikken på gangveien er
det opplagt at adskillige tusener som vanskelig lar seg tallfeste er innom verftet
i løpet av sommeren.

Tiltak for å bedre tilbudet til publikum:

Hovedbygget:
Hovedbygget er et attraktivt mål for alle turister som bor på campingplassen.
Den totale mangelen på parkeringsplasser foran bygget er et stadig tilbakevendende problem for oss i forhold til dette publikum. Fra juni til august stopper det
hver dag flere biler utenfor inngangen mens passasjerene ser fortvilt rundt etter
parkeringsmuligheter. A vise til parkering ved siden av svømmehallen er tydeligvis for de fleste utilfredsstillende; vi ser dem ikke igjen. Det er ikke til å skjule at vi er svært skuffet over at kommunen neglisjerte denne funksjonen totalt
den gangen veien til Atlanten videregående skole ble utbedret og "messeplassen" ble oppgradert til grusbane, selv om behovet den gang ble påpekt av museets bestyrer. At en parkeringsplass heller ikke lot seg gjennomføre i forbindelse
med reguleringen av adkomsten til eiendommene bak Dalen gård var også en
skuffelse; i den saken må vi gi uttrykk for en følelse av å ha blitt nærmest manipulert til å løse et kinkig problem for kommunen uten å få noe igjen for det. For
oss er det et uomtvistelig faktum at med lettvinte og nære parkeringsmuligheter
hadde besøkstallet for hovedbygget vært adskillig høyere.
Mellemværftet:
Kunnskapsformidlingen på Mellemværftet må få en større tyngde. Denne
delen av verftsaktiviteten må prioriteres høyere. Etterspørselen etter en slik funksjon i sommersesongen er voksende. Dels bør det være ulike former av en passiv
formidling (enkle skjermer, skilt m.m.) Dels må guidefunksjonen opprioriteres.
Det er ikke ønskelig å fylle deler av anlegget med utstillinger, men to tiltak
bør gjennomføres i forkant av 1995 sesongen: 1.) En kjerneutstilling om verftets historie og arbeidet på verftet må komme på plass. 2.) Enkle skjermer om
basisarbeidet ved et verft som kan settes opp når akkurat det arbeidet utføres på
et skip (bunnsmøring, driving, skifting av plank osv). Mellemværftet må også
gå videre i arbeidet med å få til et "servicesenter" for besøkende.
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Milnbrygga/klippfiskmuseet:
Det er allerede under planlegging omfattende endringer innenfor klippfiskmuseet: flere publikumstilbud, mer aktivitet i løpet av sommeren osv. Høsten
1994 ble bygging av gangbanen bak Milnbrygga igangsatt. Dette prosjektet
gjennomføres med støtte fra Norsk Kulturråd og med arbeidskraft gjennom
KAIA-ordningen. Dette tilbudet vil øke tilgjengeligheten i området rundt brygga og knytte Hjelkremkaia til Strandgata.
Norsk Kystkultursenter har planlagt en skilting ved inngangene til Vågenområdet som trolig vil gjøre det lettere å finne fram til anleggene rundt Vågen.
Besøkende har klaget over dårlig skilting, særlig til Klippfiskmuseet. At folk
har funnet fram allikevel vises ved at nedgangen i besøket på Klippfiskmuseet
er adskillig mindre enn nedgangen i gruppebesøk ved hovedbygget; altså har
flere enkeltbesøkende funnet veien til klippfiskmuseet.
Den store Kystfesten: Norsk Kystkultursenter arrangerer en ukelang kystfest i
slutten av juni (uke 25). Vi har stor tro på at denne festen vil være med på å synliggjøre museets anlegg på en svært så fordelaktig måte, og bidra til å øke besøkstallet for resten av sommersesongen.
Utstillingene: Følgende utstillinger har vært satt opp i løpet av 1994:
"Ryer" En vandreutstilling av gamle sjøryer (hvorav flere fra Nordmøre) og
moderne tekstilkunstnere som har vært inspirert av slike tradisjonelle tekstiler.
Utstillingen sto i Milnbrygga 09.01.94 - 30.01.94 og inngikk som en del av programmet til operafestuken. 150 besøkende var innom.
"Rundt Vågen" Den gamle utstillingen Rundt Vågen som sto i hovedbygget i
1986/87 ble tatt fram, utvidet og komplettert. Den ble satt opp i Hjelkrembrygga
som dermed ble åpnet for publikum for første gang siden museet overtok ansvaret for brygga på midten av 1980-tallet. Offisiell åpning 06.05.94. Denne
åpningen var et av merkedagene i museets 100-års jubileum.
" Vågen 1994" Norsk Kystkultursenter stilte ut alle deltakerbildene i fotokonkurransen "Vågen 1994". Prisutdelingen for konkurransen ble foretatt i
Hjelkrembrygga, med musikk og servering.
"Blikkenslager" Med utgangspunkt i verktøy etter blikkenslager Gjersvold
og blikkenslager Arne J. Olsen er det laget en utstilling i form av et rekonstruert
verksted i Hjelkrembrygga. Blikkenslager Edvard Fladseth har vært en uvurderlig rådgiver i dette arbeidet. Fladseth har også bidratt med verktøy og
demonstrasjonsgjenstander til museet. I tillegg til vanlige husholdningsprodukter, var blikkenslagere leverandører av emballasje til både klippfisk (blikkasser,
blikkbokser) og tran (blikktrantønner med futteral av tre).
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Undervisning: I hele 1994 har Marit Mehlum arbeidet med å bygge opp igjen
undervisningstilbudet ved museet. Særlig har hun arbeidet med å utvide og forbedre vårt tilbud om Fosnakulturen. Flere gjenstander som kan brukes i praktisk
demonstrasjon er anskaffet, samt en video som viser "steinalderliv" i praksis.
Dessuten har Mehlum laget et hefte om Fosnakulturen som gir en oversikt over
denne steinaldertradisjonen og resultatene av de siste års utrgravinger og analyser.
Samarbeidet med Allanengen skole med Vågen som nærmiljø ble avsluttet i
mai med en aktivitetsdag på Klippfiskmuseet i Milnbrygga. Elevene fikk prøve
seg på vasking av fisk, veiing og pakking av klippfisk, rensking av klippfiskberg
samt tjærebreiing av båter. Elevene viste en utrolig stor entusiasme for oppgaven. Vi hadde problemer med å begrense tempoet hos de som vasket saltfisk slik
at alle gruppene skulle få prøve seg. Dagen var svært vellykket og det er ønskelig å utvide tilbudet til en "pakke" som kan tilbys alle 6. klasser. En slik aktivitetsdag er imidlertid svært ressurskrevende, både i form av personell og penger.
Vi må både analysere erfaringene fra de siste års samarbeid med Allanengen
skole samt kartlegge omfanget av et slikt utvidet tilbud før vi kan gå ut med et
generelt tilbud.
DE ENKELTE MUSEUMSANLEGG
Klippfiskmuseet:Klippfiskmuseet fortsatte med hovedvekt på formidling av
anlegg og aktivitet.
Aktivitetsdagen med 6. klasse fra Allanengen ble en stor suksess. Elevene
vasket saltfisk; røytet, veide og pakket ferdig tørket klippfisk; pleide klippfiskberg og tjærebredde flere av museets båter. Været var strålende.
Kveldsforestillinger med klippfiskballetten for bussturister etter bestilling
fra turoperatørene. Vi har fått svært god respons på å bruke musikk og dans til å
formidle inntrykk fra klippfiskarbeidet.
Anne Katrine Normann arbeidet hele sommeren med registrering av gjenstander i Klippfiskmuseet. I alt 670 gjenstander ble registrert. Normann gjennomførte flere intervjuer av eldre klippfiskarbeidere i denne forbindelse.
Høsten 1994 ble bygging av gangbanen bak Milnbrygga igangsatt. Dette prosjektet gjennomføres med støtte fra Norsk Kulturråd og med arbeidskraft gjennom KAIA-ordningen. Dette tilbudet vil øke tilgjengeligheten i området rundt
brygga, knytte Hjelkremkaia til Strandgata, samt gjøre det lettere å lede besøkende grupper gjennom anlegget.
Woldbrygga: Paal Østerlie arbeidet en uke i Woldbrygga sammen med Ola
Nordvik fra Kvanne. 04.04. - 09.04.
Det ble produsert tønner til filmingen av Kristin Lavransdatter i Woldbrygga;
både bøkkerlærling P. Østerlie og direktør Sverre Johan Svendsen lagde tønner
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til fil men. Det ble laget tønner i ulik størrelse, med fasong og utførelse som middelalderens tønner hadde. Svendsen har sett seg lei på at rekvisitørene bruker
sildetønner med profilband (som først ble produsert i 1930-åra) som rekvisitter
i fil mer uansett tidsperiode som skildres. Han vurderer sterkt å utarbeide et lite
hefte om "Tønner og tidsrom" for rekvisitører.

Hjelkrembrygga: Den gamle utstillingen Rundt Vågen som sto i hovedbygget
i 1986/87 ble tatt fram, utvidet og kompletert. Den ble satt opp i Hjelkrembrygga som dermed ble åpnet for publikum for første gang siden museet overtok ansvaret for brygga på midten av 1980-tallet. Offisiell åpning 06.05.94.
Denne åpningen var et av merkedagene i museets 100-års jubileum.
Norsk Kystkultursenter stilte ut alle deltakerne i fotokonkurransen "Vågen
1994". Prisutdelingen for konkurransen ble foretatt i Hjelkrembrygga, med
musikk og servering.
Brunsvikens reperbane: Restaureringsarbeidet fortsatte. Taket ferdig restaurert på nordsiden. Mange meter med "reim" uttatt og erstattet. Skinnegangen
og gulvet løftet og istandsatt.
Gjenstandene og maskinene ryddet, ordnet og registrert av Aksel Fiske. I alt
200 gjenstander ble registrert.
Nasjonalt kystkultursenter i Vågen: Prosjektleder begynte i sitt engasjement
01.03.94. Prosjektlederen er Odd Williamsen og han har kontor på museets
hovedbygg. Den siste rest av museets byhistoriske utstilling måtte nedrigges for
å få plass til dette formål.
Kulturminneverndagen: Den nasjonale kulturminneverndagen ble arrangert
søndag 11.09. Museet hadde åpent og aktivitet i følgende anlegg: Milnbrygga,
Hjelkrembrygga, Woldbrygga, Mellemværftet og Brunsvikens reperbane. I alle
anlegg var det arransjert aktivitet og demonstrasjon. Besøkstall på alle anlegg
tilsammen var utrolige 700 personer!
Geitbåtmuseet i Halsa: Geitbåtmuseet ble offisielt stiftet. Dermed kunne
eiendomsretten Enge tresliperi overdras til stiftelsen. Museet har deltatt på styremøter og vært på feltarbeid flere ganger i løpet av året.
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Gjenstandssamlingen:
Tilvekstprotokollen viser 112 numre
for 1994. Flere av disse numre er fellesnumre for et større antall gjenstander. Det er kommet inn omtrent 200
gjenstander til museet i løpet av 1994.
Reketråleren M/S Svanen bygd i 1938
i Mjosundet ble unndratt kondemnering og overført til Nordmøre museum
i 1994. En brukergruppe er etablert i
båtens hjemkommune Aure og båten
vil bli liggende der.
Prosjektarbeid:
Sæterprosjektet:Museet har begynt
arbeidet med å dokumentere sæterdrift
i ulike deler av Nordmøre. Hensikten
er både å få analysert kildemateriale
fra 1930-åra som ligger på RiksFra åpningen av Geitbåtmuseet i
arkivet, samt å gjennomføre intervjuer
Halsa, 20. august 1995.
for å sikre den utdøende kunnskap om
Jon Godal holder åpningstalen.
sæterdrift og sæteranlegg. Vesentlig i
problemstillingen for prosjektet er en
sammenlikning av ytre og indre strøk av Nordmøre: Vi vil gjerne bruke sæterdriften for å kontrastere driftsformer i forhold til ressursgrunnlaget, årssyklus
m.m. Kan vi trekke grenser mellom en innenlands sæterform og en kystens
sæterform? Hvordan står driftsformen på Nordmøre i forhold til Lars Reintons
inndeling av sæterdriften i Norge? Vi har søkt støtte til prosjektet fra ulikt hold,
med vekslende hell. Prosjektet vil bli gjennomført uansett, men omfanget av
dokumentasjon og graden av analyse vil være avhengig av hvor mye ekstern
støtte vi kan få.
•

Bryggeseminar: Med utgangspunkt i et museumsnettverksseminar om kystens materielle kultur, har Nordmøre Museum arbeidet for å få i gang et seminar
om "brukshus ved sjøen". En adhoc arrangementskomite bestående av Sverre
Johan Svendsen, Christ Allan Sylthe og Helge Schelderup har fått bra respons fra
mange mulige foredragsholdere og har begynt å planlegge programmet. Dette er
tydeligvis et forsømt område, det er mange hvite flekker på kartet. I dag finnes
det ingen oversikt over denne del av byggeskikken. Et hovedmål med seminaret
er å få samlet eksisterende dokumentasjon og inspirere til videre dokumentasjon
og forskning. Det tas sikte på å gjennomføre seminaret høsten 1995.
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B åtbyggeprosjekt/Bremsnes båtbyggeri: Håndverksregisteret på Maihaugen
har igangsatt bygging av en fiskebåt på Bremsnes båtbyggeri. Båten skal være
ca. 47 fot lang og bygges som slike båter ble bygd på Bremsnes omkring 1960.
Håndverksregisteret har igangsatt byggingen for egne midler, men kan ikke
gjennomføre prosjektet med dette grunnlag. Dersom byggingen får støtte fra
Norsk Kulturråd og andre instanser, vil den ferdigstilte båten overføres til
Nordmøre Museum for en lav sum. Dersom slik støtte ikke foreligger, vil båten
måtte lyses ut til salg på det åpne marked. Ved utgangen av 1994 var utsiktene
til å få offentlig støtte til byggeprosjektet små.
Håndverkregisterets motivasjon for å sette i gang dette prosjektet er den enestående fartøybyggertradisjon som ennå er høyst levende i miljøet på Bremsnes
båtbyggeri. Nordmøre Museum finner det naturlig å støtte dette prosjektet uansett. Vi deltar som dokumentatorer og vil selvfølgelig overta båten dersom den
muligheten byr seg. Men det viktigste må være at den ferdigstilte båten forblir
på Nordmøre. Yrkesbåtene fra Bremsnes båtbyggeri er ettertraktet langs hele
kysten, vi må sørge for at den studiekopien forblir i regionen der denne båttypen
ble utviklet. Den vil være et verdig vitne til livet og innsatsen til generasjoner
av nordmørske fartøybyggere og fartøybrukere.
Databaseprosjektet:SKIP: For å håndtere et register på over 800 seilførende
skip i Kristiansund og etablere en database som kan videreutbygges, har museet i lengre samarbeidet med Georg Sverdrup i Proband for å utvikle et hensiktsmessig program. Programmet er basert på Advanced Revelation og gir mange
spennende muligheter til søking og kobling av data. Så snart vi har fått oppgradert våre maskiner til å håndtere databasen på en lettvint måte, vil den bli lastet
inn. Databasen vil være av interesse ikke bare for alle som driver med fartøy/maritimhistorie, men også slektshistoriske og lokalhistoriske interesserte.
Programmet vil bli presentert nærmere i lokalpressen når den er kommet i gang.
Skilting ved Voldvatnet: Som kjent gjorde Anders Nummedal de aller første
funn av det som senere er blitt kalt Fosnakulturen under en tur rundt Voldvatnet
i 1909. Nordmøre Museum har i 1994 arbeidet for å få opp skilting i det fredete område. Fylket har bevilget kr. 20.000 til arbeidet. Museet utarbeider nå forslag til skilt. Arbeidet skjer i nært samarbeid med Parkvesenet i Kristiansund.
Fotosamlingen:Fotosamlingen har økt med 309 bilder fra 34 givere i 1994.

Årbok for Nordmøre 1994: Årboka hadde følgende innhold i årets utgave:
Odin Hals:
EF-striden på Nordmøre 1972
Egil Husby:
Ordførere i Grip kommune
Ingeborg Huus:
Blandt Engles Kor
Jørgen Hoff-Jensen: Om innbrudd på Nasjonal Samlings kontor Gunnar og Jørgen
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Hoff-Jensen: Beretningen om det store raidet mot sorenskriverens kontor 1945
Marit H. Mehlum: Blikkenslagerhåndverket i Kristiansund.
Morten Skadsem:
Nye kilder til Woldbrygga og Strandhusets historie.
Jon Bojer Godal:
"Fjordamerra" .
Jan H. Leithe:
Minneord Kristian Williamsen
Skriftserie: I forbindelse med 100-års jubileet ble det etablert en egen skriftserie for museet: "Nordmøre Museums skrifter". Serien tar sikte på å utgi større
avhandlinger, verk og kildeskrifter som er for store eller av en slik natur at de
ikke kan få plass i Årboka for Nordmøre. Skrifter vil bli utgitt når de foreligger,
det tas ikke sikte på noen regelmessighet i utgivelsene. Nummer 1 i serien ble
Sverre J. Svendsens magistergradsavhandling "Bøkkerhandverket i Kristiansund 1865 - 1940".

Arkiv og bibliotek: Skipsregisteret:Et register over alle seilførende skip hjemmehørende i eller bygd i Kristiansund mellom 1760 og 1940 er gitt til Nordmøre
Museum av Bodil Øverland. Hun har brukt 17 år på å tråle tollbøker, skipslister m.m. for å bygge opp en omfattende arkiv med et kort for hvert skip. Museet
har utviklet et dataprogram i samarbeid med Georg Sverdrup for å håndtere
registeret og gjøre det tilgjengelig for publikum.
Biblioteket har økt med noen få titler i løpet av 1994. Det trange budsjettet
vårt gjør at vi ikke har anledning til å anskaffe så mye nyere faglitteratur som
ellers hadde vært ønskelig og tilrådelig.
Talgsjøen: Talgsjøen har gjennomgått vanlig vedlikehold i løpet av året.
Båten har vært i bruk i havnefart i løpet av sommeren. Det har vært problematisk å få Bolinderen fra 1912 til å gå med jevn hastighet., Alf Skålvik satte i
stand spissen og vi tror at problemet nå er løst. Talgsjøen deltok i årets
Hjertøyseilas i Molde; for sikkerhetens skyld ble båten slept over Hustadvika av
Tom Kaasens losskøyte "Grønningen".
Befaringer, feltarbeid, møter, foredrag m.m.:
Av de oppdrag museet har utført i løpet av 1994 kan nevnes:
- Slippmester Douglas Wilmot og skipstømrerlærling Helge Øvrevik har deltatt som dokumentatorer på Håndverksregisterets byggeprosjekt på Bremsnes båtbyggeri.
- Gjenstandsregistrering for Geitbåtmuseet, Halsa. 1 dag.
- Gjenstandsregistrering for Geitbåtmuseet sammen med Jon Godal. 1 dag
Dokumentasjon av blikkenslagerverkstedet til Edvard Fladseth.MHM og S MB .
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- Foredrag om kystkultur/"Gjemnes"gjenstander på Norsk Folkemuseum for
Årsmøtet i Gjemnes museumslag.
- Konservering kurs for museumsfolk i Møre og Romsdal, ved Olav Bekken.
- Restaureringslinja fra Hjerleid videregående skole var på sitt årlige besøk i
juni. De brukte flere timer på å bese bryggene, undersøke materialene og
sammenføyningene.
- Befaring Leikvin kulturminnepark, Sunndal og møte med den nye kulturvernkonsulent i Sunndalkommunen.
Befaring Åsen og Surnadalsøra sammen med bygningsantikvar C A Sylthe
for å se på dekorasjonsmaling i flere av husene. Innredning av et omsorgsmuseum på Åsen hadde avdekket enkel, malt dekor på veggene.
- Sheldon Posen fra Canada på besøk for å se på regionen og gjenstander i samlingen i forbindelse med utstillingsoppdraget for Utenriksdepartementet
"COD".
- Befaring Dalen gård sammen med Jon Brænne fra Riksantikvaren restaureringsatelier for å se på de malte panelene fra 1700-tallet; Brænne svært
begeistret...
Sverre Svendsen og Douglas Wilmot på 3 dagers konsulentoppdrag i
Honningsvåg for Nordkappmuseets regning. Oppdraget gjaldt det fredete
anlegg "Brødr. Isaksens Patentslipp" i Honningsvåg. En første rapport er
skrevet

Kuliprisen 1994: Nordmøre Historielags årlige Kulipris ble i 1994 tildelt
Nordmøre Museum for sitt 100-årige innsats for bevaring av Nordmøres kulturhistorie.
Kurs, seminar, komiteer, foredrag m.m.:
Museets personalet har deltatt i følgende aktiviteter:
- Stein Bach 1-dags seminar om Internkontroll på Batnfjordsøra.
- Marit Mehlum deltok i 3-dagers kurs om å lage utstillinger i bryggemiljø, på
Kystmuseet i Florø.
- Marit Mehlum deltok på et to dagers seminar på Vitenskapsmuseet i Trondheim om konserveringssituasjonen ved museene i Midt-Norge.
- Sverre Johan Svendsen har som medlem i styret for "Museumsgruppen for
Industri, kommunikasjon og anlegg" (MIKA) deltatt på 2 styremøter i løpet
av 1994.
- Sverre Johan Svendsen har som medlem i styringsgruppen for Folkemusikkarkivet i Møre og Romsdal deltatt på ett møte i løpet av 1994.
For styret
Sverre Johan Svendsen
direktør

- Registreringsarbeid for Geitbåtmuseet, Enge tresliperi sammen med medlemmer av styret i Geitbåtmuseet.
- Sverre Svendsen var på befaring i Kråksundet på Tustna sammen med Jarle
Sanden fra Fylkeskulturavdelingen for å diskutere flytting av et naust og en
brygge til museumsområdet.
- Marit H Mehlum og Stein Bach har vært på feltarbeid og filmet på Hauasetra,
Ertvågøy i forbindelse med seterprosjektet.
- Marit Mehlum og Stein Bach har filmet og intervjuet om det gamle kaffebrenneriet hos T.P. Engros.
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ÅRSREGNSKAP 1994
NORDMØRE MUSEUM

UTGIFTER:
000 Godtgjørelse til ombudsmenn
010 Lønn i faste og midt. stillinger
080 Ekstrahjelp
091 Pensjonsinnskudd
099 Arbeidsgiveravgift
Lønn arbeid for trygd + KAJA
Sosiale utgifter
Avsatt feriegodtgjørelse
100 Inventar og utstyr
110 Innkjøp til samlingene
115 Vedlikehold av samlingene
120 Bibliotek, faglitteratur
150 Vedlikehold av bygning
160 Vedlikehold av anlegg

200

Kontorutgifter:

201 Varer for salg
202 Telefon
203 Porto / gebyr
204 Annonse
205 EDB - utgifter
206 Reklame
207 Kontorrekvisita
208 Andre utgifter
209 Årbok
210 Lys og varme
220 Husleie
230 Skyss og kost
260 Utstilling - undervisning
261 Fotomateriell
270 Avgifter og trygder
280 Vedlikehold inv.utstyr
290 Transport
291 Securitas / sikring
292 Diverse utgifter
NKKS - fylkestilskudd
Utgivelse "Bøkkerboka"
310 Utgifter sivilarbeider
380 Renter på lån
500 Avdrag på lån
510 Avsatt renter tilh. fond
550 Overført mottatte tilskudd
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1994

1994
INNTEKTER:
31.800,00
600 Billettinntekter
900,00
601 Leieinntekter
6.475,00
Gruppeomvisning
19.571,75
610 Andre inntekter
611 Andel lønnskostn.: — Brunsvikens Reperbane 180.898,00
51.263,00
—Gangbane Milnbrygga
7.200,00
—Milnbrygga
30.336,00
— Brunsvikens Reperbane - arb. trygd
5.200,00
— Mellomværftet ref. sivilarb.
869,00
615 Trygdekassen ref. sykepenger
5.175,00
620 Salg "Bøkkerboka"
5.800,00
Salg tønner
2.370,00
Salg klippfisk
108.685,00
Arbeid
for
trygd
KAJA
710
1.434.000,00
720 Tilskudd fra fylket
22.500,00
730 Tilskudd fra kommunen
1.500,00
740 Gaver
5.400,00
Kontingenter
741
10.000,00
742 Jubileumsgaver: Kristiansund kommune
2.000,00
Tustna kommune
38.844,24
780 Renter av bankinnskudd
22.451,00
Renter av bankinnskudd, tilh. fond
5.612,00
Renter av Nordmørs Sparebanks fond
7.875,00
Renter av gavebrev Arbeiderforeningen
17.077,00
950 Fra avsetn.: Fra avs. feriegodtgjørelse
9.825,00
Fra avs. forlagsvirksomhet
50.000,00
Fra avs. klippfiskutstilling
90.814,27
Fra avs. innredning m.v.
147.775,36
Fra avs. disposisjonsfond

1993

6.250,00
1.028.392,43
96.363,44
60.514,50
159.575,00
114.916,44
16.432,00
18.773,00
88.739,53
226,00
7.371,62
10.817,50
26.718,70
11.789,73

7.950,00
842.560,00
72.624,00
35.519,00
134.350,00
74.313,00
13.997,00
23.573,00
13.497,00
9.597,00
69.091,00
12.525,00
31.453,00
360,00

7.930,00
34.925,00
19.014,76
11.896,50
12.096,50
14.398,70
18.931,20
12.689,60
26.695,00
95.841,00
75.000,00
75.319,60
28.653,46
15.914,50
68.076,00
11.743,90
11.555,98
20.448,30
12.027,30
25.000,00
15.000,00
13.600,00
3.979,43
21.821,00
22.779,00
553.000,00
2.875.216,62

360,00
23.348,00
9.785,00
15.450,00
14.860,00
11.447,00
15.729,00
7.640,00
35.580,00
59.997,00
92.000,00
69.276,00
33.988,00
16.048,00
66.347,00
0,00
25.502,00

Mottatte tilskudd:

Kristiansund kommune - Vardetårnet
Kristiansund kommune - Notheng
Norsk Kulturfond - Gangbane Minbrygga
Nordmøre Kystlag - Notheng
Riksantikvaren - Brunsvikens Reperbane
Statens Vegvesen - "Rjånes"

5.000,00
10.000,00
200.000,00
40.000,00
228.000,00
70.000,00
2.875.216,62

1993

57.139,00

1.800,00

14.690,00
75.844,00

10.411 00

92.355,00
1.370.000,00
22.000,00
1.000,00
6.800,00
81.914,00
31.904,00
69.760,00
8.175,00
6.496,00

6.500,00

268.000,00
84.470,00

Kristiansund N., 31. desember 1994
14. januar 1995

16.300,00
8.348,00
17.591,00
31.904,00
358.500,00

Hans Hammond Rossbach, formann
Sverre Johan Svendsen

direktør

Ole Lystad

regnskapsfører

Revidert: Kristiansund N., 24.01.95
Eivind Glærum, reg. revisor
i
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MEDARBEIDERE I ÅRBOK FOR
NORDMØRE MUSEUM 1995
Vi har det meste i byggvarer
Mehlum, Marit Holme - Født 1953 i Tønsberg. Mag. art. etnologi UiO 1988.
Tittel på magistergradsavhandlingen: "Garverhåndverket i Norge". Prosjektarbeid/bokutgivelser: "Garving" (1994). Bøkene "Gamle hus i Nes" (1991) og
"Stølsdrift i Nes kommune i Hallingdal" (1995) for Nes kommune 1988-93.
Konservator ved Nordmøre Museum fra 1.9.1993.
Astri Riddervold, f. 1925 i Haugesund. Magistergrad i etnologi 1978 UiO
med fagkretsen kjemi, historie og etnologi. Hennes spesialitet er tradisjonell
matkultur og gamle konserveringsmetoder. Hun arbeider som freelance forsker og faglig forfatter og har skrevet flere bøker om ovennevnte emner.

SMITH
E.A. Smith Kristiansund AS
Sørsundveien 39
Telefon 71 67 13 11

Svendsen, Sverre J. - Født 1949 i USA. Magistergrad i etnologi 1988 med
avhandling om bøkkerhandverket i Kristiansund. Vitenskapelig assistent ved
Nordmøre Museum siden 1987. Direktør ved samme museum fra 1992.
Sylthe, Christ Allan - Født 1953 i Kristiansund. Sivilarkitekteksamen fra
Norges Tekniske Høgskole 1977. Tema for diplomoppgaven: "Bevaringsplan
for Innlandet". Diverse tilleggsutdannelse: Bygningsmessig brannvern (dr. ing.fag NTH 1979), mellomfag kunsthistorie (UiB 1982), hovedfag arkitekturhistorie
(dr.ing.fag NTH 1987). Universitetsstipendiat ved Institutt for arkitekturhistorie,
arkitektavdelingen NTH 1979-1981. Kulturvernkonsulent hos fylkeskonservatoren i Møre og Romsdal 1981-85, avdelingsarkitekt samme sted 1985-1989.
Bestyrer og konservator ved Nordmøre Museum 1989-91. Bygningsantikvar hos
fylkeskonservatoren i Møre og Romsdal fra og med 1991.
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Besøk Nordrnøres
største kjøpesenter
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Kom og se
vår store utstilling av sanitærutstyr.
Ser finner du nettopp det du skar hai
ØIVIND

tad

Nordmøre
Sparebank
- lokal bank gjennom 60 år

AUTORISERT RØRLEGGER
INDUSTRIV. 4, 6500 KRISTIANSUND N.
Telefon: 71 58 39 22 — Telefax: 71 58 28 77

FOTO

NORDMØRE
ENERGIVERK
?

Nedre Enggt. 19, 6500 Kristiansund N.
Telefon/fax: 71 67 29 78
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Ho vedkontor:
Industriveien 1, 6501 Kristiansund N.
Tlf. 71 56 55 00
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SELVBETJENING

Ati
KOPIERING
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iHOLOHIAL

INDUSTRIKOPI A.S
KONTORVEIEN 2, 6500 KRISTIANSUND N.
TLF. 71 58 14 82 - FAX 71 58 14 40

Alt i kopiering - også i farger

