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«Men den som ikke våger seg ut
når skip er i ytterste fare,
han kan vel være et ærlig skinn.
Han er ingen sjømann bare.»

FORORD

Arnulf Øverland (Rokta, 1938)
Årboka avspeiler også i år flere aktiviteter knyttet til Nordmøre Museum. Av
innholdet kan spesielt framheves Norsk Kystkultursenters brede presentasjon.
Deretter publiseres et omfattende kildemateriale som er innsamlet i forbindelse
med museets seterprosjekt. Vi vil også nevne Kalle Sognnes artikkel om helleristninger på Averøy. Som et ledd i å presentere museene på Nordmøre, er i år
Averøy først ute med en presentasjon av Gamle Kvernes bygdemuseum. Vi
håper at årboka vil bli godt mottatt, og ønsker gjerne tilbakemelding på innholdet.
Nordmøre Museum tar i bruk nye medier for å profilere seg og distribuere
informasjon om virksomheten. Vi er nå knyttet til Internett og har følgende Epost adresse: nomuseum @. sn.no
Vi arbeider med en større presentasjon på World Wide Web som vil bli tilgjengelig i løpet av vinteren. Dette er spesielt interessant i arbeidet med å knytte kontakter ut over Norges grenser. Klippfisktradisjonen er i høg grad internasjonal med omfattende samarbeid mellom norske og utenlandske aktører. På
Internett vil vi derfor presentere oss både på engelsk og spansk. Interesserte kan
sende E-post til museet og de vil få tilbake opplysninger om hvor og når Webpresentasjonen er tilgjengelig.
Tilbakemelding/bestilling på årboka kan gis pr. telefon, brev eller E-post.

NORSK KYSTKULTURSENTER I
MEDVIND OG MOTVIND
URBAN INDUSTRIELL KYST-, KVINNE-, ARBEIDER- OG BARNEKULTUR I REISELIVSPAKNING. NYE ARBEIDSPLASSER PÅ KULTURMINNEVERNETS PREMISSER.
AV ODD W. WILLIAMSEN

Arbeidet med å befeste bydelen Vågen i Kristiansund som nasjonalt kystkultursenter har til nå foregått i tre faser:
Sverre J. Svendsen
Direktør

1. PIONERENE PÅ 1970/80-TALLET: REDD MELLEMVÆRFTET !
Karl Ragnar Gjertsen, ansatt i 1978 som Nordmøre museums første heltids-bestyrer, prioriterte Vågen i sitt arbeid. Museet begynte å erverve hus og
anlegg: Woldbrygga (bøkkerverksted), Strandhuset, Hjelkrembrygga (rehabilitert 1984-90). SEFRAK-registreringen (registrering av gamle hus) i Kristiansund tok Vågenområdet først, for øvrig utført av dagens museumsdirektør Sverre J. Svendsen. Gjertsen la ned et stort arbeid for å redde de gjenværende
bryggene i byen og for Mellemværftet, som var truet av riving til fordel for ny
hovedinnfartsvei. Gjertsen var svært aktiv i media. Museets faste utstilling ble
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fokusert på kystkultur, og står fortsatt slik. Sterke faglige anbefalinger om viktigheten av å satse i Vågen ble innhentet. Byvandringsbrosjyren «Vågen
Rundt» ble første gang trykt 1987 (engelsk 1995). Fotoutstillingen «Rundt
Vågen» (inkl. «Revet i Vågen») ble vist på Nordmøre Museum 1986/87.
Hoveddelen av bildene er gjenbrukt i fotoutstillingen som har stått permanent i
Hjelkrembrygga siden sommeren 1994.
Alex Roald, Kristiansund kommunes andre kulturleder (ansatt 1980) viste et
stort engasjement for å redde Mellemværftet som landets første verftsmuseum i
aktiv bruk. Han forhandlet fram kjøpet fra verftseier Mollan og han var med på
å stifte foreningen i 1984. Roald har seinere arbeidet med liknende prosjekter i
Asker kommune. Markante skikkelser som Jan Ove Blakstad, Per Helge Pedersen og Tom Kaasen har vært styreledere for Mellemværftet. Nordmøre Kystlag
ble etablert 1978, som et av de første i Norge. Forbundet Kysten hadde sitt
landsstevne i Vågen 1986.
Kristiansunderen Ingvard Sverdrup var Stortingsrepresentant for Høyre.
Han tok initiativ overfor Kristiansund kommune for å få arrangert et åpent møte
på Rådhuset 8.april 1988 der han orienterte om Stortingsmelding nr. 39 (86/87)
om bygnings- og fornminnevernet, med komiteinnstilling 2.mars 1988. Her
nevnes Vågen spesielt. Da ordføreren ikke fant å kunne foreslå noen videre
behandling lokalt, lanserte Hans H. Rossbach ideen om et Vågenutvalg med tilhørende mandat. Dette fikk bred tilslutning på møtet.
Hans Hammond Rossbach har etter 20 år på Stortinget tatt fatt på sitt «andre
livsverk». Han har nå arbeidet med Vågen i åtte år, fra «grasrotperspektiv». Han
ledet Vågenutvalget og leder nå styret i Norsk Kystkultursenter, uten noen godtgjørelse. Vågenutvalget samlet i mars 1989 inn 1500 underskrifter på et opprop
om å «slå ring om Vågen: «imot hovedinnfartsvei, rundkjøring og utfylling».
Daværende museumsbestyrer Christ Allan Sylthe var Vågenutvalgets sekretær.
Han er fortsatt en meget viktig støttespiller og faglig konsulent, som bygningsantikvar hos fylkeskonservatoren.
Møre og Romsdal fylkeskommune ved tidligere fylkeskultursjef Eilif Birkeland, museumskonservator Jarle Sanden, utbyggingssjef Arnt Hagen m.fl. gjorde sammen med den politiske ledelse mye viktig arbeid for Vågen. Deres etterfølgere i stillingene følger opp i samme stil.

€sraelsne

2. VÅGENUTVALGET 1988-1990: IDE- OG UTREDNINGSFASEN

Fet» t AvEttøy

Vågen i Kristiansund
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Kart: Arkitektkompaniet

Vågenutvalget fikk enstemmig slikt mandat på det ovennevnte møtet
8.4.1988: «Det utarbeides en disponeringsplan for arealbruken i Vågen med
vekt på de muligheter Vågen og områdene omkring har for å skape et nasjonalt,
7

bevaringsverdig og levende kystkultursenter.» Til fysisk «planlegging» og
visualisering engasjerte man Arkitektkompaniet ved Terje Husby. Vågenutvalget bestod av representanter fra: Kristiansund kommune (Gunnar Odden, Tor
Olsen), fylkeskommunen (Christ Allan Sylthe), Forbundet Kysten (Tom Kaasen), Kristiansund Småbåtlag (Sverre Bøe), Foreningen Mellemværftet (Per
Helge Pedersen, Douglas Wilmot), Reiselivssjef Olav Grytnes, Havnefogd Jan
Westad Olsen og Nordmøre Museum (Johan Tømmervåg, Hans Hammond
Rossbach, Sverre Johan Svendsen). Utvalget avgrenset Vågen til området fra
Christiegården til Israelsneset. Hans H. Rossbach (leder) og Per Helge Pedersen
(nestleder) holdt ca. 30 lysbildeforedrag i byens lag og organisasjoner.
Fylkestinget gjorde 15. mars 1989 et vedtak som fullt ut sluttet opp om arbeidet for å skape et nasjonalt kystkultursenter i Vågen i Kristiansund. Fylkeskommunen har fulgt opp dette verbalt gjentatte ganger seinere, og det har hele
tiden vært støtte for saken også i de øvrige deler av fylket. Nordmøre Lokal-TV
laget en kvalitets-TV-serie på 7 programmer: «Kjenn din by», med sponsorinntekter til Vågenutvalget. Til TV-serien laget Ove Borøchstein og Alf Ekholm
den flotte visa «Nå slår vi ring om Vågen». Vågenutvalget hadde en hektisk
møtevirksomhet. Finansieringen kom fra Kristiansund kommune (kulturstyret), Fylkeskulturstyret, Miljøverndepartementet og gjennom støttekontingenter. Det ble arbeidet mye med å finansiere en prosjektlederstilling, som man
ønsket kontorplassert ved Nordmøre Museum, «fordi de andre interesser i
Vågenprosjektet ofte har sterke allianser ellers». (Konklusjonen støttes i kultursjefens/ rådmannens saksutredning til formannskapet 12.1.1993 der det heter at
«Kommunen anser det som viktig at prosjektleder kan være tilknyttet et riktig
faglig miljø, og kommunens kulturetat er derfor uaktuell.» Andre etater ble ikke
vurdert, selv om Vågenutvalget delvis hadde gjort det tidligere.) Man hadde stor
optimisme mht finansiering av utviklingen av Vågen gjennom «flytende midler» i departementene, noe som kort tid etter opphørte å eksistere.
Det fins ingen offentlige eller private samarbeidspartnere som vil fullfinansiere tiltak. Prosjekter som vårt må ha en kapitalbase som muliggjør anvendelse
av det som tilbys: 30-50% tilskudd. Hovedinnvendingen mot Vågenutvalgets
innstilling har vært kommunens påståtte arealknapphet: behovet for avlastning
av Langveien som innfartsvei, behovet for parkeringsareal og areal for Averøytunnelen, behovet for billig og stor småbåthavn, behovet for tivoliplass.
Nordmøre Museum overtok Milnbrygga 1991. Forbundet Kysten hadde landsmøte i Vågen 1988, og var også medarrangør i et seminar om kystkultursentra.
Et utvalg ledet av fylkesmann Alv Jakob Fostervoll vurderte mulige tiltak for
å redusere arbeidsledigheten i Kristiansund, og i innstillingen om utviklingstiltak for Kristiansund, avgitt etter oppdrag fra Kommunal- og arbeidsdepartementet november 1989, anbefales enstemmig etablert et nasjonalt kystkultursenter i Vågen i Kristiansund. Man viser bl.a. til at tilrettelegging av
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Milnbrygga som nasjonalt klippfiskmuseum kan sysselsette 25 årsverk. Man
argumenterer også for statsmidler til ny driftsbygning ved Mellemværftet.
Vågenutvalgets arbeid og innstilling er utførlig framstilt i et eget hefte med
kartbilag og presseklipp fra perioden. Vågenprosjektet ble fyldig presentert av
museumkonservator Jarle Sanden på Trøndelag folkemuseum / Norsk museumsutviklings prosjektutviklingsseminar i november 1993

3. VÅGENPROSJEKTET/NORSK KYSTKULTURSENTER
Prosjektperioden 1.3.1994 - 28.2.1997
Målsettingen ble vedtatt i Kristiansund Formannskap 22.3.1994:
«Vågenprosjektet i Kristiansund skal videreutvikles til et nasjonalt kystkultursenter gjennom utvikling og utnyttelse av naturmessige fortrinn,
nåværende eiendommer og bygninger, samt tilførsel av tiltak som var/er
naturlige elementer i kystkulturen. Vågenområdet søkes utviklet til et viktig nasjonalt reisemål som opplevelsestilbud.»
Bak Vågenprosjektet står Kristiansund kommune, Møre og Romsdal Fylkeskommune og Nordmøre Museum. Kontoret er plassert ved Museet. Grunnfinansieringen er kr 400.000,- pr. år i tre år: Tiltaksmidler via fylkets næringsog miljøavdeling kr 200.000, prosjektmidler fra fylkeskulturstyret kr 50.000, og
fra Kristiansund kommune kr 150.000,-. I tillegg kommer finansiering av konkrete aktiviteter og KAJA-midler. Regnskapet for 1994 viste inntekter kr 816.000,
utgifter kr. 500.000. Regnskapet for 1995: Inntekt kr. 1.451.000, utgift kr. 1.335.000,-.
Tallene forteller at det har vært en betydelig større aktivitet i forhold til den opprinnelig planlagte «stillesittende utredningen». Prosjektet har imidlertid etter
det store løftet «Den Store Kystfesten 1995» i realiteten kun hatt midler til
prosjektlederlønn og kontorhold. Vi mangler altså midler som kunne sette oss i
posisjon til å søke delfinansiering fra eksterne bidragsytere, som f.eks. Norsk
Kulturråd. Ingen gir fullfinansiering; alle pengekilder forutsetter at man selv har
minst 50% av kapitalen. Som prosjektleder er engasjert cand.sociol. Odd W.
Williamsen og som regnskapsfører Ole Lystad. Revisor er reg.revisor Eivind
Glærum. Styremedlemmer fra 1. møte 25.4.1994:
Fra Nordmøre Museum: Hans Hammond Rossbach, leder, og direktør Sverre Johan Svendsen. Vara: Tom Kaasen og Marit Aulstad.
Fra Kristiansund kommune: Steinar Berge (H)(formannskap og kulturstyre)
og plankonsulent (plan- og næringsavd.) Svein Heggem. Vara: Eva Johannessen (H) og Petter Jørgensen (DNA). Fra 1996: Ordfører Aud-Inger Aure (KrF)
og opposisjonsleder Per Kristian Øyen (DNA). Vara: Andreas Sandvik (V) og
Knut Garshol (H).
9

Fra Møre og Romsdal fylkeskommune: Utbyggingssjef Arnt Hagen.
Fra 1.9.94: Seksjonsleder Birger Flemsæterhaug. Vara: førstekonsulent Ståle
Gyldenås. Fra 1996: Nærings- og miljøsjef Pål Haugstad. Vara: Ståle Gyldenås.
(Verken fylkeskommunen eller vertskommunen har valgt å la seg representere ved sin kulturetat. Begge satser på næring.)
Fram til sommeren 1996 er det holdt 16 styremøter, samt tre folkemøter
(16.11.94, 19.4.95 og 6.6.96) med Rådgivende referansegruppe, der samtlige
interessenter i Vågenprosjektet inviteres. Til disse møtene i Bystyresalen har
frammøtet vært hhv 40, 20 og 44. I tillegg inviterte vi til en høring om dokumentet «Vågen 2000» på Rådhuset 23.3.95 og til evaluering av Den Store Kystfesten 5.9.95. 20.5.96 var det felles styremøte med Småbåtlaget, og en samarbeidsgruppe med Kristiansund Handelsstands Forening planla konferansen om
næringsutvikling i Vågen, som ble arrangert 29.8.96. I dette arbeidet deltok
også Ingard Warvik fra Kristiansund Forum, som også har vært en viktig støttespiller ved de årlige bacalao- konkurransene.
Styret vedtok i sitt første møte å endre navn fra «Vågenprosjektet» til «Norsk
Kystkultursenter - Vågen i Kristiansund», forkortet NKKS. 13. juni 1994 arrangerte vi møte og befaring med soussjef for «reiseliv og tjenesteyting» i Statens
nærings- og distriktsutvildingsfond Tore Blikom og 12 interesserte etablerere.
Dette ble seinere fulgt opp med møter med Møre og Romsdal Bedriftsrådgivning. Styret hadde 20.6.94 møte med Statens vegvesen og fylkeskonservatoren
om kryssløsningen ved Brodtkorb-Christiegården (seinere fulgt opp med kontakt mot planleggerne i Asplan-Viak), og med Kristiansund Formannskap
7.3.95 og 1.10.96, der man ga en statusrapport for arbeidet. 3.5.1995 inviterte
daværende fylkesordfører Bjørlo til et møte mellom ledelsen i NKKS'
oppdragsgiverparter, som resulterte i at arbeidet med å formulere premisser for
en reguleringsplan for Vågen ble igangsatt. Her deltok alle etater som har formell innsigelsesrett i planbehandling, altså er det hovedvekt på tekniske
problemstillinger. Medlemmer i planpremissgruppa var:
Fylkeskommunen,kulturavd. Bygningsantikvar Christ Allan Sylthe
Fylkeskommunen,næring/miljøavd., Overarkitekt Idar Mølsæter
Nordmøre Museum, Direktør Sverre Johan Svendsen
NKKS v/ styreleder, cand.oecon Hans H. Rossbach
og prosjektleder, cand. sociol. Odd Williamsen
Kristiansund kommune, kultursjef Eldbjørg Hogstad
Kristiansund kommune, bygningssjef Gunnar Odden
Kristiansund kommune, plan- og næringssjef Geir Aakvik
Kristiansund kommune, byingeniøren v/overing. Eivind Raanes
Kristiansund kommune, plankonsulent Svein Heggem
Kristiansund kommune, havnefogden
Statens vegvesen Møre og Romsdal, overingeniør Kjetill Kjersem.
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Planpremissgruppa engasjere Arkitektkompaniet v/ Terje Husby som konsulent, og holdt 6 møter før innstillingen ble overlevert ordfører Aud-Inger Aure
15.april 1996. Det har vært flere møter med Kristiansund Handelsstands forening om langsiktig næringsutvikling i Vågen, og mange møter med Kristiansund
Reiselivslag og Kristiansund Sentrum a/s, særlig om festivalarrangementer.
29.4.96 ble NKKS presentert for stiftelsen Norsk Kulturarv. 12.6.96 var det et nytt
«toppmøte» med fylkeskommunen om prosjektets framdrift, stiftelsen og reguleringsplan. 5.-6.9.96 ble Vågenprosjektet presentert av ordfører Aure, museumsdirektør Svendsen, bygningsantikvar Sylthe og prosjektleder Williamsen på en
Kystkulturkonferanse for sør- og vestlandsfylkene i Stavanger.
MOTBØR FRA ULIKT HOLD
Truslene mot Vågenprosjektet har ikke bare vært av teknisk art, som brann,
riving, modernisering, husmorvinduer, innfartsvei med rundkjøring, utfylling i
sjøen og feilplassert industri. Prosjektet har en reell interessekonflikt med Småbåtlaget, som i mange år har disponert mye av sjøarealet i landets beste naturlige havn, og som nå mister mange av sine øvrige plasser som følge av utbyggingen av den nye fiskeribasen ved Teistholmen. Det er NKKS' oppfatning at
Kristiansund har behov for ei ny småbåthavn, gjerne i samarbeid med Frei, til
erstatning for Teistholmsundet/Bentneset og til avlastning av Vågen. Det største hinderet for at prosjektet virkelig skal «ta av» er den kommunale lunkenhet.
Kommunens administrative og politiske ledelse har i alle år vært påfallende tilbakeholdne. Det har meget sjelden forekommet initiativer i saken fra Rådhuset.
Det er symptomatisk at regninga for trykking av Vågenutvalgets innstilling
først motstrebende ble betalt etter to år, og at midler bevilget av Næringsfondet
i ett tilfelle ble nektet omdisponert og trukket tilbake, og i et annet krevde flere
års behandling (wc på Klippfiskmuseet). Kulturhusutredningen løp ut i sanden.
Den ene av Parkvesenbrakkene i Øvrevågen, som vi var lovt å få overta, både
fra etaten og fra de fleste politiske partier i den siste kommunevalgkampen, ble
sommeren 1996 revet til fordel for større tivoliplass. Teknisk etat utplasserte
1995 mot vår sterkt uttrykte motstand søppelcontainere i Nervågen, akkurat der
turistbussene stopper. Containerne tar oppmerksomheten fra våre opplysningsskilt og er tidvis i svært dårlig forfatning, på grunn av manglende vedlikehold.
NKKS ble ikke tatt alvorlig som mulig samarbeidspartner ved gjennomføring
av kommunens Strategiske Næringsplan 1993-96, der vi selv følte oss sterkt
involvert i 12 (hvorav 6 prioritert av Formannskapet 1.2.94) av de 41 prosjektene. (Prosjektene det gjelder er: NKKS selv, kvinnearbeidsplasser, reguleringsarbeid, estetisk forbedring av havna, ny marina, utvikling av handelssenteret,
bymiljøutvikling, kompetansearbeidsplasser, miljørettet næringsutvikling, hur11

tigrutepassasjerene, markedsføring av byen, produktutvikling på kultursektoren.) Det er godt mulig at lunkenheten både skyldes generelt svak kommuneøkonomi og at forfedrenes slit på fiskbergene er for nært i tid til at det er problemfritt å vise det fram.

-

VI SER RESULTATER

3. Ikke lenger aktuelt:
- Informasjonssenter for natur- og miljøvern (finansieringsordningen er opphørt)

Arbeidet med NKKS ført til en betydelig økt oppmerksomhet og forståelse
for Vågens kvaliteter i de ulike kommunale etater og selvsagt i reiselivsnæringa, som nå kaller oss «sitt hovedprodukt». Sundbåtanløpet om sommeren
har økt publikumsbesøket mye. Hver sommer har museene i Vågen minst 5000
besøkende.
Det er svært positivt at kommunens nye kloakkrammeplan startet med å samle avløpene som før gikk ut i Vågen og pumpe avfallet ut på dypt hav, slik at vi
nå har et rent vann miljø (bortsett fra utslipp/avfall fra båter og industri og den
gamle foruresningen etter Gassverket). Det er også svært positivt at Midt-Norsk
Fôr for egen regning har koplet seg til kloakkpumpestasjonen og ikke lenger
slipper ut fiskefett. NKKS har samarbeidet med kommunens miljøvernleder om
dette.
Fylkeskommunen ved toppledelsen, kultur- og nærings/miljøavdelinga og
Reiselivsrådet skal ha stor takk og mye ære for sitt pådriverarbeid for «Vågensaken» gjennom mange år. Norsk Klippfiskmuseum har fra 1996 fått eget fylkeskommunalt driftsbudsjett.
ARVEN FRA VÅGENUTVALGET
I Vågenutvalgets innstilling s. 14ff er det listet opp forskjellige delprosjekter
man mente det burde arbeides med i prosjektets neste fase. Status for disse ideene er slik:
1. Under arbeid i NKKS:
- Kystkulturfestival (utprøvd i to år)
- Marinarkeologisk kompetansesenter og utstilling (avhenger av å få frigjort
Stornaustet og evt. Bårstua til Christiegården)
2. Iverksatt/ovetatt av Nordmøre Museum:
- Bevaring av flytende fiskefartøyer (til nå «Frimann»,»Talgsjøen» og «Svanen»)
- Undervisningsopplegg ved Mellemværftet (lærlinger)
- Nytt Museumsbygg (byggekomite er oppnevnt)
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Klippfiskmuseum
Tønneproduksjon
Produksjon av klippfisk etter original bergtørkingsmetode
Pakkeopplegg for reiselivet
Supplerende nybygg ved Mellemværftet

4. Utføres av private:
- Restaurering av bebyggelsen ved Vidalshaugen (Fosnagata)
ARBEID UTFØRT AV NKKS' PROSJEKTLEDER:
1. Publikumsretta aktiviteter:
I nært samarbeid med Nordmøre Museum er Milnbrygga under utvikling til
å bli byens nye kulturhus: levende klippfiskmuseum med kontinuerlig produksjon siden 1749, konserter, folkefester, konferanser, kurs, utstillinger etc.
- Høy medieprofil, også i lokal radio/TV
Omvisninger, guiding, foredragsvirksomhet
- Årlige utgaver av bladet «Gangspillet», opplag 12 000 + 4500, ca. 500
«abonnenter»: tekst, finansiering, trykking, distribusjon
- Byvandringsbrosjyre «Vågen rundt» i flere opplag, også på engelsk
- Den Store Kystfesten 19.-24.6.1995: 4700 besøkende, meget høy faglig programprofil
- Den Store Kystfesten 22.-29.6.1995: 2500 besøkende, regional profil
- Kurs i garving av fiskeskinn uke 36/1996, v/Solveig Ovanger
- Konferanse om næringsutvikling i Vågen, 29.8.1996
- Utstillinger:
a) Fotoutstillingen «Vågen Rundt» i samarbeid med Kristiansund Kulturstyre: vist på Kulturminnedagen 1994, i Caroline kinosenter, Christiegården,
seinere permanent i Turistiformasjonen
b) «Kvinner på klippene - kystkvinners hverdagsslit 1690-1960» produsert
med støtte fra Fiskeridirektoratets Kvinneutvalg, fast del av Norsk Klippfiskmuseums utstilling. Også vist under Kystkonferansen i Tromsø 1995 og
under «Nor-Fishing» i Trondheim 1996
c) Ballastplanter med Kristiansundstilknytning vises utenfor museumsbygningen i Knudtzondalen om sommeren, (opplegg klart for en permanent
ballasthage ved Likvoren)
d) Siden våren 1996 eget utstillingsskap på Futurasenteret
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e) årlige sommeraktiviteter på Futura
0 samarbeid med Nordmøre Museum om databasen «Kristiansunds flåte
1760-1940», årlige kulturminnedager og julearrangementer
g) Sigrun Reitan Andersen: «Orkan 92», malerier, Hjelkrembrygga juni/juli 1994
h) Flaskeskuter og modellbåter. Milnbrygga juni 94
Ulike forsøk med fløttmann over Vågen
Bistand til Roklubben ang. tillatelse til bruk av Vågen til kretsmesterskap 1995
Jubileumsfeiring med Skipperforeningen, Fiskarkvinnelaget Havglimt og
Vågens Guttekorps
Samarbeid med Klippfiskens Venner og, Sildesalgslaget om matkultur

- Utstrakt samarbeid med Nordmøre Museum
- Styremøter, møter i Rådgivende referansegruppe og næringsutviklingsgruppa
- Tett kontakt med ordfører, private grunneiere, Reiselivslag, «Brainstormprosjektet», Kristiansund Forum, Kristiansund Sentrum a/s, Futurasenteret,
de fleste kommunale/ fylkeskommunale etater og en rekke private firma og
organisasjoner
- Løpende kontakt med sentrale myndigheter
- Representert i Havnestyret (v/ Tom Kaasen)
- Studentveiledning for BI, Hotellfagskolen, Reiselivsstudiet, Arkitekthøgskolen m.fl.

2. Infrastruktur
- 4 oversiktskart-tavler og 15 objektskilt er til nå montert
- Henvisningsskilt fra riksveg 1 til Vågen og NKKS
- Gangbrua bak Milnbrygga ble bygd av KAJA-folk vinteren 1994/95 med
betydelig økonomisk støtte fra Norsk Kulturråd. Arkitekt var Terje Husby
- Et notheng er tatt ned i Sørsundet og lagres bl. a. ved hjelp av økonomisk støtte fra Kristiansund Rehabiliteringsselskap (Fortidsforeningen)
- Gjennom prosjektet er flere årsverk KAJA-arbeidskraft og praksisplasser for
flyktninger brukt på vedlikeholdsarbeid i Vågen, ute og inne
- Milnbrygga som fast sommer-anløpssted for sundbåten
- Arbeid med oppgradering av Christie-Brodtkorbgården
- Arbeid med å finne ny anvendelse av bygningsmassen gamle Goma fabrikker, Bersåsbrygga og Israelsneset mek. verksted
- Arbeid med å finne nye arealer for tivoli og småbåter, som i dag dominerer
bydelen
- Arbeid med å sikre det kommunale bygget i Øvervågen til museumsformål
og Fladsethbrygga til Mellemværftet
- Arbeid med bedre tilrettelegging av Vågen for barnefamilier (tiltak ikke
iverksatt pga manglende bevilgninger)
3. Planlegging
- Premisser for reguleringsplan for Vågen ble framlagt i mars 1996, etter ett
års utredning der 10 offentlige etater deltok
- Retningslinjer for restaurering av Kranaskjæret og Bersåsbrygga er utarbeidet
- Vågen som senter for utdanning på alle nivå

4. Prosjektets indre liv
- Generell PR for Vågen, herunder arbeid for å få lagt presisjefylte arrangementer hit. (Norsk Forening for Fartøyvern og Norske Kunst- og Kulturhistoriske Museer har hatt landsmøter med-innslag i Vågen de siste årene)
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Seilmaker Oddbjørn Gundersen er en trofast deltaker på våre arrangementer
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Jan Midtflå
imponerte
stort med sine
tau-knutekunster under
Den Store
Kys tfesten
1996

Konkurransen om hvem som lager den beste tradisjonsriktige Kristiansundsbacalaoen samler fullt hus på Milnbrygga hver sommer
•

Anton
RØsand
demonstrerte
sitt håndverk
på gamle
Brunsvikens
Reperbane
både under
Kulturminnedagen 1995
og Den Store
Kystfesten
1996
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Kystlaget Geitbåtens Venner fra Tustna har hvert år markert avslutningen
på Den Store Kystfesten
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Utstillingen «Kvinner på klippene — Kystkvinners hverdagsslit 1690-1960»
er laget av NKKS i samarbeid med Fiskerinæringens Kvinneutvalg
og inngår som en del av Norsk Klippfiskmuseums faste tilbud.
Den er lett å flytte til andre utstillingssteder

Under Den Store Kys tfesten 1996 urframførte Forsvarets distriktsmusikkorps
Trøndelag «Vågenfanfaren» komponert av Dagfinn Koch. Foranledningen var
100-årsjubileet for Vågens Guttekorps og i den anledning ble veteranen Kåre
Karlsen intervjuet av NKKS' prosjektleder Odd Williamsen
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NKKS har med støtte fra «tippemidler» fått salt opp fire slike oversiktstavler
over severdigheter i Vågen, kombinert med 15 ulike skilt på enkeltbygninger.
Formgiver var sivilarkitekt Terje Husby
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PLAN FOR VIDERE UTVIKLING AV
NORSK KYSTKULTURSENTER
Virksomhetens karakter, samfunnsnytte,
organisering, økonomi og lokalisering i framtida.
Prioriterte prosjekter.

1. Virksomhetens karakter
NKKS skal skape aktiviteter og tiltak for å utvikle et levende, helhetlig nasjonalt kystkultursenter i Vågen i Kristiansund. NKKS organiseres som en stiftelse og kan samarbeide om aktiviteter og tiltak i andre kommuner.
Virksomheten utføres på kulturminnevernets premisser,
hvilket betyr at aktiviteter/opplevelser og materialbruk skal være autentisk/ekte
og i harmoni/helhet med aktiviteter som har tradisjon i Vågen.
Kompetanse: Nordmøre Museums vitenskapelige personale og aktive tradisjonsbærere (veteraner) tilknyttet anleggene i Vågen.
Målgrupper: Publikum i fylket, dagens klippfisk/verfts-industri, skoleverket,
reiselivsmarkedet
Det er generell enighet om prosjektet på alle nivåer:
publikum-kommune-næringsliv-fylkeskommune.
Flere av de fysiske anleggene i Vågen er nasjonale bevaringsoppgaver.
2. Samfunnsnytte
Inntektsgenereringen må følge av at NKKS kan stå for iverksettelsen av følgende omforente kultur- og næringspolitiske målsetninger:
KOMMUNALE OPPGAVER:
Bevarings-/verneplan for brygger i Kristiansund
Fartøyvernsenter
Regionalt senter også kulturelt særlig for fiskerinæringa (inkl. klippfiskbransjen)
- Øke kommunens generelle attraktivitet som bo- og arbeidssted og kurs/ konferansested (opplevelser/attraksjoner, estetikk, fritid: småbåt, friluftsliv)
fysisk og PR-messig
- Medvirke til etablering av kompetanse- og kvinnearbeidsplasser, miljørettet
næringsutvikling
- Tilbud til hurtigrutepassasjerene
- Utvikling av sundbåtdrifta
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FYLKESKOMMUNALE OPPGAVER:
- Profesjonell arrangør av store kulturarrangementer
- Kulturvern fysisk (bygninger, gjenstander) og ved tradisjon (kunnskap,
kompetanse), som supplement til museumssystemet
- Opplevelses- og dokumentasjonssenter
STATLIGE OPPGAVER:
- utprøving av brann- og tyverisikring av sjøhus
- tilrettelegging av museumstilbud for barn
- samarbeidsformer kulturminnevern/billedkunst/ballett/opera
- «markedstilpasset kulturminnevern»: anvende teori/metodikk fra markedsføring/næringsliv
- Mellemværftet og Brunsvikens Reperbane er nasjonale bevaringsoppgaver
(teknisk-industrielle kulturminner på Riksantikvarens verneplan).
3. Organisering
Stiftelsen etableres 1997, hovedsakelig offentlig eid.
NKKS skal drive med markedsføring, lobbying, stimulere og koordinere
Vågenaktørenes interesser. Disse er kulturminnevern, fritidsaktiviteter og forretningsdrift.
4. Økonomi
Anleggene i Vågen er hovedsakelig offentlig eiendom.
Det arbeides for egen post på statsbudsjettet, men inntil dette er på plass må man
satse på enkeltprosjekter for/med Norsk Kulturråd og fylkeskommunen og å
utføre oppdrag for offentlige og private instanser. Sekretariat sammen med
Mellemværftet/Nordmøre Museum/ bedriftsnettverk.
5. Lokalisering
Senterets geografiske primærinteresseområde er Nordmøre Museums anlegg
i Vågen, med alle klippfiskindustriens viktige innslag bevart: brygger, berg,
verft, saltbrygger/kran, emballasje: bøkker. Kontoret bør etableres i tilknytning
til dette.
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6. Prioriterte egne prosjekter
Utover aktiviteter man må drive for å overleve økonomisk:
a) Bygging og bruk av en jakt. Byggetid 5 år, prosessen en viktig attraksjon.
Etter ferdigstillelse årlige Lofotturer etter saltfisk til Milnbrygga, med betalende mannskap. Leirskole. Representasjonsfartøy for kommune/ fylkeskommune. Samarbeid med Mellemværftet.
b) Marinarkeologisk utstilling.
Finne egnet utstillingslokale, samle inn gjenstander fra private og NTNU.
Organisere drift/tilsyn. Samarbeid med Dykkerklubben.
c) (Europeisk) lærlingesenter «Leonardo» for trebåtbygger- og skipssmedfagene, inkl. internasjonal kompetanseutveksling. Samarbeid Nordmøre Museum/
Mellemværftet/Fagopplæringskontoret.
d) Kranaskjæret re-etableres.
Viktig ny monumental attraksjon. Budsjett: 1.2 mill. kr , halvparten lønn. Søknad er sendt Miljøverndepartementet.
e) Landets faglig tyngste og ikke-kommersielle kystkulturfestival (handel bare
med varer som har naturlig tilknytning) . Det årlige møtested i «bransjen».
f) Utdanning: kommunal kulturskole-avdeling,
etterutdanning «Kystliv», markinarkeologisk øvingssenter, etterutdanning i
museumsadministrasjon (leirskole, se ovenfor)
g) Nybygg i Øvervågen: Dokumentasjons-, opplevelses-, formidlings- og referansesenter (m/bibliotek)
h) Tiltaksarbeid, jobbskaping. Tilrettelegging for etablering av bedrifter særlig
innen antikvariske handverk.
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SETERDRIFT PÅ NORDMØRE
DEL 1 - Seterdrifta pa Midtre Nordmøre
AV EDV. VATN / FORORD V/ MARIT HOLME MEHLUM

Nordmøre Museum startet i 1995 et forskningsprosjekt om «Seterdrifta på
Nordmøre». Prosjektet har til nå bestått i å samle inn materiale om seterdrifta.
Materialet består av intervjuer, fotografier, spørrelistemateriale og arkivmateriale. Som et ledd i å samordne og publisere dette materialet, vil det bli trykt en
serie med artikler/arkivstoff i Årbok for Nordmøre Museum. I år har vi valgt å
presentere en del av et omfattende arkivmateriale fra Nordmøre som ble innsamlet i 1938 og ikke tidligere har vært offentliggjort. I neste årbok vil det komme en artikkel om seterdrifta i de ytre strøk på Nordmøre.
I årene før krigen tok Institutt for sammenlignende kulturforskning i Oslo initiativet til en omfattende undersøkelse om «det gamle bondesamfunnet i Norge.» En del av denne undersøkelsen ble kalt for «Gardssamfunn og grannesamfunn i Noreg», en annen del av undersøkelsen ble kalt for «Setrar og
seterbruk i Noreg». Flere hundre medarbeidere i distrikts-Norge fikk tilsendt
omfattende spørrelister utarbeidet ca. 1935. I årene etterpå begynte materialet
å komme inn. På denne måten ble store mengder materiale innsamlet. Et bokverk som kom ut av dette materialet var Lars Reintons klassiske trebindsverk
«Sæterbruket i Noreg».
Når det gjelder Nordmøre, ble det også herfra innsendt mye verdifullt materiale. Informant for Indre Nordmøre var Hans Hyldbakk. Hans omfattende
arbeider ble senere publisert i flere artikler i Årsskrift for Nordmøre Historielag
1940 og 1941. Andre informanter fra Nordmøre var Edv. Brandshaug (Eide
herad). Brandshaug leverte inn en grundig beskrivelse av alle setre i Eide. De
øvrige informanter var: Gårdbruker og ordfører Søren Slatlem (Kornstad
herad), kaptein og gårdbruker Løve Vebenstad (Bremsnæs herad), gårdbruker
J. M. Williamsen (Frei herad), gårdbruker og ordfører L.J. Mork (Kvernes
herad), gartner Kr. Hagen (Tingvoll herad), gårdbruker og ordfører O.K. Høgset (Gjemnes herad) og lærer Ivar Bredeli for «øre» herad (Batnfjordsøra) og
Edv. Vatn (Straumsnes herad).
Den mest omtattende besvarelsen ble innsendt av ovennevnte lærer Edv.
Vatn (f. 1884) på Kanestraum. Hele hans manuskript består av 66 håndskrevne
sider. Manuskriptet bygger på samtaler med informanter både fra Straumsnes
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og Tingvoll som var gamle i 1938, slik at vi faktisk kommer ganske langt tilbake i tid med hensyn til kunnskapen om seterdrifta. Vatn har gjort en grundig og
gjennomarbeidet jobb. Han har lagt svært mye tid og arbeid i oppgaven med å
dokumentere seterdrifta. I tillegg til manuskriptet, laget han også lister over
hver enkelt seter, hvilken gard den tilhørte og hvor langt fra garden den lå. Disse vil bli forsøkt publisert i en annen sammenheng.
Manuskriptet til Edv. Vatn presenteres her med noen mindre tilretteleggelser.
Nummereringen framfor svarene er fjernet, slik at manuskriptet framstår som
en helhet. I original form er manuskriptet svar på spørrelista som ble sendt ut
for undersøkelsen av «Setrar og seterbruk i Noreg». Hovedavsnittene i spørrelista er beholdt.
Når det gjelder rettskrivingen, er manuskriptet gjengitt nærmest ordrett, selv
om det av og til finnes noen skrivefeil. Vi mener allikevel at dette best rettferdiggjør innholdet når feilene ikke går på bekostning av forståelsen. I visse tilfeller er det tilføyd en ordforklaring i parentes. For det meste er dette gjort av
informanten selv, men ved noen anledninger har behovet for en ordforklaring
vært så stor at en «oversettelse» er tilføyd i parentes. Slike forklaringer skiller
seg ut ved at de er skrevet på bokmål. Språket til Vatn er for øvrig et frodig
nynorsk, og kan nok inneholde en del ord som trenger forklaring. Men leses
manuskriptet langsomt, vil en se at informanten har en klar og nøye gjennomtenkt setningsbygning, selv om det er noe sparsomt med tegnsettingen.
Når det gjelder illustrasjonsmaterialet, består dette av Vatns egne skissetegninger. Fotografiene er hovedsakelig fra Eikremssetra i Straumsnes og ble tatt
av Halvor Vreim i 1938, også som et ledd i gards- og grannesamfunnsundersøkelsen. En del av de avfotograferte husene er trolig borte idag.
Til instituttet for sammenlignende kulturforskning
Hermed er dette samlararbeide avslutta.
Innleiding:
Som ein vil sjå ved å lesa gjenom dette om sæterbruket, er forhalda i Straumsnes lagt til grunn for segn, sed og skikk - gjenom midtre Nordmøre. Tilfanget er
samla ved samtale med gamle folk i bygdene, og for some sitt vedkomande nedskrive mest ordrett. Dei som hev vore dei beste forteljarane er desse, - som alle
mykje hev livd på fjellet eller på sætra i sin ungdom:

Heimelsmenn:
Nils G. Vatn, no ca. 70 år, Eli B. Vatn, 92 år. Kirsten J. Vatn, 79 år. Gunna(r)
Hago Vulvik 84 år, og når det gjeld gamall byggemåte, Nils L. Strømsvåg ca. 70
år. (Byggmeister).
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Ein er desse stor takk skuldig for at dei i truskap hev gøymd på segner og tradisjonar i sed og skikk.
Sæterbruket i Straumsnes hev stått høgt ei tid, det syner seg i at det i alt hev
vore 82 sætrar (sæterlistone er tidlegare innsendt til instituttet) endå bygda
ikkje er meir enn på ca. 1100 ibyggjarar.
Vonar då at instituttet kann gjera seg bruk av desse 33 ark, som hermed vert
sendt i sitt landsomfattande samlararbeide, når det gjeld sæterbruket i Noreg.
Kanestraum i Straumsnes i november 1938.
Med vyrdnad, Edv. Vatn.
SVAR PÅ SPØRRELISTE UTARBEIDET AV INSTITUTT FOR SAMMENLIGNENDE KULTURFORSKNING I FORBINDELSE MED
GARDS- OG GRANNESAMFUNNSUNDERSØKELSEN (SETERUNDERSØKELSEN) I 1938.

I. UM SETERBRUK I DET HEILE
A. Nemningar for sæter.
På Nordmøre heiter det «seter». Ubundi form «seter», bundi form setra.
Sovidt eg kjenner til finst ikkje nemninga Øydegard på nokon sæter her. Derimot er det fleire gardar som heiter «øygarn».
Ordet sæter tyder her nærmast heile komplekset; Hus, setertrøa - råket, heile
slåttemarka inan eit visst umråde nærmast kring husa, dette kallar vi elles
seterstølen, og var vel vanleg det område som var gjødsla med sumargjødsla.
Alt dette kallar vi med eit felles namn for «seterhamna». I bygdatalen heiter det
alltid ei seter. Inkjekynsforma er ukjend.
Nemninga «seterbol» hev eg høyrd, men er visst lite bruka, men skulde då
tyda fleire sætrar i ein krull.
Det ordet støl, som er bruka her, er slåttemarka som vart til rundt sætra og
som vart gjødsla og innhegna. Sæterselet stod alltid inne på stølen, medan fjøset stod i sjølve gjerdet, so det var med og dana hegn. Anten det då var steinfjøs
eller tømmerhus.
Mjølkeplass utan hus eit stykke frå garden eller frå sætra, kalla vi her
«mekveldsplassen», der kyrne var mjølka ca. kl. 5 ettermiddagen, det var gjerne der det var god hamn og kyrne mjølka mykje. Nemninga «slåttestøl» utan
sæter kan vel ha vore brukt, men berre sjeldan.
Støl går att i einskilde gardnamn t.d. garden Stølan i Tingvoll og ein stad,
Stølsnes i Straumsnes. Det siste like ved ei nedlagt sæter med støl.
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«mekveldsplassen», der kyrne var mjølka ca. kl. 5 ettermiddagen, det var gjerne der det var god hamn og kyrne mjølka mykje. Nemninga «slåttestøl» utan
sæter kan vel ha vore brukt, men berre sjeldan.
Støl går att i einskilde gardnamn t.d. garden Stølan i Tingvoll og ein stad,
Stølsnes i Straumsnes. Det siste like ved ei nedlagt sæter med støl.
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B. Sæterfeet
Til sæters vart oftast heile buskapen sendt. Av og til var ei bandku heime for
mjølka si skuld og var då oftast nyleg kalva eller skulde kalva med det første.
Var det små kalvar på garden, var dei heime i ein kalvgeile med eit lite kalvhus.
Var det heimeku, so var det oftast berre ei. Det var vel skort på beitemark som
gjorde at så sjeldan kyr var heime.
Heimegeiter brukte dei vel ikkje. Det kunde vel vera so godt heimebeite at
dei ikkje hadde sæter sume stader, men det var vel få. Det var vanleg at gardar
som ikkje hadde sæterhamn leigde av andre.
Småfe og storfe hadde beitemark kring same sæter. Det kunde vera at dei tok
heim dei beste mjølkekyrne på håa, når det lei ut på hausten, so småfe, gjelkyr
og ungfe og uksar gjekk att på sætra.
Eldre kalvar var med på sætra. Småkalvar og griser, var ikkje med til sæters
før um hausten når heile huslyden flytta til støls på slått, då det ingen var att til å
passa dei heime.
Det var jamt beitemark for dei husdyr ein hadde i sambeitet, so det valde inga
avknapping.
C. Sætertidi
Noko serleg namn på månaden dei flytta i, eller var tilsæters, hev eg ikkje
høyrd.
So aldeles faste sætertider var her vel ikkje. Det ser ut til at dei jamt flytta til
heimsæters kring (St. Hans), Jonsok og på fjellsætra til slåttonna ca. 1 mnd. seinare. Heimflyttinga hev vel noko jamt vore kring «Mikjelsmess». Det hev vore
vanleg skikk at alt på heimegarden då skulde vore i hus, slik at buskapen då kunde sleppast på bøen.
Ein vanleg skikk var at markaslåtten kring sætra måtte vera fråseg-gjord, så
dei kunde få sleppa krøtera på stølsbeita ei stund, før dei flytta heim. Det var
vanleg dei gjætte kyrne saman frå fleire gardar og då var det rimeleg dei og måtte flytta samstundes, for elles vilde kyrne verta urolege, og likeeins fylgdest dei
gjerne åt med slåtten. Likeeins kunde det vera stussleg for ei einsleg sæterjente
å vere att aleine i haustmørkret.
D. Sætersystem
Det vanlege var ei eller tvo sætrar til kvar gard. Det kunde vera ymse årsakar
til at kvart bruk hadde fleire sætrar. Det eine kunde vera at eit beiteområde var
avstengt fra den øvrige beitemarka og at det var vondt å nå fram dit fra ei sæter.
Den andre orsaka kunde vera at det kom ny grøda på fjellet seinare enn i heimesætermakra, og når det soleis var utbeitt i heimesætra stod ny grøda på det
beste i fjellhamna. Den tredje grunnen var og at dei kunde få ein sæterstøl til, og
soleis meire slått.
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Det var oftast so at dei flytta til heimesætra på føresumaren, og på fjellsætra i j ul i august t.d. og so tilbake til heimesætra på hausten. Oftast var det so at storparten av
markaslåtten låg kring heimesætra, og då høvde det godt å flytta tilbake dit til huslyden kom om hausten på markaslått. So hadde dei sæterprodukter til kosthaldet,
og kunde med same ha hjelp av sætertausa i onnaarbeidet stundomtil.
Dei kunde vel skifta med slåtten år um anna på dei ymse stader innom same sæterslåtten, men at dei skifta år um anna med sæterhaldet hev eg ikkje høyrd gjete. På
sume gardar var det berre ei sæter, og då bruka dei til vanleg sætra kvart år.
Heimsæter og fjellsæter er vanlege nemningar, men likeså alment er «Nersætra og Øversætra». Ofte heiter det «Gammelsætra» og «Nysætra».
Det ligg i sjølve ordet kva både Heimsæter og Fjellsæter tyder. Med Nersætra meiner vi den sætra som ligg nedfor sjølve fjellet. Øversetra ligg oppå fjellet.
Gammelsætra på ein gard er vel den sætra som først var hegna og bygd. Seinare
hev det vorte bygt sæter meire til fjells og hev vorte kalle «Nysætra». Vi har
døme på dette på Vatn i Straumsnes. Gammelsætra er til alt kring 1700-talet, og då
var det einaste sætra der. N ysætra er bygd tilfjells seinare og har fått namnet der etter.
I den seinare tid er heimesætrane nedlagde, og ofte fjellsætrane med. Det fins
og einskilde som hev vorte til småbruk.
Det hev funnest einskilde sætrar som hev lege so nær garden at dei hev bore
mjølka heim for kvar dag, men det er vel få eller inga att om det.

E. Sæterbruket i den nyaste tid.
I dei siste 40-50 år er det vorte eit stort umskifte i sæterbruket, og ei heil
mengd av sætrer er nedlagde. Det kunde vel vera fleire grunnar til dette. Det
vart bygt meieri kring om i bygdene og da kunde dei ikkje nå fram frå sætra med
mjølka og dei laut halda buskapen i heimemarka. Etter det vart laga høvelege
dampskipsruter, so folk kunde nå fram til byen med ferskmjølka, og til dette
kom at det hev vore bra trygt for udyr i fjellmarka, so dei kunde ha slept sauene
fritt på fjellet utan å ha noko tilsyn med dei, frå tidleg vår, til seint på haust.
Attåt desse grunnane, hev det vore vondt å fått leige sætertauser. Orsaka var
noko at det var vondt um arbeidsfolk i det heile, og dertil kom at kvinnfolk ikkje
vilde vera på sætra lenger, helst fordi det var halde for å vera simpelt. I den seinare tid ser det ut for betring i so måte, i alle fall når det er fleire i lag.
Dei som framleis driv med sæterbruk, er på sætra stuttare tid (i slåttonna) og
brukar oftast berre fjellsætra. Det ser elles ut til at kulturbeitene kjem til å avløysa sæterbruket. Å halda buskapen i heimemarka heile sumaren kann ikkje gå i
lengda. Det syner seg at marka vert upptråkka og utbeitt til svelteforing.
II BEBYGGELSEN. Heimelsmenn Nils G. Vatn f. 1869 og Edv. G. Vatn f.
1884. A. Sæteranlegget i det heile.
Sætra måtte først og fremst vera rydda på ein logn og vakker stad. Det ser ut
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for at dei bygde sætrane der beitene tok til. Det korn vel mindre an på stutt eller
langt frå bygd eller veg, det vart særleg teke umsyn til fint lende og godt beite.
Det syner seg at sætrane jamt vart lagt ved elv, bekk eller vatn, eller der slikt
ikkje fanst vart grove eit brunnhol, der det var eit uppkome. Mura eller tømra
brunn kan vel snaudt påvisast.
Heimesætra var lagt ved skoglier, og fjellsætrane ved øvre kanten av skogbeltet.
Den gamle fjellsætra ved Krokan i Heradsdalen vart truleg nedlagt av tvo
grunnar. Først fordi det var vondt å finna brennfang deruppe, og for det andre
var det lite lagleg å rydja sæterstøl, og ein fekk ikkje bruk for sumargjødsla. Ny
sæter vart so rydja lenger nede i lia, der det var lett å rydja sætervoll og bjørkaskogen stod tett. Same forholdet gjer seg gjeldande på sætra Storslåa - Nedstua
på Fløystad.
Regelen er at fleira sætrar ligg i ein krins, men det fins og sætrar som er einbølte, grunna eigedomsforholda i fjellhamna. Både enkeltsæter og sætergrend
er brukt som nemning, noko anna nemning er ikkje kjend.
Updeilte beitestrekningar og eigedomsforholda i det heile er grunnen til at det
hev vorte einskildsætrar.
Sameige av skog og hamn var vel grunnen til at sætrar vart lagd saman til
sætergrender. Ein annan vektig grunn for at ein slo saman, og bygde sætergrender var at det var lettare å få sætergjentor og likeeins lettare å verja seg for
udyr, som det var mykje av her i gamle dagar.
Det var vanleg at sætrane tilhøyrde eit grannelag i bygda, men andre som
hadde dårleg hamn kunde få bøksle seg sæterrett hjå dei som hadde god fjellhamn, på vilkår av at dei bygde seg hus sjølve mot årleg avgift. Det kunde og henda at sætereigarar tok imot ei eller fleire kyr på sæterhamn, frå folk som hadde dårleg eller ikkje hamn, for å dra «budrott», smør, ost og myse av dei til vinteren.
Småfe gjekk vanleg med i den same hamneleige. Ei sætergrend kunde vera
på tvo til fem sætrar etter som gardgrenda var stor til.
Det vanlege var, at når garden vart deilt mellom tvo bom, vart og skog og
sæterstøl deilt, men beita vart framleides felles. I manns minne hev vel ikkje ny
støl vore rydda grunna garddeiling.
Lengst tilbake i tida brukte dei vel ikkje støl som var innhegna, men dei fleste sætrar i den seinare tid hadde inngjerd støl, der krøtera ikkje hadde tilgjenge
før etter slåtten. På einskilde sætrar hadde dei båe deiler. Den deilen av sæterumrådet, der krøtera gjekk fritt, kalla dei her sætertrøa eller råket, t.d. Stortrøa,
Litltrøa. Det som var inngjerd kalla vi «sæterstølen» - «sæterstølan» - når det
var fleire eigarar.
På einskilde sætrar som hev vore gardar t.d. Eikremssætra er vel sæterslåtten
svært gamall, men der sætrane er bygde fra nytt er ikkje stølsslåtten so gamall.
Ein kan vel trygt segja at stølsslåtten er yngre enn den sokalla markaslått eller
fjellslått. Ein kann ikkje setja noko sers årstal;
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Når det vart bygd sæter, laga det seg støl etter kvart, idet det vart gjødsel, og
ein flidde lendet etter kvart, med å jamna ut tuvor og kasta saman stein i røyser,
dette umrådet vart sidan innhegna til støl.
Åkerbruk hev ikkje vore drive det ein veit. Berre ein prøve av Anders Utigard
Vatn i Heradsdalen.
Sæterumrådet var oftast inngjerd, men det kunde også vera avmerka ved lier,
steinar, bekkar og elvar. Då heitte det «å møta krøtera for slåtten».
Gjerdet var av tre. Det beste vyrke var stor eine eller anna avfallstre av furu
og bjørk. Eit slikt gjerde kalla dei «risutgard». Det var bygd i ein høg tunn rad
som dei slo staurar gjenom til stønad og feste. Gjerda laut vælast kvart år, men
eine-utgarden var den beste og varde lengst. Noko åremål kan ein ikkje nemna,
for ein slik utgard rotna aldri upp når han vart flidd og vølt.
B. Seterhusene
Sætrar utan fjøs er ikkje i bruk i Straumsnes, og eg hev heller ikkje høyrd det
hev vore i bruk heller.
Det hev vore vanleg regel at alle kyrne hev vore bundne til fjøsveggen utan
båsar. Ungnaut og kalvar var skilde frå romet til vaksnekyrne ved ein mellomvegg med ein grindopning, og gjekk lause.
Både kyr, geit, sau og gris var i same fjøs, med mellomvegg for kvart slag.
Grisen hadde dei oftast med til vårsætra når dei var på sæterslått um hausten,
men endå var kyrne på fjellsætra.
Frå Gamallsætra på Vatn, lever endå denne soga:
Husbondsfolka med bom låg i selet um netene, tenestegjentone i sauefjøset, og
slåttekarane på låven. Ein dag hadde grisen kome fram av garen sin og leita etter
bol. Han ruska då upp sengklæda med trynet i flatsenga til kvinnfolka i sauefjøset, la seg so på underfelden og låg og sov rett godt i det nye «bolet», då gjentone kom heim til kvelds.
Stall hev vel aldri vore brukt på setra her. Fjøs var truleg bygd både på grunn
av klimatiske forhold og for å verna mot rovdyr.
Når det var godt ver, og dei visste seg trygge for udyr, kunde dei samla sauene i ein «kve» ved sætra. Det var oftast ei rund innhegning, ofte mot ein bergvegg på eine sida. Hegnet var «risutgard», som før nemnd. Denne kve'n var
oftast kalla «Saugrindan»; det kunde vel koma av at det sumetid var bruka grindar istaden for gjerde.
Ei grind var tvo oprettståande grindstolpar med fire remmar. Remmane var
tappa gjenom stolpane, med trenaglar gjennom stolpe og toppen.
Det var jamt bygd løe der det var beste slåtten, og der det var godt um vyrke;
men det var sett stakk av høyet der det var mindre gras og vondt um byggefang.
Sæterhusa var jamt bygd innangjærds og noko anna sers er ikkje å merka med
byggemåten.
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Det mest vanlege var at sel og fjøs for kvar eigar låg nær ved kvarandre, og
hadde sitt eige tun. Husmennene kunde og stundom ha sine eigne sel, men
sjeldnare eige fjøs.
Tvo mindre bruk kunde ha sæterhus saman, men nokon særskild plassering
for husa hev eg ikkje høyrd um.
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Fig. 1-3. Ill. er hentet fra spørreliste utarbeidet 1935 av Institutt for
sammenlignende kultuiforkning, Oslo
Både fig. 2 og 3 er velkjend her. Fig 1 er mindre kjend. Fig. 2 er den mest vanlege: Eit større rom med «Are» - eldstad - seng og bord. Eit mindre rom med mjølkerekkor og skyrstampar og rinjor, sil og mjølkebyttor m.m. - kalla «mjøkbua».
Fig 3. Eit større rom i medtten som fig. 2 med ei mjølkebu på kvar enden av
selet. Den eine bua brukte eigaren til sin budrott og den andre til slike som leigde hamn utan å ha hus på sætra, eller kunde og vera bruka til geitemjølk av eigaren. I største romet eller «Åreromet» var vanleg ei lang hylle oppå veggen over
døra, som gjekk ut i bua, der gamallosten var sett op til gjæring.
Der det var berre eit rom stod mjølkerekka i same romet. Det var vel lite sanitært, og rømmen på mjølkerinja kunde vel bli svart av røyken frå gruva, alvist
då det var berre ljore i taket utan mur.
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Sæterhusa var bygd av lafta (nova) furutømmer over alt, og sæterfjøsa var
oftast bygd av steinmur med røsting av tre.
Oftast var tømmeret flatrøya eller noko ovalt. Arbeidet kallest «tømmerrøying». Fjøs og låve kunde vera bygd av rundtømmer utan ordentlege «kverknover», dei var berre haka saman.
Klove tømmer hev vore bruka, mest til golv og tro. Slike «klovningar» finst
endå av og til i golv og fjøslemmar.
Dei måtte bruka rettvedt tømmer til dette. Dei la stokken på tvo «bukkar» og
haka han fast. Tvo mann hogg langsetter stokken med bilone sine, nære etter
kvarandre. Den eine gjekk baklengs og den andre etter, framlengs, når dei soleis
var komne til endes på stokken, var det vorte ei lita sprunge langsetter han. Dei
laga so tunne kvasse bjørkekilar (bleggar) som dei sette i sprunga frametter
stokken og dreiv dei varsamt inn, samstundes som dei hogde av små band i
veden som ikkje vilde klovna rett. Stokken klovna soleis snart inn mot mergen,
og snart fall klovningare frå kvarandre. Dei vart so flidd av på flatsida og feldt
ned på golvåsen eller på sperra med rundsida, etter eit visst mål på tjukna, som
vart avmerkt med eit reidskap som kallast ei «ku».
«Nov» er den vanlege nemning
her på Nordmøre, men laft er også
kjend. Nova heiter difor «Kverknov». Dei ymse deiler av nova som
tilhøyrer ein stokk er «Laftehode»,
heiter her «utnov». «Barke» er kjend
Fig. 3 a) Frå a til b var tjukna på klov- her også, men det mest gjengse namn
ningen over golvåsen. «Kua» var gjord er «kverken». Laftehogget heiter her
av tre med ein jarnstift mot b. Ein ripa «opphogget». Den skråningen på
med «kua» etter kanten på klovningen, sida av nova som går inn til «kverken» (barken) heiter «novkinna».
og stiften b merkte so av tjukna.
Fig. 7 og 9 er dei best kjende forEdv. Vatn 1938.
mer for utnover og fig. 4 mest vanleg
for nov. Noko sernamn for kvart slag er ikkje kjend. Å hogga mossgrop, heiter
«å hogg mefar». Det gjorde dei frå gamalt med øksehyrna, seinare var og bruka einslags krum bandkniv, helst når det var fint tømmer.
Dei avberkte tømret (stokken) so han vart kvit på den sida han skulde røyast,
tok so ei lang våt snor (snøre) som dei sværta med ein kolbrand helst av older,
då sotet vart finast av ho. Festesnora i den eine enden av stokken, der lina skulde vera, strekte ho so langsetter stokken til den andre enden. So lyfta ein snora
op på midten og slepte ho brått. Ei solstripe vart då visande etter heile sida.
Øksane var store og breide, og kallast tømmermannsbilor; men øksane som
dei hogde nov (laft) med var smale og helder lange, og kallast «novøks», med
dei kunde dei nå ned i novhogget utan å koma i vegen med skaftet.
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Fig. 14. Ill.: Edv. Vatn 1938

Jarnet som dei brukte til å rissa op lina til mosegropa med kallast mea - eller
måa, og mosegropa er her kalla «mefaret» eller «måfaret». Ein «mea» såg slik
ut:
Ein kunde her få fire storleikar på medraget etter som ein brukte dei ymse
klørne på meane. Og ein måtte bruka stor eller lita klo etter som stokken fall
dårleg eller godt saman. Dei små meane svara til nova, når dei store svara til
stokken. Klave eller ring til å forma tømmeret etter hev eg ikkje høyrd gjete.
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Langstokkane var vel vanleg først lagd ned og kallast syllstokk (eller sylla).
Eg hev også høyrd nemd «svill». Det heiter å sylla eller å tufta huset.
Den øvste stokken heiter «raftstokken» eller berre «rafta», og den øvste stokken i tverenden på huset kallast «røstmora», og den øvste stokken i røstet som
dekte over mønsåsen heiter «kråka». Heile gavlsniet i tverenden kallast røstet,
noko anna navn er ikkje kjend.
Til å legge i mefaret brukte dei ein slags mose som dei kalla «husmose», det
var vanleg gul langmose som vaks på turrmork - ikkje rå myrmose -. Å legg
mosen på stokken heite å «mossa mefaret».
Det mest vanlege takverk var sperror med åsar. Eg hev også sett hus med
halvsperror, desse sperror var kalla «skaftongar». Sperrone heiter også i vanleg
talemål «sperra». Åsane som låg under sperrone - langs etter huset - kalla vi her
«siåsar», men også høyrd vore kalla «leåsar» - ein eller fleire etter som taksida
var brei til.
Dei kunde og bruka tak utan sperror. Takfl. var då berre: Mønsås, siåsar og raft,
og so var det tekt med bord - fjøler tversover. Dette kalla vi bordtak - var vel lite
brukt frå gamalt. Stokken som heldt torva på taket, heiter her «Ringve». Han vart
festa på den måten at dei nagla fast trekroker (helst av eine) på nedre kanten av
«brontroet» etter kvarandre bortetter taksida, so hogde dei små hak i «ringveen»
for kvar krok, so han fall nokolunde nedpå nævra. Den sokalla «Ufsnæver» var
pålagt brontroet før dei la på «ringveen» og før dei tekte taksida elles.
Alle fire første stokkane rundt kalla dei og ofte «underlaget». Det var vel
sjeldan bygd på heil mur men på hyrnesteinor, som dei til vanleg kalla «novsteinar». A leggja upp mur eller novsteinar, heitte å «tufte».
Sæter-sel av stavverk er frå gamalt helst ikkje kjend. Tilbygg på sida av eit
hus av stavverk heitte alltid ei «sval», men på sæterhusa her på Nordmøre er det
vel lite eller ikkje kjend. «Skråstreverne» millom staver og tver- eller langbjelker, kallast «skråband», «spendbord» og i seinare tid også kalla «losholtar».
Bordklædninga var loddrett og dei brukte spikerband millom stolpane eller
«nagleband» som dei sa, då trenaglar var i bruk. Einer var den beste naglveden,
elles brukte dei spik-al av furu.
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Bordklædningsnaglane var helst litt firkanta og grunnast på midten. Det var
vel snaudt nokon som hadde med å laga naglar, det var vel mest som kveldssetesarbeid, og helst då av gamlingane. Klædninga var ofte kalla «Bordklædning»; men eg hev ofte høyrd det kalla «Skinntelet». Panel kalla vi finare bordklædning inni hus.
Sæterhus av stein hev ikkje vore bruka her so vidt eg veit; men bindematerialet i tett steinmur hev frå gamalt vore leir med halmstrå i.
Taktekninga var næver og torv. Spon hev kanskje ha vore bruka i seinare tid
men svært lite. Her hev vore godt um bjørk,og nævertak var det lettaste å gripa til.
Dei la nævra i rader langs taket, kvar næver innpå kvarandre unda veret. So
«skaut» dei andre raden inn på den første so langt at nævra vart tridobbelt. Elles
vart det noko ymse etter som nævra var stor eller lita til. Ovapå la dei gjerne eit
lag med «rusknæver» til vern for rått. Eit godt nævertak rekna dei kunde vara
ca. 30 år utan vøling, og var arbeidet forseggjort låg taket endå lenger.
Dei rekna det for høveleg takfall på torvtekt hus når høgda i sjølve røstet
utgjorde tridjeparten av lengda på tverrveggen. Denne røstinga kalla dei «triongsrøsting».
Tykte dei det vart for bratt røsting, snara dei snora som dei målte tverveggen
med ein gong kring neven, og so tok dei tridjeparten av det som var att av snora
til høgde.
Det eldste som no syner seg, er tilhogne klovningar, elles er vanlege bordgolv
det mest brukte.
Det ser ut for at eldstedet (gruva) frå først av hev vore midt på golvet i selet.
Murpipa kvilde på fire stolpar over gruva, slik som før er nemnd.
Seinare er eldstedet flua burt til eine langveggen eller burt i ei krå. Dersom
det var midtgang var eldstedet der. Det var åren som var det vanlege eldsted, og
den hev vore brukt til kokomnen løyste den av. Åren var alltid kvadratisk i
grunnflata. Av og til er åren brukt endå; men for umlag 30-40 år sidan vart gamle kokomnar skifta ut med komfyrer heime på gardane, og dei gamle kokomnane vart ofte flutt til sæters.
Eg minnest stykke av ein gamall klebersteinsomn som hev vore brukt i
Heradsdalen etter åren var gått ut av bruk. Det kann vel no vera umlag 50 år
sidan han var i bruk.
Dei ymse namn i åren var: Gruva, murkinna (vang), mankjiln, (Stokkverket
under pipa) og mankjilstaven under det fremste hyrna av muren. I staden for åre
med skorstein er bruka «åre og mur». Skorstein hører meire notida til.
Gryta hengde i ein skjerding som var hengt over ein tverstokk oppe i muren,
som vi kalla «Skjerdingstauren. Eit eldre reidskap var Svingjarnet eller of ofte
kalla «Grautjarnet». Det kunde svinga um ein staur som var uppreist inne i
murkråa. Det såg slik ut:
Større kokingar gjekk alltid for seg i det fri i ei gruve utfor selveggen med
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høge steinhellor reist ved
veggen for eldsfaren, der
det var mest livd for vinden - utan tak -.
Senga var fast til veggen. Noko fottrin framfor
senga hev ikkje vore bruka
i manns minne. Eit «Slagbord» var vanleg i kvart
sel, og ein eller fleire krakFig. 15. Dette kunde ein og bruka på fri mark.
kar med tri eller fire bein.
Edv. Vatn 1938
Ei hylle over mjølkbudøra.
Hyllone i mjølkbua var
av tre. Det var eit bord som låg på tvo nabbar
som var bora inn i veggen; desutan var det «rekkor» i bua, som dei sette mjølkeringjone oppi,
dei såg slik ut:
Soveplassen var berre i daglegromet og ikkje
i bua.
Ein kann ikkje minnast anna enn heil dør.
Døragåtten heiter falsen der døra fell inn i
Dørkvarmen. Den dørstolpen som er hoggen
inn i ei skor i «kinnongane» til døra, og som
held stokkane rett oppå kvarandre kallast her
«beskj i».
Frå først av var det vel ljore; mykje vanleg
var «glugg» og no er vindauga vanleg, men
gluggane finst endå. Gluggane var tetta med
lukor som var sett inn indanifrå.
Frisk einebær var alltid vanleg på selsgolvet.
Fig. 16. Ill.: Edv. Vatn 1938
Fjøset var oftast bygd av steinmur med eit
omfar av tømmer oppå muren og ein samhald (tverstokk) midt over. Det vart då
reist tri røstbukkar som mønsåsen vart lagt i med eit spendbann frå kvar tverrstokk uppunder mønsåsen. Så vart siåsar og sperror pålagt og huset tekt. I seinare år er fjøshusa bygd av tømmer eller stavverk.
At fjøs og sel hev vore bygd under same tak hev eg ikkje set i ytre Nordmøre
i allfall. Også på gamle nedlagde sætrer synest tuftene av fjøs og sel kvar for
seg. Løene var oftast i andre høgda av fjøset.
Vanleg stod kyrne bundne til muren (veggen) rundt om inni fjøset uten båsar.
Kalvane gjekk lause i eit rom for seg. I seinare tid er sett stokk eller staur på skrå
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Eikremssetra, oversiktsbilde

Foto: Halvor Vreim 1938

«Skjæl», Eikremssetra

Foto: Halvor Vreim 1938

«Skjæl», Eikremssetra

Foto: Halvor Vreim 1938

Fjøs og kyr, Eikremssetra

Foto: Halvor Vreim 1938
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frå veggen ned mot golvet til skille millom kvar ku. Dette skille millom kyrne
kallast «bolken». Fra gamalt var det klovningar eller berre jordgolv i båsane. I
møkkrenna var det tregolv av klovningar. Stokken langs etter renna som
avgrensa båsane hev eg høyrd gamle folk kalla «båsbeet». Døra var oftast i eine
tverenden og møkkgluggen i den andre, men dei kunde og vera på langsida.

«Seterskjæle», Gammelsetra. Midstue, Vatn

Foto: Halvor Vreim 1938

Små høyløor ute i markaslåttene var bygd av tømmer med bjørkeris i botnen til
golv. Høyet var havt inn gjennom «røstet» (gavlsniet).
Det var vanleg å hogg tømret om vinteren og kjøre det fram på vinterføre. Når
det var røya, vart det lagt op i ein høg stabel med tverrstokkar imillom kvart lag
og so galdt det at det turkast langsomt (seigturkast) som det heitt, for å undgå
sprikkor, dette hev synt seg å være heldigt.
Det beste tømmer vart bruka. Det var um å gjera å finna al-tømmer, eller
«holstolle» som det heitte. Arbeidet med bygging av sæterhus var utført av vanlege tømmermenn med vanleg krav um dugleik. Det kunde vel vera at ein meire arbeidshug husbonde med sine drengjer sette upp eit sæterhus; men det var
vel sjeldnare.
Det var vanleg å gjera dugnad når huset skulde tekkjast med næver. Det galdt
å få taket istand før sola rann om morgonen, so ikkje nævra krulla seg.
Det var ei heil rekkje av karar som sat langsetter takflata og la næverraden.
Andre sende torv upp etter ein stige, som dei la på næverraden etter kvart. Når
dei var ferdig skulde dei ha «tekkjargraut» (ein rett dugeleg feit rømmegraut).
Når mønsåsen vart lagt på drakk dei «mønkanne (øl- eller brennevin).
Seterhusa er vel også no for det meste i same stil. Men mjølkebua er onnorleis innreidd. Separatoren hev også fått sin plass på sætrane, og med den er bruken av mjølkeringjone for ein stor deil gått ut av bruk. Mjølkespann er komne i
staden for dallor. Dei gamle «rekkone» er heller ikkje naudsynlege lenger. Men
likevel vert det ymse sila mjølk i ringjor til (åfallringje) då farande folk ofte likar
å få kjøpt slike også no tildags.
Dei mest typiske sætrer frå gamall tid er vel Gammelsætra på Vatn. Heradsdalssætra, som og høyrer Vatn til, og Eikremssætra. Samtlege i Straumsnes. I
dette høve kann nemnast at hr. Arkitekt Vreim frå Oslo var her i sumar 1938 og
teikna og fotograferte nokre av desse sætrane. (Jfr. foto side 36-38).
III REDSKAPER, MELKESTELL, SETERPRODUKTER

«LØå», Gammelsetra. Midstue, Vatn
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Foto: Halvor Vreim 1938

A. Mjølkestell, kjerning og ysting og dei dertil høyrande reidskaper.
Av Eli Vatn 92 år og_.. Edvard Vatn 54 år.
På Nordmøre er «mjølkebøtte» av tre med hav og stave av tre vel kjent.
Mjølkebøtta var noko mindre enn ei vanleg vatsbøtte av tre. Handtaket eller
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«havet» var festa til tvo stavar som rakk litt over dei andre, desse stavane kallast
«ørstavar» og det var hol i dei. Havet var ein bøygle av tre med tilsvarande hol
i kvar enden. Havet var bøygd innom ørstavane og festa til bøtta med ein trenagle gjenom kvar «ørstav» og hav. På ytre sida var eit hovud på naglen og innafor var bora eit lite hol gjenom nagla med ein liten tresplint («varsneis») gjenom. Denne naglen heitte «bøttknap».

«neverhol» gjennom, som var «rekspona» fast til loket. Dette tvertreet kallar vi
«dalshevelen». I eine enden av denne var ei fast stikke som gjekk inn i eit hol i
eine ørstaven. I andre enden av «dalshevelen» var bora eit hol og tilsvarande hol
i andre ørstaven. Når ein hadde lagt loket på, sette dei so «dalstikka» inn gjennom desse hola, og dermed var dalslåket fast. Slike dallar brukte dei både til
mjølk og rømme. På mjølkdallene var ikkje mysetapp, ellers var dei like.
Tresil var det vanlege frå gamalt
av og var vel i bruk til ca. 1890 åra.
Han såg slik ut:
Fig. 19. Ill.: Edv. Vatn 1938

Fig. 20. Ill.: Edv. Vatn 1938

Fig. 18. Ill.: Edv. Vatn 1938
Bøttehavet var gjort av seigt og bøygeleg treslag, som selje eller hegg.
I «stava» brukte dei å gjeva kalvane «skole» (drik med grautbetar, potet o.l.
i) elles var den vel bruka til geitemjølkoppa også. Botnen var i båe tilfelle, «logga» inn.
Det var vel rimeleg at den var større til kumjølk enn til geitemjølk. Til å gjeva grisene av brukte dei ei simplare bøtte som var kalla «grisbøtta». Elles var
«grisbrye» det vanlege å ha grismaten i både til stor- og smågris. Til smågrisen
brukte dei små «bryor» (ein uthola trestokk, flatrøya under og ca. 40-50 cm
lang). Til å gjeva kalvane av, var «stava» eller ei bøtte det vanlege.
B lekkbøttor kom i bruk for umlag 40 år sidan - ca. 1890-1900.
Til å bera inn mjølka frå fjøset i kunde dei bruka ei større bøtte, men mest var
vel «dallen» bruka. Han stod gjerne ute i fjøsgangen eller utfor fjøsdøra. Var
det mykje mjølk, hadde dei bruk for tvo dallar og da var dei borne inn i selet i
«børtre» (vatssele).
«Dallen» var gjord av trestavar med tvo ørstavar. Botnen var logga inn som
på ei bøtte. I øvre kanten var utskoren ein «fals» på innsida, og på loket var ein
tilsvarande fals på undersida, slik at loket gjekk litt ned i dallen med undersida,
og ut på randa av dallen med oversida. Tvers over loket gjekk eit tvertre med
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Silen var gjord av heilt tre.
Helst av ei «rikk-kule» som
ofte veks ut på stomnen av
gamle furuor. Silen kunde
vera rund, men også noko
Sjølve sileinnretavlang.
ninga var laga av kutagl =
koka kurompehår i einelaug.
Det kunde vel vera fletta laust saman, men oftast bunde samen med bundingsstikkor på ein serleg måte til ei flat hårplate. Namnet var vel sume stader «silhåra», men eg minnest mykje nemninga «silhårmus».
Fin, frisk einebær var ofte brukt til å legge i mjølkedallane, so ikkje mjølka
skulde skvaple ut under dallslåket, når vi bar heim mjølka frå sætra.
Mjølka var alltid sila i ringjor. Ringja var oftast rund, men eg hev også sett
ovale. Sume hadde ein ørstav med handtak i, desse kaltes «ørringjor». Traug til
å ha mjølk i hev ikkje vore bruka i manns minne. Var ringjone gjesna (lek) var
dei gjerne sett i vatn dagen før dei flytta til sæters, so dei var trutna. Elles var det
koka «sætersupe» av første «kveldsmålet på sætra, dersom det ikkje var alt for
mykje mjølk då. (sjå um Sæterflytting seinare).
Dei gamle ringjor er bruka framleis, der dei ikkje brukar separator; og sjølv
um dei brukar det, er «åfal 1 ringja» brukt um reisande folk ynskjer kjøpa.
Når mjølka var syra so mykje at ein kunde ta rømmen av ho, sa ein at ho
«laup» eller var «lopa», og når rømmen var teken av, var det «nylopa» mjølk.
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Mjølk som var sur men ikkje laup saman, kalla vi «dia» mjølk eller «blåmjølk».
Var mjølka «lopa», brukte dei ei brei «flå» treskei til å taka rømmen av med,
det heitte å fløyta mjølka. Var mjølka søt eller «dia» «blå», kunde dei og bruka
treskeia; men oftast hadde dei eit lite «trespjell» eller som ein trekniv som dei
sette innfor ringjekanten, og so rente dei mjølka over i ein dall t.d., so rømmen
vart att i ringja. Slik mjølk var oftast kalla «rentmjølk». Hadde dei ikkje slikt
spjell eller kniv brukte dei og berre handa og sette for rømmen.
Sur mjølk som rømmen var teken av var tømd i dallar, dersom det ikkje var
meir enn dei hadde bruk for heime. Var det meire, vart ho slege i ein stor stamp,
som dei kalla «skjørstampen». Han var på skap som ein annan stor dall, men var
oftast ca. 3/4 m høy. Av dette skjøret var seinare gjort «gammelost». Oppå ein
slik skjørstamp laga det seg smått um send eit tett lag, som mest såg ut som rømme, dette laget kallast «fale» og var ikkje etande. Ein vart fælt magesjuk av det.
Rømmen vart havd i ein serskild dall, før han vart kinna. Denne dallen kallast rømdallen. Mysetapp nede ved logga var vanleg i gamall tid, men mindre
bruka i det siste. Storleiken kom an på kor stor garden var og kor stor kinna var.
Den gamle type av kjerne var «Stavkjerna». Kjernstaven var vel vanleg kalla «kinkorsen», men gamalt namn hev vore «kinturull» (Kinnetvare). Denne
kinna var vel bruka framover mot 1890-åra, og einskilde stader endå lenger, ja
eg hev enda set ho i bruk.
Den kinna som avløyste den gamle var den sokalla «vindkinne», som var drege med veiv. «Vindkinne» kjem vel av å vinda rundt med veiva. Ho var som ein
firekanta kasse, men rund i botnen med lok oppå. I denne kinna var tvo «korsar»
med fire eller fleire treremmor millom. Denne kinnkorsen var tredd inn på veivaksen inni kinna, og såg då mest ut som ein rull som sveiv rundt og piska fløyten.
Frå kinna hadde dei smøret op i eit «smørtraug», der det vart bråka og skyld
med kaldt vatn og salta, so saupet flaut up. Smøret vart oftast lagt i ein smørdall
som berre var til det bruk, eller i runde eller ovale smørøskjor. Slike øskjor var
mest brukt til å ta med til reisemåten, når dei var ute på langferd. Storleiken var
ymse etter som garden var stor til. Smørøskjone var frå umlag 10-20 cm lange
og ca 6-8 cm. høge.
Kjernemjølka - saupet - var oftast koka saman med anna søt mjølk og litt mjøl grynmjøl, til ein slags ost eller graut, som vanleg var kalla «saupgraut». Han var
bruka som pålegg på kakemat; men mest på flatbrød med smør på; og litt meir tilsett
med mjøl var han kalla «brødgraut», og var ofte bruka til fisk i staden for potet, når
ho traut (råtnet) um våren. Elles bruka dei ho til å «sprengje» mjølk med til «heitgjor mjølk på graut», som var, og framleis endå er, noko av ein nasjonal kveldsmat
her på Nordmøre. Saupet stod i ein dall eller ein liten stamp med lok på til dei hadde bruk for det. Elles kunde det og vera bruka som «tørstedrikk».
Sauemjølk hev vore so lite bruka her, at nokon regel for bruken av ho er ikkje
kjend. I nødsfall var ho vel bruka til maten på vanleg vis.
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Av sur mjølk (skjør) var det laga mest gamallost og «mjøkost» (mjølkost).
«Mjøkosten» var laga på den måten at dei vermde op skjøret til osten laup
samen, helst under liten varme; men då tok det meire tid. Dei skilde so osten av
med ei ause og hadde han i ostekoppen - ein trekopp som var gjord av stavar
med logga botn; men med mange navarshol både i botnen og kring sida, so mysa
fekk renne ut. - Mysa kalla dei her «møsså». Når denne skjørosten i koppen var
nokalunde tørr for myse, gnudde dei han sund, han var då ganske klekk (sprø),
so han vart «småkornet». So vermde dei op søt mjølk i ei gryte og hadde so den
sundgnudde skjørosten nedi. Søtmjølka vart da syra av skjørosten, og det heile
laup saman til ein tett kvitost. No la dei ein fin ostklut av lerret i ostkoppen og
auste so den nye osten over i koppen. Mysa sila so ut ut gjennom kluten og koppen, og osten forma seg so etter koppen. Denne osten var ferdig med dette og
kunde brukast so snart han var kald.
Oftast var slik mjølk laga når dei hadde helder lite mjølk, og det galdt å få
istand ost i ein snøggvending. Osten hadde liten smak, men var elles god og
nærande. Av denne mysa vart det vanleg koka surmysmør eller prim. Mjøkost
var bruka til høgtid.
Gamalost laga dei når dei hadde mykje mjølk som vart stående til det vart
skjør. Dette skjøret vart etter kvart tømd i ein stamp - skjørstampen. Når det var
passe til ei ysting, auste dei skjøret i «storgryta», som stod i ein gruvstein litt
attum selveggen. Denne gryta kunde vera på umlag 3/4 tunne - elles etter som
buskapen var stor til. Skjøret skulde helst vermast op sakte, til finare vart osten.
Var det for sterk varme vart osten sprøare og hardare, og det var ikkje bra.
Tilslutt laup då osten samen i eit tjukt lag oppå mysa. Under opvarminga rota
dei sakte i gryta med ei stor tvare eller ei langskafta ause. Dei let det so slokna
under gryta. Då «rota dei osten ned», som dei sa. D.v.s. dei rota han sund, so
han sokk ned på botnen av gryta og mysa flaut op. So vart då det heile ståande
til det kolna av og mysa skirna - klårna - og so vart ho aust i «mysestampen».
Det siste av mysa let dei «skira» seg endå lenger før dei auste ho av. Denne
mysa kallast «tjøra» og vart koka atti saupet til saupost. Når so skjørosten var
berre litt «ly», umlag kropstemperatur - vart han aust op i «gammelostkoppen».
Desse koppane var som mjølkostkoppen av tre med små navarshol i botnen og
på sida rundt om. Der stod han då til mysa var runne vel ut, og osten hadde fastna, so han kunde stå utan kopp. Det var vanleg at dei koka gamalost kvar 14de
dag. Ostkoppen var godt oppbløytt før dei hadde osten nedi, so han skulde sleppa betre, når dei tok han ut. I ymse bygder brukte dei også å koka osten i ostkoppen, i mysa ei stund. Dei meinte osten vart betre då, dette var delvis brukt i
Åsskard. Når osten var teken opp av ostkoppen vart han sett opp på ei hylle på
ein tretallikk. Der galdt det å passa han for fluga, slik at det ikkje kom «mork»
i han. Dei turka han over med ein klut som var fokta i saltlake. Under og over
osten la deig] erne små kollar av frisk einebær. Det galdt om å få osten til å mog43

nast innanifrå og utover, då vart osten best. Den gule tetten var best likt, elles
kunde han å få ein grøn eller grå lett. Denne gjæringstida kunde vera ymse, frå
ein månad med små ostar til 6-7 vikor med større. For å berga han mot fluga, so
ho ikkje fekk legg egg, sette dei osten i ein dall ei tid; men det var ikkje alltid det
beste for gjæringa. Ein gamall måte var også å setja osten, innpakka i halm, i ei
tunne i fjøset, då var dei mest viss på jamn gjæring, og osten var vanleg god på
smak; men det vart seinare avlagt, for dei tykte det var noko ufyseleg.
Det same hev eg høyrd var bruka i Trøndelag. t.d. på øya Tarven ved Åfjord.
Jfr. langdbukshøgskulestyrar Joh. Hirsch (E.V.)
Av søt mjølk var det mindre vanleg å yste, anna enn til mjølkosten som før
nemnd. Oftast var vel det siste mjølkmål borre heim når dei flytta heim frå sætra.
Kalvmage «kjese» til å sprenge mjølk med hev vore bruka i eldre tider; men
i manns minne hev det vore svært lite, og no so vidt ein veit, avlagt. Til å
sprenge mjølk med brukar dei saup eller også surost.
Mysa vart alltid i gamle dagar laga til syre. Ho vart havd på ei serskild tunne
- syrtunna - etter å ha stått og skirna i mysestampen, so ho var klår. Syra var bruka i supa - havremjølsupe (syrsupe) elles også til å blanda i vatn til drikk (syrblande). Vart det myse tilgode, koka dei «surmysmer» eller prim av ho.
Mysa av søt mjølk vart vanleg koka til eit slags myssmør som kallast «søtmyssmør» eller søtprim.
Ystekjel av kopar var vel sjelden bruka, det var mest ei «storgryte» som var
ostegryte. Av tettemjølk hev eg aldri høyrd dei koka ost.
Den mest vanlege osteform var gamalostkoppen som før nemd, elles var og
brukt former som var firekanta med botn; dei var laga av fjøler. Desse var mest
bruka til surmyssmør. Litt utskjæring kunde vera brukt til surmyssmøret serleg
i botnen og på sidone. Gjerne også namnet på kona i huset.
Ystingsklut var som før nemnd brukt til surmyssmør og ymse til skjørost.
Det var vanleg brukt, og var berre eit firekanta stykke.
Noko serleg kjørel brukte dei ikkje til å setja ostekoppen på medan mysa rann
ut. Det var vanleg berre ein dall, mysa rann nedi. Mysestampen brukte dei å slå
mysa i tilslutt. Dei brukte ei serskild bjørkekløft - «ostkløfta» til å setja ostkoppen på medan mysa rann ut.
Til å røre i ostgryta med brukte dei berre ei vanleg ause med langt skaft; eller
og ei stor tvare.
Det var gjerne tri slag tre som var bruka til mjølkkoppar. Best var eine.
Gamall selje (Rauselje) var og sers bra, elles var furu det vanlege. Helst «geita» i furua og ikkje «alveden». Til band kring koppane var mest brukt halt (hassel) men der det var vondt å finna, bruka dei selje eller også hegg.
Trekoppane måtte dei koka i einlaug, vaska og turka og koka fleire gonger før
dei vart bruka, og endå var det vondt å bruka mjølka i dei, dei første gongane.
Når dei skulde gjera rein koppane koka dei einelauv og vaska og skura dei
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med sand, andrekvar gong. Reingjorde var dei alltid for kvar gong dei var brukt.
Til sandskuring bruka dei ei lita einebartvuge eller berre ei leretstvuge. Reingjering med einelaug heitte «å gjera einlaug på koppane».
Nokon avkjøling i kaldvatn var ikkje bruka. Det var kaldt nok på sætra til
vanleg.
Separatorer er vel vanleg no på alle sætrar, og hev vel vore det frå umlag
1900-talet. Ein må vel segj a det førde til eit reinare mjølkestell, og lettare arbeid
for «sætertausa» med di ho slapp all denne reingjeringa av mjølkeringjor.
B. Reidskaper og anna inventar
Det vanlege kjøkkenutstyr var: Grytor, koppar, treskåler, tretallikkar, knivar,
skeier, saltkopp og mjølkopp.
Til å vaske med bruka dei vanlege lerredsklutar (tvugor) og til å vaska golv
og hus elles brukte dei ulltytvuge. Kutagltvuge var ikkje brukt. Til å skure med
bruka dei furu- eller einebærtvuge som var samanbunda av ymse kvistar. Skuretvuge av «skuregras» (kråkefot) var også brukt.
• «Busalt» hadde dei med på sætra i ein dunk som dei kalla «busaltdunken».
Til å blanda i saltet bruka dei einebær, det var rekna for å vera helsesamt for kyrne. Saltdunken var ein kopp gjord av stavar som ein «åtting». Sætergjenta bar
han ikkje med på fjellet, men strødde oftast saltet på ein flat stein ved sætra, der
kyrne var vane til å finna det.
Når dei milta opp kyrne bruka dei oftast rømme og ister på spenane, eller dei
mjølka litt inn i neven som dei smurde på spenene. Denne smurningen hadde
dei oftast i ei lita øskje, namn er ukjent.
Reidskapen i fjøset var ei «møkkjaråko» av tre og stundom ei tregreip. Ho
var samansett av tri tindar, der midt-tinden var so lang at han også tente som
skaft. Ho kallast «møkkjagreip». Jarngreip kom i bruk kring 1870-åra,da var
tindane av firekanta jarn.
«Setermøkkja» var vanleg køyrd ut over stølen um hausten på «tremeigslede» med karm på. Til å breida møkkj a utover med brukte dei spade og tregreip
og seinare vanleg j arngreip.
Transporten til og frå sætra var ymse. Mykje av mjølkeproduktene var bore
heim på «børtre» over båe akslene eller med børkjepp på ei aksel eller i meis på
ryggen. Men når dei flytta til og frå sætra, var det vanleg å køyra med tremeigslede eller støtting. (Under meigan var då ikkje jarnstenger). Det hende og at dei
laut kløvje lasset fram.
Under kløvsalen la dei ei skinnpute. Kløvsalen var ein trebøygle mest i halvsirkelform av tre, nokso tjukk og sterk; rundt om på ytterkanten var sett inn trenabbar litt oppkrøkt på framenden til å henge varor på, som byttor, pankar av
ymse slag, rullar av sengklæde o.l. Det var og kjendt at dei kløvja heim syrtun45

nor ogso. Dei dente da tunna i tvo halvtunnor. Dei sette då eit band kring kvar
enden på halvtunna med ein hanke langsetter millom desse banda, og denne
hanken var hengt inn på «kløvnabben» og fastgjord. Var dei tvosaman stødde
den eine under på denne sida medan den andre hengte opp byrda på andre sida.
Eller var ein åleine, brukte ein kløvstav til å stø oppunder med.
Kløvsalen var fastgjor til hesten med vanleg bukgjord (bukole) bakom framføtene, og deilvis med ei brystreim, og bakover hadde dei ei vanleg «bakole»
kring «romptangen» på hesten.
Kløvmeisa var oftast ei slags kasseform eller togkorgform som vart hengt
opp etter eit hov på kløvnabben.
Børtreet var laga slik at det låg over båe akslane med ein utskoret åpning for
halsen. I børtreet var oftast tunne jarnband eller kjettingar med ein krok so ein
kunde hekte dei opp eller ned etter som ein vilde. Ei onnor form er og kjend. Det
var nærmast ein bein staur med bank i kvar enden, som ein bar på berre ei aksel,
med ei bytte for og ei bak - er ikkje lenger i bruk.
Børkjepp var ein vanleg reidskap, som var brukt berre til det bruk, og var
teken vare på som annan reidskap. Han var m.a. brukt til å bera vanleg ryggmeis
og ost- og primdallar med.
Ryggmeis var mykje bruka i gamall tid, serleg av husmenn. Såg mest ut som
ei korg bunda i bogeform, mest rund med vidjebotn og bjørketogfletting som ei
stor togkorg: I desse hadde dei akselreimar og bar ho som ein randsel eller og
etter børkjepp. Dei var m.a. bruka til å bera gras fram or skogmark til tørkeplassane. Sernamn på einskilde deiler av meisa er lite kjend no. Ho er heller
ikkje i bruk lenger.
Til transport av mjølk var mykje bruka dallar og bøttor og spand av tre som
både botn og lokk var lagga på med eit spunshol i lokket. Desse kunde ein få
med både på «børkjepp» og kløvsal. Var dei heller lange og smale heitte dei
mjølkflaskor. Folk her ute mot kysten hadde slike treflaskor eller spand med til
fiskeværa med mjølk i eller oftast med syre i. Storleiken var ymse - som ei vanlego bøtte eller litt mindre.
A bera slike på ryggen etter reimar var vel mindre kjend. Skulde dei slå myse eller
mjølk på ei slik flaske bruka dei ei vanleg «trett» (trakt) som før teikna, men ho kunne og vera som ei lita bøtte med logga botn og ein «tut» gjennom botnholet.
Andre kjøreller er ikkje brukt so vidt ein kan vita - det einaste kunde vera eit
matskrin - som til vanleg var kalla sæterskrinet.

C - Korleis dei brukte sæterprodukta
Størsteparten av sæterproduktene gjekk med i hushaldet. Litt smør og ost
kunde og bli seld til handelsmenn eller oppkjøparar eller beinveges til byen;
men stort set var det vel lite. Det var då særleg smør og gamallost, og litt prim
og stundom.
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Prisane var ikkje so høge, og dei freista ikkje ein til å selja seg snau for ost.
Eli Bersvinsdtr. Vatn, no 92 år som hev fortalt mest når det gjeld avsnitt III,
minnest at prisen på prim var 1 skilling marka, og for gamallosten var det noko
slikt som 3-4 skilling marka.

IV FLYTTING TIL SÆTERS
A Sæterhaldet, flytting, arbeidsskipnad og kosthald.
( Gunnar Hagå Vulvik, Tingvoll, 84 år fortel)
Noko serleg ord for flytting til og frå sætra er ikkje brukt. Vi brukte til vanleg å segja t.d. «I morgon er det sæterflytting».
Det var skikk og bruk at dei for til sæters og hogde ved nokre dagar før dei
flytta; gardmannen ein dag og husmennene sin dag for seg. Det kunde og vera
gjort same dagen som dei flytta, um det var vondt um tid. Kvinnfolka var alltid
avstad og vaska og elles stelte med ymse, so det var uneleg og fjelgt når folk og
fe kom til sæters. Husmennene måtte halda sætertaus ei eller tvo vikor kvar,
etter som plassen var stor til.
Det var sæterflytting på same dag for heile grannelaget, som hadde same
sætergrend. Det vart gjort avtale um kva dag dei skulde flytta, og når alt fellesarbeid skulde gjerast. Det var gjerne folka på «Gammelgarden» (Garn'n) som
sa frå når dette og hint skulde gjerast.
Dei hadde med øks, og sag då dei kom i bruk, og sengklæde - skindfeldar og
hovudpute (høyen), grytor (kaffekjel brukte dei ikkje i gamall tid. Først dei tok
til å ha med kaffekjel til sæters, var det mest rekna for skam, dei måtte mest snike seg til å bruka han, og truleg er nemningen «snikkjel» vorte til frå den tida her
i Straumsnes.
Matvarone var havremjøl, potet, fisk og sild og flatbrød; desse varone hadde
dei lagt i dallar og pankar, og sume stader hadde dei maten i eit skrin, som heitte «Sæterskrinet».
Sopelimar gjorde dei, og tok med både til selet og til fjøset. Bjørkevidjar bar
dei og med, når det var vondt um å finna slike til fjells. Elles tok dei med rinjor
og dallar til mjølka attåt det som stod over på sætra frå år til år.
Alt dette lesste dei på ein slede eller ein støtting med flake på, som slepa etter
vegen med bakre deilen, so mykje som råd var, og dette lasset kallast «Sæterlasset».
Husmennene bar koppar, sengklæde og matvaror på «børtre».
Kyrne gjekk først. Det var vanleg dei let klavane vera på kyrne då, so dei bar
han sjølv. Då skyna dei at sæterflyttardagen var komen, og dei gjekk «stråkå
fetå» - (beine vegen utan hefte) - til sæters, og kom fram før dei andre. Ofte var
ei gjente eller ein gutunge med for å få kalvane med i flokken. Det hende og
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surne stader at dei laut «gjæta til sæters», som det heitte. Då gjætte dei gjennom
heimemarka, utan å fylgja vegen, og kom då fram ut på kvelden. Elles gjekk
heile fylgjet i eit lag; og det var .gjerne so at flest mogeleg vilde vera med på
sæterflyttinga.
Dei hadde visse kvileplassar. Frå Vulvik til Vulviksætra kvilde dei jamt seks
gonger. Sume av desse plassane hadde særlege namn; men ofte berre «kvilarplassen».
(På sætervegen fra Vatn i Straumsnes til Gamallsætra og Heradsdalen er ei
mangfald av namn på kvilarplassar t.d. Vallan, Mollstigen, Søstrene, Steintolla,
Monkfaret, Gullkjørbekken, Steinbakkan, HaltPer-diket og Gammelsætersvingen, Heradsdalskleiva og Dammen.
Det kunde vel ymse vore umbyte; men dei hev vel alle vore gamle kvileplassar.
Dei vart oftast verande til kvelds med å få istand alt, både med veden og
kuklavane som skulde setjast til «veggfesta» med vidjeband, og ostegryta som
måtte setjast på plass, ofte i ei gruve bakum eine selsveggen i livd for vinden.
Flytjarane kom fram i god tid um dagen, oftast til middags. Rinjor og allslags
trekoppar elles vart då set i setervatnet eller i elva med stein i, so dei trutna, til
dei skulde ha mjølk i dei. Det var soleis ikkje noko sers koppar å ha «kveldsmålet» av mjølka i den første kvelden. Difor vart det koka ei serleg supe av storparten av denne mjølka med litt finare mjøl på enn vanleg. Dette var jamt bruka i gamall tid både i Straumsnes og Tingvoll. Ho var svært god og hadde det
serskilde namnet «Sætersupa».
Når alt var fråseggjort, ordna flytjarane seg på heimferd att, med nyspretne
blomar som «Bergfrue» og liknande i handa, som helsing frå fjellet til heimgrenda. Buskapen beitte kring på sætervollen og i råket, velnøgde som aldri
ellers.
Sætergjenta stod oppå på selsbakken vinkande til velfar åt heimefolket, halvt
både vemodstemt og fjåg, medan flokken kvarv millom fjellras og skogrunne.
Men var det ei retteleg sætertaus kunde ho senda ein trillande «klingerhauk»
etter dei so det klirra og bivra i lufta millom fjelltind og nut, og dvergmålet hua
og hauka lid i millom i fjelldalen og enda i ein lang døyande tone der ute i dalgapet.
So var det berre skranglet av den tome sleden som braut stilla, og trøytte tråkk
etter steinvegen. Sæterflyttinga var gjort for i år.

B. Budeie og gjætar
Sæterbudeia kalla dei her vanleg «sætertaus». Var det gjætargut eller ei smågjente var dei oftast kalla «støttgætarar».
Kona på garden var sjeldan «sætertaus», det måtte då vera i nødsfall. Helst
var det ei av døtrene på garden som var på sætra etter som dei var heime. Hadde dei ikkje vaksne døtre leigde dei andre. Det var ofte riving um å få vera med
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på sætra, og den same sætertausa var der ofte i mange år i trekk. Frå gamalt vilde gjentone på garden heller vera på sætra enn heime, so dei ofte måtte leige
onnagjente. På mindre bruk var den vanlege tenestegjenta sætertaus, og var det
fleire tenarar, måtte dei få vera på sætra kvar sin tur. Arsløna var frå 2-3 spesiedaler året. Elles fekk dei tvo par sko, stakk og trøye og lerret til tvo skjortor og
so ull til tvo par hosor. Men budeia fekk ein sau fora attåt.
Sætertausa måtte gjera alt som trongst; mjølka, kinna og ysta. Var det fleire
som hadde sæterhus nære kvarandre, gjætte ei eller tvo heile buskapen, og dei
andre var heime og gjorde det vanlege sæterarbeidet. Elles batt dei hosor og
sauma klæde til seg og husfolket; men mykje fint handarbeid vart og gjort.
Mykkje av den fine, kvite nordmørske linsaum er utført på gjætsletuva i ljos
rein fjell-luft; det var lettast å telja trådane i det fine lintyet der, segjer dei gamle sætertausene.
Um morgonen måtte dei oftast jaga kyrne til beita; men um kvelden gjekk dei
helst upp på ein haug, som var berrsynt og lokka. Nokon rang og førsterett med
umsyn til gjætsle og liknande var ikkje kjent.
Nokon sers tone til lokkinga brukte dei ikkje, men dei lokka slik: Kassa, kassa kalven eller Kasjet, kasjet Dagros osv. Men her på Nordmøre var dei flinke
til å hauke «klingerhauke»; men det var ikkje nokon kulokk.
Det var litt lengre tonar til å byrja med i middels tonehøgde, so bar det op i
skiftande trimulantar i veldig tonehøgde bårande op og ned som kvitrande lerkor ein vårdag. Det var liksom ein «tonemelodi» i heile renningen, og dei frakaste sætertausene kunde både tvo og tri slags hauking.
Ei sætertaus frå Varvik i Tingvoll skulde vera svært flink til å klingerhauke.
Ho hauka frå Varvikfjella so dei høyrde det over Tingvollfjorden til Vulvik, fordel Gunnar Hagå. På fråstand var det svært vakkert, og det var rekna for å vera
svært gildt å kunne hauke godt. Um denne klingerhaukinga er nedskriva kjenner eg ikkje til, ho held no på og døyr ut; men eg kjenner ei gamall kone som
enda greier det. Ho heiter Marit Larsdatter Vatn ca. 75 år.
Gjætarar var ymse med både til hjelp med sæterstellet og å passa buskapen
for udyr. Det vart passa vel på at ein ikkje kom inn på slåttemark eller på framande beite, og all beite måtte vera vel utnytta, dei deilte difor hamna inn i
«dagsbeitor». På Nysætra på Vatn t.d. var ho inndeilt i 9 dagsbeitar.: «Småfjella», «Stakksletta», «Kamlia», «Kamlivatsbronene», «Skjenstøene», «Kamlivatsbotnene», «Aurestaupbotnene», «Skarven» og «Bekkjeve».
Gjætingen gjekk soleis i fast rute. I eldre tid måtte støtt nokon vera med for
udyra si skuld. Dei måtte gjæta alt storfeet for seg og småfeet for seg.
Desse gjætarane var ofte fattiggutar eller gjentor som var burtsette til folk for
mat og klæde. Alderen var fra 9-10 åra til dei vart konfirmerte. Nokon anna
lønn var det visstnok ikkje. Det var jamt tykt synd i slike gjætarbarn.
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Kirsten Vatn, 79 år fortel:
Sætertausa hadde vanlege sko, og når det var styggver stutte støvlar. Tjukk
vadmelsstakk og trøye, og var det ruskver hadde ho ei sokalla «gjætslekåpe».
Ho var som eit stort kep av vadmål hekta til kring halsen og ellers opa og utan
ermar. Ho var vid, so dei kunde arbeide på handarbeidet frami opningen utan at
det vart noko vått i regnver. Ein lauslumme med band kring midjen hengt over
magen der dei hadde saume- og bindingssakene sine. Under gjætslekåpa hadde
dei ogso gjætleskreppa på ryggen hengande i ei breid trereim over eine oksla og
skrå over brystet. I denne skreppa var gjætlematen.
I gamle dagar hadde dei med flatbrød og smør og mjølkgraut, som dei kalla «brøgraut». Av dette laga dei seg betar. Seinare vart heimbakakaker bruka. Denne «brøgrauten» bruka dei elles mykje i hushaldet, og var mest koka av blanding av saup og
mjølk, og var bruka istaden for potetor til både fiskmat og kjøtmat.
Buhund var jamt med på setra til å halda udyra borte. Gjætargutane brukte
ofte bukkehorn i heimemarka. Bjellekua var gjerne den klokaste kua, som visste av dei beste beiteroma. Ho heitte berre Bjellekua forutan sitt vanlege namn.
Ein bjellesau og ei bjellegeit var det og.
Det var ålment å mjølka kveld og morgon, både kyr og geiter. På høgsumars
tide mjølka dei kyrne tidlig ca. kl. 5 um kveldane på «mekveldsplassen» og so
gjekk dei og åt utetter kvelden til 8-9 tida. Um morgonen var dei uppe kl. 5 og
mjølka att.
Um våren kunde dei også mjølka sauene um kvelden, når det var lite
kumjølk; seinare vart dette slutt. Dei hadde ymse solmerke t.d. klokka var 12
når sola kom midt for ein gamall «gadd» (tørfuru) oppe på «Småfjellå», eller når
sola kasta skugge på den eller hin haugen m.v. Elles hadde dei merke på geitaugo, når det lei til kvelds. Pupilen var meir eller mindre rund til dei ymse tider
av dagen.
C. Fôring
Avdråtten var for det meste henta etter kvart, når folk kom for å henta mjølk
til det daglege kosthald heime. Mjølkberaren tok då og med mat til sætertausa
og elles det ho hadde bruk for t.d. bundingsgarn osv. Berre gamalosten og surmysmaten stod att til heimflyttinga kom.
Størsteparten av mysa vart samla på ei tunne «Syrtunna». Ho vart og køyrd
heim med flyttelasset um hausten. Eller dei henta ho på vinterføret. Syra brukte dei til syrblande i vatn til drikk, og elles i havresupe osv.
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D. Kosthald
Måltida var som vanleg heime «Føre åbit, når dei stod upp, so «åbet» ca. kl.
8-9. Middag k. 12, Nonsmat kl. 4-5 og kveldsmat kl. 8-9. Kosthaldet på sætra
var mest som heime, berre den skilnaden at dei bruka meire mjølkmat.
V SÆTERBRUK TIL GARDAR SOM VANTAR (IKKE HAR) SÆTER
A. Sæterleige
Av Edv. Vatn
Det var vanleg at kvar gard som ikkje hadde eiga sæter leigde sæter av andre.
Det kunde vel vera gardar som hadde so god buhamn at dei greide seg utan, men
det var allvist få.
Leigevilkåra var noko ymse. Dei fleste leigde sæterret for ei viss avgift for
året. Var det store gardar som leigde, bygde dei både sel og fjøs, og då hadde dei
også ein liten sæterstøl. Døme: Båe mennene på Langset i Straumsnes leigde
sæterret hjå gardmennene på Vatn. Den eine på Nysætra og den andre i Heradsdalen. Likeeins leigde Isak Grimstad sæterhamn på Nysætra - Vatn, men han
brukte same fjøs og sel som eigaren, og det er fleire slike døme. Dei hadde ikkje
eigen støl. No er all slik leige slutt. Nokon takst å gå etter med umsyn til leiga
kjenner eg ikkje.
Eit par slike gardar er nemnd. Elles var det slike som hadde mykje og god
fjellhamn.
B. Stellingsfe
Småbruk hadde ofte lita hamn, og dei leigde oftast burt kyrne sine på hamn.
Vi segjer um slikt fe at «det vart bortsett på hamn».
«Bortsett fe» vart mjølka for seg og mjølka vart sila i eigne ringjor, og mjølkestellet var i det heile særskild. Betalinga var visst oftast i pengar for kvar ku
eller sau. Ofte var det so at dei som åtte slikt fe var på sætra av og til og kinna
og ysta og bar heim mjølk og ost ettersom dei trong. Det kunde og vera at dei
betalte med ei vike på setra. Nokon avdrott for visse dagar eller for heile sumaren hev eg ikkje høyrd gjete.
Eg hev ikkje høyrd noko um kven som tok tapet um burtsett fe kom tilskade;
men etter alt å døme tar eigarane tapet.
Dei som tok imot fe til somarhamn var slike som hadde god og stor fjellhamn.
Men at dei tok imot krøter frå andre bygder hev eg ikkje høyrd gjete, anna enn
at dei i seinare tid av og til hev teke imot sauer frå andre bygder som hadde dår51

leg saubeite. Eg hev elles høyrd gjete at dei einskilde gardar tok imot geiter på
sumarhamn og både mjølka og ysta for andre år etter år og soleis hadde det til
attåt-leveveg.
C. Sæterbruk til husmannsplassar
Sæterretten til husmennene var på ymse vis. Større husmannsplassar hadde
ofte eigne sæterhus på same sætra. Det kunde vera at fleire t.d. tvo slo seg saman
um same sæterhusa og hadde ein liten støl for seg. Men i seinare tid, etter som
deig amle plassane (husmannsplassane) gjekk inn i garden, vart det til at nye
husmenn fekk ha kyrne sine samen med gardmannen i same fjøs, og mjølka i
same mjølkebu.
I første høve heldt husmennene si sætertaus og gjætte samen med gardmannssætertausa. I siste høve heldt husmannen sætertaus t.d. 14 dagar um året.
VI FORSANKING OG ANNA ARBEIDSLIV I SAMENHENG MED
SETERBRUKET.
Av Edv. Vatn
A. Slått og onnor fårsanking
Her hev det alltid vore vanleg å ha fjøs til kyrne, i alle fall. Sauene kunde vera
haldne i «kve» eller «grindar». Men desse var vanleg utfor sæterstølen og var
soleis ikkje flytta.
Gjødsla var køyrd ut og spreidd ut over stølen anten um hausten etter at kyrne var flytta frå sætra, eller tidleg um våren før dei flytta til sæters.
Sætervollen eller sæterstølen var vanleg slegen kvart år. Det kunde vera
undantak, når det var dårleg grasvokster til fjells, eller anna årsak. Som før
nemnd var kyrne slept inn på sæterstølane etter at slåttafolket var forne heim, so
dei åt av nygrøda etter slåtten. Det same gjaldt og slåtteteigar som låg utanum
sæterstølen.
Det var ikkje so sjeldan at dei hadde slåttemark til fjells um dei ikkje hadde
sæter der. Oftast var denne slåtten ikkje lenger i frå sætra enn dei kunde henta
mjølk, smør og ost til bruk medan dei var der, og soleis slapp dei ha ku med for
mjølka si skuld. Slik slåttemark var kalla «fjellslått» eller «markaslått». I det
store og heile heitte det om slik slåtte at dei var på «markaslått».
Lendet for markaslått var noko ymse. Sume stader var det lange myrvidder myrslått - var vel oftast slegne andrekvart år. So kunde det vera slått oppi i lidene; dette fôret var kalla «liaffir» og var rekna for betre ffir. Fellesnavnet på sli52

ke slåttar var «ein slåtteteig». Var dei for langt frå sæterløa sette dei høyet i
stakk eller so hadde dei det i ei løe, oftast var ho bygd av tømmer med bjørkeris
i botnen til golv.
Til vanleg var slåtteteigane slegne kvart år, men som sagt før, kunde tørkeår
og anna umstende gripa inn, so dei måtte skifta med slåtten her og kvar.
Markaslåtten tok til når dei var ferdige heime, vanleg først i september eller
sist i august etter som året var tidleg. Oftast var dei heime nokre dagar fra markaslåtten og skar og staura bygget, og so heldt dei fram til dei var ferdige - mest
til snøen kom i fjellet eller dei måtte heim å skjera havren. Var det dårleg fôrår
heime, måtte dei sjå å skrapa i so mykje meire i fjellet at dei heldt same buskapen.
Nokon sameigeslått hev ikkje vore vanleg her. Derimot hadde dei «dugnadsslått» sume stader. Det var då serleg når ein mann var komen attum med slåtten,
eller at han var nøydd til å ta mykje markaslått. Det var då vanleg mat utetter
dagen; men til kvelds var det ein dugeleg rømmegraut, og ofta dansa dei på
sæterlåven utover natta attpå.
Frå gamalt var den vanlege huslyden med på fjell- eller markaslåtten, alle
som dugde til noko. Kvinnfolka låg i selet so mange som råd var i den vanlege
senga, eller i «flatsenger» på golvet.
Det kunde og vera at nokre låg i sauefjøset. Karane låg på låven i «flatsenga»
- tvo-tri i kvar kring låvegolvet, der var og jamt smågutane med. Ei flatseng var
høy som var lagt på golvet i eit passe tjukt lag med ei fjøl eller ein stokk på kvar
sida med ein stein eller tvo på utsida til stønad, og ein liknande stokk etter veggen til fotspenne. Dei hadde vanlege gamle sengklæde både til under- og overbreidsle. Desse sengklæde var sauskindfeldar, tepper og ryor, og høyend. Desse klædi var upphengde frå år til anna i sæterselet eller på låven.
Langorvljå var den mest ålmenne til fjellslått; men dei hadde og stuttorvljå
med til markaslåtten, men no er stuttorven reint gått av bruk her.
Rivor var tvo slag. Kvinnfolkrive til vanleg raking og so karmannsrive; Stuttare skaft, større hovud og lengre tindar, vanleg også kalla «kjemrivor», til å
kjemma høy, og bera kjemma med. Byrdetog kunde vel vera bruka; men ein
betre og stødare berereiskap var «kipsveigen». Det var ei småbjørk med småkvistor uppetter kollen. Øvste kvistane batt dei ihop til ei lykkje. Denne «kipsveigen» la dei på marka, helst i eit bakkehald. La so nokre kjemmor tvers over
han, so mange som ein var kar for å bera; bøygde so endane på «kipsveigen»
mot kvarandre kring børa og stakk so grovenden på sveigen inn i lykkja på bjørkekollen og surra åt som med eit vanleg beretog. Beraren tok so i «kipsveigstolken» og dei lena byrde upp på nakken hans. Denne børa var betre å halda på
nakken eller ryggen, da han hadde den stive bjørkestokken å halda ho etter.
Noko serleg uversplagg under fjellslått hev ikkje vore kjend. Det var den vanlege «vendmålstrøya».
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Graset vart slege av karane, og raka
saman fram på slettone og breidd i flekkar
av onnagjenta eller «breiaren», vanleg
var det ein «breiar» til tri slåttekarar. Det
som var slege og «breidd» um morgonen
vart «snudd» etter middagen og «sæta»
(sett i såtor) um kvelden, og var veret
godt fekk dei det i hus eller «stakk» næste dag.
snu høyet gjekk for seg på den måten
at onnafolket gjekk i rad litt etter, og
opfor kvarandre og «snudde» høyet i
lange smale rullar, so undersida kom op i
tørken. Ofte snudde dei og kvar sin flekk.
Var det so mykje gras at høyet dekte heile
Fig. 21.111.: Edv. Vatn 1938
vollen eller myra, sa dei at det var «jambreia», og det var rekna for svært god sæter- eller markaslått. Var høyet bra tørt
første kvelden, sette dei nokso store såtor, og faste. Var det «dårleg såthøy» sette dei små og lause såtor. Høyet var havd i løe eller «stakk» etter som det høvde. Var det vondt um byggevyrke sette dei «stakk», og var det furuskog i nærleiken bygde dei i gamle dagar små eller større tømmerløor. I seinare tid er ogso
sett op løor av bindingsverk med bordklædning.
På dei gamle tømmerløor var taket skote fram ca. 1 m framum høygluggen
(stålbarmen) der hadde dei eldstad og ofte eit lite slagbord som var svinga op
etter veggen når det ikkje var i bruk. Der kunde dei også sitja å få seg mat utan
at det regna på dei. Gjekk ikkje høyet inn i løa, la dei ein høystabbe framfor innunder der, og når høyet var sige saman i løa fylte dei på utanifrå at.
Var det lite med byggefang, sette dei op ei «stakkestong» og sette stakk av
høyet. Var det stutt veg, bar dei høyet saman med kipsveig eller som høykjemmor. Var det langt fram til stakkstonga køyrde dei det på slede.
«Stakkstonga» var sett godt fast i jorda med stein i kring. So var det sett fire
spennor (klauvstakar) mot stonga til stønad ca. 1-1,5 m upp på leggen. Rundt
kring stonga, so vidt som stakken rokk, var det lagt eit tel med bjørkeris til golv.
Høyet vart so lagt rundt kring stonga og utover so vidt som stakken skulde vera
vid til. Det var ei kunst å kunna «trø» stakken slik at han ikkje tok inn vatn eller
væta. Ein måtte hugsa på å «trø» høiet slik at det halla frå stonga og ut over på
alle kantar. Det var gjerne husbonden som «trødde» stakken. Han gjekk rundt
kring stonga og «trødde» og dei andre sende eller kasta høi op til han. Stakken
måtte smalne av i same mun rundt om og avpassast slik at stakken fikk rette forma når alt høyet var opbrukt. Når alt høyet var kome på plass, stakk dei op ei
rund seig myrtorv som dei bora eit hol i på midten og sendte ho op til han som
54

313(

i3)4re«

S

'S

s;

Fig. 22. Ill.: Edv. Vatn 1938
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stod på toppen. Han trykte so torva ned på stongspissen, og trødde ho hardt ned
på høyet. So sendte dei op mange lange småbjørker, som dei laga lykkjor av
øvste greinene på og hengde dei innpå stongenden rundt om stakken. Desse kalte dei «verband», og dei dekte mest stakken med kvister og lauv langt nedetter.
Rundt umkring stakken sette dei ein «risutgard» so høg og sterk at ikkje krøter kunde kome inn til stakken. Storleiken på stakken var ymse frå eitt til tvo
vinterlass. Dei rekna jamt tvo somarlass i eit vinterlass.
Var det lite gras i sætermarka tok dei ofte lauv og fyldte løone med. Dei batt
lauvet i kjerv, mest som eit anna kornband. Dei kunde og some tider setja stakk
av slike lauvkjerv, då snudde alltid lauvenden inn mot stonga og stokkane ut.
Dette gjekk oftast for seg medan dei var på «markaslått» før lauvet tok til å gulna. Men det var og brukvis å taka lauv kring første delen av slåttonna, men det
var helst heime. Høyet vart køyrd heim til bygda um vinteren på slede.
På eit somarlass gjekk det 12 vaksenmanns høykjemmor. Når dei lesste høy
raka dei høyet samen i dungar (høymuar) som svara nokolunde til ei «høykjemme». Når dei skulde laga ei «høykjemme», sette dei høgre foten fram for seg og
kjemma høydott etter høydott inn til foten i breidde og lengde frametter til dei
fekk eit breidt og langt flak av høy umlag 40 cm tjukt. Ei dugeleg stor «kjemme» skulde vera so høg når ein bar ho på aksla at riveskaftet snaudt rokk til.
Når kjemma var ferdig, letta dei ho op på midten og trekte ho litt saman so det
vart litt krumning (buk) i ho. So sette dei vinstre handgreipa imot der foten stod,
tok med høgre handa oppetter riveskaftet og letta so kjemma op på aksla. Var
kjemma godt gjord, og ein kunde det «kunststykket» å ta kjemma godt op på
seg, kunde ein bera kjemma både langt og lett, dertil var det lett å lessa høyet på
lasset på den måten, når ein bar kjemma so høgt. Ein var ikkje rekna for dugeleg onnekar var ein ikkje sopass at ein bar kjemma på retteleg vis.
B. Anna arbeidsliv
Der det var fiskerikt vatn ved sætra dreiv dei litt med trøefiske, og um hausten når
fisken gjekk opp på grunnane og opp i bekkane for å «ti» (gyte) fanga dei ymse år
matnyttig fisk, og det gjer dei ymse endå. No er oftast «markaslåtten» so tidleg slutt
at fisken endå ikkje «går opp», men dei er ymse ute med garn seinare.
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VII SKIKKAR OG TRUER

A. Sæterferdi.
Av Edv. Vatn og Eli Vatn
Noko visse merke på rett buferdstid er ikkje kjend i Straumsnes i alle fall. Det
var t.d. på Eikrem i Straumsnes fast regel å flytta til sæters tri vikor føre Jonsok,
um det ikkje var sers dårleg buår, fortel Eli Bersvinsdtr. Vatn no 92 år.
Dei drog sausaksa tvers gjenom munnen på sauen før dei tok til å kløppa han
- og sa: «Stål og jarn skal vera din daude». Dette var godt mot ulukkar for sauene, og gav eigaren sauelukke. Denne formularen er kjend frå fleire stader i
Straumsnes og eg hev høyrd gjete liknande frå Sør-Trøndelag. I gamall tid var
det vanleg å setja tjørakross på fjøsdørene og å svia håra på kujuret om julkveldene til vern mot dei underjordiske; men om noko slikt var brukt på sætrane hev
eg ikkje høyrd.
B. På sætra - Reidskap og stell.

Noko truer om å verna reidskap for tussar og underjordiske hev eg ikkje
høyrd gjete.
Det hev nok vore bruka ymse merke på mjølkekoppar som ikkje kan tydast på
anna vis enn at dei måtte vera til vern for budrott og buskap. På mange trekoppar som dallor og ringjor osv. var slegen ein cirkel under botnen med ymse
pasarbogar (passerbuer) inni; det er ikkje urimeleg at dette er etterlikning eller
restar av solhjulet.
Noko sers svipe til å jaga krøtera med hev eg ikkje høyrd gjete. Dei bruka
oftast ein pisk eller ei buske, som til vanleg var kalla «busveiga». Nokon trolldomsmakt var det vel ikkje ved ho.
Det var einskilde som meinte dei kunde «gjera åt» for at kyr la seg ut, eller
kom heim frå sætra. Ein gamall mann som livde i Straumsnes leigde burt kyrne
sine på ei sæter, men dei vilde kome heim første tida; men då han fekk høyra det,
for han innover til sætra. «Eg skal sjå å gjera åt det», sa han. Kor han bar seg åt,
eller kva han «las» på dei var det ingen som fekk vita. Han var elles ein særs truande mann, mår det gjaldt trollskap.
Eit anna medel som var bruka i Straumsnes til å verja krøtera mot all slags
utyske var noko dei kalla «vergsmiet». Korleis dette såg ut hev eg ikkje fått
greida på, men det var smidd av jarn, det er i alle fall visst. Det var bruka i heimefjøsa, og truleg var det hendt å ha til sæters og. Siste gongen det var bruka
skulde vera på ein gard der sauene vart sjuke. Då sa kjerringa ein dag til kallen
sin: «Du får gå utover til N.N. og henta vergsmiet og heng inn i fjøsdøra (gang57

en) eller so går alle sauene våre til.» Men då svara mannen: «Nei no lyt det bli
slutt med dette. Skal det endeleg vera «vergsmi» på garda, so får vel eg vera det.
Gå burt i stabburet etter litt korn eller mjøl til beista, so tenkjer eg dei kjem seg
att». Kjerringa so gjorde og «vergsmiet» var med dette avløyst i bygda. Dette
var vel pålag kring 1850-talet.
Folk hadde nok i eldre tid trudd på at einskilde hadde overnaturlege evnor til
å setja vondt på kyrne t.d. Det var ikkje sjeldan at folk la denne evna til tatrar
(fantar) som slang grendimillom. Trollkattar hev det vel og vore av og til. På
garden Eikrem i Straumsnes fins ei hola i berget einstad nede ved sjøen som heiter «Trollkatt-omn». Ei segn fortel at ein hund kom inn i denne hola ein gong,
der han kom burt. Seinare fanst han att på Heradsdalssætra umlag ei mil derifrå; men då var han heilt snau for hår.
Det hev vore vanleg tru på Nordmøre at underjordiske flytta inn på sætrane
um hausten, når folk flytta heim, og at det hev vore teke umsyn til dei underjordiske på mest alle område. Ein gamall mann fortalde at han fekk ein ørefik ein
gong han gjette som unggut oppe på fjellet, av ein underjordisk. Han hadde truleg kome til meins på bustaden hans. Han hovna opp på kjaken sa han, so han
korkje før eller sidan hadde sett slik ut. Om dei tok særleg umsyn til dei underjordiske når dei bygde sætrar hev eg ikkje høyrd gjete.
Det kunde vel vera at dei var redd for at dei drygde vel lenge før dei flytta
heim sume tider. Ei segn fra Melsåssætra i Straumsnes tyder på dette: «Då dei
tvo sætergjentone hadde att selsdøra, sa den eine: «Ja, no må de koma, for no er
vi ferdige, og no skal de slepp å venta lenger». Med det same ho slo døra att,
ramla nokre koppar ned fra ei hylle på veggen innfor døra. Då sa den inne:
«Nei, dette må vi gjera opp att, alt må vera som det skal, når dei kjem.» Og so
sette dei koppane på plass, og hadde døra vanleg att. Frå same sætra er og ei
anna segn om ei gjente som vart teka i berg av dei underjordiske. Far hennar
heitte Kristen fra Kjerringvik (garden som sætra høyrer til). «Ein dag var Kristen og dotra på Melsåsen, og då kom gjenta sporlaus vekk. Han leita og leita,
men alt var fåfengt. So hende det fleire år etter at Kristen var nedfor Melsåsen,
i skogen der på arbeid. Best det var møtte han dotra der. Er du her du og far?»
sa ho. «Kvar skal du hen no då?» sa faren. «Eg skal til Kongsvatn i brudlaup»,
svara ho, og dermed var ho burte att for alle tider. (Kongsvatn er ein slett voll
på vestre sida av Melsåspiken. Melsåsen hev i gamall tid vore ein gard, og truleg hev det budd folk ein gong på «Kongsvollen» og.
Ei anna segn frå Eikremssætra i Straumsnes, fortel tydelegare kor dei underjordiske vart misnøgde avdi dei drygde for lenge før dei flytta frå sætra. Sætergjenta i «Midtstua» (No Leikvollen) på Eikrem, hadde vevstol på sætra. Men so
vann ho ikkje veva veven ned til dei flytta heim, og bad soleis om å få vera over
eit par dagar der oppe og veva veven ned - og det fekk ho. Gjenta var trulova og
skulde gifta seg til hausten, og kjærasten hennar var dreng i Oppistua - Eikrem.
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Drengen låg i stallen, som skikk var om somaren. So var det ein kveld at hesten
vart so uroleg. Drengen prøvde å stella med han; men det hjelpte ikkje. Då skjøna drengen at det stod ikkje vel til på sætra, og so sprang han opp, tok hesten og
rei avstad dit opp. Då han kom fram til selet var det som det krydde av små grå
tussar ut gjenom døra. Han fekk so vidt kasta kniven over selet før dei for.
Inne ved bordet var alt laga til huldrebrydlaup. Gjenta hans sat der i full
brudestas med både krone, belte, syljor og kjedor, store og små, og ein av dei
underjordiske sat ved sida hennar. Då han kom inn kjæra dei og bad so tunt om
å få sleppa derifrå, so skulde dei få alt brudesølvet som brura sat i. Ja, so fekk
dei då fara sin veg. Men då dei vel var farne, kom tvo av huldrane att og bad so
fint om at dei måtte få med seg brurebeltet og den største sølvkjeda, for dette
hadde dei lånt av noko anna huldrefolk. Dei la då desse sakene på dørstokken,
og huldrane kom og tok dei. Guten tok då kjærasten med seg heim; men ho var
litt tomelomsk og rar av seg nokre dagar etter. Dei vart gift same hausten, og ho
stod brur i huldresylvet. Ei av ætlingane deira vart gift i ørekyrkja, og ho var
den siste dei mintest hadde denne brurekrona. Ho hadde ikkje gull-let og var
ikkje høg, men ljosare på let og overlag ven.
Denne segna hev eg skrive ned med nokre brigde, og sendt «instituttet»
samen med «sæterlistone». Eg hev fått intrykk av at denne segna hev folk attover tidene sett stor tru til.
-Etter segna skulde denne Eikremssætra ha vore gard, og det er det vel heller
ikkje å tvile på, då det so vidt ein kann skyna er tydelege merke etter åkerreinor.
I ei gamall skyldsetning eller skjøte på eit skindbrev skulde denne garden heita
Storhylla.
Far til nemnde Eli Vatn - Bersven Gunnarson Eikrem døyde 1917 ca. 100 år
gamall skulde ha lese dette skindbrevet.
Om det hev vore gamall skikk å beda til gjestebod på sætra, kjenner eg ikkje
til; men truleg hadde det vore so. Det hev i alle fall vore skikk i manns minne og
er det endå på dei fleste stader.
På ymse sætrar var det gjeve ordre til sætergjenta frå gardmannen, at alle som
kjem framum sætra skulde kome innom og drikka seg utørst av mjølk i det
minste. Trakteringa på sætrane i desse laga er «Åfallringje» (rømmebunk) og
ofte rømmegraut seinare på dagen, og so drakk dei seg godt utørste av mjølk.
Kaffe hev og vorte bruka i seinare tid. Desse gjesteboda galdt då serleg kjenningar og vener, dei kunde også soleis vera frå andre bygder. Det hev altid vore
ein heider å verta beden på sætra. Noko serleg namn på desse samkomor og
dagar hev eg ikkje høyrd gjete.
Var det nokon som kom til ei sæter, før dei fekk «åfallringje» eller rømme til
graut, vart han kalla «Nysila-pe(r)» og var helst eit spottenamn på slike som
ikkje kunde vente på å bli bedne.
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Eg veit ikkje om det frå gamalt hev vore halde stemnor i sætertida på visse
sætra, men i seinare år hev vore halde stemnor av og til. Det hev då vore ungdomslag, fråhaldslag og liknande som hev fått dei i stand. Det hev då vore vanleg at eit lag eller fleire frå grannebygdene hev vore innbedne. Det er vel umlag
frå 1900-talet at desse stemnor hev vore halde.

BAKKSETRA,
GYL I TINGVOLL
AV CHRIST ALLAN SYLYRE

SLUTTKOMMENTAR
Herved avsluttes Edv. Vatns detaljerte beskrivelse av seterdrifta i Straumsnes kommune.
Vatn beskriver en form for seterdrift som kan kalles for fullseterbruk. Det vil
si at en produserte ferdig budrått (ost og smør) på setra, og at setra hadde hus
både for folk og fe. Bare de senere åra - etter at nedleggelsen var i full gang, ble
melka båret ned til garden for å tilberedes der. Dess lenger tilbake i tid vi kommer, desto mer utbredt var fullseterbruket.
Flere garder har hatt to setre, nemlig ei vårseter og ei fjellseter. Dette var vanlig ved fullseterbruk.
Det synes å ha vært vanlig i hele området å ha kokeplass ute i det fri. Dette er
et fenomen som er ukjent i fjellbygdene på Østlandet. Her fant kokingen sted
innendørs i seterbua. Det er mulig at dette er en eldgammel tradisjon som er
vanlig på Vestlandet. Forhåpentligvis vil senere undersøkelser kunne gi en forklaring på dette fenomenet.
Produktene bestod for en stor del i smør, mjølkost og gamalost. Gamalosten
ble laget av sur mjølk, noe det var rikelig tilgang på i husholdninger der bølingen var liten, og mjølka måtte samles opp over flere dager for å få nok til ei
koking.
Nedlegginga av seterdrifta startet forholdsvis tidlig. Vatn forteller om mange
setre han kjenner til som ble nedlagt i tida fra 1860 og utover. De fleste setrene
var nedlagt allerede i 1934.
De fleste setrene lå i nær avstand fra garden, oftest i en radius på 4-10 km borte.
Høgda over havet varierte noe, men svært mange setre lå på ca. 300-400 m.o.h.

60

Sommeren 1981 var jeg på befaring til Bakksetra, i fjellet ovenfor Gyl i Tingvoll. Der foretok jeg en dokumentasjon av anlegget i form av oppmåling og
avfotografering. Dessuten ga «øyevitneskildring» fra den da 81 år gamle Astrid
Skuggevik meg mulighet for nær innlevelse i dette setermiljøet. Hun hadde
helt siden barndommen vært med på Bakksetra som setertaus. Bakksetra er vel
et ganske alminnelig seteranlegg, men bevarte detaljer og eldre fotografier gir et
bredt inntrykk av hvordan slike anlegg fungerte i bruk.
Seterbua ble på slutten av 1980-tallet satt i stand og ombygd for å bli mer formålstjenlig som hytte, og mange av de historiefortellende detaljer er i dag derfor borte. Jeg håper derfor denne lille tilbakeskuende artikkelen kan gi både
eierne og historisk interesserte gode minner om det som var.

Situasjonsplan over
Bakksetra
ved Gylvatnet, Gyl,
i Tingvoll
kommune.
(Illustrasjon:
Fylkeskonservatoren
v/Christ
Allan Sylthe)
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Seterdriften
Det ble drevet seterdrift på Gyl setra til og med sommeren 1959. På slutten av
denne perioden drev de for det meste med ungkyr. Tidligere hadde de også hatt
melkekyr gående på setra.
Melken ble videreforedlet oppe på setra. Det ble laget ost og smør.
Setersesongen startet opp i begynnelsen av juli, og strakte seg helt til slutten
av august eller begynnelsen av september, avhengig av været.
Den mest navngjetne budeie på Bakk-setra het «Abeluin-Maria» (AbeloneMaria). En spennende historie er knyttet til hennes navn. En ulv forsøkte å ta et
lam i Oppigarden (Bakken sin nabogard). Abeluin-Maria hørte dette, og kom
løpende til, og klarte å ta lammet fra ulven.
Stølsområdet

Lærerkurs på Gylsetra i 1921. Blant de avbildede personer kjenner vi igjen
følgende; nr.4 fra venstre Astrid Skuggevik (vår viktige informant), nr. 6
Magnhild Skuggevik, nr. 7 Kirsten Skuggevik, nr. 11 O.K.Skuggevik, nr.12
Ingeborg Glærum (lærer). Ingeborg Glærum var lærer ved amtsskolen på
Gyl i perioden 1917-1922. Denne skolen hadde lokaler på Bakken gård som
Bakksetra tilhørte, og det er mest trolig at lærerkurset var knyttet til aktiviteten på denne amtsskolen. (Illustrasjon: Betzy Nilsen, Sjur Fedje).

Bakksetra, samt Teigansetra, Bruvollsetra og Sivertstusetra ligger ved vestre
ende av Gylvatnet. Her lå tidligere også Nistusetra, men denne ble senere flyttet til østenden av Gylvatnet.
De seterbygningene som tilhørte Bakken gård, Bakksetra, ligger på et svakt
høydedrag ned mot vannet, omgitt av mer myrlent areal.
På stølsområdet fant man opprinnelig følgende bygninger og andre menneskeskapte innretninger; fjøs, sommerfjøs, seterbu, ferskvannsbrønn (laget av
Abelone-Maria sin far (se ovenfor)), avkjølingsbrønn for melkespann, samt 2
saltsteiner. Seterbua eksisterer fremdeles, men er som sagt modernisert. Av
fjøset er bare steinmuren tilbake. Deler av en eldre steinutgard er fremdeles
bevart. Av de andre innretningene er bare mindre rester eller minner tilbake.
Seterbua

Oversiktsbilde av Bakksetra, 1981. Til venstre ruinen av fjøset, til høyre seterbua. (Illustrasjon: Fylkeskonservatoren v/Christ Allan Sylthe)
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Seterbua besto av 2 rom; «skjelet» og «mjølkbua». Dessuten har seterbua et
veaskot som ble bygd til av Kristen Skuggevik i 1925, like før han reiste til
Amerika.
Seterbua er bygd av lafta tømmer, bortsett fra det tilbygde veaskotet i sørenden, som har vegger av stavverk. De fleste yttervegger er i dag panelt, bortsett
fra sørveggen som står med synlig rundtømmer. Innvendig er det rommet som
benevnes «skjelet» panelt, mens mjølkebua har synlig rundtømmer. Opprinnelig var også «skjelet» upanelt (se foto side 67). Skjelet har i dag også panelt
himling, mens mjølkburommet er åpent helt oppunder mønet.
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Seterbua på Bakksetra, oppmålingstegning fra 1981; plan, lengdesnitt og tverrsnitt.
(Illustrasjon: Fylkeskonservatoren v/Christ Allan Sylthe).
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Tegnforklaring for skjelet: a. kopprekke, b. kjøkkenbenk, c. Budeieseng, d. Hylle, e. Hylle,
f Benk, g. Bord, h. Vedkasse, i. Komfyr, k. Hylle.
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Tegnforklaring for mjølkbua: a. matskap, b. lagerhylle, c. separator, d. utstyrshylle for separator,
e. surmelkstØnne, sKJ - --- -■ \ 1
lagerhylle,
g. lagerhylle, h. feltseng
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Seterjenter samlet i skjelet på Bakksetra, september 1915. Som nr. 2 fra venstre finner vi Astrid Skuggevik, nr. 3 fra venstre er Kirsten Skuggevik. (Illustrasjon: Betzy Nilsen, Sjur Fedje).
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Taket er konstruert som sperretak med mønsås. I eldre tider var taket tekket
med torv. I dag er det lagt bølgeblikkplater ovenpå torvtekkinga.
Mellom de 2 rommene er det ei labankdør som på grunn av den lave høyde
(ca 145 cm) og breie bord med rot-topp lengdeprofil (44 cm bredde) må anses å
ha meget høy alder.
Skjelet, som fungerte som oppholdsrom, har 2 vinduer, mens mjølkbua som
fungerte som et slags lagerrom, har bare 1 vindu samt ei lita glugge på 18x20 cm
i gavlveggen, plassert tett oppunder mønsåsen.
Skjelet. I skjelet var det tidligere grue med innsatt kokovn av jern. Grua sto i
nåværende ovnskrok (se foto av 1915). Dette rommet hadde opprinnelig en del
både veggfast og løs innredning. På foto fra 1915 ser vi et klappbord, som nå er
fjernet. Bordplata er tatt vare på. Det bordet vi finner her i dag har ei bordplate
som er laget av en tidligere mjølkbudør fra Bruvollsetra (også ved Gylvatnet),
mens bordfoten stammer fra Oppigardsetra.
Dessuten hadde skjelet følgende møblering (se tegning s. 65): a. kopprekke, b. kjøkkenbenk, med plass for kopper og kjøkkenutstyr. c. Budeieseng.
Når unger var på besøk sov noen av dem i budeiesenga, trygt i le bak budeieryggen. Etter behov kunne også en feltseng som sto lagra ute i mjølkebua bli
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satt inn i skjelet. Det hendte aldri at noen sov ute i mjølkebua. d. Hylle, hvor
budeia satte fra seg småsakene sine, som for eksempel medisin og andre personlige ting. e. Hylle for vaskestell. f. Benk, g. Bord, h. Vedkasse, i. Komfyr, hvor osten ble kokt. k. Hylle for toalettsaker.
Skjelet fungerte som både soverom, spiserom og kjøkken. Dessuten ble
osten kokt her.
Mjølkbua. Opprinnelig hadde mjølkbua jordgulv, med treplanker til å gå etter.
En eller annen gang på begynnelsen av 1900-tallet ble det lagt tregulv. Mjølkbua ble brukt til lagring av mat, melkeprodukter, husgeråd samt utstyr til seterdriften.
Mjølkbua hadde følgende innredning: a. matskap, b. lagerhylle for ferdige
oster, melkeringer o.l., c. separator, d. utstyrshylle for separator, e. surmelkstønne, f. lagerhylle, g. lagerhylle, h. feltseng
Veaskotet ble brukt til lagring av ved.
Fra skjelet i seterbua på Bakksetra,
1981. Kjøkkenbenk og kopprekke.
(Foto: Fylkeskonservatoren
v/Christ Allan Sylthe)

Fra skjelet i seterbua på Bakksetra,
1981. Bordet ved nordøstre langvegg. (Foto: Fylkeskonservatoren
v/Christ Allan Sylthe).

På vestveggen, der hvor man i dag finner et 4-rutet vindu var det tidligere et
vindu med bare 2 ruter.
Skjelet hadde tidligere grue (se foto fra 1 9 1 5 ).
Fjøset
Tidligere var det tregulv bare i midtgangen og bakerste del av båsen. I resten
av båsen var det jordgulv. Hvert år ble det lagt ned ny grastorv framme i båsen.
Ca 1920 ble det lagt tregulv på hele gulvflaten.
De 2 husmannplassene hadde den øverste del av fjøset til sin rådighet, og
hadde 6-7 kyr til sammen.
Oppe i fjøsgavlen som vendte mot Trongskaret var det et vindu.
Fjøset var opprinnelig tekket med spon. I 1921 ble taket tekket med torv.
Treveggkonstruksjonen i gavltrekanten var kledd med stående panel.
Høyløe
Med til anlegget hørte også ei høyløe som ble tatt ned på 1930-tallet. Den
hadde ei høyluke som vendte mot vest.

Fotografi, latt 19 august 1915, som viser fjøset med spontekket tak. Blant ungdommene foran fjøset finner vi som nr. 2 fra høyre i bakerste rekke Astrid
Skuggevik. (Illustrasjon: Betzy Nilsen, Sjur Fedje).
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Informanter: Astrid Skuggevik - Betzy Nilsen Skuggevik - Dordi Skuggevik
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OLE OLSEN RANHEIMSÆTER DEKORASJONSMALER ( 1 849- 1 907)
AV SVERRE J. SVENDSEN
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Ole Olsen Ranheimsæter

Familien Ranheimsæter kunne ikke
livberge seg på fjellgarden i Oppdal,
derfor dro de ut mot kysten i slutten av 1860-årene og bykslet plassen Djupmyra under Ødegården, Bremsnes.
Alle guttene viste kunstnerisk talent som de fikk utviklet gjennom ulike håndverk. Stor Ole ble dekorasjonsmaler, Litj Ole arbeidet hos broren og ble etterhvert fotograf. • Olaus ble også dekorasjonsmaler og overtok brorens bedrift i
1905. Iver ble svekket av sykdom i tenårene, men ble etter hvert urmaker. Ivers
etterlatte skrifter viser at han hadde litterære ambisjoner som han aldri fikk realisert.
Ole 0. Ranheimsæter (Stor Ole) viste i ung alder et talent for tegning og
maling. Broren minnes at han allerede i barndommen tegnet livaktige skildringer som underholdning for sine brødre og søstre:
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Utkast til vegg- og takdekorasjon, 1878

Ole Olsen Ranheimsæter ble født på
Oppdal i 1849. Foreldrene Ole Olsen
Størvold og Kari Olsdatter Lien hadde
ialt 6 barn: 4 gutter og 2 jenter. Ole
Olsen måtte selge Størvold og kjøpte i
1855 fjellgården Ranemsætra. Av barna
til Ole og Kari var det guttene som gjorde seg bemerket - som håndverkere og
som kunstnere. Brødrene Ole (Stor Ole)
f. 1849, Ole (Litj Ole) f. 1856, Iver f.
1858 og Olaus Ranheimsæter f. 1865
var kjente håndverkere i Kristiansund
fra 1875 og framover. Anne f. 1850 og
Beret f. 1853 var muligens like begavet
som brødrene, men datidens samfunnsog kvinneroller ga begrensede muligheter til en husmanns døtre.

•

,
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...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 millom 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.
Ole 0. Ranheimsæter gikk i malerlære i Kristiansund. Ifølge brorens etterlatte skrifter fikk han der «gode Meneskers hjelp at erholde Stipendium til at reise til Kjøbenhavns Kunstakademi». Dette skal ha skjedd i 1869. Ranheimsæter studerte i København i 8 år før han vendte hjemover til Nordmøre og slo seg
ned i Kristiansund som dekorasjonsmaler. Iver Ranheimsæter mintes broren
slik fra denne tid:
Høsten 74 .... vi ventede min Elste Broder hjem i Besøg. Han havde nu været
i Kjøbenhavn i fire aar og 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 mørkblaa Støvfrake og stiv Hat saa han i vore
yngre Søskendes Øine ud som en Eventyrprins.
Ranheimsæter fikk fornyet sitt stipend og reiste tilbake til København for å
fullføre studiene. I 1877 vendte han hjem og den 8. april 1878 løste han borgerskap som maler i Kristiansund.
Ranheimsæter var betraktet som svært begavet av sine medelever og lærere i
København. I løpet av sin tid i København var han med på å dekorere våpensalen i det gjenreiste Fredriksberg slott; dessuten var han blant dem som dekorerte Det kongelige teater i København.
Det vakte en god del forundring da han valgte å vende tilbake til Kristiansund
og Nordmøre i slutten av 1870-årene for å etablere seg der som dekoratør og
maler. Vi må imidlertid huske at byen Kristiansund på denne tiden opplevde
klimakset av den såkalte «gullalderen». Klippfisk ble eksportert i så store
mengder at byen var blant landets fremste eksporthavner. Kjøpmennene i
klippfiskhandelen var blant landets rikeste. Miljøet var urbant, kosmopolitisk
og åpent mot impulser fra kontinentet. Alt sammen elementer som gjorde det
attraktivt for en ung kunstner/håndverker å etablere seg der.
Ole Ranheimsæter utførte mange praktarbeider i husene til byens befolkning
i årene som fulgte. Blant hans første store oppdrag var dekorasjoner i den såkalte Johnsengården, praktgården til kjøpmannen Christian Johnsen. Huset brant i
1940, men Ole «Litj Ole» Ranheimsæter fotograferte en del av interiøret etter
Johnsens død, før huset ble tatt i bruk som byens børs. Disse bildene er bevart
og gir et inntrykk av Stor Oles arbeid. Ranheimsæters bedrift utførte alle typer
maleriarbeid, også nøkterne ting som fasadetekster. I tillegg underviste han i
mange år i tegning på Latinskolen. Han tegnet 20 bypartier for Gram Parelius
.
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og utførte ellers mange leilighetstegninger og malerier. I likhet med brødrene
Litj Ole og Olaus malte han faner.
Nesten alt av Stor Oles arbeider gikk tapt i april/mai 1940 da omtrent 800
bygninger i Kristiansund gikk opp i flammer etter tyske flyangrep. Av takdekorasjoner kjennes i dag bare Brinchmannsv. 9, for øvrig et praktstykke av en
sveitserstilsvilla i fredningsklasse, både innvendig og utvendig. Muligens finnes noen arbeider gjemt bak moderne himlinger som vil komme fram i lyset en
gang i framtiden? Takdekorasjoner som Nordmøre Museum har demontert fra
rivingshus er muligens også Stor Oles arbeid. Det bevarte materiale utgjør
dessverre bare en brøkdel av Ranheimsætes utførte arbeid.
Ole Ranheimsæters renomme i dag er basert på de noen og sytti forelegg til
dekorasjon som i år er utstilt ved Nordmøre Museum. Disse befant seg i huset
til broren Olaus som lå utenfor byen (Byskogen) og slapp dermed unna tyskernes herjinger i 1940. Disse ble senere gitt til Nordmøre Museum. Foreleggene
viser klart hvilken kvalitet det var over dekorasjonene til Ranheimsæter - de er
dessuten små kunstverk i seg selv.
Nordmøre Museum vil i tiden som kommer presentere både fotografen Ole
«Litj Ole» Ranheimsæter og dekorasjons- og prospektmaleren Olaus Ranheimsæter i egne utstillinger. 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.

Takmaleri,
havn 1872
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HELLERISTNINGENE
PÅ AVERØYA
AV KALLE SOGNNES

Til tross for at jeg i en årrekke hadde studert helleristningene i Midt-Norge,
hadde jeg ennå ikke fått anledning til å besøke ristningene på Søbstad, og da jeg
høsten 1992 fikk telefon fra Frida Røsand om at hun hadde funnet et nytt ristningsfelt på Averøya, var dette et glimrende påskudd til endelig å få tatt turen
utover. Men det var slutt på årets reisebudsjett, så turen måtte vente til neste vår.
Nyfunn på Røsand
Bakgrunnen for oppdagelsen av ristningene på Røsand er i seg selv interessant. Frida Røsand hadde for første gang besøkt ristningene på Søbstad denne
sommeren. Da hun noen dager etterpå var ute og fisket, la hun merke til en bergflate på sørsiden av Røsandneset som minnet henne om ristningsberget på Søbstad. Hun la til land, gikk opp til dette berget — og sto med ett foran flere helleristninger. To hvaler var ekstra tydelige, men også et par firfotede landdyr
kunne ses.
Våren 1993 var både fylkesarkeolog Bjørn Ringstad og jeg og så på ristningene. Det var ingen tvil. Det var ekte helleristninger fra steinalderen. De dannet
et smalt belte eller frise av figurer like over jordbåndet, delvis skjult for innsyn
av noen små bjørketrær. Flere av figurene var forholdsvis godt synlige. Videre
leiting på bergflaten viste imidlertid at det også noen meter lenger mot høyre
( mot nordøst) fantes enda en figur, men den var atskillig vanskeligere å se.
Da jeg kom tilbake noe seinere på året, var det fjernet en del lyngtorv fra berget enda et stykke videre mot nordøst. Her var det kommet fram en dyrefigur til,
og enda noen meter videre mot nordøst fantes en geometrisk figur. Jeg fant også
en liten dyrefigur litt lavere nede enn frisen med figurer som først ble funnet.
Dårlige værforhold gjorde at jeg ikke fikk dokumentert ristningene på tilfredsstillende måte. Jeg måtte derfor gjøre en ny tur sommeren 1994. Værforholdene ble da om mulig enda dårligere. Også ved seinere besøk har dårlig vær
vanskeliggjort arbeidet, og dokumentasjonen av ristningene har trukket i lang74

drag. Denne dokumentasjonen består av fotografier og avtegninger (kalkeringer) av figurene i full størrelse. I løpet av denne tiden har også stadig mer lyngtorv blitt fjernet, slik at det nå er avdekket en sammenhengende bergflate med
ristninger i en lengde av omkring 18 m.
Som andre kulturminner fra førhistorisk tid og middelalder er helleristningene på Røsand fredet og kun vernemyndigheten, dvs. Vitenskapsmuseet ved
Universitetet i Trondheim kan gi tillatelse til slikt avdekkingsarbeid. Den torvavrivingen som har skjedd her på Røsand, er derfor ulovlig. Mange av figurene
er svært forvitret og nesten usynlige. Ofte er det nesten umulig å skjelne mellom
naturlige og menneskeskapte furer selv for meget godt trente øyne. Avdekkingen kan føre til at forvitringen øker og dermed til at ristningene forsvinner helt.
Seinere har konturene av enkelte av figurene vært trukket opp med farge for å
gjøre dem mer synlige. Dette er også i strid med kulturminnelovens fredningsbestemmelser. Og hva mer er, ofte er disse oppmerkingene feil — linjer mangler,
eller man har merket opp naturlige linjer. Når man kritter eller maler opp figurene, tilfører man berget ulike kjemiske stoffer som aldri har vært i berøring
med berget før og som kan ødelegge for eventuelle framtidige vitenskapelige
analyser.
Mens noen av figurene er tydelige og lett synlige, er andre svært svake og
praktisk talt umulige å se under vanlige lysforhold. Bare når solen sender sine
stråler parallelt med bergets overflate kommer de svakeste figurene fram. Men
da spiller også berget av liv en kort stund før skyggene faller over flaten og figurene forsvinner igjen. De som laget ristningene var sikkert like oppmerksomme
som oss på denne vekslingen av lys og skygge, og de plutselige forandringene
som skjer med bergflaten når solen kommer i riktig posisjon kan ha vært sterkt
medvirkende til at ristningene ble laget akkurat her.
De fleste figurene forestiller dyr, men disse er svært vanskelige å artsbestemme. Det er greit nok å se at to av figurene forestiller hvaler, men hva slags landdyr som er avbildet, kan vi knapt fastslå. Antakelig skal de fleste forestille hjortedyr — vel helst elg. Noen forestiller kanskje hunder. Denne uklarheten skyldes
neppe at de som laget ristningene ikke riktig visste hvordan de skulle tegne disse dyrene, i motsetning til hvalene. Snarere har de vært nokså bevisst på å gjøre
dem tvetydige. At en av dem nok likevel ikke forestiller en hund, ser vi av hornene den har på hodet. De har også en høyst forunderlig form, men liknende
horn eller gevir finner vi på et ristningsfelt på Vistnesdalen i Vevelstad, Nordland.
Vel 20 figurer er påvist til nå. De fleste er samlet i to grupper eller felt. Lengst
mot sørvest (felt A) finner vi de to hvalene som først ble oppdaget. Disse er av
ulik størrelse, og den ene er tegnet inne i den andre. Vel en meter lenger mot sørvest, står et underlig firføtt dyr. Den korte, oppstående halen kan tyde på at det
er en hund, eller kanskje eit reinsdyr, som er avbildet, men den underlige utfor75

Et fabeldyr (?) på felt C.
Kalkering ved K. Sognnes.
Nyoppdagede helleristninger på Røsandneset. Foto K. Sognnes.
mingen av hodet kan tyde på at det like gjerne dreier seg om et slags fabeldyr.
Avbildninger av slike uvirkelige dyr forekommer også på andre helleristningsfelt, men er, sett i forhold til den samlete mengden ristninger, svært sjeldne.
Mellom dette dyret og de to hvalene er det et par trekantete figurer, og delvis
i n ne i den store hvalen en liknende trekant som i nedkant ender i to parallelle linjer, som synes å danne et skaft. Dette er også uvanlige figurer, og ingen har hittil kunnet si sikkert hva de forestiller. Vi skal imidlertid ikke lenger enn til Søbstad før vi finner en liknende trekantfigur. Trekant med skaft møter vi på Bogge
i Nesset.
Omkring en meter til høyre for hvalene finnes et nytt dyr som er vanskelig å
identifisere, men på hodet finner vi tre oppstående linjer som kan forestille
gevir. Om det er rett, er det vel helst en elg vi har med å gjøre. En linje som går
opp fra ryggen er vanskeligere å forklare. Like bak dette dyret finner vi enda en
trekant med skaft foruten en liten ring og en del nesten rette, parallelle linjer.
Tvers gjennom kroppen går to buete, parallelle linjer, som utvilsomt må forestille bakbeina til et stort hjortedyr. Det meste av dette dyret er nå borte, forsvunnet som følge av kraftig forvitring. Der kroppen skulle være, består overflaten nå av en rekke grove furer som er dannet langs gamle sprekkesoner i
berget. Det synes likevel mulig å finne igjen deler av dyrets buklinje og bogen.
Muligens kan vi også finne rester av rygglinjen, men de fleste linjene jeg har
trukket opp på min kalkering er usikre. Dyrets framkropp synes å mangle helt.
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Geometrisk figur og en usikker
dyrefigur på felt D.
Kalkering ved K. Sognnes.
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Videre langs berget finner vi en samling buete og rette linjer som det er vanskelig å få noen mening i. Ved første øyekast likner noen av disse linjene på
skrifttegn, men om så er, må de være atskillig yngre enn dyrefigurene. Ser vi
nærmere på disse linjene, finner vi flere doble buelinjer, og dette er et motiv vi
kjenner igjen fra andre helleristningsfelt, først og fremst fra Strand i Osen, SørTrøndelag, der buene imidlertid er mer systematisk plassert over hverandre
innenfor en firkantet ramme. Dessverre er berget her sterkt forvitret, så mange linjer som ville være vesentlige for tolkningen av disse figurene, er nå trolig borte.
Det samme gjelder deler av nabofeltet (B), som finnes noen meter lengre mot
nordøst og litt lavere på berget. Lengst til venstre på dette feltet er to små dyrefigurer, som trolig forestiller elger. Det øverste dyret står på linje med figurene
som inngår i felt A. Begge har svake furer og er vanskelige å se. De er likevel de
mest tydelige figurene på dette feltet. Den nederste av dem har et kort gevir,
mens det ytterste av mulen synes å mangle. Et par meter bortenfor finner vi svake rester etter et større dyr der deler av hodet og ryggen mangler. Mellom disse
tre dyrene finnes det mange svake linjer, som det er svært vanskelig å få noen
mening i. Mest sannsynlig er dette deler av en eller flere figurer som nå nesten
er helt borte. Noen av linjene kan tolkes som rester av et (eller kanskje like gjerne to) bein som må ha tilhørt et nokså stort dyr. Andre linjer synes å danne et
rutemønster, slik jeg har tegnet det på kalkeringen. Nye undersøkelser under
gunstigere lysforhold kan kanskje avsløre enda noen av bergets hemmeligheter.
Omlag fem meter videre mot nordøst står et forholdsvis stort dyr for seg selv
(Felt C). Det synes å være et slags fabeldyr. Den korte halen kan tyde på at det
dreier seg om en hund, men dette motsies av de lange krokete hornene. Dette er
en av de tydeligste ristningene på Røsand.
Enda litt lenger mot nordøst, forholdsvis høyt oppe på berget, er en rammefigur som omgir en rekke parallelle, buete linjer (felt D). Ser vi hver av disse linjene isolert, finner vi at de ikke er så ulike buelinjene på felt A, men her er det en
helt annen orden over dem. Et par meter lavere nede, på en sterkt forvitret flate,
synes det å være rester av enda en dyrefigur. Det er liten tvil om hodet, men kroppens noe spesielle trekantform kan skyldes at naturen her spiller oss et puss.
Ristningene på Søbstad

.........

........

Søbstadristningene ble kjent for omkring tretti år siden. Det var opprinnelig
påvist to felt som ligger omkring fem meter fra hverandre. I seinere år har imidlertid Stein Tage Domaas funnet figurer også på bergflater mellom disse to feltene, og
det er påvist flere figurer på bergflatene der de tidligere kjente ristningene finnes.
Disse tidligere kjente ristningene utgjør fortsatt de to hovedfeltene. Til venstre, mot sørvest, på felt A er det meislet inn en stor hvalfigur forholdsvis høyt
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Felt A domineres av en stor hvalfigur. Kalkering ved K. Sognnes.

Helleristningene på Søbstad finnes vedfoten av en bergknaus. Foto K. Sognnes.

Nordre ristningsfelt (C) på Søbstadklubben. Foto K. Sognnes.
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oppe på en loddrett bergflate. Like over denne hvalen er en liten figur som arkeologen Kristen R. Møllenhus, som undersøkte ristningene i 1960-årene, mente
kunne forestille en hummer. Jeg vil heller oppfatte den som en båtfigur. Den har
nemlig flere trekk felles med båtfigurer som er kjent fra helleristninger i Trøndelag. To lange, bortimot loddrette linjer er fremmed for disse båtfigurene, men
disse kan forestille årer, om vi da ikke skal tolke dem som fiskesnører. Like ved
denne figuren fant vi for øvrig sommeren 1994 en mulig hvalfigur, som er betydelig mindre enn de andre. Furene som danner denne figuren, er imidlertid så
forvitret at identifikasjonen ikke er sikker. Nesten helt nede ved bakken, litt til
venstre for den store hvalfiguren, oppdaget Domaas en enkel ringfigur.
Det andre hovedfeltet (B), som ligger til høyre når vi ser ristningene nedenfra, har flere hvaler, en fuglefigur og en trekant. Fuglefiguren er på langt nær så
entydig og klart tegnet som fuglene man finner på ristningsfelt langs Trondheimsfjorden. Ser man den opp ned, kan den like gjerne tolkes som en hval.
Igjen har vi et eksempel på en figur som bevisst kan være laget tvetydig. Slik den
er plassert på berget, må den nok likevel helst oppfattes som en fugl.
I tillegg til fuglefiguren er det to store, tydelige hvaler, foruten en litt mindre
hval. På en liten lavdekket bergflate som danner en stump vinkel i forhold til
resten av berget, ble det nylig oppdaget en hvalfigur til, og mellom denne og de
øvrige figurene enda en mulig hval, men denne mangler halen, som er så karakteristisk for de aller fleste hvalfigurene vi finner på helleristningene i midt-Norge.
Lengst oppe til venstre på dette feltet er det en geometrisk figur. Også her er det
en firkantet ramme med indre mønster, men i motsetning til figuren på Røsand
består det indre mønsteret ikke av buete, men av rette linjer.
Berget på denne siden av Søbstadklubben, som bergknausen med ristningene
kalles, er kraftig forvitret, men på enkelte sørvestvendte flater er den opprinnelige isskurte overflaten ennå bevart, og det er på disse glatte partiene vi finner de
to feltene som hittil er omtalt. Mellom dem er berget oppsprukket, tilgrodd med
lav og mose og sterkt forvitret. Likevel lyktes Stein Tage Domaas å finne ristvinger også her (felt C) — to ufullstendige rektangler og en samling parallelle
linjer som danner et sikk-sakkformet bånd.
Landskapet
Helleristningene på Averøya ble antakelig laget i yngre steinalder, dvs. for
mellom 3500 og 6000 år siden. På den tiden levde menneskene i området ennå
for det meste av fiske og fangst og av annet havet hadde å gi. De flyttet som regel
fra sted til sted alt etter hvor fisket eller fangsten var best til ulike tider på året.
Landet lå betydelig lavere enn i dag. For å danne oss et bilde av dette gamle
landskapet, kan vi ta utgangspunkt i dagens topografiske kart, men må selvføl-

82

83

gelig fjerne alle symboler som viser til moderne bosetning og kommunikasjoner. Det er alminnelig antatt at helleristningene, på samme måten som boplassene, lå ved stranden. Dette synes ikke urimelig ettersom det dreier seg om et
øylandskap der båten var det viktigste framkomstmidlet. Søbstadristningene
ligger i dag 12-15 m over havflaten. Tenker vi oss en situasjon der landet lå 10
m lavere, dvs. vi legger havnivået ved timeterskoten på dagens kart, finner vi at
Søbstadklubben, dannet en liten holme med stupbratte sider skilt fra hovedøya
av et grunt sund. Denne situasjonen er påfallende lik den vi finner ved Hell i
Stjørdal på østsiden av Trondheimsfjorden. Situasjonen på Røsand er også nokså lik. Røsandberget var en gang en egen holme, men på den tiden ristningene
ble laget, var den nok del av en større øy.
Røsandristningene ligger høyere over havet enn Søbstadristningene, og dersom begge ble laget mens sjøen sto like under ristningsberget, må det være en
betydelig aldersforskjell mellom dem. Når vi prøver å datere helleristningene
på denne måten, får vi imidlertid bare maksimumsdateringer. Ristningene kan
ikke ha vært laget mens bergflatene ennå var under vann, men i prinsippet kan
de være laget når som helst siden.
Det er derfor vanskelig å fastslå den nøyaktige alderen på helleristningene på
Søbstad og Røsand. Vi kan grovt si hvor gamle de maksimalt kan være, men de
kan også være betydelig yngre. En antydning om at det faktisk kan være tilfelle,
får vi gjennom den ufullstendige, store dyrefiguren på Røsand. Her synes det faktisk som om vi har to generasjoner av ristninger representert. Den store, sterkt forvitrede dyrefiguren på felt A tilhører den eldste generasjonen. Det samme gjør
kanskje også en del av de uidentifiserte linjene på felt B. Da disse figurene ble
laget, kan sjøen ha stått like nedenfor, men før de øvrige figurene ble laget, kan det
ha gått lang tid. Om dette vitner den ujevne forvitringen. Kanskje ble denne andre
generasjonen av ristninger laget omtrent samtidig med ristningene på Søbstad.
Verken på Røsand eller Søbstad har den seinere landhevingen ført til så dramatiske endringer i landskapet at ristningene har blitt utilgjengelige for folk
som kom til stedene i båt. På Søbstad er det fortsatt bare et par titalls meter å gå
fra stranden opp til ristningene. Noe lengre og mer kronglete er det opp til
Røsandristningen, men også her er ristningsberget innenfor synsvidde fra stranden. Begge steder kan folk i mange generasjoner ha oppsøkt ristningene og
laget nye når det var behov for det. Det er derfor vanskelig å bruke landhevingen til å datere Averøy-ristningene.

det overalt vist seg at ristningene og malingene kan være knyttet til mytiske
forestillinger om menneskenes og verdens skapelse. De er ofte illustrasjoner til
eldgamle muntlige overleveringer. Dette står i en viss kontrast til den vanlige
tolkningen av mange av de norske helleristningene, særlig de som forestiller
store dyr. Norske forskere har lenge ment at disse dyrene er laget i forbindelse
med fangsten, som jaktmagiske hjelpemidler. Dyrene ble meislet inn i berget
for å hjelpe jegeren til å lokke til seg byttet og til å felle det. Andre har ment at
ristningene markerer spesielt gode fangstplasser — at de nærmest er en slags
beretninger om spesielt store fangster som man på denne måten ville markere
overfor framtidens generasjoner.
Også de mytiske skapelsesberetningene kan fortelle om jakt og fangst, men
da ikke nødvendigvis slike som skjedde akkurat der ristningene finnes. Snarere
ville disse skildre den aller første jakten som fant sted da det første mennesket
kom til stedet. Ut fra et slikt perspektiv kan kanskje hvalfigurene være illustrasjoner til fortellingen om den gang verden ble skapt av en hval.
Kort sagt dreier mye av det vi mener å vite om helleristningene og menneskene som laget dem, seg i stor grad om gjetninger. Gjennom systematiske studier av motivene og ristningenes plassering i lendet kan vi likevel komme stadig nærmere fortidens virkelighet. Vi kan gjennom nitid forskning klare å sette
opp et rammeverk som de kan tolkes innenfor, og vi kan kanskje gjøre disse
tolkningene mindre spekulative.
Ett er imidlertid klart; ristningene ble laget for å vare ut over øyeblikket. Det
ble investert både tid og arbeidsinnsats i å lage dem. Det ville være både raskere og lettere å lage disse figurene i sanden (noe som sikkert også ble gjort), men
da ville de ikke vare. Dette er en faktor som må tas med ved våre tolkninger. Det
å lage helleristninger var arbeidskrevende og det ser ut til å ha vært gjort uhyre
sjelden.
Helleristningene synes også i stor grad å være knyttet til ritualer, som i sin
faste form ble gjentatt av generasjon etter generasjon og slik sett bidro til å skape kontinuitet og kontakt mellom generasjonene og mellom de levende og deres
forfedre. Ritualer kan imidlertid også ha vært brukt til konfliktløsning. I kritiske situasjoner tydde man til det gamle, velprøvde, og gjennom ritualene ble det
naturlige, det gudegitte og absolutte understreket ved den eksisterende orden.
Gjennom å konsentrere oppmerksomheten mot ritualene, kunne disse løse opp
og bilegge de akutte spenningene i samfunnet.

Hvorfor helleristninger?
Helleristninger og tilsvarende figurer som er malt på berget finnes over hele
verden. Enkelte steder, som i Australia, lever det ennå mennesker som lager
ristninger og som har et direkte og nært forhold til dem. Der dette er tilfelle, har
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GAMLE KVERNES
BYGDEMUSEUM
AV ANNE MARIE FOLDE

Innledning
Redaksjonen i Årbok for Nordmøre Museum har invitert alle museene innenfor Nordmøre-regionen til å skrive litt om sitt opphav og virke. Som «første
mann ut» presenterer vi Gamle Kvernes Bygdemuseum. Vi håper at flere av
museene vil ta utfordringen å presentere seg i årboka vår! Vi gir hermed ordet
til Gamle Kvernes Bygdemuseum:
Arbeidet med opprettelse av Gamle Kvernes Bygdemuseum tok til ved
begynnelsen av krigen. Tyskerne hadde bombet Kristiansund og uerstattelige
kulturhistoriske verdier ved Kristiansunds Museum var gått tapt. Det var en tid
da nasjonalfølelsen var sterk, og initiativtakerne så det som viktig å ta vare på de
kulturverdier som ennå fantes på bygdene.
Averøy kommune bestod den gang av kommunene Bremsnes, Kornstad og
Kvernes. Museumssaka kom opp i Bremsnes kommunestyre allerede høsten
1940 da ordfører Johan Nygård og Iver Bjørshol kom med forslag om å «reisa
eit bygdemuseum for Det gamle Kvernes» sammen med de andre kommunene
i prestegjeldet. Gamle Kvernes prestegjeld hadde bestått av Bremsnes, Kornstad, Kvernes og Eide kommuner samt Storlandet i Gjemnes kommune.
Kornstad, Kvernes og Eide kommuner sluttet seg til forslaget. Arbeidet med
opprettelse av museet tok til 10.07.41 da de kommunevalgte medlemmene av
museumsnemnda var innkalt til møte av ordføreren i Kvernes, Lars Mork. Fra
Bremsnes møtte Kristen Bjerkhol, fra Kornstad Jakob Løvø. Fra Kvernes R.K.
Sundnes og fra Eide Nils Lyngstadås. Møtet ble holdt på prestegården, og prost
Angvik var også til stede. Det var lagt til prestegården fordi initiativtakerne
allerede i utgangspunktet hadde ment at tomt «truleg kunne finnast på prestegarden». Selv om det var diskusjon om tomtespørsmålet, var det ikke uenighet
om at museet skulle ligge på Kvernes. En nær tilknytning til Kvernes stavkirke,
første gang nevnt i Aslak Bolt' s jordebok fra 1432, og den historiske sus som
hviler over kirkestedet, var et naturlig utgangspunkt for lokalisering av museet.
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Lokalhistorikeren, rektor Olaf Yderstad skrev blant annet:»Det er vel neppe
noget sted i landet som forteller norsk religionshistorie så sammenhengende og
så konsentrert som Kvernes prestegård med sine tufter, navn og bygninger.
Innen et meget snevert område kan man følge norsk religionshistorie sammenhengende fra hedenhold og opp til vår tid - fra offerplassen gjennom gildeskålen, hovet, gammelkirken og til nykirka...»
Når Yderstad nevner gildskålen er det sansynlig gildestua som Olav Kyrre
1067-1069 lot bygge på Kvernes. (Kilde: Historisk oversikt for gamle Kvernes
Prestegjeld av Edvin L. Strand med henvisning til Th. Bartolens, Antiqv. Dan.
P.127). Også Gerhard Schøning skriver om gildestua: «Nedenfor Kirken der,
paa den nordre Kant, har i forige Tiider staaet en Gilles-Stue, hvorover Stedet
endnu kaldes Gilles-Voll».
At en på Kvernes står på hellig grunn, er sikkert. Ikke bare fordi kirkene i seg
selv forteller historie, men også fordi det er funnet tegn som tyder på at her lå et
gammelt gudehov. Den gamle steinringen nedenfor kirken er nå restaurert. Om
dette har vært et tingsted eller et gammelt offersted, kan en bare undres på. På
Kvernes fant man i 1948 en fallos-stein - et fruktbarhetssymbol som trolig ble
brukt i religiøse seremonier for å sikre god vekst i det gamle bondesamfunnet.
Hva var det som gjorde at denne «fallosdyrkelsen», som skriver seg fra oldtidens grekere, egyptere og fønikere og som spilte en betydelig rolle på det greske fastland og i Lille-Asia, fant veien til Kvernes?
I lia ca. 200 m ovenfor museet ligger en gammel boplass og ca. 50-70 graver
fra jernalderen.
Sommeren 1942 ble det vedtatt at museet skulle hete Gamle Kvernes Bygdemuseum og året etter ble det kjøpt en 300 m nausttomt som fikk navnet
«Museumsstøa». Først høsten 1944 ble det vedtatt hvor museumstunet skulle
ligge, og tomten ble festet fra Kirkedepartementet sommeren 1945. I 1945 ble
det også vedtatt at Nordmøre Fiskarlag skulle ha fiskerimuseum sammen med
gamle Kvernes Bygdemuseum. Fra 1947 har museet vært medlem av Norske
Museers Landsforbund, senere NKKM.
Rasmus K. Sundnes var en ildsjel i arbeidet med opprettelsen av museet. Han
var formann i arbeidsutvalget, og senere formann i museet i mange år. Han ble
etterfulgt av Kristen Bjerkhol, også en av de som var med fra starten av i
museumsarbeidet. Gamle Kvernes Bygdemuseum er drevet fram av ildsjeler,
og fortsatt er vi så heldige å ha en del av disse som gjør en utmerket jobb på idealistisk grunnlag, og som må være med å dele æren for at museet i dag framstår
som en kulturinstitusjon som stadig høster rosende omtale. Fortsatt er museet
avhengig av slike ildsjeler, da vi kun har styrer i 1/2 stilling. Det er altfor lite for
et museum av Gamle Kvernes' størrelse. Denne stillingen har vi hatt siden
1983.
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Museet har nå 11 bygninger, 7 i museumstunet og 4 ved sjøavdelingen. I tillegg leier vi en låve som verksted og lagerbygning. Museets areal er ca. 44 mål.
Vi har ca. 9.300 gjenstander, bibliotek med ca. 3.300 bøker og arkeologisk
avdeling.
Av bygningene kan vi nevne Bertelhaugstua som opprinnelig ble brukt av
Averøens Kobberverk, og stod på Hoel i Bådalen. De siste 100 år før den kom
til museet ble den brukt til bolighus på Hoset på Indre Averøy.

Bertelhaustua y/ Gamle Kvernes Bygdemuseum

Grønsetstua er en husmannsstue som kommer fra Neitrøa på Storlandet.
Plassen den lå på ble bygslet siste gang i 1819. Ekkilsøystua som kommer fra
Ekkilsøya har årstallet 1738 skåret i en dørkarm, men er trolig en god del eldre.
Aspa-stabburet kommer fra storgården Aspa i Straumsnes. Strandhagen-stua
fra Strand på Averøy er museets største og nyeste bygning. Den skriver seg fra
ca. 1840. Huset brukes i dag både til administrasjon og utstillinger. På loftet har
vi hvert år varierende temautstillinger, og i kjelleren har vi bibliotek og arkeologisk utstilling. Den arkeologiske utstillingen er satt opp av Vitenskapsmuseet i Trondheim. Ellers har vi et kvernhus fra Mork og en smie i museumstunet.
Ved sjøavdelingen finner vi en rorbu fra Røeggen i Sveggen, benevnt «Garnmelhurran». I denne har vi restaurert en gammel bakerovn som vi bruker ved
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spesielle anledninger. Ellers har vi et gammelt kirkebåtnaust fra Røkkum, et
nyere naust og det vernede kirkebåtnaustet fra 1700-tallet som tilhørte prestegården. Dette fikk vi overta fra staten for få år tilbake. I nausta har vi 10 båter,
blant annet en Listerbåt og en skyssbåt fra Aure fra første halvdel av 1800-tallet.
Nyttårsorkanen i 1992 gav museet stygg medfart. Skogen ovenfor bygningene ble lagt helt ned, og bygningene fikk stor skade. Det gamle Bae-stabburet
fra Bådalen ble så skadd at det måtte tas ned. Skadene er ellers reparert bortsett
fra kvernhuset, der vi enda ikke har fått kverna på plass, men dette håper vi å få
ordnet med det første.
Hvert år arrangeres Olsokstevne med aktiviteter bygd opp omkring gamle
tradisjoner. Videre har museet temadager hvor spesielle emner blir vist oppmerksomhet. Hvert år har vi også temautstilling med for det meste innlånte
gjenstander, bygd på gamle tradisjoner og håndverk. Utstilling i 1996 er fra den
gamle skolestua, med blant annet gjenstander fra skolemuseet i Bådalen.
Skolene har aktivitetsdager hvor de får praktisk læring om livet i gamle dager
med blant annet vasking av klær, bruk av mangletre, sandskuring av gulv,
baking i grue, kinning av smør, koking av prim, karding, spinning og tjærebrenning.
Museet har også deltatt i større arrangementer, blant annet 1000-års-jubileet
for Den norske kirke.
Vi har et båtlag som arbeider med å få restaurert og satt en gammel geitbåt
under segl.
De senere årene har vi gjennom sysselsettingstiltak fått utført en del presserende oppgaver ved museet. Vi håper fortsatt å kunne benytte oss av denne ordningen, for det er helt umulig for en mann i 1/2 stilling å få utført alle arbeidsoppgavene. Vi arbeider derfor for å få utvidet stillingen til hel stilling. Museet
drives med tilskott fra stat/fylke og Averøy og Eide kommuner.
Museet har gjennom flere år arbeidet for å få reist museumshus. Vi mangler
en rekke funksjoner, blant annet sanitæranlegg. Etter at vi fikk i gave en samling fra Anna og Ole Otterlei i Kristiansund under forutsetning av at vi skaffet
lokaler, ble det fortgang i planene. Siv. arkitekt Ian M. Petch har tegnet et spennende museumshus som vi tror vil bli en attraksjon i seg selv for museet. Norsk
Kulturråd har bevilget 1 million kroner til prosjektet, og vi står nå framfor en
stor og spennende oppgave: A få finansiert bygget som er kalkulert til ca. 5,6
mill. kr.
Museet har de senere år opplevd et stadig stigende besøkstall. Interessen fra
lokalbefolkningen er veldig bra, og vi har nå over 250 betalende medlemmer.
Gamle Kvernes Bygdemuseum ligger i en kommune rik på kulturminner.
Foruten stavkirka, har vi Håkkårøysa på Rånes, helleristningene på Søbstad og
de nylig oppdagede helleristningene på Røsandneset. Minnesmerket på Langøya forteller om det historiske fredsforliket i Langøysundet i 1040, Bremsnes89

hula og områdene rundt om Fosnakulturen. Det gir oss litt av et perspektiv når
vi tenker på at her har bodd folk i 8.-10.000 år.
Museet er åpent i sommersesongen. Olsokstevnet arrangeres hvert år, og er
som regel lagt til nærmeste søndag til Olsok.
Styrer ved museet er Kåre Bøe. Styret i 1996 består av følgende medlemmer
(varamedlemmer), valgt av fylkeskulturstyret, årsmøtet, Averøy og Eide kommuner og fra Nordmøre Fiskarlag:
Anne Marie Folde, leder
Sverre Uran, nestleder
Tove Stormo
Ottar Ugelstad
Knut Henden

GLIMT FRA AKTIVITETER /
BEGIVENHETER VED
NORDMØRE MUSEUM 1995/96

(Steinar Solem)
(Ellen Duaas Ramsøy)
(Toril Røsand)
(Wenche Aarsbog)
(Ole Olsen)

Vi ønsker alle som ønsker å ta museet nærmere i øyesyn hjertelig velkommen
til Gamle Kvernes Bygdemuseum.

Olsokarrangement ved Gamle Kvernes Bygdemuseum
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16. juni åpnet Nordmøre Museum en utstilling med arbeider av dekorasjonsmaleren Ole Ranheimsæter. Direktør Sverre J. Svendsen viser her fram et
fotografi av Johnsengården, som Ranheimsæter dekorerte.
(Foto: Ole Kr. Stokke, Tidens Krav)
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6.klasse ved Allanengen skole får opplæring i salting av klippfisk. Mai 1996.

To blide guider i Milnbrygga. Fra v: Hilde Svensson og Elisabeth Sæther.

.

Mellemværftet får besøk av jekta «Brødrene». Sommeren 1996.
9 -)

st

Kamilla Snemyr, trebåtbyggerlærling
Kjetil Hagen, trebåtbyggerlærling
ved Mellemværftet, arbeider på båten ved Mellemværftet, arbeider på båten
«Frimann». August 1996
«Frimann». August 1996.
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Skoleklasse på besøk på Mellemværftet sommeren 1996.

Det store snefallet vinteren 1995/96. Fra taket i vaskehallen på Milnbrygga.

..
•

Skipssmedlærling Kjetil Rovik i arbeid i smia på Mellemværftet 1996.
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Kurs i garving av fiskeskinn, Milnbrygga. September 1996.
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FRA MUSEET GJENSTANDSSAMLING:

GEITBATEN FRA LANGHOLMEN

AV SVERRE J. SVENDSEN

Den tradisjonelle nordmørsbåten kalles geitbåt. Denne båttypen ble bygd
fram til 1930-årene. Geitbåten utgjorde hovedstammen i regionens fiskeflåte
fram til tida omkring 1900 da motoriserte båter - med og uten dekk - etter hvert
fortrengte den. Geitbåten har vært kalt «krona på verket i norsk båtbygging», og
det med rette. Ingen steder er båtbyggerhåndverket utviklet så nær det fullkomne som på Nordmøre. For en fyldig innføring i båtens fortreffelighet viser vi til
Jon Godals artikkel i Årbok for Nordmøre 1990.
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Kulturmiiinedagen 1996 hadde som tema:
«Troens hus og dødens hager». Fra likvoren.
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Femrøringen fra Langholmen seiler ut Dalesundet sommeren 1982. Ved bruk
av slike båter må det som oppnås ved bruk, veies opp mot slitasjen og mulig
havari. Kunnskap og innsikt om båten i bruk er også verdifull informasjon,
men båtbyggertradisjonen er utdødd, og de bevarte båtene er derfor vår
eneste kilde. Foto: Nordmøre Museum
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Nordmøre Museum begynte tidlig med dokumentasjon av båtbyggerhåndverket på Nordmøre. Allerede i 1911 gjennomførte daværende museumsleder
Wilhelm Lund en grundig dokumentasjon av både geitbåten og sunndalseika.
Han fikk båtbyggere til å bygge modeller for deretter å dokumentere bruksområder, båttyper og navnene på båtdelene. Dette resulterte i 7 tettskrevne foliosider der absolutt alle geitbåtens deler er navngitt.
Museet hadde ikke store lokaler den gang, men samlet likevel inn noen båttyper som de betraktet som sentrale eller særdeles verneverdige. Viktigst i denne begrensete samlingen var en torskegarnsbåt og den såkalte «likbåten», speilbåten som ble brukt til å frakte likfølgene over havna i Kristiansund. Denne
båten var trolig fra 1700-tallet. Begge båtene gikk tapt under krigen, ikke i
bybrannen men da et tak raste sammen av snøtyngde i 1944. Dessverre ble ingen av båtdelene bevart, men det finnes ett fotografi av en båt i Nordmøre
Museums fotosamling som trolig er likbåten.
Etter krigen var museet uten hus fram til begynnelsen av 1960-årene. Det er
først etter denne tid at museet har begynt å samle båter igjen. I dag teller båtsamlingen ca. 20 båter og omfatter alt fra en motorkutter på over 50 fots lengde
til en flatbunnet kokse på 4 meter. En av de mest komplette og best bevarte av
geitbåtene er femrøringen fra Langholmen.
Geitbåtene ble bygd i en skala av størrelser og typer - fra den såkalte trebandsfæringen og opp til de store fraktebåtene sambøringen og tendringen.
Godal gir oss følgende oppsummering i 1990:
Trebandsfæring
Melfæring
Treroing
Fyring
Hoinnfyring
Femring

Fj øfar
Kyrkjebåt / skyssbåt
Toskgarnsbåt
Sambøring
Tendring

Det er mulig at de senere års forskning gjør at han vil føye flere båttyper til denne lista, eller nyansere den noe mer, men grovt sett gjelder denne lista fortsatt.
De største geitbåtene - sambøringen og tendringen - ble brukt til frakting.
Disse har ikke overlevd fram til vår tid. De senere årenes voksende interesse for
geitbåten har brakt mange andre typer ut av naustene og fram i dagen. I dag ser
vi mange melfæringer og trerøringer, en del fyringer og femrøringer samt noen
få større båter. Ennå eksisterer det ingen fullstendig oversikt over bevarte geitbåter på Nordmøre. Dette er en oppgave som bør ha høyeste prioritet i tida
framover.
Formen på disse benevnelsene kan variere en del og virke nokså forvirrende.
En færing er en færing, men deretter blir det noe mer komplisert. Neste størrelsen heter trerøring eller trerøing eller treroing. Deretter kommer firrøring som
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også kan hete firroing eller firrøing - eller fyring. Deretter kommer femrøring
eller femrøing eller femroing - eller femring, osv. Disse variantene er alle sammen godt dokumenterte, men noen av formene er ikke så levende i dag som tidligere. I alt kildemateriale om båten vi skal presentere her brukes betegnelsen
«femrøring», vi velger derfor å bruke denne her. Det understrekes at denne
betegnelsen har ingen ting med «fembøringen» å gjøre.

FemrØringen på vei ut av naustet på Langholmen våren 1981. Båten ble siden
pusset opp og malt. Geitbåten skal være tjærebredd med esing, keiper og
stavntopper i svart. FemrØringen hadde spor etter en mørk blåfarge på tofter
og unnskor — fjølene som deler av rommene i båten. Årene var hvite med svarte blad. Gamle fotografier synes å vise at dette var vanlig først og fremst på
ytre strøk av Nordmøre. Foto: Nordmøre Museum

Femrøringen fra Langholmen
I 1890 bygde den kjente båtbyggeren Lars Aakvik en femrøring geitbåt for
Bersvend Langholm. Med denne båten ble det drevet havfiske - hovedsaklig
linefiske - fra Langholmen i mange år framover. Etter at båten kom ut av bruk,
ble den stående i naustet sitt på Langholmen sammen med tilhørende utstyr.
Omkring 1962 ble båten kjøpt av Nordmøre Museum; den ble imidlertid liggende i naustet på Langholmen fram til 1981, da eierne skulle ta naustet i bruk
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til annet formål og ba museet fjerne båten. Geitbåten ble tatt inn til Kristiansund, istandsatt og brukt i noen år før den ble satt på land for godt. I dag er den
stjernen i museets båtsamling.
Båten er bevart med så å si alt utstyr som hørte til. Dette er en sjeldenhet.
Vanligvis er mye utstyr forsvunnet eller tatt i bruk til annet formål når et
museum kommer inn for å berge en båt. Man skal heller ikke legge skjul på at
mange museer har skjønt nødvendigheten av å samle gamle båter, men ikke tatt
det så alvorlig med det tilhørende utstyret.
Femrøringen fra Langholmen er komplett med tiljer, tofter, årer, ror, seil og
rigg, auskar, unnskor, drigler m.m. Da båten skulle brukes, ble en del defekter
utbedret og manglende utstyr ble laget nytt. Til dette arbeidet brukte man gamle informanter som hadde rodd fiske i slike båter. Årer, tofter og unnskor ble
malt opp igjen med utgangspunkt i malingsrestene som fantes på disse delene.
Alt slike arbeid innføres på båtens registreringsskjema slik at man i framtida har
kontroll over hva som er gammelt og hva som er nytt. I tillegg oppgir man
grunnlaget for arbeidet som er gjort, informanter til utførelsen og så videre.
Dette siste er svært viktig når båten skal brukes som historisk dokument.
Det er viktig å utvise størst mulig grad av ydmykhet i forhold til gammel
kunnskap og gammel håndverk. Utgangspunktet må være at de gamle løsningene var resultatet av generasjoners oppsamlete erfaringer. Det er farlig og kildemessig uetterrettelig å «etterprøve» disse med våre vurderinger og løsninger.
Det var hensikten å bruke båten på sjøen ut fra den erkjennelsen at også kunnskap om båtens egenskaper og håndtering var viktig kunnskap å dokumentere
og videreføre. Imidlertid var det alltid hensikten at båten før eller siden skulle
på land for godt. Båtens fullstendige utrustning og sjeldent gode tilstand gjorde
det klart at her var det snakk om et referanseeksemplar som ikke måtte forringes unødig gjennom bruk.
Man må alltid huske at bruk er forbruk; båter bevares ikke gjennom bruk,
men derimot båtkultur kan kun bevares gjennom aktiv bruk av båter på sjøen.
Da vi skjønte at fortsatt bruk av båten ville kreve bl.a. en kraftig fornying av
sømmen i båten, ble det bestemt at båten ikke skulle brukes lenger. Denne
avgjørelsen var så mye lettere å ta da tida etter midten av 1980-årene har vist en
oppblomstring av brukermiljøer der geitbåtens fortreffelighet dyrkes gjennom
aktiv vøling og bruk av båtene.
I dag står femrøringen fra Langholmen i båtutstillingen i MilnbryggalKlippfiskmuseet og kan beskues - og beundres - der.
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ÅRSMELDING FOR
NORDMØRE MUSEUM 1995

Styret for Nordmøre Museum har etter årsmøtet 1995 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 1995 5 styremøter.
Medlemstall: Nordmøre Museum hadde i 1995 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 22.03.95 kl. 1800 i Håndverkerens
lokaler. Det var møtt fram 14 personer til årsmøtet.
Styreleder Hans Hammond Rossbach ønsket velkommen. I forkant av selve
årsmøtet ble Egil Husby utnevnt til æresmedlem av Nordmøre Museum som
takk for sitt livslange engasjement i museet og det kulturhistoriske arbeidet i
Kristiansund og på Nordmøre. Styrelederen overrakte en blomsterbukett og en
innrammet kopi av Knoblochs prospekt av Kristiansund fra 1820-årene.
1. Årsmøtet ble åpnet av Hans Hammond Rossbach. Rossbach ble valgt til ordstyrer. Sverre Johan Svendsen ble valgt til referent.
2. Innkalling og dagsorden ble godkjent.
3. Årsmelding ble gjennomgått av styrelederen som kom med utfyllende kommentarer til enkelte poster. Årsmeldingen ble godkjent uten tilføyelser. Styrelederen framhevet under gjennomgangen at det må arbeides aktivt for å
øke medlemstallet.
4. Årsregnskapet ble gjennomgått post for post. Regnskapet ble godkjent uten
tilføyelser eller kommentarer.
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5. Valg. Tor Pettersen fra valgkomiteen la fram valgkomiteens forslag:
a. Gjenvalg på Hans Hammond Rossbach og Jarl Johannessen som styrerepresentanter. Enstemmig gjenvalgt.
b. Gjenvalg på Marit Aulstad og Ivar Løkvik som vararepresentanter til styret. Enstemmig gjenvalgt.
c. Gjenvalg av Eivind Glærum. Enstemmig gjenvalgt.
cl. Valgkomit. Tor Pettersen ønsket å fratre valgkomiteen. Forslag til ny
valgkomite: Anita Paulsen og Johan Tømmervåg. Enstemmig valgt.
Alle valg ved akklamasjon.
6. Kontingent. Styrelederen tilrådde å beholde kontingenten på kr. 100,-. Det
ble foreslått å øke kontingenten til kr. 125,- for at den skal være på linje med
kontingenten til Nordmøre Historielag. Det ble åpnet for debatt. Ved avstemming ble det mot 2 stemmer vedtatt å beholde kontingenten på kr. 100,-.
7. Innkomne forslag. Det var ingen innkomne forslag.
Årsmøtet slutt.
Enkel servering etter årsmøtet mens Odd Williamsen orienterte om Norsk Kystkultursenter.

Ansatte ved Nordmøre Museum har vært:
Museumsdirektør/konservator:
Sverre Johan Svendsen (sykepermisjon 09.01 - 18.03)
Konservator:
Marit Holme Mehlum. (Stedfortreder for direktøren 09.01 - 18.03)
Preparant/fotograf: Stein Bach.
Sekretær: Anita Paulsen.
Slippmester på Mellemværftet: Douglas Wilmot.
Regnskapsfører: Ole Lystad.
Vaskehjelp: Snefrid Bach.
Ekstrahjelp: Hilde Svensson Elisabeth Sæther og Anne Tømmervåg.
Håndverker Oswald Bae har vært engasjert på ulike prosjekter for museet fram
til 01.07.95.
MILEPÆLER I 1995. Den store Kystfesten:
Norsk Kystkultursenter arrangerte en ukelang kystfest i fra mandag 19. juni
til lørdag 24. juni. Festen tok mål av seg å samarrangere en rekke «smale» tilbud for å sikre størst mulig aktivitet gjennom hele uken. I tillegg var det lagt inn
flere høydepunkter. Oppslutningen om arrangementene var svært variabel; det
tar lang tid å bygge opp en slik årlig festival. De fleste av aktivitetene foregikk i
museets anlegg rundt Vågen, og museets personale var ansvarlig for deler av
planlegging og avvikling.
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Av programmet kan nevnes:
Håndverksaktiviteter:
Trebåtbygger Doug Wilmot: skipstømrerarbeid
Skipssmed H. Lyngvær: smiing
Bøkker Paal Østerlie: tønnearbeid
Repslager Anja Hertzberg: demonstrasjon av tauarbeid
Notbøter Kvalvik: binding og reparasjon av garn
Treskjærer Rolf Sogge: treskjæring
Fiolinmaker Michelsen: violinbygging
Foredrag:
Ballastplanter: Tore Ouren
Bøkkerhåndverket: Sverre Johan Svendsen
Fiskeskinngarving: Atle Ove Martinussen
Sildas rolle i norsk kultur: Astrid Riddervold
Kystens byggeskikk: Christ Allan Sylthe
Fosnakulturen: Marit Holme Mehlum
øvrige aktiviteter:
Flere kunsthåndverkere hadde daglig tilhold i Hjelkrembrygga: sølvsmed,
keramikere, kystdrakt, treskjæring, knivmakere. Dessuten maleriutstilling i
øverste etasje. God omsetning for de fleste.
Høydepunkter:
Kristiansunds gamle flåte: Nordmøre Museums database vist fram for publikum; over 800 navn på seilførende fartøy hjemmehørende i Kristiansund mellom 1760 og 1940. Demonstrasjon av database ved utvikleren Georg Sverdrup.
B acalaoens Dag. Stor oppslutning, ca 300 mennesker overvar konkurransen om årets beste «Bacalao de Kristiansund». Avsendelse av bergtørket
klippfisk til Spania via Stavanger og ICOM '95.
St. Hans bål i ØverVågen med underholdning av Karrainn fra Smøla.
Veteranbåtsamling ved Milnbrygga. Markedsaktig stemning i vaskehallene med salg av «landmannsvarer».
Det var mange flere aktiviteter som foregikk i løpet av uken; det blir Kystfest
i 1996 også.
ICOM '95.
Nordmøre Museum deltok i et museumssamarbeid i forbindelse med den store internasjonale museumskonferansen ICOM '95 som ble avholdt i Stavanger
i juli. Skrei ble fisket på Lofothavet med Tromsø Museums nybygde fembøring
«Salarøy». Den ble flekket og saltet, deretter sendt med hurtigruta til Kristiansund der den ble tørket til klippfisk på Milnbergan. Fisken ble pakket i kasser
og merket med en gammel sjablon før den ble skipet videre med kystruta til Sta104

vanger. Avsendelsen inngikk som et delarrangement i «Bacalaoens Dag» under
den Store Kystfesten.
Et av avslutningsarrangementene i Stavanger var da den 150-år gamle jakta
«Anna af Sand» tok ombord klippfisken og seilte avgårde for San Sebastian i
Spania.
Direktøren var deltaker under ICOM '95 og overvar selvsagt avsendelsen fra
Stavanger.
Hensikten med arrangement var å knytte kontakter med museumsinstitusjoner i Nord-Spania, et område som Stavanger og ikke minst Kristiansund tidligere hadde nære forbindelser med. «Anna» er en fremragende kontaktskaper,
og det er nå igangsatt tiltak for å etablere forskningssamarbeid mellom Nordmøre Museum og Sjøfartsmuseet i San Sebastian.

Studietur til Nord Spania/Baskerland
Direktøren reiste sammen med kollegaer fra Tromsø Museum og Stavanger
Museum til Spania for å ta imot jakta «Anna af Sand». Under stor festivitas ble
fisken brakt i land og byttet symbolsk med en korg med salt og et fat med vin, de
tradisjonelle returlastene fra Spania.
Videre besøkte direktøren museer i flere byer i de gamle kjernområdene for
importen av klippfisk fra Norge. Saken vakte enorm oppsikt i området. Det ser
ut til å være ukjent også for museumskollegaer i Spania at mange skip fra området seilte til Norge for 150 år siden for å hente klippfisk. Direktøren hadde med
seg kopier av gamle bryggeprotokoller fra 1860-åra som oppga navn på båt og
fører. San Sebastian ligger i Gipuzkoa, en av de baskiske provinsene, og det var
tydelig av stor betydning for våre baskiske kollegaer å kunne konstatere at minst
halvparten av de omtalte skip ble ført av baskere.
Det er satt i gang forberedende arbeider til et forskningssamarbeid mellom San
Sebastian/Bilbao og Nordmøre Museum omkring tema klippfiskfarten. Til sommeren 1996 kommer våre spanske kollegaer på gjenvisitt under Kystfesten '96.
-

Europarådets museumspris 1996. Nordmøre Museum er av det norske
museumsforbundet (NKKM) nominert som Norges kandidat til EMYA (European Museum of the Year Award). I den forbindelse var det en befaring ved
jurymedlem Wim van der Weiden fra Holland. Det er en stor ære for museet at
våre norske kollegaer har nominert oss til denne prisen. Vinnerne annonseres i
Barcelon 16. mai 1996.
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MUSEUMSDRIFTEN
Publikumsbesøk: Det totale besøket i 1995 for alle anlegg tilhørende Nordmøre Museum var 4515 personer. Dette er en klar nedgang i forhold til 1994
(5443). Ser vi på oppdelingen av besøket finner vi en del bemerkelsesverdige
forskjeller mellom 1994 og 1995. 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.

1995
Hovedbygget:
Enkeltbesøk
Grupper
Skoleklasser
Mellemværftet:
Milnbryggal
klippfiskmuseet:
Woldbrygga:
Hjelkrembrygga:
Brunsvikens
reperbane:
Sum:

1994 Endring

650
471
573
824

934
491
464
1035

- 280
- 20
+ 109
- 211

1412
280
255

1431
241
777

- 19
+ 39
- 522

50

70

- 20

4515

5443

- 928

Av dette oppsett ser vi at det alminnelige besøket har gått drastisk ned i 1995
i forhold til 1994. Enkeltbesøket har holdt seg noenlunde stabilt på noen anlegg
mens det viser en klar nedgang på andre anlegg. Det er særlig hovedutstillingen
i Knudtzondalen som er blitt sviktet av sommerbesøkende. At Hjelkrembrygga
viser så stor nedgang er snarere et resulat av at tallet 777 i 1994 representerte flere særskilte arrangement; årets besøk er noe mer realistisk.
Det var få cruiseskipanløp i 1994 og flere av disse valgte vekk deler av
museumsbesøket. Det er i det hele tatt et problem med cruiseskipene at turansvarlig ombord vil «redigere» den ferdige pakken som arrangeres for sesongen.
Det er allikevel ikke til å undres at bussbesøkende med dårlig tid velger vekk
museumsbesøk. Hovedbygget er trangt og utstillingen egner seg overhodet
ikke til gruppeomvisning. Behovet for et nytt bygg med større og mer tidsmessige utstillingslokaler gjør seg gjeldende også her.
Inntrykket av en besøkskatastrofe formildes noe ved en oppdeling av besøket
i månedstall. Dette gir følgende resultat for perioden april - oktober:
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april
mai
juni
juli
august
september
oktober

1995
103
329
826
1654
281
524
64

1994
63
889
889
1196
784
1141
39

Endring
+ 40
- 560
- 63
+ 458
- 503
- 617
+ 25

Av dette oppsettet går det klart fram at besøkssvikten skjer i hver ende av
sommersesongen. Juli viser en økning på nesten 500 i forhold til 1994. Hva
denne svikten skyldes er ikke avklart, men det er opplagt at det må arbeides
aktivt i forkant av neste sesong for å bedre besøkstallene.
Det eneste gledelige tall i besøksstatistikken er skolebesøket. Det ser ut til at
satsingen på et skoletilbud på museet begynner å bære frukter. Etter flere års
nedgang viser nå endelig skolebesøket en positiv utvikling.

Besøk under Kystfesten:
Det paradoksale er at besøket på museumsanlegget totalt er egentlig nesten
fordoblet i forhold til 1994. Dette skyldes selvfølgelig «Den Store Kystfesten»
som ble avviklet i fra til 23. juni. Besøktallene for dette arransjement er som
følger:
300
Bacalaoens dag
70
Foredrag
3620
Festivalbesøk i anlegg
3990
Sum
Legger vi sammen festivalbesøket i museumsanleggene med det øvrige
museumsbesøket for 1995 får vi følgende tall:
3990
Festivalbesøk
4515
Museumsbesøk
8505
Besøk totalt
Bortsett fra Bacalaoens Dag representerer festivalbesøket gratis innganger,
derfor står ikke billettinntektene i forhold til dette besøkstall. Man skal ikke se
bort fra at en ukelang festival med gratis inngang til museumsanleggene i slutten av juni har hatt innvirkning på besøket resten av sesongen.

Mellemværftet:
Besøkstallene på Mellemværftet representerer som i tidligere år antall betalte innganger. Med det åpne området og gjennomgangstrafikken på gangveien
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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. For oss er det et uomtvistelig faktum at med lettvinte og nære parkeringsmuligheter hadde besøkstallet for hovedbygget vært høyere.
Parkeringsproblemet kan allikevel ikke lastes for det faktum at utstillingene
i hovedbygget ikke trekker publikum. Dette kan delvis skyldes dårlig informasjon, museet må vurdere en mer aktiv profilering i forhold til besøkende. Det
må også tas med at utstillingene ikke har vært nevneverdig fornyet de siste årene. Det har heller ikke vært noen særutstilling eller vandreutstilling i 1995.
11996 vil denne situasjonen bli noe rettet opp ved at vi innleder en stor utstillingsserie omkring de bemerkelsesverdige brødrene Ranheimsæter. Disse
utstillingene vil være attraktive og publikumsvennlige. Dessuten arbeides det
med innlån av gjenstander fra Nordmøre fra andre museer.
Mellemværftet:
Formidlingsarbeidet på Mellemværftet har måttet vike for opprusting av
anlegget med tanke på fartøyvernarbeid. I tillegg har store deler av andre halvår
1995 vært brukt til å prøve å gjenvinne vår status som nasjonalt fartøyvemsenter.
Nå som Mellemværftet har kjøpt naboeiendommen Fladsethbrygga, vil det
være naturlig å forsere arbeidet med å bedre formidlingen. I forkant av 1996
sesongen vil vi satse på følgende tiltak for å bedre formidlingen på Mellemværftet: 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, skif108

ting av plank osv). Mellemværftet må også gå videre i arbeidet med å få til et
«servicesenter» for besøkende; lokalene i Fladsethbrygga peker seg ut.

Milnbrygga/klippfiskmuseet: Det er ferdig planlagt omfattende endringer
innenfor klippfiskmuseet: flere publikumstilbud, mer aktivitet i løpet av sommeren osv. Arbeidet har vært hindret av minkende prosjektmidler og all vedlikehold/restaureringsarbeid måtte avvikles 1.07.95 da det ikke var midler igjen
til arbeidslederen. Behovet for en fast håndverkerstilling på museet gjøres gjeldende gang på gang.
I 1996 har vi fått et fast driftsbudsjett for Klippfiskmuseet. Dette som resultat av den Reviderte Museumsplanen for Møre og Romsdal. Klippfiskmuseet
har nå status som bransjemuseum for Møre og Romsdal, sidestilt med Konfeksjonsmuseet og Møbelindustrimuseet.
Det halvferdige Krambu vil bli ferdigstilt og flere passive utstillinger vil bli
montert. Klippfiskens Venner arbeider aktivt for Klippfiskmuseet og står som
arrangør for Bacalaoens Dag i Klippfiskmuseet under Kystfesten.
Gjenstandssamlingen: Tilvekstprotokollen viser 107 numre for 1994. Flere
av disse numre er fellesnumre for et større antall gjenstander. Blant de viktigste
samlinger som er kommet inn er: hatter, materialer og blokker etter modist
Marit Eliassen «Anjo Modes»; varer, vareprøver, emballasje, m.m etter Elias
Håkonsen; møbler, bilder og fotografier i testamentarisk gave etter Nils og
Helene Parelius; bøkkerredskap etter Ole K. Solli; redskap fra klippfiskarbeid
ved Jens C. Gundersen. Det er kommet inn omtrent 600 gjenstander til museet
i løpet av 1995.
Registreringsarbeidet har vært prioritert i 1995 og museet har nå nesten 9000
registrerte gjenstander.

Fotosamlingen: Fotosamlingen har økt med 305 bilder fra 12 givere i 1995. Et
hovedarbeid med fotosamlingen har vært oppretting og korrigering av registreringer i forbindelse med overføringen fra Dataflex til Regimus. Dette er et nitid
og tidkrevende arbeid som er nødvendig og viktig dersom den nye databasen
skal fungere mest mulig prikkfritt for museets folk og andre brukere.
Utstillinger:
Det er ikke satt opp noen nye utstillinger i noen av museets anlegg i 1995.
«When Cod was King». Nordmøre Museum har imidlertid vært samarbeidspartner med Romsdalsmuseet og Sunnmøre Museum om en utstilling om torskens betydning for norsk kultur. Romsdalsmuseet har vært prosjektansvarlig.
Utstillingen er satt opp på Sout Street Seaport Museum på Manhattan og inngår
som en del av den store mønstring av norsk kultur som har foregått i New York
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i løpet av 1995. Nordmøre Museum har deltatt med ca 1/3 av gjenstandene og
de fleste av bildene som er brukt i utstillingen. Tekstene er forfattet på englesk
av direktørene på de 3 regionsmuseene i fellesskap; direktøren på Nordmøre
Museum har vært ansvarlig for den endelige språkformen.
Utstillingen er finansiert av Utenriksdepartementet.

Undervisning: Også i 1995 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. Det har vært god respons på de ulike tiltak
og arbeidet med å forbedre tilbudet fortsetter.
Det er tre hovedtemaer som går igjen: a) Fosnakulturen, med en kort introduksjon og en film om bruk av flint m.m. b)undervisning i båttyper og sjøbruk
og c)besøk i Almskårstua (røykstue). I tillegg har en del skoleklasser besøkt
Milnbrygga.
Etter suksessen med heftet om Fosnakulturen planlegger museet nå et hefte
om sjøbruk og båttyper.
Museet hadde to utplasseringselever i uke 44 og uke 45.
Samarbeidet med Allanengen skole med Vågen som nærmiljø ble avsluttet
som vanlig 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. Dette tilbud er svært vellykket og det er ønskelig å utvide det 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. Alt nå kan vi si at tilbud kan ikke tilbys alle skoler i regionen uten en økning
i tilskuddsrammen eller et eksternt tilskudd øremerket til formålet.
Minneinnsamling 1995
Marit H. Mehlum har vært leder i komiteen for minneinnsamling i Kristiansund kommune 1995. Innsamlingen blir i år organisert av landslaget for lokalhistorie i samarbeid med Norsk Etnologisk Granskning og Instituttet for kulturstudier ved Universitetet i Oslo. Personer over 60 år oppfordres til å skrive om
sin barndom og oppvekst.
Kulturminneverndagen: Den nasjonale kulturminneverndagen ble arrangert
søndag 17.09. Museet hadde åpent og aktiviteter i følgende anlegg: Milnbrygga, Hjelkrembrygga, Woldbrygga, Mellemværftet og Brunsvikens reperbane. I
alle anlegg var det arransjert aktivitet og demonstrasjon. Besøkstall på alle
anlegg: til sammen var 462 personer.
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DE ENKELTE MUSEUMS ANLEGG

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.
Kystfesten: Bacalaoens Dag under Kystfesten viste hva Vaskehallen tåler av
publikum. Anslagsvis 300 mennesker overvar kåring av årets «Bacalao de
Kristiansund». Vinnerne av konkurransen var Cathrine Lossius Sagli i kategorien «privat kjøkken» og restauranten «To Kokker» ved Leif Dybvik i kategorien storkjøkken.
Etter kåringen var det omvisning i brygga og en forestilling av klippfiskballetten.
Gangbane: Våren 1995 ble gangbane bak Milnbrygga avsluttet.Prosjektet ble
gjennomført 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. Ganbanen brukes nå flittig av både turgåere og folk
i nabolaget. Den har økt gjennomstrømming av folk i området Dikselveien Hjelkremkaia - Milnbergan og virker etter hensikten med å føre folk til områder
som før ble betraktet som avsides eller «bakvendt».
Woldbrygga: Bøkkerlærlingen Paal Østerlie arbeidet i Woldbrygga under
Kystfesten.
Det ble produsert tønner til det nye Middelaldermuseet i Trondheim ved
Sverre Johan Svendsen.
Woldbrygga er åpen for publikum på søndager i sommersesongen. Anne
Tømmervåg var guide i Woldbrygga i sommer.
Inngangen til Woldbrygga skjer nå gjennom Hjelkrembrygga for å lette
betjening av publikum.
Hjelkrembrygga: Utstillingen Rundt Vågen utgjorde hovedtilbudet i Hjelkrembrygga i 1995 sammen med blikkenslagerverkstedet. På grunn av sykdom
har det ikke lykkes å arrangere aktivitet i blikkenslagerverkstedet i sesongen 95.
Hjelkrembrygga og Woldbrygga har nå felles bemanning ved at inngangen til
Woldbrygga skjer gjennom Hjelkrembrygga.
Brunsvikens reperbane: Restaureringsarbeidet måtte avvikles 1.08.95 på
grunn av manglende midler til arbeidsledelse. Taket er ferdig restaurert på
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nordsiden. Mange meter med «reim» uttatt og erstattet. Skinnegangen og gulvet løftet og istandsatt. Materialer til restaureringen er innkjøpt og ligger lagret
i banen inntil eventuelt nytt tilskudd til avslutning av restaureringen.

Mehlum har foretatt befaringer i forbindelse med prosjektet i ulike seterstrøk
på Nordmøre: på Tustna, Vindøldalen, Todalen, Havdalen og i Sunndalen.

Nasjonalt kystkultursenter i Vågen: Det store løftet for Kystkultursenteret på
aktivitetsfronten i 1995 var «Den Store Kystfesten». Prosjektet går videre bl.a.
med planpremissearbeid for en regulering av Vågenområdet, utvikling av
næringer i Vågen m.m.

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». Et hovedmål med seminaret er å få samlet eksisterende dokumentasjon og inspirere til videre dokumentasjon og forskning.
NIKU har vist interesse for prosjektet og mulige samarbeidsformer diskuteres
nå. Tidspunkt for eventuell gjennomføring av seminaret er ikke avgjort.

Geitbåtmuseet i Halsa: Geitbåtmuseet ble offisielt åpnet 20. august. Museet
har holdt åpent for publikum i et beskjedent omfang i løpet av sommeren, men
interessen var påtakelig. Museet har ingen driftsmidler i øyeblikket og det må
arbeides aktivt for å lykkes med å få museet integrert i museumsvesenet i Møre
og Romsdal, slik det legges opp til i den Reviderte Museumsplanen for Møre og
Romsdal.
Bygging av kirkebåten «Halsabrura» tok til i museets lokaler på Enge. Douglas Wilmot og trebåtbyggerlærling Karl Fossum deltar fra Nordmøre
Museum/Mellemværftet i byggingen.

Databaseprosjektet:SKIP: Databasen er nå operativ. Over 800 seilførende fartøy hjemmehørende i Kristiansund mellom 1760 og 1940 er innlastet. Det
arbeides nå med å komplettere databasen med fartøy fra det øvrige Nordmøre.
Samtidig legges inn fiskefartøy på Nordmøre i alle merkeregistrene fra 1923 til
1960. En mekanisk svikt i datamaskinen førte til forsinkelser i gjennomføring
av prosjektet i slutten av 1995. Databasen har vært demonstrert ved flere anledninger, bl.a. som egen post i Hjelkrembrygga under Den Store Kystfest.

Prosjektarbeid:
Seterprosjektet: Seterprosjektsøknadene resulterte i kr. 45.000 fra Kulturavdelinga i Møre og Romsdal fylke og kr. 75.000 fra Norsk Kulturråd. Prosjektet har dermed kommet i gang. Prosjektansvarlig Marit Holem Mehlum har
arbeidet med prosjektet inn imellom andre arbeidsoppgaver. For å sikre rask
framdrift må forholdene i 1996 legges til rette for at Mehlum får arbeide noe
mer konsentrert med prosjektet.
Det er sendt ut spørrelister gjennom samtlige bondekvinnelag på Nordmøre.
Responsen har vært forholdsvis bra, og 32 personer har enten levert spørreliste
eller blitt intervjuet. De fleste av intervjuene er blitt tatt opp på bånd. I forbindelse med intervjuene er det samlet inn ca. 80 fotografier av eldre og nyere dato.
Alle disse er blitt avfotgrafert av museet og kopiene innlemmet i vårt arkiv.
For seterprosjektmidler er det også bestilt kopier av et interessant arkivmateriale som ble samlet inn like før 2. v.krig av Instituttet for sammenlignende kulturforskning i Oslo som et ledd i den landsomfattende «Gards- og grannesamfunnsundersøkelsen». Denne undersøkelsen hadde en egen «sæterundersøkelse».
Mye av dette materialet for Nordmøre har aldri vært offentliggjort. Materialet er nå kopiert av Nordmøre Museum og noe vil bli gjort tilgjengelig i forbindelse med seterprosjektet. Sammen med dette materialet fantes et omfattende
fotografisk materiale fra 1938. Også dette er avfotografert av Nordmøre
Museum, noe vil offentliggjøres som ledd i seterprosjektet.

Skilting ved Voldvannet: Fylkets kulturavdeling bevilget kr. 20.00 til skilting av Voldvatnet i 1994. Disse midlene ble tatt i bruk våren 1995. Innholdet
på skiltene er utarbeidet av Nordmøre Museum. Skiltene ble satt på plass ved
hjelp av etatene Parkvesenet og Bygg- og Eiendom i Kristiansund kommune.

•

r.

Georg Sverdrup demonstrerer skipsdatabasen i Hjelkrembrygga.

19 juni sto skiltene på plass: En stor oppslagstavle ved inngangspartiet til Vollvatnet og to mindre skilt på to av boplassene. De mindre skiltene ble dessverre utsatt
for hærverk, og bør lages i en mer solid utgave som ikke lar seg ødelegge så lett.

Årbok for Nordmøre Museum 1995:
Etter krav fra Nordmøre Historielag ble samarbeidet om Årbok for Nordmøre avsluttet. Historielaget utgir nå Årbok for Nordmøre alene. Nordmøre
Museum har derfor utgitt Årbok for Nordmøre Museum for første gang i 1995.
Innholdet skal i tillegg til faglige artikler omkring Nordmøres kulturhistorie
også vise fram museets aktiviteter og gløtte litt på magasin og arkiv.
Årbok for Nordmøre Museum 1995 hadde følgende innhold:
Sverre J. Svendsen
Nordmøre Museum 100 år
Marit Holme Mehlum
Oppdagelsen av de første Fosnaboplassene i
Kristiansund
Astrid Riddervold
Silda og potetens rolle i norsk kultur
Iver Ranheimsæter
Mine barndomserindringer
Marit Holme Mehlum
Erfaringer fra prosjektet «Klippfiskarbeid i
levende museum»
Christ Allan Sylthe
Dalen gård
Glimt fra aktiviteter/begivenheter ved Nordmøre Museum 1994/1995.
Blikkenslagerutstillingen i Hjelkrembrygga Nordmøre Museums gjenstandssamiing.
Det er særlig grunn til å framheve C A Sylthes grundige artikkel om Dalen
gård. Historien til dette bemerkelsesverdige gårdsanlegg kartlagt gjennom en
nitid kildegransking og kulturhistorisk undersøkelse. Det som kommer etter
denne artikkel kan bare være justeringer på et hovedverk.
Redaksjonen har bestått av Sverre J. Svendsen (ansv.red.), Marit H. Mehlum
og Stein M. Bach (bildered.) Vi håper at resultatet har blitt tilfredsstillende til
tross for kort planleggings- og gjennomføringsfrist. Neste år blir fristen for innlevering av manus satt til I . juli.
Arkiv og bibliotek:
Biblioteket har økt med noen få titler i løpet av 1995. Det er en fortvilt situasjon
når trange budsjetter gjør at nødvendige innkjøp av faglitteratur utsettes på ubestemt tid. Skal museet kunne fungere tilfredsstillende som museumsfaglig kompetansesenter må tilskuddsrammene tillate innkjøp av norsk - og ikke minst utenlandsk museumsfaglig litteratur. Dette koster penger.
Talgsjøen:
Talgsjøen har gjennomgått vanlig vedlikehold i løpet av året. Dessuten har
båten vært gjennom en forsiktig restaurering på både skrog og motor. Eng od
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del søm er skiftet ut, skader er utbedret. Ror, motor, m.m. er oppgradert og
istandsatt.
Årsmøte i Nork Forening for Fartøyvern:
Norsk Forening for Fartøyvern holdt sitt årsmøte - og feiret 10-års jubileum i
Kristiansund 29.09 - 1.10. Både Sverre J. Svendsen, Douglas Wilmot og styreleder i Mellemværftet Tom Kaasen deltok som representanter for medlemsfartøy i foreningen. Årsmøtedeltakere hadde en langvarig og etterhvert svært oppglødd befaring på Mellemværftet der smia og mek.verkstedet var i sving.

Befaringer, feltarbeid, møter, foredrag m.m.:
Av de oppdrag museet har utført i løpet av 1995 kan nevnes:
-Slippmester Douglas Wilmot og skipstømrerlærling har deltatt i byggingen
av kirkebåten «Halsabrura» på Geitbåtmuseet på Enge i Halse.
-Dokumentasjon av blikkenslagerverkstedet til Edvard Fladseth. M HM og SMB.
-Gjenstandsregistrering Geitbåtmuseet. Svendsen og Mehlum regisrtrerte
sammen med sivilarbeider Lars Olav Tunheim som en innføring i registreringsarbeid for Tunheim.
-Foredrag om bøkkerhåndverket under kystfesten. Sverre J Svendsen.
-Foredrag om Fosnakulturen under kystfesten. Marit H. Mehlum
-Kåseri om bøkkerhåndverket for Romsdalsmuseets Venner. Sverre J Svendsen
-Oppmåling av taket Gamle Tollboden etter brann med C A Sylthe, ledd i restaureringsarbeidet. Sverre Johan Svendsen.
-Fylkeskulturkonferanse. Deltakere Sverre J. Svendsen og Marit H. Mehlum.
-»Bare plast?» Ideseminar på Norsk Folkemuseum om forskning/samtidsdokumentasjon omkring temaet plast. Sverre J. Svendsen deltaker. Prosjektet går
videre med muligheter for doktorstipend omkring temaet «Innføring av plast i
fiskerinæringen».
- MIKA. Sverre J. Svendsen er styremedlem i Museumsgruppen for Industri,
Kommunikasjon og Anlegg (MIKA) en fagseksjon av NKKM. Han har deltatt
på flere styremøter gjennom 1995.
-ICOM '95. Sverre J. Svendsen deltok i den internasjonale museumskonferansen ICOM '95 som fant sted i Stavanger fra 1.07 - 9.07.
-Spania/San Sebastian. Sverre J. Svendsen var i Spania for å ta imot klippfisken som ble tørket på Milnbergan og seilt til Spania i jakt «Anna af Sand».
For styret
Sverre Johan Svendsen
bestyrer
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ÅRSREGNSKAP 1995
NORDMØRE MUSEUM
UTGIFTER:
000 Godtgjørelse til ombudsmenn
010 Lønn i faste og midl. stillinger
080 Ekstrahjelp
Feriepenger
091
Pensjonsinnskudd
099 Arbeidsgiveravgift
Lønn arbeid for trygd + KAJA
Sosiale utgifter
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 Annonser
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
Andre driftsutgifter
Utgifter bacalao-arrangement
NKKS - fylkestilskudd
295 Utgivelse "Bøkkerboka"
296
Utstyr database «Kristiansunds gamle flåte»
3110 Utgifter sivilarbeider
380 Renter
500 Avdrag på lån
510
Avsatt renter tilh. fond
Avsatt feriepenger
Avsatt til disposisjonsfond
overført kapital Stiftelsen Miln vil. 14
550
Avsatt til disposisjonsfond
Overført mottatte tilskudd
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1995

1994

7.050,00
1.011.235,86
44.066,30
14.540,00
67.460,02
150.943,00
0,00
0,00
537,20
1.100,00
129,00
9,655,64
17.280,25
6.142,67
7.634,45
29.943,00
12.521,00
1.647,00
11.179,50
5.048,50
16.011,50
8.950,00
19.747,00
99.658,85
86.700,00
59.143,70
3.125,00
25.217,42
60.114,37
2.011,00
3.976,10
12.529,90
15.613,54
10.222,00

6.250,00
1.028.392,00
96.363,00
18.773,00
60.514,00
159.575,00
114.916,00
16.432,00
88.740,00
226,00
7.372,00
10.817,00
26.719,00
11.790,00
7.930,00
34.925,00
19.015,00
11.897,00
12.097,00
14.399,00
18.931,00
12.690,00
26.695,00
95.841,00
75.000,00
75.320,00
28.653,00
15.915,00
68.076,00
11.744,00
11.556,00
20.448,00
12.027,00

79.894,00
20.603,00
32.500,00
1.870,00
25.170,00
16.575,00
4.154,00
42.315,50
31.071,01
181.000,00
2.256.286,28

25.000,00
15.000,00

INNTEKTER:
Billettinntekter
600
Leieinntekter
601
610 Andre inntekter
Bacalao-arrangementet
Andel lønnskostn.:
611
—Klippfiskmuseet
—Bae — Div. prosjekter
— Skilting Voldvatnet
—Seterprosjektet
615 Trygdekassen - sykepenger
Skatteforden - ref.
Salg "Bøkkerboka"
Salg klippfisk
Arbeid for trygd, ref.
710
720 Tilskudd fra fylket
730 Tilskudd fra kommunen
Salg tønner
Ref. sivilarbeider
740 Gaver
Kontingenter
741
Jubileumsgaver: Stiftelsen Milnv. 14 - overført
742
780 Renter av bankinnskudd
Renter av bankinnskudd, tilh. fond
Renter av Nordmøre Sparebanks fond
Renter av gavebrev Kr.sund Arbeiderforening
Fra avsetn.: Fra avs. feriegodtgjørelse
950
Fra avs. forlagsvirksomhet
Fra avs. disposisjonsfond
Fra avs. fond til innredning
Fra avs. klippfiskutstilling
Mottatte tilskudd:
—Fylket - Seterprosjektet
—Fylket - Voldvatnet
—Fylket - Frimann
—Norsk Kulturfond - Seterprosjektet
— Norsk Kulturfond - Gangbro Minbrygga
—Kristiansund Rehabiliteringsselskap
«Gamle Tollboden»

1995
42.319,04
1.000,00
20.435,00
14.354,00
27.115,50
145.929,00
4.022,00
13.850,00
70.465,00
4.688,00
18.110,90
6.390,00
1.499.440,00
25.000,00
1.000,00
6.200,00
42.315,50
26.117,24
16.575,00
2.902,00
6.502,00
18.773,00
6.484,42
42.315,50
12.983,18

1994
38.275,00
900,00
19.572,00

869,00
5.175,00
2.370,00
108.685,00
1.434.000,00
22.500,00
5.800,00
5.200,00
1.500,00
5.400,00
38.844,00
22.451,00
5.612,00
7.875,00
17.077,00
9.825,00
147.775,00
90.814,00
50.000,00

45.000,00
20.000,00
6.000,00
75.000,00
25.000,00
10.000,00
7.256.286,28

2.875.217,00

13.600,00
3.979,00
21.821,00
22.779,00

553.000,00
2.875.217,00
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BALANSEKONTO
PR. 31. DESEMBER 1995
AKTIVA:
702 Postgiro
706 Nordmøre Sparebank kto. 10.14639
740 Debitorer / kreditorer
750
Kapitalmidler:
Nordmøre Sparebank kto. 09.60.395
Nordmøre Sparebank kto. 09.60.409
Nordmøre Sparebank kto. 50.50.664
Nordmøre Sparebank - gavebrev
Kristiansund Arbeiderforening
kto. 50.60.531
Kreditkassen kto. 41.03.080
Nordmøre Sparebanks jubileumsgave
784
Bygninger:
Museumsbygningen
Montering, innredning
Dikselveien 10
Dikselveien 12

4.594,16
47.322.22

3.739,75

261.284,29
501.116,70
29.317,00
150.000,00
27.493,49
75.000,00
593.651,35
83.087,51
204.500,00
171.000,00

PASSIVA:
830 Lån hos Nordmøre Sparebank
Skyldig skattetrekk
Skyldig arbeidsgiveravgift
870
Fond: Fond til nybygg
Fond til inndredning
Fond til forlagsvirksomhet
Disposisjonsfond
Nordmøre Sparebanks fond til
fordel for Nordmøre Museum
Avsatt feriegodtgjørelse
880
Ubrukte kapitalmidler:
Norske Tønneprodusenters Landsforbund til bøkkerverksted
De Sandvigske Samlinger - til bøkkerverksted
Statens Vegvesen «Rjånes»
Saldo 1/1 -95
87.010,15
Brukt i 1995
52.334,15
Riksantikvaren - Milnbrygga
Saldo 1/1 -95
23.368,12.
Brukt i 1995
23.368,12
Kristiansund kommune - Milnbrygga
Saldo 1/1 -95
3.211,90
Brukt i 1995
3.211 00
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0,00

36.838,00
28.356,00
306.349,86
24.344,66
0,00
31.071,01

Kulturfondet - Milnbrygga
175.393,98
Saldo 1/1 -95
25.000,00
Tilskudd 1995 - Gangbro
165.732,17
Brukt i 1995
Klippfiskmuseet - videreutvikling
86.223.77
Saldo 1/1 -95
86.22337
Brukt i 1995
Riksantikvaren - Brunsvikens Reperbane
62.437,49
Saldo 1/1 -95
62.437,49
Brukt i 1995
Nothent
32.714,58
Saldo 1/1 -95
4.250,31
Brukt i 1995
Norsk Hydro - Sundbåten «Lyn»
200.000,00
Saldo 1/1 -95
719,90
Brukt i 1995
Vardetårnet
Møre og Romsdal fylke - «Frimann»
6.000,00
Tilskudd 1995
980,00
Brukt i 1995
Kristiansund Rehabiliteringsselskap - «Gamle Tollboden»
10.000,00
Tilskudd 1995
0,00
Brukt i 1995
Seterprosjektet
Møre og Romsdal Fylke - tilsk. 95 45.000,00
75.000,00
Norsk Kulturfond - tilskudd 95
32.478,28
Brukt i 1995
Skilting Voldvatnet
Møre og Romsdal Fylke - tilsk. 95 20.000,00
20.000,00
Brukt i 1995
890 Kapital

2.148.366,72

34.661,81
0,00
0,00
28.464,27
199.280,10
10.726,00
5.020,00
10.000,00

87.521,72
0,00

1.204.407,34
2.148.366,72

75.000,00
4.154,00
36.050,00
9.158,20

Kristiansund N., 31. desember 1995
10. januar 1996
Hans Hammond Rossbach, formann

34.676,00

Sverre Johan Svendsen

direktør

0,00

Ole Lystad

regnskapsfører

Revidert: Kristiansund N., 18.01.96
Eivind Glærum, reg. revisor

0,00
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MEDARBEIDERE I ÅRBOK FOR
NORDMØRE MUSEUM 1995

Folde, Anne Marie - Født 1940. Fullmektig ved Averøy skolekontor siden
1994. Tidligere ansatt i Averøy kommune siden 1973, derav 14 år på rådmannskontoret. Fra 1972 en rekke politiske verv for Arbeiderpartiet, bl.a. 3
perioder i Averøy kommunestyre, 1 periode i fylkesting og fylkeskulturstyre, 2
perioder i skolestyret, 3 i helse- og sosialstyret og barnevernsnemnda, 1 i eldrerådet og 4 perioder i forliksrådet, de 2 siste periodene som leder. Nylig startet
3. periode som fylkesvalgt representant i styret for Gamle Kvernes Bygdemuseum, etter siste årsmøte nå som leder.
Mehlum, Marit Holme - Født 1953 i Tønsberg. Mag. art. etnologi UiO 1988.
Tittel på magistergradsavhandlingen: «Garverhåndverket i Norge». Prosjektarbeid/bokutgivelser av «Gamle hus i Nes» (Ål 1991) og «Stølsdrift i Nes kommune i Hallingdal» (Otta/Espa 1995) for Nes kommune 1988-93 og «Garving.
Bearbeiding av huder og skinn. Arbeidsprosesser og redskaper» (Oslo 1994).
Konservator ved Nordmøre Museum fra 1.9.1993.

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 19851989. Bestyrer og konservator ved Nordmøre Museum 1989-91.
Bygningsantikvar hos fylkeskonservatoren i Møre og Romsdal fra og med 1991.
Williamsen, Odd W., f. 1958 i Kristiansund. Høgskolekandidat i kulturarbeid
TDH 1979, prosjekt: «Operauken i Kristiansund: historie, funksjoner, publikum» og «Tekstoversettelse i musikkdrama». Embetseksamen Cand. sociol.
UiO 1982; avhandling «Kunstsosiologi og kunstpolitikk». Studier i semiologi
( Københavns Universitet) og ledelse (BI). 1981-84 red. «Kulturhistorie for
Frei». 1983-85 fylkessekretær Venstre. 1985-91 informasjonskonsulent Statens Vegvesen Møre og Romsdal, inkl. prosjekt: «Omsorgsrasjonalitet kontra
profesjonalitet». 1991-94 informasjonsleder og hovedprosjektleder for byjubileet, Kristiansund kommune. 1994-97 prosjektleder for Norsk Kystkultursenter ved Nordmøre Museum.

Sognnes, Kalle - Født i Bergen 1945. Magistergrad i nordisk arkeologi ved
Universitetet i Bergen 1973 med avhandling om jernalderen i Eidfjord i Hardanger. Har særlig arbeidet med helleristninger og jernalder/middelalder. Studieopphold i Italia og USA. Ansatt som konservator ved Det Kg]. Norske
Videnskabers Selskab, Museet, Universitetet i Trondheim i 1976. Fra 1993
professor i arkeologi samme sted (Vitenskapsmuseet) - NTNU.
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.
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NE

NORDMØRE
ENERGIVERK

Hovedkontor:
Industriveien 1, 6501 Kristiansund N.
Tlf. 71 56 55 00

Kom og se
vår store utstilling av sanitærutstyr.
9-ferfinner du nettopp det du skat hai
ØIVIND

tad

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

MELLEMVÆRFTET
Etablert 1860

SKIPSVERFT MEKANISK VERKSTED
Vågen, 6500 Kristiansund N. — Tlf. 71 67 71 95 — Fax 71 67 13 84

«ET ARBEIDENDE MUSEUM»

FOTO

TREBÅTER: Reparasjon • Restaurering • Vedlikehold
• Faglig veiledning • Faste priser • Rimelige priser.
SMIE: Beslag i jern og stål på forspørsel
Tradisjonelle materialer og utførelse.
STØPERI: Metallstøperi under etablering.

?

Nedre Enggt. 19, 6500 Kristiansund N.
Telefon/fax: 71 67 29 78

ALT TIL FAGET HENHØRENDE
Foreningen Mellemværftet • Nordmøre Museum
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Nordmøre
Sparebank

JONAS ERIKSEN AIS

- lokal bank gjennom 60 år

VÅGEVEIEN 4, 6500 KRISTIANSUND N.
Tlf. 71 67 44 11 — Fax 71 67 65 90

FISKEREDSKAPSFABRIKK

-einar -enyviy a.4)

6520 RENSVIK, Postboks 27, 6501 Kristiansund N.

NEDRE ENGGT. 3, 6500 KRISTIANSUND N.
Tlf. 71 67 17 44 — Fax 71 67 94 44

Telefon 71 52 51 55 — Telefax 71 52 53 10

Lokalhistoriebøker fra Kristiansund og
Nordmøre får du hos oss

[LA Sverdrups Bokhandel AS
Tlf. 71 67 17 11— Fax 71 67 67 82

tsi
KOPIERING

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

Alt i kopiering - også i farger

Vi har levert spesialmaterialer til Kristiansunds
eldste hus - Tollboden. Vi kan også levere til deg!

Øne 1Yogbruk
Tlf. 71 51 61 50 — 71 51 61 66 — 6546 Steinsgrenda
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