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PLAN FOR FORVALTNING
AV KULTURLANDSKAPET
I SØRLIGE DELER AV SMØLA
AV GEIR GAARDER OG MORTEN WEWER MELBY

RØYKOVNSTUA FRA ALMSKÅR
Almskårstua fra Sunndalen, en av to bevarte røykovnstuer på Nordmøre,
står plassert ved Nordmøre Museum i Kristiansund. Det er ikke lenger vanlig
å rive hus for å flytte dem på museum. Dette huset ble flyttet til Kristiansund
allerede i 1913 og ble heldigvis bevart for ettertiden.
Hvordan står det til med det bygningsmessige
kulturminnevernet rundt omkring i regionen?

I 1995-96 var kulturlandskapet i sørlige deler av Smøla kommune
gjenstand for stor oppmerksomhet. En tidligere nasjonal registrering av
verdifulle kulturlandskap i Norge hadde allerede slått fast at området var
å regne som svært verdifullt. Nå gjaldt oppmerksomheten et ønske fra
sentrale myndigheter om at det ble utarbeidet en plan for forvaltning av
kulturlandskapet som ledd i et nytt nasjonalt prosjekt. At NasjonalkomWen for Den norske kulturminnedagen samtidig utpekte Sør-Smøla
som «Arets kulturminne 1995», dokumenterte for nær sagt enhver hvilket
unikt område dette er i kulturlandskapssammenheng.
Denne artikkelen i Årbok for Nordmøre Museum 1997 presenterer
utdrag fra arbeidet med forvaltningsplanen. Del 1 oppgir bakgrunn for
prosjektet og gir en generell innføring i kulturlandskapsbegrepet. De
største utfordringene i sørlige deler av Smøla omtales, men registreringer,
interessemotsetninger som finnes innenfor forvaltningsområdet, mål for
utviklingen videre og det konkrete handlingsprogrammet er ikke tatt med.
Del 2 er et utdrag fra fagrapporten om naturforholdene, eller det biologiske mangfoldet innenfor forvaltningsområdet. De viktigste naturtypene beskrives, og interessante registreringer omtales spesielt.
DEL 1- FORVALTNINGSPLANEN
Av avtroppet prosjektleder Morten Wewer Melby, Miljøfaglig Utredning ans.
Tingvoll.
BAKGRUNN
Høsten 1991 satte Miljøverndepartementet ned et sentralt utvalg som skulle
ha det øverste ansvaret for en registrering av verdifulle kulturlandskap i Norge.
Den praktiske gjennomføringen ble lagt til fylkesmennenes miljøvern-
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avdelinger. I løpet av 2 1/2 år med litteraturgjennomgang, feltregistreringer og
rapportering endte man opp med 104 særlig verdifulle områder etter en hard
prioritering. Det er særlig områdenes biologiske mangfold og innhold av
kulturminner som har dannet grunnlaget for prioriteringen.
Denne nasjonale registreringen ble fulgt opp gjennom et nytt prosjekt i 1995
i regi av Miljøverndepartementet (Riksantikvaren og Direktoratet for naturforvaltning) og Landbruksdepartementet. Formålet med oppfølgingsprosjektet
var å utarbeide planer for forvaltning av kulturlandskapet i 5 utvalgte
«modellområder».
KULTURLANDSKAPET
Alle skikkelige fagartikler innleder med begrepsavklaringer. Når det gjelder
kulturlandskapet, så finnes det antakelig langt flere forståelser enn det finnes
fagartikler. Her er en til:
Kulturlandskapet er identisk med landskapet som omgir oss og som vi selv er
en del av. Dette omfatter de rent fysiske kvalitetene innenfor et område som kan
sanses av de fleste, men også det innholdet som hver og en av oss har tatt med
oss gjennom opplevelse og erfaringsdannelse i landskapet.
Kulturlandskapet er i aller høyeste grad dagens landskap, og et landskap i
utvikling. At det utvises omsorg for historiske dokumenter som gamle
bygninger, tufter, gravrøyser, båter, slåttenger, beitemarker, beitemarkssopp,
kuraser, dialektord og kunnskap for den saks skyld, er viktige og positive
innslag i landskapet og uttrykk for et nært forhold til vår egen historie. Interesse
for kulturlandskapet må likevel ikke ta prinsipiell avstand ifra det som er dagens
bruk og formgivning.

tilknytningen over tid, og kulturlandskapets verdi reduseres. Det er opplevelsen
som er tilknytningsformen, og potensialet for opplevelser øker med graden av
tilknytning. Historiske dokumenter i landskapet vil alltid være sentrale bindeledd mellom mennesker og deres omgivelser - kulturlandskapet.
- Landskapet er en ressurs for produksjon av forbruksgoder, i første rekke
mat. Kulturlandskapet, slik de fleste assosierer, er i hovedsak et opparbeidet
produksjonslandskap konsentrert om matproduksjon, og har derfor en potensiell verdi.
- Et interessant og etter hvert sjeldent biologisk mangfold er knyttet til gamle,
tradisjonelle bruksformer i jordbruket. Sjeldent fordi bruksformene blir mer og
mer uvanlige i det landbruket som vi ønsker -mange av oss. Det finnes
internasjonale konvensjoner som forplikter oss til å ta vare på dette biologiske
mangfoldet, og spesielt viktig blir det å vise hensyn overfor planter og dyr som
er sjeldne og som kanskje er truet av vår bruk av landskapet idag. At det
eksisterer en konvensjon for vern og bærekraftig bruk av biologisk mangfold
forteller om allment aksepterte verdier.
FORVALTNINGSPLAN
En plan for forvaltning av kulturlandskapet er en plan for bevaring og
utvikling av kulturlandskapskvaliteter innenfor et avgrenset område. Balansen
mellom bruk og vern er karakteristisk for all forvaltning, og er regulert av
såkalte forvaltningsmål. Forvaltningsplanen skal si noe om hva som er status i
området, hvilken utvikling vi ønsker og hvordan vi skal bevege oss framover i
denne retningen.
SÆRLIGE UTFORDRINGER I SØRLIGE DELER AV SMØLA

KULTURLANDSKAPSVERDIER
Når sentrale myndigheter setter i verk omfattende registreringer og
forsøksvise planer for forvaltning av kulturlandskapet, så må det ligge verdier
her som det er verdt å kjenne til og som vi bør «ta vare på».
De fleste av oss har et (kultur)landskap vi kaller vårt, et landskap vi føler
tilknytning til. Mange velger å kalle dette en positiv tilknytning, og for den
enkelte vil dermed kulturlandskapet ha en verdi. Hvor stor denne verdien er, vil
best kunne uttrykkes ved hvordan hver enkelt av oss tar vare på og utvikler dette
landskapet videre.
- Det nære forholdet mellom mennesker og landskap uttrykker de største
verdiene i et kulturlandskap. Hvis ikke et kulturlandskap brukes, svekkes
6

Sørlige deler av Smøla (figur 1) ble valgt som ett av 5 modellområder i Norge
hvor det skulle utarbeides en forvaltningsplan for kulturlandskapet. Foruten å
inneha interessante kulturhistoriske og biologiske kvaliteter, er området
kjennetegnet ved stor fraflytting. En sentral problemstilling for prosjektarbeidet
og forvaltningsplanen var hvordan kulturlandskapskvalitetene kunne tas vare
på når den tradisjonelle skjøtselen var i ferd med å opphøre.
Områdebruken har vært og er fremdeles sterkt knyttet til det lokale
ressursgrunnlaget gjennom et tradisjonelt, stedstilpasset jordbruk og fiske.
Kombinasjonsbruket har vært utbredt i hele modellområdet som ellers langs
norskekysten, til langt inn i vårt århundre. Det finnes imidlertid lokale
variasjoner, og det kan være nyttig å skille mellom de forskjellige livsformene
7

Figur 2.
som har skapt det kulturlandskapet vi ser innenfor modellområdet og som delvis
også er gyldige i dag.
Fiskeværene på Hallarøya, Odden og Ringsøya er uttrykk for et spesialisert
kystfiske. Allerede på 1200-tallet slo fiskere seg ned langs vestsiden av Smøla i
småsamfunn med en utstrakt kontakt med omverden og markedene. Fisken var
et godt byttemiddel, og i sesongene kom det tilflyttende fiskere inne fra fjordene
og fra fast-Smøla til fiskeværene for å delta i fisket og skaffe inntekter.
Fiskeværene er fraflyttet idag. På Odden så tidlig som på 1920-tallet, mens
Ringsøya og Hallarøya hadde fast bosetting helt fram til 1960-70-tallet. Det er
også her vi finner de mest synlige restene etter denne livsformen. Boligmassen
både på Ringsøya og Hallarøya er godt tatt vare på og benyttes som fritidsboliger i dag (figur 2).
Mot slutten av 1800-tallet bodde det mange folk også på holmene omkring
fiskeværa. Fisket var næringen, men det var likevel vanlig å ha ei ku og noen
sauer til eget bruk. Sauen gikk ute det meste av året, men kua trengte et bedre
stell. Vinterfor ble høstet fra nærliggende holmer hvor det fantes for å høste.
Disse boplassene er fraflytta idag, men enkelte bygninger er tatt vare på og
brukes som fritidsboliger. Mange står likevel til nedfalls, og på flere av holmene
der det bodde folk ved århundreskiftet er det bare gjengrodde tufter tilbake.
9

Langs kysten av fast-Smøla var naturalhusholdet mer framtredende, og
.
jordbruket sto sterkere. Heimfisket inngikk i dette husholdet, og folk fra fastSmøla deltok til en viss grad i sesongfisket. Da bodde de i fiskeværene og rodde
hjem i helgene. I vestlige deler av Smøla innenfor modellområdet er det
fremdeles kombinasjonsbruket som dominerer. Små innmarksarealer bestemmer dyretallet, mens holmene i skjærgården utnyttes som utmarksbeite gjennom en lang sesong. De østlige delene av modellområdet er rene jordbruksområder i dag som tidligere.
Hele modellområdet er i dag sterkt preget av avfolkning, høy gjennomsnittsalder og svært få etablerte arbeidsmuligheter utenfor jordbruk og fiske.
Den tradisjonelle bruken er i ferd med å forsvinne, og arealer går ut av bruk.
Kulturlandskapet gror igjen. Beiter gror til med lyng, naturlig og innplantet
skog brer seg. I dag er det fritidsaktiviteten som dominerer i skjærgården noen
hektiske sommermåneder, mens næringsaktiviteten gir seg mindre tydelige
utslag. Fritidsaktiviteten skaper et nytt kulturlandskap, og kan bare i begrenset
grad holde i hevd det tradisjonelle kulturlandskapet som har plassert Smøla på
det nasjonale kulturlandskapskartet.
Det er den bruken som gjennom lang tid har skapt kulturlandskapet på Smøla
som også best kan holde det i hevd. Enkelte helt spesielle områder kan antakelig
skjøttes gjennom avtaler og overføringer, men i det store og hele er det
kombinasjonsbruket som produsent av mat og felles miljøgoder som best kan
opprettholde de unike kvalitetene i kulturlandskapet.
Kulturlandskapet eller de menneskeskapte kvalitetene innenfor modellområdet er viet stor oppmerksomhet. I tillegg er det åpenbare og helt spesielle
naturkvalitetene innenfor samme område. En plan for forvaltning av kulturlandskapet må formes i lys av naturkvalitetene. En avveining mellom ønsket
næringsaktivitet for å ivareta kulturlandskapskvalitetene og hensynet til de
sårbare naturkvalitetene, vil være en sentral problemstilling i en forvaltningsplan for dette området.
PROSJEKTMÅL
Det var flere mål med forvaltningsplanarbeidet i sørlige deler av Smøla. De
sentrale myndighetene med Landbruksdepartementet, Direktoratet for naturforvaltning og Riksantikvaren som initiativtakere, ønsket å belyse viktige
problemstillinger som knytter seg til forvaltning av kulturlandskapet rent
generelt. Gjennom utarbeidelsen av forvaltningsplaner for fem ulike kulturlandskapsområder, håpet en å innhente erfaringer som kunne nyttiggjøres andre
plasser. Lokalt på Smøla er det imidlertid forvaltningsplanen, og den framtidige
innflytelsen av denne, som står i sentrum for oppmerksomheten.
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Det er beskrevet følgende hovedmål for prosjektarbeidet i sørlige deler av
Smøla:
- Prosjektet skal motivere grunneiere, hjemmelshavere og allmenheten til å
ta vare på kulturlandskapet på sørlige deler av Smøla gjennom kunnskapsformidling og generell bevisstgjøring på kulturlandskapets kvaliteter, sårbarhet og krav til skjøtsel.
- Prosjektet skal utarbeide en plan for forvaltning av kulturlandskapet på
sørlige deler av Smøla basert på et samarbeid mellom grunneiere, offentlige
myndigheter og andre brukerinteresser.
Forvaltningsplanen skal:
- være retningsgivende for hvordan kulturlandskapskvalitetene ivaretas
gjennom kommunens arealplanlegging.
- tjene som underlag for det lokale næringsplanarbeidet i form av anbefalte
skjøtselshensyn i næring og næringsutøvelse - i hovedsak landbruket
- formidle kunnskap om landbruk, fiske, natur- og kulturhistorie som kan
inngå både i lokalundervisning og i den lokale reiselivsutviklingen
- beskrive en modell for oppfølging av forvaltningsplanens intensjoner
gjennom lokalt prosjektarbeid.

REGISTRERINGER
Som underlag for forvaltningsplanen ble det gjennomført registreringer i
sørlige deler av Smøla. To fagområder ble regnet for såvidt viktige at det ble
gjort egne feltregistreringer. Det er også utarbeidet egne fagrapporter fra dette
registreringsarbeidet for kulturminner/kulturmiljø (Møre og Romsdal fylkeskommune, Kulturavdelinga 1995) og for biologisk mangfold (Fylkesmannen i
Møre og Romsdal, Miljøvernavdelinga 1996).

OPPFØLGING
Plan for forvaltning av kulturlandskapet foreligger. Planen er utarbeidet i
nært samarbeid med grunneiere og lokale brukere på Smøla, med politikere og
kommunal administrasjon på Smøla, med Kulturlandskapsgruppa i Møre og
Romsdal og med en sentral arbeidsgruppa sammensatt av direktorat og
departement. Planen har ennå ingen formell status, men Smøla kommune kan
velge å vedta planen eller deler av den, eller de kan velge å innarbeide planens
intensjoner i kommunens eget planverk. Det er kommunal forvaltning og den
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enkelte grunneier som senere skal gi planen dens konkrete innhold gjennom
tiltaksrettet innsats. Det er med andre ord den enkelte grunneier sin praktiske
støtte til forvaltningsplanen som avgjør utfallet.

sammen med enkelte supplerende undersøkelser vi gjorde høsten 1996 (Jordal
& Gaarder 1997).

NATURFORHOLD I UNDERSØKELSESOMRÅDET
Prosjektarbeidet er rapportert i følgende delrapporter:
Gaarder, G. & Jordal, J.B. 1996. Biologisk mangfold på sørlige deler av
Smøla. Fylkesmannen i Møre og Romsdal, miljøvernavd.
Rapport 1996-8. 1-55.
Melby, M. W. 1997. Kulturlandskap. Forvaltningsplan for sørlige deler av
Smøla.
Fylkesmannen i Møre og Romsdal, miljøvernavd. Rapport 1997-3. 1-38.
Melby, M.W. 1996. Kulturlandskap. Forvaltningsplan for sørlige deler av
Smøla. Statusrapport. Ressurser, bruk og interessekonflikter.
Miljøfaglig Utredning, rapport 1996:22. 1-41.
Melby, M.W. 1996. Kulturlandskap. Forvaltningsplan for sørlige deler av
Smøla. Virksomhetsbeskrivelse for prosjektperioden 02.10.95-31.12.96.
Miljøfaglig Utredning, rapport 1996:24. 1-21.
Møre og Romsdal fylkeskommune, kulturavd. 1995. Kulturminne-registrering
på Sør-Smøla. Fylkeskonservator. 1-51.
Alle rapporter med unntak av «Kulturminne-registrering på Sør-Smøla» kan
fås ved henvendelse til Miljøvernavdelinga, Fylkesmannen i Møre og Romsdal.
Rapporten «Kulturminne-registrering på Sør-Smøla» kan fås ved henvendelse
til Kulturavdelinga, Møre og Romsdal fylkeskommune.

DEL 2 - BIOLOGISK MANGFOLD PÅ SØRLIGE DELER AV SMØLA
av avtroppet prosjektmedarbeider Geir Gaarder. Miljøfaglig Utredn. Tingvoll.
Det er tidligere gjort registreringer i modellområdet tilsvarende flere årsverk.
Store naturfaglige kvaliteter er påvist, og nærmest hele undersøkelsesområdet
er vurdert som spesielt verneverdig. I 1995 som ledd i arbeidet med
forvaltningsplanen ble det likevel gjennomført nye registreringer i sørlige deler
av Smøla.
Denne gang ble det lagt hovedvekt på kulturbetingede miljøer og deres
artsmangfold, verdi, sårbarhet og skjøtselskrav. Registreringene er samlet i
egen rapport (Gaarder & Jordal 1996), og utdrag herfra presenteres nedenfor,
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Undersøkelsesområdet (se fig. 1) ligger helt nordvest i Møre og Romsdal
fylke, i øykommunen Smøla. Det omfatter en betydelig del av kommunen, med
hele det store øy- og gruntvannskomplekset på sør/sørvestsida av hovedøya
(fast-Smøla), de tre store øyene Rosvolløya, Kuli og Edøya, samt deler av fastSmøla. I sørøst avgrenses området av de nevnte øyene, mens det på fast-Smøla
stort sett avgrenses av riksveg 669 på sør- og vestsida av øya. Et unntak er ved
Skjølberg og Elvegarden, der området er trukket lengre inn for å ta med noen
partier med kalkrik berggrunn. Avgrensningen mot nordvest er noe vag, men
det er i denne rapporten også omtalt enkelte områder ved Gjelberg og Ersnes,
selv om det i andre sammenhenger kan være naturlig å avgrense det til
Olsøysvaet.
Undersøkelsesområdet har et utpreget oseanisk klima. Dette innebærer
kjølige somre og milde vintre. Middeltemperaturen for januar ligger så vidt
over 0°C, mens den for juli ligger mellom 12 og 14°C. Årlig nedbør er rundt
1000 mm. Etter Moen & Odland (1993) ligger Smøla i vegetasjonsseksjon 03,
dvs. den sterkt oseaniske seksjonen som omfatter den ytterste kyststripa.
Smøla har en variert, interessant og særpreget geologi sammenlignet med de
fleste andre kommuner i fylket. I undersøkelsesområdet dominerer bergartene
kvartsdioritt, gabbro, vulkanitt-bergarter (Fediuk 1975, Askvik & Rokoengen
1983). Disse er ganske harde og gir stort sett opphav til nøysom vegetasjon
tilpasset grunnlendte og sure forhold. Det er likevel en viss variasjon, med
lokale grunnlag for mere krevende vegetasjon. Kalksteinsfeltet ved Skjølberg
er i så måte spesielt, og her forekommer til dels meget krevende arter. Spesielle
er også Kuli og Edøya med sandstein og konglomerat, - det eineste området i
fylket med bergarter fra Devon-tida.
Generelt er det sparsomt med løsmasser på Smøla. Bare flekkvis ved
Jøstølen, Elvegarden, Rangnes, Gullbøen og sørsida av Rossvolløya, Kuli og
Edøya er løsmassene så store at det forekommer litt arealer med produktiv skog
eller dyrket mark. Topografien er ganske ensartet. Landskapet er gjennomført
småkupert og varierer stort sett fra ned mot 50 m.o.h. på de dypeste partiene i
skjærgarden til 40 m.o.h. på de høgeste knausene. Et unntak er på Kuli der
høgeste topp ligger 70 m.o.h., faktisk det høgeste punktet i hele kommunen.
Det fuktige og kjølige klimaet fører til at myr er en meget vanlig naturtype.
Langs det meste av den europeiske Atlanterhavskysten har områder uten varig
snødekke om vinteren gitt grunnlag for vidstrakte lyngheier (Fremstad m.fl.
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1991). Dette gjelder også på Smøla, der slike i mosaikk med myr preger
landskapet. Lyngheiene har dominert på den mest næringsfattige fastmarka,
mens grasmarker er dannet på steder med mere næring og dypere jordsmonn.
Bare på de store øyene som Kuli, er det sannsynlig at mindre skogholt har
overlevd den hardeste avskogningen. Mens landskapet tidligere ble holdt åpent
gjennom lyngbrenning, beite, uttak av trevirke m.m., har denne hevden nå stort
sett opphørt. Bare tilknyttet gardsbruk som fortsatt er i drift, samt på enkelte
øyer, fortsetter husdyrbeitet og lyngbrenningen. På de øvrige arealene blir
lyngen stadig mere storvokst og gammel, og trær og busker er på veg opp.
Denne utviklingen har samtidig mange steder blitt fremskyndet gjennom
tilplanting med bartrær i løpet av de siste ti-årene.

HOVEDNATURTYPER
Skjærgarden
Sørlige deler av Smøla er et av Norges største skjærgardssområder med
hundrevis av øyer, holmer og skjær. Disse er omgitt av store gruntvannsområder stort sett mindre enn 30 meter dype. Slike områder har en stor
biologisk produksjon sammenlignet med de fleste dypere havområder. Dette
gjenspeiles tydelig i fuglelivet. Om sommeren holder store mengder med
grågås, ærfugl, flere måke-arter, terner, vadere, rovfugl som havørn og ulike
spurvefugler til her. Om vinteren preger lommer, dykkere, skarv, dykkender og
svaner gruntvannsområdene. Samlet for hele Smøla vurderes forekomsten av
17 fuglearter å være av nasjonal interesse og 12 av regional interesse (Fylkesmannen i Møre og Romsdal 1982). Også for mange andre artsgrupper er dette
øyriket av stor betydning, for sjøpattedyr som oter og sel, og som oppvekst- og
produksjonsområder for ulike fiskeslag.
Fuglene bruker gruntvannsområdene og strandsonene i første rekke som
spiskammer, der de fleste artene lever av animalsk føde i form av fisk og
skalldyr. I tillegg bruker de også områdene som hvileplass og til beskyttelse i
enkelte sårbare perioder (særlig under myting). Fuglene kan likevel ikke leve på
sjøen hele livet, men er avhengig av å komme på land, særlig til hekking. Dette
er samtidig den mest sårbare delen av livssyklusen deres, da både de voksne
fuglene, eggene og ungene lett blir bytte for rovfugl og rovdyr under hekkingen.
Gode hekkeplasser der fuglene er uforstyrret er derfor et sentralt punkt hvis vi
vil beholde sjøfuglbestandene.
Våtmarkssystemene på Smøla, med myrer, ferskvann og gruntvannsområder
i sjøene, har internasjonal naturverdi (Folkestad 1981, Follestad 1984), og er et
av Norges viktigste leveområder for våtmarks- og sjøfugler. De store gruntvannsområdene i Sør-Smøla med tilhørende landområder utgjør en sentral del
av dette systemet.
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For sjøfuglene blir Smøla framhevet som spesielt viktig i fjørfellingstidene
( myting) og midtvinters (Fylkesmannen i Møre og Romsdal, miljøvernavdelinga 1984). Undersøkelsesområdet er i tillegg viktig for hekking og
antagelig også under trekket. Sjøfugl hekker trolig på de fleste øyene, med
kolonier flere steder. Store kolonier forekommer/har forekommet både på øyer
i ytre deler av skjærgarden som på Sortna, og i indre deler som på Jøa. Det er
særlig arter som rødnebbterne, makrellterne, sildemåke og svartbak som kan
hekke kolonivis. I tillegg forekommer bl.a. gråmåke, fiskemåke, grågås, ærfugl,
siland, tjeld, tyvjo, og mere sparsomt arter som steinvender, myrsnipe og teist.
Enkelte andearter bruker gruntvannsområdene til myting sommerstid. Dette
gjelder både ærfugl, sjøorre, svartand, havelle og siland (T. Hals pers. medd.).
Sammenstillingen til Follestad (1984) kan tyde på at ærfuglen konsentreres til
den ytre skjærgarden, mens de andre artene helst myter i indre deler. I tillegg
myter opp mot 1000 grågjess på øyene i området.
Sammenstillingen til Follestad (1984) viser også at det er store mengder
sjøfugl som overvinterer på sørlige deler av Smøla. Av områder som ser ut til å
utmerke seg med spesielt store antall er gruntvannsområdene på sørsida av
Rosvolløya, rundt Kuli og søndre del av Edøya, men også områdene lenger ute
i skjærgarden har mye fugl. Før de fryser til vil de indre vågene som
Skjølbergvågen være viktige for sangsvaner og gressender, mens artsgrupper
som lommer, dykkender og dykkere er mere knyttet til de åpne sjøområdene.
Kunnskapen om viktige rasteplasser under trekket virker svært mangelfull.
Det er for dårlig kjent både hvilke arter som raster, i hvilke mengder og hvor de
gjør det, men det er all grunn til å regne med at området er generelt viktig vår og
høst (jfr. også Fylkesmannen i Møre og Romsdal, miljøvernavdelinga 1984).

Naturbeitemark
Grasmark uten hevd vil gå over til lauvskog, lynghei eller naturlig strandeng,
avhengig av utgangspunkt. Partier på dyp jord som gjerne har vært noe gjødslet,
får lett et langvarig stadium med høgt gras (strandrør, hundegras o.l), før de etter
hvert gror igjen med lauvskog (gråor, bjørk, selje, rogn eller osp, avhengig av
ulike faktorer). På grunnlendt, ugjødslet mark vil derimot ofte lyng og/eller
einer og furu istedet vandre inn. På fuktig mark kan det bli et økende innslag av
arter knyttet til myr og sumpmark. Generelt vil artsmangfoldet og variasjonsbredden bli redusert når engene gror igjen.
Tilførsel av gjødsel, særlig i form av nitrogen og fosfor, påvirker engsamfunnene sterkt, og vil på ei tidligere ugjødslet eng kunne forvandle
artsmangfoldet totalt. Det er få arter som er tilpasset store mengder tilgjengelig
fosfor og/eller nitrogen, og disse vil dominere helt på gjødslet mark. Det er
deffor en mindre variasjonsbredde mellom plantesamfunn på gjødslet mark enn
det er på ugjødslet. Også jordbearbeiding og innsåing av vekster vil påvirke
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artsmangfoldet sterkt, men dette er tiltak som nesten alltid faller sammen med
gjødsling. De mest artsfattige samfunnene er de høgtytende engene som
regelmessig gjødsles og ofte både jordbearbeides og tilsås. Dette er utpregede
monokulturer, der bare noen få gras ( som raigras og hundegras) er enerådende.
Eldre gjødslede enger vil ha et noe større artsmangfold, men oftest dominert av
et fåtall arter som sølvbunke, strandrør (særlig på fuktig mark) og englodnegras.
Innslaget av urter vil normalt være lite og dreie seg om et fåtall arter.
Gamle, ugjødslede grasmarkssamfunn er sværet rike på blomsterplanter,
gras, starr, sopp, insekter og andre artsgrupper. Det har vist seg at det meste av
artsmangfoldet knyttet til grasmark er tilpasset situasjoner med sterk konkurranse mellom artene og lite tilgang på viktige næringsstoffer som nitrogen og
fosfor. M.a.o. er artene knyttet til mager mark. Artsmangfoldet varierer
betydelig etter fuktighet og kalkinnslag i jorda. Det kan derfor skilles mellom
ulike samfunn alt etter om marka regnes som fuktig, frisk eller tørr, og om det er
mer eller mindre kalkfattige/kalkrike forhold.
På kalkfattig, fuktig grunn vil starrarter som slåttestarr og stjernestarr være
vanlige, sammen med gras som finnskjegg, knegras og geitsvingel. Noen få
urter som blåknapp, tepperot og myrfiol er også typiske. På tørrere mark vil
innslaget av starr reduseres, mens grasartene dominerer mere og flere urter
kommer inn. Eksempel på urter er blåklokke, harerug, tiriltunge, småengkall,
arter innen hårsveve-gruppa, legeveronika, engfiol, smalkjempe og kvitmaure.
Innslaget av moser er generelt stort i velhevdet mark på kalkfattig grunn. Det
samme gjelder beitemarkssoppene, og disse oppviser ofte et betydelig større
artsmangfold enn karplantene. Særlig blant vokssoppene ser mange arter ut til å
trives på kalkfattig grunn, men også en rekke fingersopp/køllesopp og
jordtunger forekommer.
På kalkrik grunn blir artsmangfoldet og variasjonsbredden enda større. På
fuktig mark vil mangfoldet av starr og urter kunne bli svært høgt. Typiske arter
på slik mark på Smøla er hårstarr, engstarr, loppestarr, kornstarr, fjellfrøstjerne
og brudespore. På tørrere mark kommer arter som gjeldkarve, rundbelg og
flekkmure inn, i tillegg til arter både knyttet til fattigere og fuktigere mark. På
frisk mark kan sjeldenheter som kvitkurle og marinøkkel forekomme. Det er
karakteristisk for de kalkrike eng- og myrsamfunnene at en rekke ellers typiske
fjellplanter kan dukke opp også i låglandet. Mens få fjellplanter kan vokse i
fattig (ett unntak er fjellmarikåpe) eller gjødslet beitemark, er typiske fjellplanter i kalkrik eng/kalkrik myr arter som fjellfrøstjerne, gulsildre, svarttopp,
brudespore, hårstarr, fjelltistel og fjellsnelle. Artsmangfoldet av beitemarkssopp er gjerne enda større enn på kalkfattig mark (men forskjellene er nok mer
påfallende for karplantefloraen). Foruten de samme gruppene som nevnt
ovenfor, er mangfoldet av rødskivesopp ofte stort.

16

Figur 3. Mainøkler i naturbeitemark. Foto: Roger Vang.
Ugjødslet grasmark på sørlige deler av Smøla
Vi har kartlagt forekomsten av vel hevdet lite gjødslet og ugjødslet grasmark
innen undersøkelsesområdet. Generelt har vi bare funnet slike i form av
beitemarker, mens de gamle ugjødslede slåtteengene ser ut til å være forsvunnet
(evt. at de nå brukes til beite). Klimaet og topografien gjør at det meste av de
ugjødslede beitemarkene er av fuktige og/eller friske typer, mens utpregede
tørrengsamfunn bare finnes som meget små flekker eller mangler helt. De fleste
beitemarkene er overveiende kalkfattige. Middels kalkrike til kalkrike enger
har vi bare funnet innen tre delområder. De mest kalkrike opptrer naturlig nok
på kalksteinsfeltene på Skjølberg og Elvegarden, men også strandengene inntil
Kulisvaet på Kuli og deler av beitemarkene rett nordvest for gardene på Jøa har
innslag av mange kalkkrevende arter. (Figur 3.)
På vestre del av Kuli og på Jøa er det en spesiell type beitemarker på
kalkfattig mark. I de grunnlendte og magre lyngheiene her er det flekker (opptil
flere dekar store) med grønne grasdominerte marker på enkelte knauser.
Vegetasjonen på disse er artsfattig, men preget av ganske nitrofile forhold.
Dette skyldes at knausene er tilholdssteder for fugl (oftest kolonier med
hekkende måker), og disse gjødsler opp vegetasjonen og danner grunnlaget for
gra-smarker med godt beite både for sau og gås. Plantefloraen er artsfattig og
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stort sett lite interessant, men sørlige havstrandplanta sylarve opptrer ganske
rikelig. Innslaget av beitemarkssopp er dårlig. Til gjengjeld opptrer en del
andre, ofte nitrofile, sopp i grasmarkene, til dels ganske sjeldne arter. F.eks. var
det på en slik knaus på Kuli vi påviste arten Calocybe obscurrissima som ny for
Norge. Disse grasmarkene er helt avhengig av måkekoloniene for å eksistere,
og vil raskt gå tilbake til fattig lynghei når fuglene forsvinner. Dette har skjedd
på sørlige og vestlige deler av Jøa, der den tidligere flere tusen par store
gråmåkekolonien gradvis har blitt borte i løpet av de siste 10-20 årene (A.0.
Folkestad pers. medd.).
Lynghei og myr
Den småkuperte topografien på Smøla og det kjølige, fuktige klimaet gjør at
disse to naturtypene opptrer i en mosaikk med ulike overgangsformer. De er
derfor ofte vanskelig å skille fra hverandre og naturlig å behandle sammen.
Myr karakteriseres av å ha en høg grunnvannstand, og botanisk sett preges de
av et eget mangfold av fuktighetskrevende/-tolerante arter. Opphopning av
organisk materiale i form av torv er ofte brukt til å avgrense myrene mot andre
naturtyper. I et generelt fuktig og kjølig klima som på Smøla er vilkårene for
myrdannelse meget gode, og overgangsformer mot andre naturtyper vanlig.
Det er få andre kommuner i Norge som har en så stor andel av sitt landareal
dekt av myr som Smøla. Myrene representerer faktisk en av de viktigste
naturfaglige kvalitetene som kommunen kan vise fram. Dette skyldes både at
flere av myrområdene er store og at enkelte har et spesielt artsmangfold eller
spesiell utforming. Som ett av to steder i fylket finnes det på Smøla myrområder
av internasjonal verdi, samtidig som det er flere lokalt, regionalt og nasjonalt
verdifulle myrer (Moen 1984).
De mest verdifulle myrområdene ligger i utkanten eller utenfor vårt modellområde. Dette gjelder østre og vestre deler av Røkmyrane, samt Toppmyrane.
Disse representerer noen av de største og fineste atlantiske høgmyrene som
finnes i Norge (Moen 1984), selv om Røkmyrane dessverre har fått noe redusert
verdi som følge av nydyrking. Også andre steder både innenfor og utenfor
undersøkelsesområdet (bl.a. sør for Skjølbergvågen, på Jøa og Edøya) finnes
høgmyrer og andre typer nedbørsmyrer, men ingen så store og velutviklede.
Innenfor Skjølberg forekommer derimot en annen særpreget og verdifull
myrtype. Her er det dannet rike og ekstremrike myrer i forsenkninger på den
kalkrike grunnen. Det vokser her helt andre plantearter enn på de fattige
nedbørsmyrene, og dette viser på en god måte hvor stor forskjell det både er i
utseende og artsmangfold mellom ulike myrtyper.
Dannelsesmåten til lyngheiene har vært en del omdiskutert. Mens fagfolk
tidligere trodde at de skyldes klimaendringer (skogen forsvant som følge av
kaldere klima), er den rådende oppfatningen nå at de hovedsaklig er en
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kulturskapt naturtype (Fremstad m.fl. 1991). En kombinasjon av brenning,
uttak av trevirke og husdyrbeite har medført at skogen blir erstattet med
lågvokst hei dominert av lyngplanter, gras og urter, med røsslyng som
dominerende art. Klimaet har riktignok indirekte spilt en viktig rolle, da
lyngheiene stort sett har vært begrenset til områder uten stabilt snødekke om
vinteren. Vinterbeite av husdyr i lyngheiene har nemlig sannsynligvis vært en
viktig årsak til dannelsen.
At klima lokalt kan ha gitt grunnlag for naturlig dannelse av lynghei, er
likevel ikke usannsynlig. På de ytterste værharde øyene vil trolig de fleste av
våre naturlige treslag ha store problemer med å etablere seg, noe som også kan
gjelde for deler av Smøla. På Smøla er det likevel et spørsmål om ikke næringsforholdene på fastmarka bør tillegges en del vekt. Med et så tynt, surt og
næringsfattig jordsmonn som det særlig er over store deler av Fastsmøla, vil
selv de mest nøysomme treslagene som furu og bjørk ha store problemer med å
klare seg. Indikasjoner på dette får en da også når en graver i myrene her. I
motsetning til hva som er vanlig overalt ellers på kysten, er det her sjelden å
finne gamle (furu)stokker nede i myrlagene (A.O. Folkestad pers. medd.). Det
kan derfor tenkes at det på deler av fast-Smøla naturlig har blitt dannet åpen
lynghei, eller at det tidligere bare har vært svært glissen og småvokst
furubjørkeskog.
Selv om en del av lyngheiene har blitt eller er i ferd med å gå tilbake til skog
igjen, er dette fortsatt en vanlig naturtype på sørlige deler av Smøla. Den opptrer
likevel i mosaikk med myr, plantefelt, våtmarker og bart fjell, og store sammenhengende lyngheier er mangelvare. Artsmangfold og variasjonsbredden til
lyngheiene er noe mangelfullt kjent. Fremstad m.fl. (1991) viser til hele 8
forskjellige gradienter som lyngheiene varierer etter (bl.a. sør-nord, kystinnland, tørt-fuktig, næringsrikhet og hevd), og påpeker også at noen fullgod
typeinndeling mangler. Når det gjelder artsmangfoldet er mange grupper dårlig
kjent, f.eks. sopp. I Norge er det ikke gjort noen systematiske studier av sopp i
lyngheier. Generelt er få storsopp sterkt knyttet til lyngheier, selv om mange
kan forekomme der. Mange småsopper lever derimot på levende og døde
lyngplanter og andre plantearter i lyngheier, samt at noen danner mykorrhiza
med lyngarter.
Når det gjelder Smøla så trekker Fremstad m.fl. (1991) fram et område på
vestsida av Kuli, men det er grunn til anta at også lyngheier ellers på øya, samt
på andre øyer og halvøyer i området kan være interessante. Fremstad m.fl.
(1991) nevner i så måte heier innenfor Skjølberg med innslag av kalkkrevende
arter. Kanskje representerer kalkrike lyngheier spesielle plantesamfunn av stor
bevaringsverdi, i likhet f.eks. med kalkfuruskoger.
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Andre naturtyper
En viktig naturtype som ikke er omtalt i det foregående er våtmarksområdene
inne på fast-Smøla, med vassdrag og små vatn. Mange av disse har en del
botaniske og særlig ornitologiske kvaliteter. Nesten samtlige områder ligger
likevel utenfor vårt modellområde. Bare ett som det er kjent spesiell verdi for Fløtjønna ved Elvegarden - faller inn i vårt område.
Mangel på løsmasser er nok hovedårsaken til at naturverdiene knyttet til
havstrender ikke er særlig store på Smøla. Generelt vurderes de største verdiene
å være knyttet til beskyttede våger, mens de eksponere strendene er mindre
interessante (Holten m.fl. 1986b). De har omtalt to våger med lokal naturverdi
som faller inn under vårt undersøkelsesområde (hvorav en antagelig er mer eller
mindre ødelagt av vegbygging). I tillegg er det summarisk nevnt et par andre
lokaliteter undersøkt av andre, uten av det kommer fram opplysninger om at de
er særlig verdifulle. Det er likevel grunn til å påpeke at den uoversiktlige
topografien og mengden strandlinje, gjør at en ikke bør utelukke at det finnes
flere verdifulle havstrender i kommunen. Dette gjelder bl.a. for Kuli og Edøya
som ikke ble sjekket i felt under havstrandundersøkelsene (Holten m.fl. 1986b).
Mens mangelen på verdifulle havstrender kan virke noe overraskende, er det
vel kanskje like overraskende at Smøla faktisk har svært interessant og verdifull
skog. På tross av at kommunen har vært nesten totalt avskoget, finnes det likevel
en skogflekk på Kuli som er svært spesiell. Hovedårsaken er at denne
inneholder verdens nordligste forekomst av antatt viltvoksende eik (sommereik
- Quercus robur).
ARTSKOMMENTARER
Nedenfor er enkelte interessante planter, lav og sopp omtalt nærmere, med
kortfattet behandling av utbredelse, truethet og økologi.

Planter
Brudespore (Gymnadenia conopsea): Vi fant brudespore sparsomt på de
kalkrike engene og myrene på Elvegarden og Skjølberg. Når arten opptrer i
engsamfunn er det i godt hevdede enger som er lite gjødslet, og denne orkideen
er i likhet med kvitkurle trolig en meget god indikator på artsrike, biologisk
verdifulle kulturlandskap (Ekstam & Forshed 1992, Jordal & Gaarder 1995,
Olsson m.fl. 1995). Vi har tidligere gjort meget få funn av arten i kulturlandskapet i Møre og Romsdal, og den er nå her i all hovedsak tilbaketrengt til
rikmyrene. Også på myr begunstiges den av ekstensiv slått (Moen 1995).
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Kvitkurle (Leucorchis albida ssp. albida): På Smøla ble kvitkurle funnet
sparsomt på Elvegarden og Skjølberg. Kvitkurle har to raser, en låglandsform
(ssp. albida) bare kalt kvitkurle, og fjellkvitkurle (ssp. straminea) som vokser i
kalkrike fjellheier. Individene på Smøla er ikke rasebestemt. Enkelte betrakter
disse også som to adskilte arter. Mens fjellformen er ganske vanlig og ser ut til
å klare seg godt, er låglandsformen slått- og/eller beitebetinget og utryddelsestruet over det meste av Norden. Den er ømfintlig for gjødsling og jordbearbeiding (Olsson m.fl.1995), og trolig en av våre beste indikatorartene på
artsrike, biologisk verdifulle kulturlandskap. I Norge er den sårbar (DN 1992),
mens den både i Sverige og Danmark regnes for akutt truet (Aronsson m.fl.
1995, Hbjer 1995). I Møre og Romsdal er denne rasen kjent fra minst 11
lokaliteter på Sunnmøre (kilde: Botanisk museum i Oslo) og et ukjent antall
steder i Romsdal og på Nord-Møre. Alle funnene på Sunnmøre er over 25 år
gamle, og flere av disse forekomstene (de fleste?) kan være utgått nå. I Surnadal
ble den påvist på en lokalitet seinest på 1980-tallet, men en kontroll i 1995 viste
at voksestedet nå var lite egnet og kvitkurla er sannsynligvis borte derfra. En
annen lokalitet i Molde ble ødelagt av utbygging for et par år siden. Kvitkurla er
knyttet til det gamle kulturlandskapet, men den tåler dårlig intensivt beite
(Ingelbg m.fl. 1993). Sau kan lett beite selektivt på orkideer og andre urter
(Pehrson 1994) og dermed utrydde arten. Forsiktig beite av ungdyr er det
derimot mer sannsynlig at arten kan tåle.

Marinøkkel (Botrychium lunaria): Vi påviste arten i strandeng øst for
Kulihaugen. Vi har tidligere bare funnet arten på et fåtall beitemarker og
slåtteenger i midre og indre deler av fylket. Artens sjeldenhet på kysten og i
strandenger understrekes også av at Holten m.fl. (1986a) ikke fant den under
sine havstrandundersøkelser i Møre og Romsdal. Den regnes som en meget god
indikator på gamle, ugjødslede beitemarker og slåtteenger (Ekstam & Forshed
1992, Jordal & Gaarder 1995, Olsson 1995), og er sannsynligvis sterkt
hevdbetinget i låglandet (Ekstam m.fl. 1988, jfr. også f. eks. Moen 1995). Arten
regnes enda ikke for truet i Norge, men har gått sterkt tilbake i låglandet østpå i
nyere tid (Lid & Lid 1995). Hatten m.fl. (1995) fremhever arten som en av de
som trolig har gått sterkest tilbake etter at hevden opphørte på øyvær utenfor
Vega i Nordland.
Markfrytle (Luzula campestris): Vi registrerte arten i de strandnære engene
ved Kulihaugen, på begge sider av riksvegen på østsiden av øya. Arten er også
funnet på Kuli av S. Sivertsen (jfr. kryssliste av 3/7-90), og ser ut til å være
funnet tidligere på nordvestsiden av Fastsmøla (Fægri 1960). Selv om arten
regnes for nokså vanlig langs kysten nord til Høylandet i Nord-Trøndelag (Lid
& Lid 1994), så tyder Fægri (1960) sitt utbredelseskart på at den opptrer ganske
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spredt så langt mot nord. Når den i tillegg er knyttet til magre, nitrogenfattige
enger i god hevd (Ekstam & Forshed 1992), er det sannsynlig at den nå er
sjelden og i tilbakegang i Møre og Romsdal. Markfrytla forekommer mest på
kalkrik jord (Lid & Lid 1994).

Sylarve (Sagina subulata): Vi fant arten på de frodige, fuglegjødslede
graskledte knausene nord for ømklakkan på Kuli og vest for gardene på Jøa, til
dels i store mengder. Sylarva er et eksempel på en av de mange kystbundne
plantene som er sjeldne nord for Smøla. Andre slike er heiblåfjør, hinnebregne,
dvergsmyle, heistarr og heifrytle. Spesielt med funnene av sylarve er at den
ifølge litteraturen skal være ganske knyttet til bergknauser, stier og vegkanter
med grunt og delvis ustabilt jordsmonn (Fægri 1960, Lid & Lid 1994), mens vi
fant den i veletablert, nitrofil grasmark.
Lav

Kruseglye (Collema undulatum): Arten vokste på kalksteinsknausene
innenfor Skjølberg, sammen med enkelte andre glyer. Dette er i Norge
hovedsaklig en innlandsart/fjellart (Krog m.fl. 1994) og forekomsten på Smøla
er sannsynligvis en sørvestlig utpostlokalitet, i likhet med situasjonen for flere
fjellplanter. Mange glye-arter er knyttet til kalkrik jord og stein i låglandet
(Krog m.fl. 1994), og flere av disse er sjeldne og dels truet (Tønsberg m.fl. u.a.).
Med den flate topografien i kalksteinsområdene på Smøla, vil opplagt de
kalkkrevende lavsamfunnene her være truet av gjenvoksing.
Sopp
Calocybe obscurrissima: Vi fant arten på de grunnlendte grasmarkene nord
for Ørnklakkan på Kuli. Den ser ut til å være sjelden i det meste av NordEuropa, og dette er første funn i Norge (Jordal & Gaarder u.a.). Forekomsten var
også overraskende siden den andre steder stort sett er knyttet til skog. Den er
derfor ingen typisk grasmarkssopp. For nærmere omtale av funnet viser vi til
egen artikkel (Jordal & Gaarder i trykk).
Russelærvokssopp (Camarophyllus russocoriaceus): Vi har funnet arten
flere steder på Smøla. Den regnes for hensynskrevende i Norge (Bendiksen
m.fl. u.a.). Vi har hittil i Møre og Romsdal alltid funnet den nær sjøen, av og til
under øvre flo-mål. Den er tydelig kalkkrevende, og står enten over kalkrik
berggrunn eller på steder der det sannsynligvis er innslag av skjellsand.
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Figur 4. Gyllen vokssopp (Hygrocybe aurantiosplendens).
Vanligvis er det god forekomst av andre beitemarkssopp sammen med den, men
av og til finner vi den også på ganske artsfattige steder, som i noe gjengroende
beitemark. Det merkelige navnet russelærvokssopp, kommer av den kraftige
lukta, som ligner på lukta fra einer.

Melrødskivesopp (Entoloma prunuloides): Vi har funnet denne arten tre
steder på Smøla, på Elvegarden, ved Kulihaugen og nordvest for gardene på
Jøa. Dette utgjør nesten 1/3 av alle funn vi har gjort av arten i Midt-Norge (totalt
10 funn). Den er en sjelden og truet art og regnes for hensynskrevende i Norge
(Bendiksen m.fl. u.a.) og Sverige (Aronsson m.fl. 1995) og sårbar i Danmark
(Vesterholt & Knudsen 1990). Den forekommer hovedsaklig på kalkrik jord.
Gyllen vokssopp (Hygrocybe aurantiosplendens) (Fig. 4): Vi har funnet
arten både like nordvest for gardene på Jøa og på Havreøya. Funnet på Jøa var
det første i Norge, og den er bare kjent fra ett sted utenfor Smøla. Den er generelt
megei sjelden i Europa, og er oppført som direkte truet eller sårbar i de fleste
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land der den er påvist (Jordal & Gaarder u.a.). Trolig er det bare mulig å finne
denne vokssoppen i ugjødslede naturenger/naturbeitemarker, og vi har valgt å
gi den topp indikatorverdi for disse naturtypene (8 poeng). For øvrig viser vi til
egen artikkel som gir en detaljert omtale av våre funn og artens øvrige
forekomst (Jordal & Gaarder u.a.).
Rødskivevokssopp (Hygrocybe quieta): Vi har funnet arten spredt på
sørsiden av Smøla. Den regnes for hensynskrevende i Norge (Bendiksen m.fl.
u.a.), og Smøla er hittil nordligste kjente voksested (Jordal & Gaarder 1993). Vi
har i Møre og Romsdal og nærliggende fylket funnet arten på 25 lokaliteter, og
nesten alltid på steder med mange andre beitemarkssopp. Den ser derfor ut til å
være en god indikator på ugjødslede naturenger/naturbeitemarker. Forekomst
og økologi er nærmere beskrevet av Sivertsen m.fl. (1994), der også flere av
funnene på Smøla er omtalt.
Rød honningvokssopp (Hygrocybe splendidissima): Arten vokser til dels
tallrikt flere steder på Kuli, og vi har i tillegg funnet den på Furøya og Glassøya.
Den regnes for sårbar i Norge, og de fleste funnene er gjort i magre kystgrasheier i Møre og Romsdal (Bendiksen m.fl. u.a.). Den er en internasjonalt sett
sjelden og truet art, og er f.eks. i Sverige regnet for sårbar (Aronsson m.fl. 1995)
og i Danmark for direkte truet (Vesterholt & Knudsen 1990). Den virker som en
meget god indikatorart på gamle ugjødslede kystgrasheier, og vi har nesten bare
funnet den på steder med god forekomst av mange andre beitemarkssopp. For
nærmere omtale av arten og funnene på Smøla viser vi til Bendiksen m.fl. u.a.,
Jordal & Gaarder u.a., Sivertsen m.fl. (1994). Forekomstene på Smøla er de
hittil rikeste vi har sett av arten.
Gul slimvokssopp (Hygrocybe vitellina): Denne arten har vi funnet på
Arnøya, Svinøya og nordvest for gardene på Jøa. Det er tydeligvis en sjelden
art, og vi har bare funnet den ca 10 steder på kysten av Møre og Romsdal, i
mager ofte heipreget grasmark (Sivertsen m.fl. 1994, Jordal & Gaarder u.a.).
Den regnes for sårbar i Norge (Bendiksen m.fl. u.a.), og er i likhet med
vokssoppene ovenfor en god indikator på gammel ugjødslet beitemark.
Grå narremusserong (Porpoloma metapodium): Arten ble funnet på
Rønningan på Kuli i 1992 (Jordal & Sivertsen 1992). Arten regnes for sårbar i
Norge (Bendiksen m.fl. u.a.). Den er sjelden i hele Europa og status som truet
eller sårbar i de fleste land der den er påvist. Norge har et internasjonalt ansvar
for å bevare arten (Sivertsen m.fl. 1994). Den vokser bare i grasmark, og vi har
alltid funnet den sammen med et stort antall andre beitemarkssopp i gamle,
ugjødslede beitemarker. (Fig. 5.)
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Figur 5. Grå narremusserong er en av de sjeldne beitemarkssoppene.
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Et fenomen som kan minne en del om seterdrift er fôr- og beite-utnyttelsen av
holmer og skjær i de ytre kyststrøk på Nordmøre. Fiskerbøndene som bodde på
øygardene i de ytre kyststrøkene utnyttet de omkringliggende holmene og
skjæra til flere formål, bl.a. beite for husdyra sine. Karakteristiske eksempler på
dette finner vi blant flere andre på Hallarøy, Rotvær, Kråkvær, Solvær,
Lyngvær, Sandvær og Blåsvær på Sørvest-Smøla. Fenomenet er også kjent
andre steder langs hele Nordmørskysten der der fantes fruktbare øyer.
Vi skal hovedsakelig ta utgangspunkt i forholdene på noen av Sør-Smølas
øygarder. Sør- og Vest-Smøla består av mange øyer, holmer og skjær. På noen
av disse er det fiskevær, og på andre er det små fiskergårder. Områdene er i
fokus blant annet fordi Fylkeskonservatoren i Møre og Romsdal i 1995 utpekte
Sør-Smøla til «Årets kulturmiljø 1995» i samband med kulturminnedagen
1995. Fylkeskonservatoren gav samme år ut en rapport kalt «Kulturminneregistrering på Sør-Smøla». Miljøvernavdelinga i fylket har laget en forvaltningsplan for Sør-Smøla som er nærmere omtalt i en annen artikkel i denne årboka.
Materialet til denne artikkelen er imidlertid ikke samlet inn i forbindelse med
ovennevnte planer, men som et ledd i et prosjekt om seterdrifta på Nordmøre
ved Nordmøre Museum i Kristiansund. Materialet består blant annet av intervjuer, fotografier, arkivmateriale samt egne befaringsobservasjoner.
Vi vet ikke sikkert når de første fiskerbøndene bosatte seg i den ytterste
øygarden. Det vi vet er at de større fiskeværene Odden, Brattvær og Veien
(Veidholmen) var bebodd fra 1400-tallet. Mot slutten av middelalderen ble
fisket mer attraktivt, og folk søkte ut til fiskeværa. Sikre kilder om bosetning på
flere av de mindre fiskeværa/gardsbruka finnes fra 1600-tallet. Det finnes bl.a.
opplysninger om Tranøya, Flisværet, Lyngværet, Sandværet, Hallarøya, Hestøya, Ellevsøya, Arnøya, Sol været og Blåsværet fra 1600-tallet. (Oppi: Fylkeskonservatorens rapport 1995).
Fra midten av 1700-tallet fikk den såkalte værtvangen etter hvert innpass på
Nordmøre. Fiskeværene, som tidligere hadde vært kongens almenning, ble
kjøpt opp av velstående kjøpmenn i bl.a. Kristiansund. Allerede i 1737 ble Grip
fiskevær kjøpt av kjøpmann John Ramsay i Kristiansund. For Smøla sin del,
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Kart over Smøla og omkringliggende Øyer.
omfattet værtvangen på 1800-tallet ca. 25 % av fiskerbefolkningen. Værtvangen innebar at fiskerne fikk byksle hus på fiskeværet mot at væreieren
hadde førsterett til all råfisk i sitt fiskemottak. Væreieren hadde som regel
handelsmonopol på været, og dermed kom mange fiskere i gjeld til væreieren.
Værtvangen økte utover 1800-tallet og opphørte ikke før tida omkring
århundreskiftet. Oppsitterne ble da selveiere. Fra 1930-tallet skjedde det imidlertid strukturelle endringer i fiskeriene som etter hvert førte til avfolkning av
fiskeværa.
Flere øygarder som lå under fiskeværa var underlagt værtvang, men
kontrollen var ikke fullstendig. De fiskerne som bodde og bygslet på fiskeværet
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hadde mindre frihet enn folk på øyene. Når det gjaldt levering av skrei, var de
underlagt leveringsbetingelser. Med hensyn til øvrige fiskesorter, stod de flere
steder fritt til å levere der de ville. Noen av øyene ble også tidlig kjøpt fri, eller
lå under andre Smøla-gårder. Mange slike fiskergarder kan se tilbake på en 2300 år gammel historie.
I rapporten fra fylkeskonservatoren (1995) fastslåes det:
«På Øyane sørfor Smøla levde det i 1865 172 personar fordelt på 37 hushald.
Dei avla ei halv tØnne korn og cirka ei halv tØnne potet pr. hushald. Dei hadde
og I ku, 3-4 sauer og halvdelen av dei hadde ein gris. Dette var ikkje eit
jordbruk ein kunne fø seg og sin familie med, men det var eit suplement til fisket.
Dette har også vore med på å skape det kulturlandskapet vi ser den dag i dag.
Beiting på holmane og slått var ein viktig del av det å skaffe nok næring til alle
husdyra. Sjølv om vintrane er milde på Smøla, og dyra kan opphalde seg ute det
meste av året, må alle holmar utnyttast for å ikkje overbeite».
Når det gjelder forholdene innenfor hver enkelt gard, finner vi nøye regulerte
system som vedrørte bruken av holmer og skjær.
Mange av øyene var inndelt alt etter hva slags dyr som skulle gå der. Navn
som «Værholmen», «Sauholmen», «Hestøya», «Kjeøya» osv. forteller om
dette. På noen øyer var det fjøs, slik at kyra kunne mjølkes inne og/eller stå inne
om natta.
Denne formen for utnyttelse av frodige øyer ble oppfattet som en «herlighet»
til garden. Fra gammelt avvar det vanlig at sauene gikk ute hele vinteren på slike
øyer og holmer. Mjølkekyra fikk være i hus om vinteren. Kyrne fikk tilleggsffir
om nødvendig. Heramb (1811) forteller om «Udgangs Faar» på Sunnmøre, i
Romsdal og på Nordmøre. Særlig mange var det på Smøla og på øyene der
omkring. Om vinteren fikk de litt høy og halm 1-2 ganger om dagen.
Vi skal nedenfor se nærmere på temaene beiteforhold, mjølking, andre husdyr og høy og annet tilleggsffir. Til slutt skal vi diskutere litt om seter-begrepet
kan brukes i denne sammenhengen. Flere områder vil bli omtalt, men et av
studieområdene er garden Rotværet på Sør-Smøla.
Rotværet ligger langt sør i Sør-Smølas øylandskap. Fra gammelt av var
Rotværet plass under fiskeværet Odden, som er kjent i skriftlige kilder fra 1432.
Den første kjente husmannen bodde på Rotværet i 1626. Garden består av
mange holmer og skjær. Bare noen av disse er store nok til å bo på og utnyttes
av folk og fe. Næringsgrunnlaget har til alle tider vært fisket med geitbåt i de
nære havstrøk. Om vinteren dro en gjerne noe lenger på skreifiske i havet vest
for Lyngværet og Hallarøya. (Griphølen). De dro Hillbårleia, me for m utover.
Men en viktig del av næringsgrunnlaget har også kommet fra de to kyrne, de
10-15 sauene, grisen og hønene. I 1723 ble det bestod husdyrholdet av 2 kyr og
5 sauer. I 1875 hadde de fortsatt 2 kyr, men hadde utvidet til 20 sauer, noen
høner og en gris. På Lyngværet sådde de i 1823 1/2 tønne korn som gav 2 tønner
avling.
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Rotværet og de omkringliggende Øyene.
Flere av holmene og skjæra på Rotværet ble utnyttet til beite og f6rhøst. Fra
1920 og utover bodde en familie med 8 barn her. Disse vokste opp her ute i
havgapet.
KYRNES BEITEFORHOLD, MJØLKING
Om våren, oftest i mai, ble kyrne satt på beiteøyene. Når tida var inne, og
graset høyt nok, tok fiskerbonden båten og rodde i forvegen. Oftest var det nok
å jage kyrne ned til båtstøa. De eldre kyrne forstod at de skulle til øyene. De la
på svøm av seg selv, og de yngre fulgte etter. De eldste kyrne visste alltid hvor
de skulle, så transporten var ikke noe problem.
De største og mest fruktbare øyene som lå nær hovedøya, ble gjerne brukt til
å ha kyrne på i sommerhalvåret. Mange av disse øygardene hadde bare 2-3 kyr.
Så langt ut som på fiskeværet Grip fortelles det:
«Melkespørsmålet var virkelig et problem der i gamle dager. Riktignok
hadde værbestyreren adgang til å holde to kyr. Stedet er omtrent uten vegetasjon, så vinterforet måtte skaffes fra Inngripan (en holme midtveis til
Kristiansund). Sommerforinga til kyrne hadde de på GrØningen, en grasholme
like ved været. Når tausa til værbestyreren skulle avsted å melke, måtte hun,
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Kart over Grip og GrØningen.
sjølv i noenlunde rolig vær, alltid ha med en eller to håndfaste karer. Jenta sjølv
måtte sitte å tviholde spannet mens karene rodde, da de satt som i gyngestol.
Når alle karene var på fiske, var vi unger med etter tur og holdt spannet. Vi fikk
silddråpe for umaken når vi kom til lands. Melka fra disse kyrne var ofte den
rene livberging, men den rakk ikke til kaffefløte, så vi drakk ofte kaffen svart på
Grip». (AasbØ 1951).
Det var viktig å ha kyrne på øyene for å beskytte slått og avling på hovedøya.
Det fortelles at når slåtten begynte, og vinddraget stod mot en av øyene som
kyrne var på, måtte de binde kyrne fast på øyene. (Bandku). Hvis ikke, ville de
fort svømme hjem igjen når de luktet det nyslåtte høyet.
Fra Rotværet kunne de se alle 4 øyene som kyrne beitet på. De så kyrne hele
tida. De kunne være i mange dager på ei øy. Særlig var de det når været var kaldt
eller ustabilt. Kyrne åt aldri «snautt» på ei øy. Kyrne svømte sjøl mellom øyene,
selv om det sjelden var mangel på gras. Men grunnen til at denne flyttinga særlig
foregikk i fint, varmt, vær, kan muligens være en kombinasjon av insektplage
og at graset alltid synes grønnere på den andre sida. Kyrne visste alltid hvor de
skulle.
«Ja, det visste dem. Det va no småe holma så låg inn i myllo, dem (kyrne) tok
se ei tygge når dem for over, det va so mykje gress der oppå, altså, men dem gikk
aller der opp å åt reint, dem for berre over der». (OR 1994)
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Kart over Rotværet med tilhørende Øyer. Pilene viser kyrnes svømmerute
mellom beiteøyene. Oppl. er ved Oskar Rotvær, Kristiansund. (1997).
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På Sandværet, Joøya og Arnøya var det lignende forhold med at kyrne
svømte sjøl. Var det for langt mellom øyene, kunne de fraktes i båt.
Til Rotværet hørte øyene Heimerøya (Heimer Torvøya), Hopøya, Måsøya og
Torvøya (Nør Torvøya). Mellom disse øyene svømte kyrne selv. De passerte
også Rørskjæret på veg til Hopøya. På Rørskjæret oppholdt de seg aldri mer enn
3-4 timer. Ruta var helt fast, og er inntegnet på kartet nedenfor.
Når kyrne gikk over Rørskjæret (jfr. kartet ovenfor) fikk mjølka en spesiell
smak. Grunnen til dette var at det vokste en plante som ble kalt for «rør» her. Det
var noen «stilker» med hul stamme. Den vokste i bergkløfter. Mest trolig dreier
det seg om såkalte «strandrør» (Phalaris arundinacea), som finnes her ute.
(Oppi. ved Geir Gaarder, Miljøfaglig Utredning, Tingvoll). Når kyrne åt denne
planten, fikk mjølka en stram smak. Men smaken varte bare ca. ett døgn. Når en
mjølka om kvelden merka en smaken, men den var borte om morgenen igjen.
Mjølkinga forgikk på den måten at kvinnfolka rodde to
ganger om dagen over til disse øyene og mjølket kyrne i
ganske små spann (to-tre liter). Mjølkinga foregikk tidlig om
morgenen kl. 7-8 og om kvelden ca. kl. 18. Mjølka ble brakt
tilbake til garden og tilberedt der. På Rotværet hadde de en
handseparator til å separere mjølka med. Mjølka ble brukt i
husholdningen, som et viktig kosttilskudd.
På Hallarøya rodde de til og fra Buøya to ganger per dag om
sommeren. Det var væreieren som eide kyrne, og tausa måtte
mjølke kyrne. Av og til når det var sterk vind, måtte hun ha
medhjelpere til å ro båten, slik at spannet med mjølk kom trygt
over til Hallarøya igjen. Hos væreieren ble rømmen kinna til
smør, og en del av mjølka ble solgt til fiskerbefolkningen på
øya.
Kyrne gikk på Buøya noen uker, for så å bli flyttet til andre
øyer, hvor de gikk et visst antall uker.
Fra Buarnøya ved Arnøy fortelles det:
«Å når æ va på Arnøya, å tile - om sommaran - då kyrn va
borti Øya som vi sie - da rodd æ over å mælka dem - før da låg
Strandrør dem på sletta tett attme der. Å visst æ kom sænar på da'n så
Phalåris
mått æ farra heile øya før å få ti dæm. Klokka 6 om morrånan
arundinåcea.
rodd æ over å mælka dem- å det va så fint eit ver - då va det så
fint å varra» (BA 1996).
«Ja, før dem va so nøye på det, at viss en ikkje kom i rett ti, så gikk dem sin vei
igjen. Dem venta liksom ikkje no særle lenge» (KA 1996)
Denne formen for beiting var vanlig ved alle gardene i området. Lignende
forhold var det på Buarnøya ved Arnøya, på Litj- Solværet til Solværet, Joøya,
Sandværet, Lyngværet og Buøya ved Hallarøya. På alle disse øyene var det
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Edith Rotvær med kyrne på Heimøya, ca. 1958.
Foto i privat eie, Oskar Rotvær.
værhardt, men gode havneforhold. Det var aldri så dårlig vær om sommeren at
en ikke kom seg over til øyene for å få mjølka kyrne. Om vinteren derimot,
kunne været være så hardt at det gikk to-tre uker før en kom seg til handelsstedet. For Rotværet sin del var dette Hallarøya.
På noen øyer var det bygd fjøs til kyrne. Fjøset på Buarnøya ved Arnøya ble
bare brukt når en skulle mjølke kyrne. Ellers lå de ute om natta. Etter at dette
fjøset blåste ned i en orkan, ble det ikke bygd opp igjen. På Buøya til Hallerøy,
på Spilvalen og på Litj-Solværet var det også oppbygd fjøs.
Hallarøya var det største fiskeværet på SN-Smøla. Væreieren drev litt
gardsbruk ved siden av handel og fiskemottak.
På Buøya, ei øy ca. 1 km fra Hallarøya, gikk det om sommeren 3-4 mjølkekyr. Disse beitet her hele sommeren. På Buøya var det fjøs som kyrne var i om
natta. Om sommeren rodde budeia til øya i 7-tida om morgenen. Ca. kl. 9
returnerte hun med mjølka, som ble samlet og tilberedt i væreierens heim. Om
kvelden måtte kyrne mjølkes igjen. Mjølka ble separert, og det ble kinna smør.
Folket på øya kunne kjøpe mjølk hos væreieren.
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Sommerfjøs på Spilvalen. Reg. nr. 006-063.
(Foto: Kulturminneregistrering på Sør-Smøla, Rapport 1995).
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ANDRE HUSDYR
Sauehold var svært vanlig i tillegg til storfeet. Ulla ble klippet og levert på
handelsbua. Ulla ble ikke klippet før ved St. Hanstider. Sauene gikk ute
mesteparten av året, i milde vintre hele året. På Rotværet ble sauene tatt heim fra
øyene ca. 1 måned før jul, og beitet så videre her. En kunne ikke basere seg på å
måtte ro til og fra øyene i vinterstormene.
Ulla ble beholdt på så lenge været krevde det. Noe ble byttet i bomullsgarn,
og noe ble spunnet til ullgarn. I stua stod det som oftest en vevstol, som det ble
vevt tøy på. Kontanter var det alltid smått med. På øyene var det en stor grad av
selvforsyning. På Rotværet brukte fiskerne heimestrikka ullundertøy.
Sauene ble satt i land på egne «sauøyer». Sauene var mer «småspist» enn
kyrne, slik at de ble plassert på mindre øyer der det var mindre gras. På 1920-30tallet hadde Rotværet mellom 10-20 sauer og noen værlam.
Nordvest for Rotværet er det ei gruppe med skjær som kalles for Sandskjæra.
På disse skjæra gikk sauene og beitet hele sommeren til langt utover høsten.
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;teskjær

Søndre Gleskjær

Kart over Sandskjæra («sauskjær»).
Mange av skjæra var små, slik at sauene måtte flyttes til stadighet på grunn av
gras- mangel. Mangel på vatn var sjelden noe problem, og selv i tørre somre var
det av og til et tordenvær som fylte opp sprekker og vatnpytter.
Når sauene skulle flyttes, måtte en ro med båt til skjæret, hente sauene og
frakte dem til neste skjær. Sauene ble flytta på båt fra øy til øy ca. en gang i uka.
37

Denne og neste side: Fotos av sau i båt. SkjØlberg.
Foto i privat eie, Snefrid Bach, Kristiansund.
Fjorslamma var så ville at det var vanskelig å få dem i båten. Derfor gikk de på
det største skjæret (Stor-Sandskjæret). På den måten slapp en å flytte dem. Her
kunne de gå hele sommeren. De andre sauene ble flyttet fra skjær til skjær. Det
vanlige var å ha to-tre «lamsauer» (sauer med lam) gående på hvert skjær. De
var vant med det. Sauene svømte ikke mellom øyene. Eldre og yngre sauer ble
alltid fraktet sammen. De eldre sauene gjorde de yngre trygge, slik at det ikke
ble uro i båten. Det måtte være tre-fire personer når en skulle frakte sauene
mellom holmene. Denne flyttinga kan høres komplisert ut, men Rotvær forteller
at «va so vant me det, vet du, så det va no greitt, ja».
Navnet Svolten kom av at det var lite gras her. Men sauebeite var det også
her.
Gleskjær og Gleå kommer av «glede», og hadde fått navnet sitt fordi det var
de første skjæra en ser av Rotværeiendommen når «en kjem opp tå havet».
Heramb (1811) forteller om saueholdet på Smøla:
«Øen Smolen, og de underliggende mindre UdØer, som Indvejen til Hopens
Sogn, alt under EdØe Præstegield, er de eeneste bekiendte Stæder i Fogderiet,
hvor Gieldvædere (gjeldvær) og nogle gamle, saa kaldte Hoved-Faar for de
Øvrige, gaar ude hele Vinteren, og ganske føde dem selv, dog er det ikke
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Tilfældet alle Stæder paa den store Øe Smolen der er 7 Mile i Omkreds, som har
saadanne smaa UdØer, men unægtelig at her kunne være mange Øer som var
skikkede til dette nyttige brug. Her er ogsaa en Deel som udlader sine Faar midt
om Dagen omkring for at sanke sin Føde, af Lyng og Tang naar Vejret og Sneen
ikke synet at hindre, SØevand drikke de tillige meget gierne. Da nu alt dette
nyttige ikke overlades til Faaret, men til Bonden, kommer det ikke stort i
Betraktning, omendskiØnt Faarene mangfoldige Stæder kunne hele Vinteren
igiennem næsten føde dem selv, blot til visse Tider noget Tillægsfoder naar det
behøvedes, det er derfor ikke sØnderlig kommen i brug, men enhver vedbliver i
den gamle Slændrian, saaledes som Faer og Farfader har gjort, saaledes hørte
ieg, det maatte være.»
Nærmest som husdyr å regne var ea, eller ærfuglen. Ærfuglen ville være der
det var folk, og på Rotværet bodde ea i nærheten av naust og hus. Det var viktig
å verne ea i hekketida, og det ble bygd enkle hus til den av trefjøler. Så ble det
lagt torv over. Ea hadde altså faste boliger, og ofte la de seg til under et naust el.l.
På Rotværet hadde de et slikt gammelt naust der ea lå. Duna ble forsiktig samlet
og renset. I løpet av ett år hadde de vanligvis dun nok til ei dundyne. Det var en
kg dun. Dynene brukte de selv. Noen plasser, der de hadde mye dun, ble den
også solgt.
Det var mange trusler mot ea. Husene beskyttet ea mot rovfugl. Den kunne
være ganske aggressiv mot angripere. Kattene ble holdt inne i hekketida. Kråka
og tyvjo (kjev) tok egg fra ea. Stormåsen (svartbaken) tok ungene når de kom ut.
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Et skjær heter Oterstolen. Det var mye oter på øyene. Spesielt mye oter var
det på Heimerøya, og ved det lille sundet som ble kalt for Kråkræva. (jfr. kartet
ovenfor).
Når en dreiv torskeruser fikk en skarv i rusene. Disse ble brukt til mat.
Laksenot fantes ved Flatskjæret. Laksefisket var en viktig tilleggsnæring.
VATN, GJØDSEL
Det var sjelden kildevatn på holmer og skjær. Vatnet ble av og til samlet i
sisterne (regnvatn). For dyra som beitet på de mindre holmene var dette
vanligvis ikke noe problem. Kyrne gikk alltid på de største holmene, og der var
det vanligvis myrpytter eller regnpytter. På øyene der garden lå, ble det samlet
vatn i sisterner og fra vatnpytter. Sauene gikk på de minste holmene. De var
nøysomme, os kunne greie seg lenge på doggen i graset. Ellers var det nesten
alltid regnpytter slik at de kunne drikke av dem.
Graset på skjæra var frodig. Småmåsen (singsmåsen) gjødslet godt på øyene.
Her ble det gjødslet godt med ternegjødsel og gjødsel fra dyra.
Fra Fossheim på Tustna forteller Kristian Høvik (NEG 3309, 1946-48):
«Heimemarka vart gjødsla med tang- og tareoske, fiskeavfall og sild, ogsaa
naar sildfisket slog til. Men det var lite gangn i aa breie dette paa marka, for fugl
og udyr (ræv og kattar og fugl) vil i en fart sluke det. Derfor maatte dei, naar det
galt store mengder legge det ned i jordhauga (kompost). Tang og oske spredde
dei paa vollen.»

HØY OG ANNET TILLEGGSFOR
På Rotværet ble det onnet på Heimerøya og på selve Rotværet. Høyet kunne
fø ca. ei ku.
Det fôret en ikke greidde å skaffe seg på øyene ble innkjøpt som høyballer fra
garder på Fast-Smøla.
På Hallarøya foregikk slåtten i juli/august. Det ble slått en gang pr. år på
slåtteøyene. Høyet ble slått med ljå og bredd utover til tørk. Om kvelden ble det
hatt i «setå» (såter). Når høyet var tørt, ble det brakt med båt tilbake til
Hallarøya.
I vårknipa spedde en på med tang og tare. Ca. 20% av fôret på Rotværet
bestod av tang og tare. Spesielt var kutaren viktig. Den ble tatt fra båt med sigd
før mai. Den ble blanda med mjøl (mjølsup) og gammelt brød. Dette fôret likte
kyrne.
Sauene som gikk ute langt utover vinteren, åt «sautang» i fjøra. Den var gul

40

og vokste på berga i små klaser. Når det var snø, og sjøen «fall ned» (fjøre) så
strauk de nedi fjæra av seg selv og åt taren på berga. Det var saltsmak også. Det
likte de.
Røsslyng kunne også bli gitt som tilleggsf6r. Den ble slått med ljå - og tørket.
Røsslyngen ble gitt sammen med høyet.
Kutaren var også viktig til husdyrffir:
Fra Heramb (1811) finnes følgende opplysninger fra Christiansund, Tingvold
og Aure:
«Ligeledes, og forØvrigt samles ved Søekanten Blad = Tarre (Fucus
haccherinus) den tørres om Sommeren paa Birgene, bringes i H uus i de saa
kaldte Sjaaer, som ere luftige, og denne ædes med Begiærlighed man koger
Tang eller Tarre i Fisk vandsuppe, og derpaa undertiden Fisk og Sildbeen,
ogsaa Kartoffer ved Havet Tarre, den første nærerige væxt i Foraaret at
gribe til, som hentes i mangfoldige Baadsladninger ofte i Livsfare.»
Fra Fossheim på Tustna forteller K. Høvik (1946):
«Kutaren (annen tare brukes ikke) er en tareart som vokser paa et par meters
dyp, ikke stort dypere og heller ikke stort grundere. Den begynner aa vokse i
februar, stanser veksten i slutten av mai. I næste maaned falmer og forsvinner
den. I gamle dager var den et meget viktig hjelpefår. Den trives på berg og
steiner der det er sterk tungbaare og strøm, helst ute i havskjærene. Naar
vaaraanna var over, reiste folk utover til fiskeværene etter tare og for en rimelig
godtgjørelse fikk de laste baatene sine.
Taren vokser paa berg og steiner og med taresigden, en vanlig aakersigd,
forsynt med et 2 m langt skaft skjeres den løs fra bunden og flyter opp, føres saa
heim paa baaten. Den kan brukes raa, bare en slaar en bøtte kokhedt vatn paa
den. Den blir da grøn som nyslaatt græs, og kua tar den med litt mel paa, men
naar den blir vant til den, tar den den uten «paalegg», men vanlig tørkes den
paa berg og lagres i løa til næste vinter. Baade ku og sau eter den, men den maa
hakkes smaa til sauen, for den liker ikke disse meterlange bladene.
Taren reknes for aa være et utmerket hjelpefår, bedre enn tang. Etter som
jordbruket kom opp, er tarefangsten gaat av bruk, saa no er det bare enkelte
smaabrukere som driver med den.»

SETER ELLER UTMARKSRESSURS?
På Smøla var det på 1600 og 1700-tallet flere setre. Dette gjelder for gårdene
på Fast-Smøla. Stedsnavnundersøkelsen for Møre og Romsdal har avdekket
omkring 18 stedsnavn med seter eller støl på Smøla. Det er en registrert seter i
«Seterdalen», hvor det fortsatt er ruiner etter seterhus. Setrene har alltid tilknytning til en eller flere gårder, og de har stort sett ligget i gå-avstand fra
gården.
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Er så den ovenfor beskrevne utnyttelsen av holmer og skjær en form for
mjølkeseterbruk? Reinton beskrivelse av mjølkeseterbruk i «Sæterbruket i
Noreg» kan tyde på det. På den andre siden oppfatter ikke bøndene selv dette
som seterbruk, og det er heller ikke forbundet seternavn med disse øyene.
Trolig er både seter og støl-begrepene like gamle som gard-begrepet, og setra
var opprinnelig nært knyttet til de eldste gardene som ble ryddet. De eldste
gardene har i de fleste tilfeller seter eller støl med tilhørende rettigheter. Når en
gard ble ryddet, ble også mulighetene for seter vurdert.
Mange av øygardene på Sør-Smøla ble anlagt i forbindelse med utnyttelse av
fiskefeltene på 1500- og 1600-tallet. Februket var bare en sekundær næring, og
gardene skilte seg derfor ut fra gardene inne på fastlandet og garder med jord.
En må heller forklare de omtalte fenomen i tråd med folks egen oppfatning.
Dette forhindrer imidlertid ikke at en kan analysere øy-beite og øy-slått
samtidig som en også studerer seterbruket i omkringliggende områder. En
stedsnavnundersøkelse vil trolig bringe oss noe nærmere mot å kartlegge omfanget av seterdrifta i øylandskapet. En rask gjennomgang av stedsnavnsundersøkelsen for Smøla (ferdig 1992) gjorde at vi fant 18 navn med støl eller
seter i seg. De aller fleste av disse navnene var å finne på Fast-Smøla, nær
knyttet til jordbruksgarder.
Det viser seg at i de tilfellene der det har vært bygd «sjol» eller seterbu på
stedet - har folk ofte brukt benevnelsen støl eller seter. Et fenomen som er svært
vanlig er imidlertid sommerfjøs. Disse fjøsene lå ganske nær garden, noen
ganger like utenfor gjerdet. Av og til finner vi seter/stølbenevningen knyttet til
disse sommerfjøsene.
Mjølkeseterbruket er av Reinton definert som setre der mjølka ble fraktet
heim til garden hver dag og tilberedt der. (Reinton 1955). Setrene omfattet alt
fra mjølkeplasser, kuøyer og steder der kyrne gikk på beite hele sommeren.
Bruker en derimot Reintons benevnelse mjølkeseterbruk om denne driftsformen, vil muligens seterbegrepet være forsvarlig allikevel. En må da være
klar over at en benytter et konstruert begrep om denne driftsformen.
Jeg har valgt å legge vekt på fiskerbondens egen oppfatning av fenomenet.
Fenomenet kan ikke omsluttes av det tradisjonelle seterbegrepet - (gard-seter),
men må defineres som en egen driftsform. Ressursutnyttelsen på øyene har
oppstått som et resultat av de spesielle naturgeografiske forholdene som fantes
i Sør-Smølas øylandskap. Fisket var primærnæringa, men alle brukelige
naturressurser ble utnyttet, slik at en fikk en sammensatt økonomi der en hadde
flere bein å stå på. Det var viktig på steder der fisket innimellom kunne slå feil,
og en måtte overleve av andre inntektskilder.

Rotværet med utsikt over Heimerøya. Foto: Marit H. Mehlum 1996.
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SMØLA MUSEUM
AV IVAR ASPAAS

Informanter:
Betsy Arnøy, f. 1908. Smøla
Knut Arnøy, f. 1937. Smøla
Snefrid Bach, f. 1926, Kristiansund
Gaarder, Geir, Miljøfaglig Utredning, Tingvoll
Rotvær, Oskar, f. 1919, Kristiansund
Meinhardt Skarpnes, f. 1906, d. 1996, Kristiansund

Smøla Museum starta sin virksomhet 5. mai 1980, etter at Smøla kulturstyre
hadde fått tilbud om å overta en del innbo/interiør fra et gammelt
kombinasjonsbruk — jordbruk og fiske på Jøa.
For å plassere disse verdiene, leide Smøla Museum husa på Jøa av de nye
eierne, slik at tinga fikk stå der de hørte hjemme. Virksomheten ble etter hvert
utvida — og store planer for framtida ble lagt.
ROSVOLL PRESTEGÅRD
Rosvoll Prestegård fra 1881 er tenkt som kommunens kultursenter. Her er

Rosvoll prestegård fra 1881. Foto: Kurt Sivertsen.
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Annfrid og Alf Orholm i Krambua på Rosvoll. Foto: Kurt Sivertsen.
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fem bygninger tatt hånd om av museet. I tillegg er her ei stor fjøsbygning som
kan bli museets eiendom.
I prestegårdens hovedhus — første etasje — finner en ei Krambu, samt to
store stuer og kjøkken som kan leies ut til møter, fester og andre aktiviteter. Her
finnes også WC. I andre etasje er kommet på plass en ornitologisk avdeling med
utstoppa fugler, dyr og fisker fra Smølafaunaen. Avdelinga blir etter hvert
utvida. Videre i denne etasjen er her en telefonstasjon kombinert med
postkontor. Likeså en fotoutstilling «Smøla gjennom tidene», med bilder fra
gamle fiskevær m.m.
I stabburets første etasje er utstyr for kornbehandling. I andre etasje er det
forsynfabrikk/repslagerutstyr m.m.
I naustet finnes en stor geitbåt og en åfjording.
Stiftelsen «Fru Guri av Edøy» har brukt det minste av husa til lagring av
utstyr.

RAGNES SKOLE
Ragnes skole, Innsmøla, ble restaurert i 1993. Her er pulter, kart, plansjer
m.m. slik det var i ei gammel skolestue.

Ivar Aspaas ved veggklokka i Sandahuset. Foto: Kurt Sivertsen.
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ET GLIMT INN I
«EGIL ULLSERKS RIKE» FREIGÅRDEN I FORHISTORISK
TID OG TIDLIG MIDDELALDER
AV BJØRN RINGSTAD

INNLEDNING

Sandahuset. Stabburet til høyre. Foto: Kurt Sivertsen.

SANDEN
Eiendommen «Sanden» på Veidholmen består av fem bygninger fra 1700tallet. Den har tilhørt Eckhoff-familien fra 1794 fram til 1984 da museet kjøpte
eiendommen av arvingene.
Anders og Berndine Eckhoff — gift 1875 — hadde ni barn, hvorav seks
emigrerte til Amerika.
Den yngste i barneflokken, Astrid, ble født 01.11. 1897. Hun levde de siste
åra alene i Sanden. Hun døde i 1983. I dag står alt i huset slik Astrid hadde det
mens hun levde.
Smøla museum eies av Smøla kommune og drives av et eget styre bestående
av fem personer. Fra 1.1. 1996 har styret hatt følgende sammensetning: Ivar
Aspaas, Per Ellevsøy, Peggy Kruse, Per Gjevik og Asbjørn Rødahl.
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På sørspissen av Frei-øya ligger gårdene Øvre og Nedre Frei med det kjente
slagstedet Rastarkalv. Det var her Håkon den gode og Eiriksønnene ifølge
Snorres kongesaga støtte sammen i år 955 i kamp om kongsmakten i Norge.
Den lokale «høvdingen» Egil Ullserk var på parti med kongen og såg det som
en ære å få dø i kamp for Håkon den gode (Håkon den godes saga kap. 23).
Håkon hadde en av sine kongsgårder på Birkestrand, ikke langt fra Freigårdene
(kap. 22). Selv om ikke sagaen sier det direkte, så er det trolig at Egil Ullserk
hadde sitt tilhold på Freigården. Det var også her han ifølge sagaen ble gravlagt
(kap. 27). På dette tidspunktet var gårdene øvre og Nedre Frei antagelig en
større samlet gårdsenhet. Tydingen av navnet Frei er omdiskutert og svært
usikker (Rygh 1908:348,350). At navnet på øya og gården er det samme, tilsier
at gården fra gammelt av har vært en sentral gård. Eldre skattematrikler viser
også at «Freigården» har vært blant de største og beste gårdene på hele
Nordmøre (Hyldbakk 1971:242). Dette støttes også av det faktum at det her har
stått kirke siden middelalderen.

GRAVRØYSENE LANGS FREISTRANDA «EGIL ULLSERKS GRAV» OG SLAGET PÅ RASTARKALV
Freigårdene er svært rike på fornminner. Langs stranden ligger en rekke
relativt store gravrøyser. Området skiller seg ut som et av de stedene på
Nordmøre med den største samlingen av store gravrøyser. En gang framstod
disse røysene som ruvende monument, er lett synlig for sjøfarende. Her er store
rundrøyser og enkelte langrøyser, de siste gjerne oppfattet som skipsgraver.
Dessverre er det i dag bare sørgelige rester igjen av mange av røysene (fig. 1-2).
Uvettig byggeaktivitet og ryddinger har satt sine tydelige spor. Dette er en
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Fig. 1-2. Langs Freistranda ligger fortsatt restene av de engang så mektige
gravrøysene som tradisjonen knytter til slaget på Rastarkalv.
Foto. B.Ringstad 1996.
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Fig. 3. Kaptein Lorentz D. Kliiwers kart over Frei og slaget på Rastarkalv
fra 1817. Etter Kliiwer 1823.

prosess som ser ut til å ha startet allerede på slutten av 1800-tallet, men som har
fortsatt helt opp til idag (Bendixen 1879:93ff., Marstrander 1949).
Forhåpentligvis vil det fortsatt være mulig å rydde og restaurere enkelte av
røysene og kulturlandskapet rundt, slik at vi kan gjenskape noe av storheten på
stedet.
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Gravrøysene langs Freistranda blir gjerne sett i sammenheng med slaget på
«Rasterkalv». De eldste topografiske beskrivelsene fra området som går tilbake
til 1700-1800-tallet, gir en utførlig beskrivelse av dette (Schønning 1910,
Klüwer 1823, Nicolaysen 1867, Bendixen 1878, 1879). Antall gravrøyser er
iakttagerne noe uenige om, men de eldste beskrivelsene tyder på at det lå 7-8
store røyser og en god del mindre hauger langs stranden og i nærområdet.
Kaptein Lorentz D. Klüwer var på stedet i 1817 og tegnet da et kart over
området. Her har han avmerket en rekke gravminner, og ser for seg hvor ulike
trefninger under slaget fant sted (fig. 3). Tradisjonen forteller at det er de døde
etter slaget mellom Håkon den gode og Eiriksønnene som ligger gravlagt på
Freistranda, m.a. skal Egil Ullserk ligge gravlagt i en av røysene. Ifølge Snorre
ble flere av skipene til Eiriksønnene dratt på land på Freistranda etter slaget og
brukt som gravgjemme. Egil Ullserk ble lagt i et av skipene sammen med «alle
som var falt av hans flokk». Deretter ble det bygget røyser eller hauger med jord
og stein over det hele (Håkon den godes saga kap. 27). Ved Egil Ullserks grav
ble det også reist bautasteiner (fig.4).
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Det er mulig, kanskje også svært
sannsynlig at Egil Ullserk ble gravlagt i
en av de store røysene på Freistranda,
dersom han, slik Snorre hevder, kom fra
området. Det generelle bildet av røysene
som gravplass for de døde etter slaget på
Rastarkalv, er likevel mer tvilsomt. Samlinger av gravrøyser som knyttes til store
slag nevnt i sagaene, finnes igjen over
store deler av landet vårt. Dette er ganske
naturlig. Snorres kongesagaer var nemlig
lenge den eneste historieboken som var
tilgjengelig for folk flest. Det var derfor
lett å knytte Snorres dramatiske beretninger om slag til gravrøyser som lå i
nærområdet til slagstedet. Slike tradisjoner finner vi m.a. knyttet til Harald
Hårfagre og slagene ved Solskjel på
Tustna. Arkeologiske undersøkelser viser
ofte at slike tradisjoner har liten rot i
virkeligheten. Her kan det nevnes at
Fig. 4. Bautasteinene ved Egil
slaget mellom Håkon den gode og
Ullserks gravhaug slik kunstneren Eiriksønnene som fant sted ved
Christian Krohg fremstiller dem.
Avaldsnes på Karmøy (Håkon den godes
Illustrasjon fra Snorres
saga kap.19) er knyttet til en samling
kongesagaer.
gravminner som ligger på et sted kalt
«Blodheia». Navnet settes i sammenheng
med blod som rant i bekker etter slaget. En av de døde, «prins Guttorm» skulle
m.a. ligge i en spesiell navngitt gravhaug, «Prinsehaugen». Funnene som er
gjort i disse gravhaugene viser at de fleste av dem er fra bronsealderen (Ringstad
1987:56-61). Dette vil si at gravminnene hadde ligget i mer enn 2000 år da det
omtalte slaget fant sted.
De fleste gravrøysene som finnes i landet vårt er det naturlig å knytte til et
nærliggende bosetningsområde, gjerne en gårdsbosetning. Dette gjelder også
gravrøysene på Frei. De døde som er gravlagt her var høyst sannsynlig ledende
personer som bodde på selve Freigården. De største gravminnene vitner om at
det her fantes personer av høy sosial rang, og at en hadde et samfunn med evne
til organisering og felles arbeidsinnsats. Bak byggingen av disse gravmonumentene ligger det nemlig en betydelig arbeidsinnsats. Forsøk på beregning av
arbeidsmengde viser at det bak byggingen av gravminner, slik som den største
på Frei, med et tverrmål på omlag 20 m og en høyde på ca 2,5 m (ca 400 m3
masse), kan ligge mellom 200 og 1000 dagsverk (Ringstad 1987:17-25).
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Fig. 5. Sverd og nærbilde av sverdhjalt, funnet på
1700-tallet i gravrøysa som populært går under
betegnelsen «Egil Ullserks grav».
Foto. UNIT, Museet/Etter Ringstad 1987.
Gravrøysene som ligger langs Freistranda kan være
fra noe ulik tid. Enkelte av de store runde røysene bygd
av naken stein uten innblanding av jord, kan være fra
eldre bronsealder, dvs. at de er mellom ca 3000-3500
år gamle. De fleste er det likevel naturlig å datere til
eldre eller yngre jernalder, perioden ca 300-900 e.Kr.
Ingen av gravrøysene har vært gjenstand for faglige
arkeologiske undersøkelser. Det er imidlertid kjent
funn fra noen av dem. På slutten av 1700-tallet og
tidlig på 1800-tallet ble det gjort søk i form av
«skattegravinger». I noen av røysene ble det gjort
funn, i andre ikke. Det meste av det som ble funnet er i
dag tapt, og funnopplysningene er også noe vage og
usikre. Deler av et sverd som enkelte har knyttet til
«Egil Ullserks grav» er imidlertid bevart (fig.5 ). Det er
også opplysninger om andre ting som ble funnet i
denne graven, m.a. båtnagler og trekull (Schønning
1910:179, Nicolaysen 1866:552-553). Også i en annen
røys (langrøys) er det funnet nagler (Nicolaysen
1866:552). Dette skulle tilsi at vi her kan stå overfor
båtgraver. Funnene tyder på en tidfesting til yngre
jernalder/vikingtid. Tidsmessig og innholdsmessig er
det således en viss kobling til slaget ved Rastarkalv og
Egil Ullserks båtgrav. En findatering av sverdet funnet
i «Egil Ullserks grav», tilsier imidlertid en tidfesting til
700-tallet, eller første halvdel av 800-tallet, dvs. at det
er 100-200 år eldre enn slaget ved Rastarkalv
(Ringstad 1987:149, 196-197). Sverdet, som trolig er
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et importstykke, kan imidlertid ha
vært et mer betydningsfullt arvegods
da det ble lagt i graven. Vi kan derfor
ikke helt utelukke at det har tilhørt
Egil Ullserk, og at det virkelig er
hans grav vi her står overfor.
Skikken å gravlegge i båt var ikke
uvanlig i vikingtid blant høyere sosiale lag av befolkningen. Mest kjent
er de store skipsgravene Oseberg og
Gokstad, men omlag 200 båtgraver
er funnet i landet vårt (Muller-Ville
1970). Dette er båtgraver hovedsaklig bygde til minne om enkeltpersoner. Som nevnt ble Egil Ullserk
ifølge Snorre, gravlagt sammen med
sine døde menn. Denne typen gravskikk er ikke arkeologisk belagt i
Norge. De aller fleste gravminnene
på Vestlandet inneholder kun ett
eller to individ. I en del store gravFig. 6. Båtgrav fra vikingtid på Mo i
minner kan det likevel være gravlagt
Surnadal under utgraving i 1995.
flere personer, men det dreier seg da
Funn av nagler er markert med spiker.
om graver «satt inn» i haugen eller
Båter av lignende type kan være satt
røysa til noe ulik tid, dvs at gravinn i enkelte av gravrøysene på
minnet har fungert som et familieFreistranda.
mausoleum.
Symbolikken eller meningsinnholdet bak nedleggelsen av båter i graver har vært omdiskutert (Sørheim 1991).
Hvilke tanker lå bak denne eiendommelige gravskikken ? Inngikk båten som en
del av gravgodset på lik linje med våpen, redskap og drikkekar ? Kanskje var
dette noe den døde ganske enkelt hadde behov for i «dødsriket». Andre har lagt
vekt på båten som et hjelpemiddel ved «dødsseilasen». Skulle båten føre den
døde over havet til dødsriket ? Var det kanskje tanker slik vi finner det
gjenspeilet i gresk mytologi som lå bak ? Etter sin død ble den døde fraktet på
Karons ferge over floden til dødsriket Hades. En tredje mulighet er at båten var
den dødes bolig.
De fleste båtgravene har inneholdt mindre robåter, kanskje av størrelse på
omlag 5 - 10 m. I Møre og Romsdal er det kjent knapt 20 båtgraver fra yngre
jernalder/vikingtid (Sørheim 1994). Sist gang det ble funnet en slik grav i fylket
vårt var i 1994 (Ringstad 1995, Nilsen 1995), da de skulle utvide kirkegården på
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Fig. 7. Kjerner av flint fra eldre steinalder og tidlig yngre steinalder funnet
på Nedre Frei ved jordarbeide i 1960-årene.
Gave fra Per Magne Husby (T.19146).
Foto. Per E. Fredriksen, NTNU Vitenskapsmuseet.
Mo i Surnadal (fig.6 ). I en del tilfeller er bevaringsforholdene dårlige eller
funnopplysningene så vage og usikre at det er vanskelig å fastslå med sikkerhet
om vi står overfor en båtgrav eller ikke. Ofte er det bare opplysninger om at det
er funnet båtnagler/søm i gravene, slik som på Frei. Antall båtgraver i Møre og
Romsdal er derfor trolig en god del større enn det som er antydet ovenfor.
Graver med funn av båtsøm er m.a. funnet på Røttingsnes i Tingvoll, på
Malefeten på Hustad i Fræna og på Laberget på Jetkrem på Bergsøya i Gjemnes
(Gaustad 1970:97-99, Brattsett 1989, Ringstad 1991:22-24)
DEN ELDSTE BOSETNINGEN — FRA JEGER TIL BONDE
De eldste spor etter mennesker på Freigårdene er noen enkle flintfunn. Disse
ble oppsamlet ved jordarbeide i 1960-årene på en grusrygg omlag 200 m
nordøst for Frei kirke (fig.7 ). Området der funnene er gjort ligger ca 22-25 m
over dagens havnivå. Her er trolig artefakter fra både eldre og yngre steinalder.
De eldste gjenstandene er etter alt å dømme omlag 7-8000 år gamle. På dette
tidspunktet stod havet ca 20 m høyere enn idag. Funnene representerer neppe
noen fast bosetning, men er trolig vitnesbyrd om fangstfolks mer eller mindre
sporadiske besøk i området. Menneskene som hadde sitt tilhold på Frei på
denne tiden, livnærte seg utelukkende av sanking, jakt og fiske. Kanskje
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Fig. 8. Spydspiss av skifer funnet på «Strandagarden» på Nedre Frei
(T.15986). Foto. Per E. Fredriksen, NTNU, Vitenskapsmuseet.
utnyttet de sitt fangstområde etter bestemte mønster med sesongvise vandringer. Det er naturlig å tenke seg små jegerflokker - eventuelt oppdelt i
kjernefamilier - som basis for denne livsformen. En spydspiss av skifer som ble
innlevert til Vitenskapsmuseet i Trondheim i 1941, kan stå som et eksempel på
veidefolkenes redskapskultur i området under yngre steinalder (fig. 8). Spydspissen som har tange og agnora, antas å være mellom 4000 og 5000 år gammel.
Fra yngre steinalder er også to «tjukknakkete» økser. Den ene er av lys grå
sandstein, den andre av flint (fig. 9-10). Begge øksene er omlag 4000 år gamle.
Flintøksa er særlig interessant, da den kan stamme fra ei grav. Det er nemlig
svært sjelden å finne graver fra steinalderen i Vest-Norge. Funnstedet ble
dessverre ikke faglig undersøkt da øksa ble funnet, men finneren kunne fortelle
at det på stedet var en stor stein og noen steinheller (Petersen 1938a:26). Dette
kan ha vært restene etter grava.
De yngste steinalderfunnene på Freigården skriver seg trolig fra en
jordbrukende befolkning. Nøyaktig når menneskene i denne delen av landet
vårt gikk over til å dyrke korn og holde husdyr er noe usikkert, men vi antar at
det har skjedd i løpet av det 4.årtusen f.Kr. Antageligvis har det foregått en
gradvis overgang med stadig større vektlegging på den nye næringen. Det er
naturlig å tenke seg at en først gikk over til å holde husdyr. En livsform basert
på tamdyr er mer i samsvar med en relativt labil bosetning, slik vi tenker oss de
første jegerne levde. Fastere bosetning i området ble det trolig ikke før mot
slutten av yngre steinalder da jordbrukskulturen hadde slått igjennom for fullt,
dvs for omlag 3500-4000 år siden.
I norsk, arkeologisk forskning fram til nesten i dag, har «gården» langt på vei
vært synonym med jernaldergården slik vi finner den utviklet særlig på SørVestlandet, i yngre romertid/folkevandringstid, ca. 200-600 e. Kr. Etableringen
av gården ble lenge sett i sammenheng med klimaskiftet i førromersk jernalder,
i århundrene før vår tidsregning (Hasund 1926). Det var et kjøligere klima som
skulle ha ført til behovet for forsanking, inneforing og dermed etablering av
fjøs. Forut for dette så man for seg en labil bosetningsform nærmest karak56

Fig. 9. Tykknakket Øks av lys grå sandstein funnet på «Storbakken»
på Øvre Frei i 1976 av Per Håholm (T.20027).
Foto. Per E. Fredriksen, NTNU, Vitenskapsmuseet.

Fig. 10. Liten tjukknakket Øks av flint funnet på Øvre Frei ca 60 cm ned i jorda
like ved en stor stein og noen steinheller. øksa kan stamme fra ei grav
(T.15438). Foto. NTNU, Vitenskapsmuseet.
terisert som halvnormadisk med sesongflyttinger mellom ulike økologiske
soner og med innslag av husdyrhold og svedjing (Hougen 1947). Begrepet gård
unnlot man gjerne å bruke når man omtalte bronsealdersamfunnet. Den faste
gårdsbosetningen ble ofte knyttet til en utviklet gjødslingsteknikk som skulle
gjøre det mulig å bo på et sted i lang tid uten at åkrene ble utpint. I dag er det
rådende syn langt på vei at gården som sosial og økonomisk bosetningsenhet ble
utviklet i steinalderens sluttfase og tidlig bronsealder (Hagen 1987, Mikkelsen
1989, Lillehammer 1994). Korndyrking med permanente åkrer blir nå gjerne
sett på som viktigste og eneste kriterium som definisjon på en gård. Under57

utviklingen av den første gården eller «gårdsterritorium» på Frei tilbake til dette
tidspunktet.
De fleste av de mange små gravminnene som ifølge de eldste topografiske
opplysningene lå på Freigården, er idag borte. Sikre funn er ikke kjent, men det
er opplysninger om at det skal være funnet et leirkar i en haug som lå oppe ved
husene på gården på Øvre Frei (Bendixen 1879:96). Den mest sannsynlige
dateringen av ei grav med funn av leirkar, er eldre jernalder, helst perioden ca
300-550 e.Kr. På dette tidspunktet må Freigården ha vært vel etablert. Fra eldre
jernalder er trolig også en steinring med en bautastein i midten, som ble funnet
og undersøkt på Elvakleiva på Nedre Frei i 1938 (fig. 12). Steinringen har et
tverrmål på ca 3 m og en noe eiendommelig dørtramlignende oppbyggning
bestående av steinheller, tett inn til ringen, på ringens utside (fig. 13). Det ble
ikke gjort funn av gjenstander. Innenfor ringen lå et tynt kullag som stakk inn
under «randsteinene» og «dørhella». Selv om det ikke ble funnet rester av noen
grav, er det antatt at steinringen er et gravanlegg (Petersen 1938b).

DEN FØRSTE KIRKEN

Fig. 13.
Fig. 11. «Flatretusjert» flintdolk funnet på «Solstad» på Øvre Frei under
tomtegraving (T.16781). Foto. Per E. Fredriksen, NTNU, Vitenskapsmuseet.
Fig. 12. Steinring med bautastein funnet i 1938 på Elvakleiva på Nedre Frei.
Foto. Th. Petersen, 1938.
Fig. 13. Plantegning av steinringen på Elvakleiva. Tegn. Th. Petersen 1938.
søkelse tyder også på at åkrer i næringsrik jord ikke blir så lett utpint som
tidligere antatt, selv uten gjødsling.
Foreløbig er det usikkert hvor langt tilbake i tid vi kan gå før vi finner den
første «Freigården». Sikre spor etter den har vi ikke, men en «flatretusjert» dolk
(fig. 11) og en spydspiss viser at det holdt til folk innenfor det området som i dag
utgjør Øvre og Nedre Frei, på slutten av yngre steinalder/i begynnelsen av
bronsealderen. Dette er gjenstander som det er naturlig å knytte til en
jordbrukende befolkning. Som nevnt kan også enkelte av de store gravrøysene
som er bygd av naken stein, være fra eldre bronsealder. Kanskje kan vi trekke
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Like ved kirken på Frei, som ble bygd i 1897 ligger sporene etter en eldre
kirkegård. En gammel steingard omkranser her et område på ca 50 x 20 m (fig.
14). Dette gravstedet var ibruk til inn på 1800-tallet (Williamsen 1981:27), men
har røtter tilbake til middelalderen. Sentralt innenfor området skal den lille
middelalderkirken ha ligget. Vi vet ikke sikkert når den første kirken ble reist på
dette stedet, men Frei kirke er nevnt i skriftlige kilder første gang i 1478 (ibid.:
5). Jeg vil anta at den første kirken ble bygd i tidlig middelalder, kanskje
allerede i slutten av vikingtiden. De første kirkene i landet vårt knyttes til Håkon
den gode, en konge vi vet hadde en av sine kongsgårder på Frei. Snorre nevner
at Håkon den gode lot «vie noen kirker og satte prester til dem» (Håkon den
godes saga kap. 15). Den mest konkrete stedsangivelsen får vi i beretningen om
kongens konflikt med trønderne om kristendommen. Her fortelles det at
trønderhøvdingene seilte med skip sør til Møre og brant tre kirker (kap.18).
Kong Håkon hadde med andre ord et konfliktfylt forhold til trønderne pga. sin
kristne tro. Det var til Møre kongen for når han trakk seg tilbake fra stridigheten.
Forholdet til de lokale høvdingene på Møre ser ut til å ha vært av mer vennlig
karakter når det gjaldt religiøse spørsmål. Det er derfor heller ikke så unaturlig
at han her prøvde å etablere et «brohode» for den nye religionen ved å bygge
kirker. Ifølge Snorre skal altså Håkon ha bygd minst tre kirker på Møre. Det er
ikke usansynlig at en av kong Håkons kirker nettopp lå på Frei. Det faktum at
den eneste kongsgården som er omtalt i Håkon den godes saga fra Møre og
Romsdal ligger nettopp her, styrker denne antagelsen. Kongsgården lå på
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Fig. 14. Like ved dagens Frei kirke ligger den gamle middelalder-kirkegården
som var i bruk til inn på 1800-tallet. Foto B. Ringstad 1997.
Birkestrand, ikke langt fra Freigårdene. Dette vil igjen tilsi at dette området må
ha vært et lokalt senter og et viktig administrativt ledd i kongens territorielle
organiseringen av landsdelen. Et slikt sted var også egnet for et av de første
kirkebyggene. Det eldste kirkested som til nå er funnet i Møre og Romsdal,
ligger på Veøy i Romsdalsfjorden. Nye undersøkelser viser at det her ble anlagt
en kirkegård, trolig noe før år 950 (Solli 1996:17).

SPOR ETTER KAVLEVEI
I 1992 fant arkeologen Lars Erik Narmo rester av bearbeidet treverk i
veiskjæring like ved den nye parkeringsplassen ved Frei kirke (fig. 15).
Trerestene lå ca 70 cm ned i myr og stammer etter alt å dømme fra en såkalt
kavlevei eller kavlebru (Narmo 1992a). En kavlevei er et veianlegg lagt i myr
med en brolegging bestående av kløyvde eller hele stokker lagt på tvers eller på
langs av veiens retning. Utformingen av anleggene kan variere noe, men ofte
har de et brodekke og et underlag. Underlaget er fundament for brodekket. I
tillegg forekommer peler og plugger som er feste for stokkene i broleggingen
(Smedstad 1988a:9).

60

Fig. 15. I veiskjæringen like ved den nye parkeringsplassen ved Frei kirke
ble det i 1992 funnet rester av bearbeidet tre som trolig stammer fra en
«kavlevei». Foto. Lars Erik Narmo 1992.
Kavleveiene ser ut til å være en del av det eldste veisystemet i landet vårt. Det
mest kjente anlegget i Møre og Romsdal er kavleveien over Tiltereidet på
overgangen mellom Eidsvåg og Eidsøra, bygd for å krysse det smale landarealet
mellom Langfjorden, den innerste delen av Romsdalsfjorden og Tingvollfjorden. Det er også funnet rester av kavleveier på Øvre Helland i Vestnes, i
Tingvoll, på Åsen i Surnadal, på Røkkum i Sunndal, på Rognskog i Halsa og på
Kuløya på Smøla (Sørheim 1981, Ringstad 1990, Narmo 1992b). De fleste
dateringene fra anlegg i landet vårt ligger innenfor tidsrommet ca 900 - 1300
e.Kr. (Smedstad 1988a:10). Dette gjelder også de anleggene i Møre og Romsdal, som til nå er tidfestet.
Anlegget som ble funnet på Frei er ikke grundig undersøkt, kun et mindre
parti som lå i veiskjæringen er renset opp og dokumentert. Det er derfor også
vanskelig å si sikkert hvordan konstruksjonen har vært. Broleggingen ser
i midlertid ut til å bestå av ukløyvde stokker med en diameter på ca 10 cm, anlagt
på et lag av kvist med en god del hoggflis. Spissede vertikalstående peler har i
tillegg fungert som feste for brudekket. Den utførte registreringen tilsier også at
kavleveien er orientert tilnærmet parallelt med dagens vei mellom Frei kirke og
riksveien, dvs. at kavleveien har hatt retning mot kirken (Narmo 1992a).
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Et stykke av treverket funnet på Frei er C-14 datert (Narmo 1994). Resultatet
viser en tidfesting til tidsrommet 1022 -1177 e.Kr. (Beta-68810, kalibrert
alder). Dateringen ligger således innenfor det vi må kunne kalle den første
bruksfasen av kavleveiene i landet vårt. Hvordan skal vi så forstå dette anlegget
på Frei ? Er det en lokal gårdsvei vi står overfor, eller aner vi her en del av et mer
overordnet veisystem? Etter min mening er det naturlig å se anlegget i
sammenheng med den sentrale posisjon Freigården og nærområdet rundt hadde
på slutten av vikingtiden. Selv om dateringen er noe yngre enn slaget på
Rastarkalv og Håkon den godes regjeringstid, er det også fristende med en
indirekte kobling. Det faktum at de fleste kavleveiene blir anlagt i slutten av
vikingtid og tidlig middelalder gjør det nemlig ikke unaturlig å sette dem i
sammenheng med en mer sentral og overordnet styringsinstans. De kan således
betraktes som ledd i kongens utbygging av infrastrukturen i sammenheng med
selve rikssamlingsprosessen. Behovet for et godt utbygd veinett kan også sees
i lys av økt samferdsel med framveksten av byer og handelsteder. Kavlveienes
størrelse og konstruksjon indikerer at de er resultat av et velorganisert arbeid,
kanskje organisert sentralt og pålagt bøndene ved lov (Smedstad 1988b:155,
177). Undersøkelser viser at de aller fleste kavleveiannleggene kan knyttes til
hovedveiene gjennom bygdene og mellom de forskjellige bosetningsområdene,
handelsentra og kirkesteder (ibid:154). Dette kan også være tilfelle på Frei. Som
nevnt kan det se ut til at anlegget på Frei har en orientering som går i retning av
kirken. Etter min mening er det derfor også naturlig å knytte kavleveien direkte
til den første kirken som stod på dette stedet.

Når Freigården trer fram på den historiske arena i sagaene med beretningen
om Egil Ullserk og slaget på Rastarkalv, ligger det en lang forhistorie bak. Ved
hjelp av arkeologiske funn er det mulig å danne seg et vagt bilde av denne
utviklingen. De første fangstfolkene dukker opp i eldre steinalder. Senere
vokser gården frem. Gårdsbosetningen i området strekker seg trolig minst 23000 år bakover i tiden. I løpet av denne perioden skjer det store forandringer i
gårdstrukturen. Gjenstandsmaterialet som er funnet er svært beskjedent, men
gir oss likevel et inntrykk av den materielle kulturen i området. Stedets sentrale
beliggenhet, og restene av de mektige gravminnene i området, vitner om at det
her lå et maktsenter i forhistorisk tid. Senere fikk gården kirke og ble det
religiøse senter i middelalderen.
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SYNDIG OG AKSEPTERT
OM Å FÅ UEKTE BARN I KRISTIANSUND PÅ 1700-TALLET
AV RANDI HOLDEN HOFF

Etter reformasjonen søkte myndighetene i stadig økende grad å regulere
forholdet mellom mann og kvinne. Ekteskapet var et ideal, og utenomekteskapelig samliv ble gjort straffbart for begge kjønn fra 1617. På denne måten
grep de verdslige myndighetene inn i den enkeltes liv: 1600- og 1700-tallets
mennesker ble sterkere enn tidligere stilt til ansvar for handlingene sine. De nye
lovene som regulerte ekteskap og seksualitet samsvarte imidlertid dårlig med
folks levesett. Det var et stort sprang mellom det livet lovgiverne satte som ideal
og livet folk levde. Dette førte til at en ny gruppe lovbrytere vokste fram - ugifte
foreldre.
Straffen for leiermål - samleie utenfor ekteskap - var todelt. Den geistlige
delen var åpenbart skriftemål i kirka, den verdslige delen var bøter.
Foreldre som fikk uekte barn i Kristiansund ble som loven tilsa straffet for
sine syndige handlinger. Prestene gikk iherdig inn for å la foreldrene skrifte
foran hele kirkelyden. Bøteinnkrevinga i Romsdal amt sto forpaktere for. De
betalte en fast årlig avgift til staten for å ha rett til å innkassere bøter og fikk det
overskytende beløpet rett i egen lomme. Gjennom denne ordninga var myndighetene sikret en effektiv bøteinnkreving fra lovbrytere. Foreldre til uekte barn i
Romsdal amt ser ut til å ha blitt hardere presset for bøter enn andre steder i
landet, der fogd eller sorenskriver sto for oppebørselen.
Prestenes skamstraff og forpakternes nådeløse bøteinnkreving var nok en
stor belastning for dem som begikk leiermål i Kristiansund. Men stillinga til de
uekte barnas foreldre på 1700-tallet kan betraktes fra et annet ståsted: Det
sosiale fellesskapet. I denne artikkelen, som bygger på en hovedfagsoppgave i
historie, vil jeg se på nettopp det sosiale aspektet ved utenomekteskapelige
fødsler. Hvem fikk uekte barn og hvorfor? Og hvordan klarte foreldrene til
uekte barn seg sosialt?
Grunnlaget for denne undersøkelsen er kirkebøker. Noen opplysninger er
også hentet fra tingbøkene. Jeg har gransket perioden 1742 - 1801.
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Ei side i kirkeboka for Kristiansund. Her skriver presten blant annet at han
andre søndag etter treenighetssøndag 1745 forrettet gudstjeneste. Så døpte
han et uægte Drenge Barn med Nafn Knud. Moderen Elen Andersdatter, som
udlagde Skipper Jonas Erichsen fra Trundhiem til sin Barnefader.
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HVEM FIKK UEKTE BARN?
Hoereri har saa taget overhaand, at Herrens propheter med graad hvert øyeblik frygte for ild over dette Sodomia. FRA «SYVSTJERNENS» BREV TIL
KONGEN, 1714.
Som pietistprestene bemerket med indignasjon - det var mange som fikk
uekte barn på Nordmøre. I Kristiansund i siste del av 1700-tallet ble 12% av alle
barn født utenfor ekteskap. Landsgjennomsnittet antas å være mellom 3 og 4%
i samme periode, med en noe høyere prosent i byene.
Hvem var foreldrene til alle disse uekte barna? Hvilken sivilstand hadde de,
hvor korn de fra, hvilket yrke hadde de, og fra hvilke sosiale lag kom de?
Sivil status
Straffen for leiermål var avhengig av hvilken sivil status lovbryterne hadde.
For gifte kvinner eller menn var bøtene langt høyere enn for ugifte. Derfor var
det viktig for rettsapparatet å avklare sivilstanden til de foreldrene som hadde
uekte barn. I Kristiansund var nærmere 95% av foreldrene til uekte barn ugifte.
Noen få var enker/enkemenn. Bare ti menn og seks kvinner var gift da de begikk
leiermål. I en by som Kristiansund, der mange menn var fiskere og sjømenn,
synes det overraskende at ikke flere enn seks gifte kvinner begikk leiermål i
løpet av de 60 årene jeg har undersøkt. Mennene kunne være ute lang tid av
gangen, men bare de færreste hustruene innledet utenomekteskapelige forhold
ifølge kildene. Kvinner som var gift med menn som var lenge borte, ser altså i
all hovedsak ut til å ha vært trofaste.
Hjemsted
De fleste foreldrene til uekte barn var fra Kristiansund:
TABELL 1: Hjemstedene til de uekte barnas foreldre*
Kristiansund:
Nordmøre for øvrig:
Romsdal amt for øvrig:
Trondheim:
Norge for øvrig:
Utlandet:
Uviss hjemplass:
SUM:

mødre
321
14
3
12
4
0
0
354

% mødre fedre
91
253
4
8
1
4
3
15
1
23
29
7
100

339

% fedre
75
2
1
4
7
9
2
100

*15 barnefedre var ukjente, det vil si at mødrene verken oppga navn eller
andre opplysninger om dem. Dette er grunnen til misforholdet mellom antall
mødre og fedre.

Mer enn 90% av barnemødrene var fra Kristiansund. Kun 33 av de ugifte
mødrene kom utenbys fra. Mer enn tredjeparten av disse kom fra Trondheim.
Av de 14 som hadde hjemsted på Nordmøre, var halvparten fra Kvernes
prestegjeld, som Kristiansund hørte til. Tre kvinner kom fra andre områder i
Romsdal amt. Under kategorien «Norge for øvrig» finnes fire ugifte mødre; to
av disse var fra Trøndelag, de andre kom fra Bergen og Gudbrandsdalen.
Langt flere fremmede finner en blant fedrene. Her kommer byens internasjonale preg til syne. Hele 34 % av de fremmede fedrene var utlendinger. Av disse
var 15 britiske, seks tyske, tre svenske, tre danske, en fransk og en russisk. De
norske fremmede barnefedrene hadde en mer spredt geografisk bakgrunn enn
de fremmede mødrene. Størsteparten av dem kom fra steder utenfor Romsdals
amt; fra Agder til Nord-Norge, hovedsakelig fra kyststrøk. Som hos de
fremmede mødrene, var trøndere sterkt representert.
Vi ser altså at de fleste foreldrene til uekte barn i Kristiansund var hjemmehørende i byen. Hver fjerde barnefar kom utenbys fra, og da hovedsakelig fra
utlandet eller fra områder langs norskekysten. Mindre enn hver tiende mor kom
tilreisende. Disse var i all hovedsak fra distriktene rundt byen og fra Trondheim.

Yrke
Yrkesangivelsene for mødrene til uekte barn i kildene er sparsomme. Ei mor
var jordmor. 30 var tjenestepiker.
Det er gitt opplysninger om yrke eller arbeidssted for bare 9 % av mødrene.
323 barnemødre gjenstår. Hvordan livnærte disse seg? De fleste enker og ugifte
kvinner måtte livnære seg selv, de færreste ble forsørget av foreldrene i den
alderen da de fleste fikk barn. I så fall gjaldt dette kvinner som kom fra velstående familier. Noen hadde som vi så, tjeneste hos borgere i byen. Det kan
i midlertid være langt flere enn dem kildene viser til som livnærte seg på denne
måten. Innførslene i kirke- og tingbøkene kan være mangelfulle i så måte.
Men var det ikke også naturlig at 1700-tallets ugifte mødre tok del i den svært
utbredte fisketilvirkinga i Kristiansund? Det er kjent at kvinner var sentrale i
arbeidet med å salte og legge sild i tønner, samt i det omfattende arbeidet som
skulle til for å tilvirke klippfisk. Også mange gifte kvinner arbeidet på klippfiskbergene. Det synes naturlig at dette også var en levevei for kvinner som fikk
uekte barn. Grunnen til at denne sysselsettinga ikke kommer fram i kildene, kan
være at dette arbeidet var svært sesongbetont, og at arbeiderne ofte ikke hadde
faste oppdragsgivere. Det var på seinvinteren og i vår- og sommermånedene det
var behov for arbeidsfolk, og mulighetene for å få arbeid svingte 6g med
fiskeforekomster og markedsforhold. Fisketilvirkerne hadde gjerne ulike
arbeidsgivere, de gikk dit det trengtes folk til enhver tid og der de fikk best
betalt. I 1782 kom en sak opp på tinget som illustrerer disse flyktige
arbeidsforholdene og problemene knyttet til dem: Kjøpmann Neumann stevnet
69

«adskillige arbeyds qvinder» for å ha forlatt tjenesten brått og gått over til
hoffagent Kaasbøl, som lovte høyere daglønn. Arbeidsbruddet skjedde midt
under utvasking og tørking av fisken. Samtlige kvinner ble dømt for å ha tilført
Neumann skade - klippfisken måtte nemlig vannes ut på nytt. Saksøkeren ble
imidlertid selv dømt til å betale kvinnene tilgodehavende lønn, som han mente
han hadde betalt, men manglet kvittering på.
Denne noe uoversiktlige arbeidssituasjonen førte sannsynligvis til at yrket
ikke ble innført i kirkebøker og rettsprotokoller. Fiskebergarbeiderne og de som
drev med salting av sild, levde i en slags sporadisk arbeidsledighet. Til gjengjeld var lønna relativt god, særlig innen klippfisktilvirkinga, da prisen på ferdig
vare var høy. Det er lett å forstå at dette måtte være en kjærkommen inntekt for
så vel enslige som gifte kvinner.
Når det gjelder yrkesangivelsene for menn, gir ting- og kirkebøkene et langt
mer fullstendig bilde. Over 60% av fedrene er oppført med enten yrke eller
arbeidsplass. Tabellen under viser hvilke yrker barnefedrene hadde:
TABELL 2: Barnefedrenes yrker
Yrker:
Ikke oppgitt:
Sjømenn:
Tjenere/drenger:
Håndverkere:
Kjøpmenn:
Militære:
Embetsmenn/funksjonærer:
SUM:

antall fedre

%

126

37

93
33
28
23
22
14

27
10
8
7
7
4

44
15
13
11
10
7

339

100

100

% av alle med
spesifisert yrke

Som en skulle vente i en kystby, utgjorde sjømenn den største gruppen av
fedre til uekte barn. Nesten halvparten av fedre som hadde oppgitt yrke, var
sjøfarende. 62 var matroser, 16 skippere, elleve styrmenn, en los, en roer og to
ble benevnt kun som sjøfarende. I denne gruppen befant de fleste utenlandske
fedrene seg.
10% av barnefedrene var tjenere. De fleste av disse var fra Kristiansund.
Blant fedrene som var håndverkere fantes både mestre, svenner og drenger,
men svennene dominerte. Disse, 28 i alt, representerte et vidt spekter av hånd70
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verk: Det var bakere, snekkere, skomakere, bødkere og kippere (tønnemakere),
skreddere, en murer, en gullsmed og en rotgyter (messingstøper).
De militære sto for 22 av de uekte fødslene i byen. Løytnant Johan Kristoffer
Bedder fikk en uekte sønn, og fem underoffiserer ble fedre til uekte barn. De
øvrige 16 var soldater.
Militære barnefedre var fritatt fra sivil straff for sitt første leiermål. Andelen
militære som fikk uekte barn i Kristiansund - 7% - var lav sammenlignet med
andre steder som er undersøkt for 1700-tallet. (80% i Nedre Telemark og 50% i
Christiania.) I Kristiansund var det imidlertid svært sannsynlig at fedre som var
innskrevet i kildene som sjømenn, var militære. Utskrivinga til militærvesenet i
Danmark-Norge var svært omfattende på 1700-tallet. Mange av Kristiansunds
menn ble utskrevet som soldater. Det ble jevnlig holdt sjøsesjoner i byen, og det
ble ført manntall over tjenestedyktig mannskap mellom 17 og 30 år. Blant de
tidligere nevnte 93 sjømennene som fikk uekte barn, fantes utvilsomt mange
innrullerte. Om en regner at alle disse var innrullert, utgjør andelen militære
fedre i Kristiansund 34%.
De 24 kjøpmennene utgjorde den fornemste gruppen fedre. Noen særlige
forhold spilte inn her: Britiske kjøpmenn av den reformerte kirke utgjorde en
egen koloni i byen. Disse hadde en rekke privilegier gitt av den dansk-norske
staten for å trekke til seg kompetanse og kapital. Den eventyrlige klippfiskhandelen i byen ble grunnlagt nettopp av de reformerte. Hvis de ikke forlot byen
etter 20 års opphold, eller om de giftet seg her, mistet de de gunstige privilegiene sine. Slik kan det «eksklusive bidraget» til byens illegitimitet forklares:
Kjøpmennene valgte faste friller eller løse seksuelle forbindelser framfor det
sømmeligere ekteskapet fordi det økonomisk sett var mer lønnsomt. Dette
gjaldt menn som John Ramsay, John og Georg Moses og William Gordon, disse
fikk til sammen ni uekte barn i Kristiansund. De øvrige kjøpmennene var i likhet
med de britiske innflytterne også svært velholdne menn. En kom fra Ekkilsøya
i Kvernes prestegjeldgjeld, en fra Trondheim og en fra Flensburg, de øvrige var
fra Kristiansund.
Under kategorien «Embetsmenn/funksjonærer» fins tre tollbetjenter, en
overtollbetjent, to meglere, en sorenskriver, en kirurg, en apotekersvenn, en
lensmann, en kontrollør, en forhenværende skoleholder og et postbud.
213 av fedrene til uekte barn ble det oppgitt yrke for i kildene. Hva drev de
126 øvrige med? Fiske og fisketilvirking sysselsatte størstedelen av den
mannlige befolkningen i Kristiansund, men denne typen arbeid er ikke knyttet
til noen av de ugifte fedrene i kirkeboka. Det synes svært naturlig at en stor del
av de 126 uten yrkesangivelse drev nettopp fiske eller fisketilvirking. Grunnen
til at yrkene ikke ble ført opp kunne være - som jeg antydet for kvinnene - at de
var svært sesongbetonte og at arbeiderne ofte ikke hadde faste oppdragsgivere.
I så fall betyr dette at opp imot 37% av fedrene til uekte barn var i fiskerinæringa.
.
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Sosial status
Jeg var tidligere inne på at det var et stort sprang fra 1700-tallets menneskers
liv og det livet myndighetene gjennom lovgivinga ville oppdra til. Det høye
antallet illegitime barn viser dette. Var dette spranget mindre for mennesker fra
de øverste lag av befolkningen enn for almuen? Jørgen Eliassen finner at dette
var tilfelle i Moss på samme tid. Her eksisterte det to ulike kulturer:
Arbeiderklassen sto for de uekte fødslene, mens de kondisjonerte i langt større
grad levde i tråd med lovens ord. Jeg vil forsøke å finne hvordan forholdene var
i Kristiansund ved å se på hvilke sosiale lag foreldrene til uekte barn kom fra.
Den sosiale statusen til foreldrene kommer sjelden eksplisitt fram i kildene.
Her må jeg først og fremst støtte meg til opplysningene om yrker, samt til kjente
navn fra sosieteten i byen på 1700-tallet.
Vi så tidligere at flere av de rike kjøpmennene i byen fikk uekte barn. Her lå
imidlertid særlige forhold til grunn; de reformerte britene mistet som vi så,
privilegiene sine om de giftet seg i Norge. Men flere kjømenn enn de innflyttede
begikk leiermål. Dessuten vitner også de øvrige yrkesgruppene om at mange
menn fra det øverste og midtre sjiktet i byen fikk uekte barn. Når en regner med
kjøpmenn, offiserer, underoffisere, skippere, styrmenn og høyere embetsmenn
og funksjonærer til disse sjiktene, utgjorde de «bedrestilte» omlag 20 % av alle
barnefedrene. I en by der størstedelen av befolkningen drev fiske og fisketilvirking, og der svært mange levde i fattige kår, synes denne andelen fedre fra
bedre forhold å være høy.
På den motsatte enden av skalaen gir kirke- og tingbøkene også sparsomt
med opplysninger. Gjennom yrkesangivelsene så vi at mange barnefedre var
matroser, tjenere og drenger, og etter all sannsynlighet var 6g mange fiskere og
fisketilvirkere. Mange av disse levde under dårlige forhold. Men kildene angir
ikke hvor dårlige. Bare &i far ble omtalt som «løs og ledig», han ble også
innstevnet for løsgjengeri og ulike mishandlinger i «nattetid og drukkenskab».
Hvordan stilte det seg med kvinnene? Tre mødre ble omtalt i kirkeboka som
«jomfru», mens betegnelsen «Demoiselle» ble brukt om Else Barbra Stuberg,
som fikk uekte barn i 1764. Familienavnene kan og i enkelte tilfeller avsløre
sosialt ståsted. Navn som Prosch, Lange, Pristed, Krog, Flor, Førstenberg,
Stuart, Thode, Holch, Løche, Richter, Helsing, Schubart, Brun, Kierulf, Høyer
og Hiort kan tyde på at kvinnen kom fra en bedre familie. I alt hadde omkring 50
ugifte mødre annet enn gårdsnavn eller patronymikon til etternavn. Videre er
det å nevne at kvinner fra høytstående familier gjerne giftet seg tidligere enn
øvrige kvinner, slik at de ikke hadde like store sjanser til å få førekteskapelige
barn. Med dette tatt i betraktning, samt de noe usikre slutningene om antall
mødre fra det høyere lag i byen, synes det «standsmessige» bidraget til
illegitimiteten å være forholdsvis høyt.
Når det gjelder barnemødre fra de lavere lag av befolkningen, viser kirke- og
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tingbøkene bare til to løsgjengersker. Vi så tidligere at de fleste mødrene var
tjenestepiker og sannsynligvis fiskearbeidere. I noen tilfeller ble også de ugifte
mødrenes «moralske forfatning» antydet: Betegnelser som «berygtet»,
«qvindemenniske», «kvindfolch» og «tøs» er satt på ti av dem.
Selv om få opplysninger om foreldrenes sosiale stand ble gitt, kan det slås
fast at leiermål ikke bare forekom hos almuen i Kristiansund, slik det i hovedsak fortonte seg i Moss på samme tid. Størstedelen av befolkningen i byen besto
av tjenestefolk, fiskere og bergarbeidere. Likevel viser kildene at en betydelig
andel av foreldrene til uekte barn var fra det øverste eller midtre sosiale laget.
Foreldrene ble ikke rekruttert fra noe slags «sub-samfunn», de fordelte seg
normalt etter den generelle sosiale lagdelinga i samfunnet. Det ser altså ikke ut
til at mennesker fra høyere sosiale lag i større grad enn andre hadde et liv som
var i samsvar med lovgivernes ønsker.

HVORFOR BLE BARN FØDT UTENFOR EKTESKAP?

Hvorledes i al verden går det til, at mennesker i så hØi grad kunne
tilintetgjøre den moralske følelses magt i deres indre og forspilde sit livs
velfærd og fred? EILERT SUNDT, 1856.
Vi har sett at mange kristiansundere fikk uekte barn i siste del av 1700-tallet
- til tross for strenge reaksjoner fra kirke og stat. Hva skyldtes det at folk fikk
barn sammen uten å være gift? Jeg vil undersøke mulige løsninger:
Tjuvstart på ekteskapet?
Det var ikke noe særsyn på 1700-tallet at det seksuelle samlivet startet før
ekteskapsinngåelsen. Myndighetene straffet imidlertid gifte par som fikk barn
før det var gått ni måneder i ekteskapet med såkalt ekteskapsbot eller bot for for
tidlig samleie. I Kristiansund var det svært mange gifte foreldre som fikk barn
«for tidlig». Det var heller ikke uvanlig at par flyttet sammen før forlovelsen,
som i et slags prøveekteskap, sier Atle Døssland i fylkeshistoria for Møre og
Romsdal. (se s. 72-73)
Eilert Sundt fant for 1800-tallet at mange par måtte vente med å inngå
ekteskap av økonomiske grunner, men ikke hadde styrke til å «modstå de urene
tilbøieligheders fristelse.» Dermed kunne barn bli født før bryllupet. Er så dette
grunnen til at det ble født uekte barn i Kristiansund?
Jeg har undersøkt hvor mange ugifte par som giftet seg etter å ha fått uekte
barn: 354 par fikk uekte barn i Kristiansund mellom 1742 og 1801. 16 av
foreldreparene omfattet en gift part. Disse var ikke aktuelle for giftermål med
mindre ektefellen døde eller skilsmisse ble innvilget. Legitimeringsprosenten,
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det vil si andel foreldre som giftet seg etter den uekte fødselen, må regnes ut i fra
antall par som formelt sett var klare for ekteskap ved barnefødselen, nemlig
338. Jeg fant at 28 ugifte foreldrepar giftet seg i ettertid. Bare 8% av foreldrene
legitimerte altså barnet. Hele 310 par unnlot å gifte seg. Forklaringa om tjuvstart
på ekteskapet passer altså bare for et fåtall.
Feiltrinn i makesøkinga?
Vi så at det var vanlig å ha seksuelt samkvem uten å være gift. Og at få ugifte
foreldre giftet seg i ettertid. Kan en mer dekkende forklaring på at det ble født
uekte barn være at par bestemte seg for å avslutte kjærlighetsforholdet etter at
kvinnen var blitt gravid?
Ulike forhold kunne gjøre at parenes felles framtidsplaner ble skrinlagt.
Kjærlighetsforhold kunne brytes fordi de likevel ikke ønsket å dele livet
sammen. Mange av de unge parene hadde kanskje heller ikke reflektert over
framtida da leiermålet ble begått. En slik prøve- og feilemetode i makesøkinga
kunne resultere i uekte barn. Den britisk historikeren Peter Laslett mener at
uekte fødsler kan ses på som «omkostningene» ved de giftermålene som ble
inngått; i makesøkinga traff noen «den rette», andre ikke. Eilert Sundt fant og at
mange unge lå sammen uten å være gift og at slike par ofte balanserte mellom
ekteskap og adskillelse når kvinnen ble gravid.
Den sosiale kontrollen var heller ikke sterk nok til å tvinge de «uheldige»
parene til å gifte seg. På dette grunnlaget synes det naturlig at en del av de uekte
fødselene kan karakteriseres som omkostninger ved makesøkingssystemet. Det
er imidlertid umulig å antyde hvor mange av de 310 fødslene som skyldtes
«feiling» i partnervalget, det kan kun slås fast at dette var &I av forklaringene på
at barn ble født utenfor ekteskap.
Tilfeldige seksuelle forbindelser?
Uekte barn kunne og være et resultat av tilfeldige seksuelle forbindelser, altså
samleier der mannen og kvinnen ikke hadde intensjoner om å starte et samliv.
Det er imidlertid svært vanskelig å antyde hvor vanlig dette var. Noen særlige
forhold i 1700-tallets Kristiansund kan i det minste vise at dette var forklaringa
på i det minste noen uekte barn.
Vi så at mange utenbys menn var fedre til de uekte barna. En stor del av disse
var sjømenn og hadde dermed bare kortere opphold i Kristiansund. De seksuelle
forholdene disse mennene hadde med byens kvinner, ble neppe innledet med
samliv for øye. (En kan likevel ikke utelukke at enkelte menn ga ekteskapsløfte
eller i det minste lovte å komme tilbake.) Katrine Olsdatter hadde en fremmed
båtsmann som barnefar. Han «Logene i 7. Uger hos hendes Moder, og i Ugen
før Juul skulde denne Uteerlighed bedrives». Da han reiste, var Katrine igjen
med ansvaret for det kommende barnet. Innførslene i kirkebøkene viser at
mange fedre var reist av sted før fødselen.
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Klippfiskarbeidere i Kristiansund, ca. 1900. Foto ved Nordmøre Museum.
I høysesongene for fiske og fisketilvirking var det et yrende folkeliv på de tre
øyene. Tilsiget av folk fra distriktene var betydelig. Mange løse og ledige
personer oppholdt seg i byen i en kort periode. I dette fortettede miljøet, som
sikkert var preget av optimisme da det ga mange etterlengtede arbeidsplasser,
kunne det også oppstå forhold mellom menn og kvinner som ikke var tenkt å
lede til ekteskap.
Men også byens kvinner og menn kunne innlede slike løse seksuelle forhold.
De lokale myndighetene så med bekymring på ulovlige sammenkomster med
dans, spill og «forargelige Uordentligheder» i byen. Tingbøkene viser at slike
festligheter skjedde ofte. Mange uekte barn kunne ha blitt unnfanget i nettopp
slike sammenhenger. Det er uvisst om Anne Tostensdatter ofte hadde tilhold på
slike steder. Hun måtte iallfall i 1755 skrifte for leiermål med fem ulike menn!
Bare &I av disse løse forbindelsene førte til barnefødsel - prestens oversikt og
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kontroll i dette tilfellet var imponerende. Flere presteforhør og skriftemål viser
at en del kvinner hadde seksuell kontakt med flere menn. Slike forhold må 6g
kunne betegnes som løse, eller som en svært aktiv makesøking.
Det er kjent at prostitusjon var et innslag i 1700-tallets Bergen. Kristiansund
hadde som Bergen et yrende folkeliv med hyppige besøk av fremmede, men det
var riktignok langt færre innbyggere her. Fantes det prostituerte også i
Kristiansund? Det finnes ikke konkrete bevis på dette i kildene. Noen rettssaker
indikerer likevel at fenomenet eksisterte: I 1754 kom det til sak mellom Anna
Fallentin og Jon Olsen Nordmann på grunn av «utiladelige beskyldninger». Jon
hadde beskyldt Anna for å ta 16 skilling om natten for «ublu omgjengelse»,
samt at han kalte henne hore. Saken endte med at beskyldningene ble lagt døde
og maktesløse. Rolf Pedersen måtte i 1784 stå til rette for forpakteren for
usømmelig verts- og krohushold. Blant mange ulovligheter forekom det her
«ryggesløst» levnet og samkvem. Mer direkte hentydninger til prostitusjon er
det i politiavhøret av matrosen Jacob Holm. Han hadde vært i slåsskamp med
Peder Iversen i Peders losjihus, og begynte forklaringa slik: Sammen med flere
andre fornøyet han seg med å danse, dette
Continuerede til Kloken omtrent 12 a 1 om Natten, da han ved hielp
af Peder Iversens Hustrue fik en Pige eller et Fruentimmer at Sove
hos, og efter at han i et andet Værelse havde forlystet sig med hende
en liden stund, gik Fruentimmeret fra ham, og han selv faldt i Søvn
•••

Peder Iversen og hustruen ble også innstevnet i den samme saken for ulike
ulovlige forhold. Et vitne ble spurt om det var vanlig med drikk, dans, spill og
løse kvinner i dette huset. Han benektet dette, men måtte til slutt innrømme at
det hendte av og til. Denne gangen hadde Peder invitert flere mannfolk og «løse
eller ugifte fruentimmer» for å danse. Saken endte med en stor voldsbot for
Jacob. Peder måtte bøte for slagsmål og for å ha forført byens unge til drikk og
dans natten gjennom. I dommen ble altså ikke prostitusjon nevnt eksplisitt, men
saken viser at en slags formidlingstjeneste trolig forekom. Men vi vet ikke om
Peder betalte for seg.
Det er umulig å slå fast hvor mange uekte barn som var resultat av løse
seksuelle forbindelser. Et stort antall utenbys fedrene, mange sammenkomster
med drikk og spill og mulig prostitusjon tilsier at en forholdsvis stor andel av de
uekte barna skyldtes samleie uten at videre konsekvenser var overveid.

AKSEPT FOR ILLEGITIMITET?

... det qvindemenneske, der lader sig besvangre, ansees siden med en slags
foragt og bliver sjelden eller aldrig gift. SOGNEPRESTEN I AURE, 1797
Var de dystre utsiktene Aure-presten forespeilet ugifte mødre reelle? Ble
mødrene foraktet i nærmiljøet, og hadde de vansker på ekteskapsmarkedet?
Kvinnene var på grunn av svangerskapet og fordi de oftest sto for omsorgen av
barnet, i større grad enn mennene knyttet til barna. Jeg ser derfor her først og
fremst på kvinnene når jeg undersøker aksepten i lokalsamfunnet.
Mange forhold tyder på at det slett ikke - sosialt sett - var en katastrofe å få
uekte barn:

Mange i samme situasjon
Vi så at 12% av alle fødslene i Kristiansund mellom 1742 og 1801 var utenomekteskapelige. Hver åttende fødsel frambrakte et uekte barn. At det var
relativt vanlig å få barn utenfor ekteskapet, indikerer at de sosiale følgene av
leiermål ikke kunne være så dramatiske. Konsekvensene av leiermål var ikke så
store at de hindret kvinner fra å begå forseelsen. Her må det imidlertid skytes inn
at det slett ikke alltid var snakk om et valg fra kvinnenes side. De kunne bli
voldtatt eller presset til samleie. Ting- og kirkebøkene viser imidlertid at dette
forekom sjelden - men her kan mørketallene være store.
Like fullt, den høye andelen illegitime fødsler betydde at utenomekteskapelig seksualitet var et kjent fenomen i byen. En kvinne som fikk uekte barn
følte seg dermed ikke alene i sin synd. Den øvrige befolkningen kjente også til
mange andre i samme situasjon. Vi så også at mange fra de øverste samfunnslagene fikk uekte barn. At eliten også etter myndighetenes syn levde i
synd, kunne kanskje gjøre leiermålet mindre stigmatiserende for kvinner fra
lavere lag.
Mange fikk flere uekte barn
22% av de ugifte mødrene i Kristiansund fikk flere enn ett uekte barn. Langt
flere mødre gjentok leiermålet her enn i andre undersøkte områder i Norge.
Eilert Sundt viste at gjentagelseshyppigheten var stor i områder med høy
illegitimitet, Kristiansund var altså blant disse. Hvis belastningene ved leiermål
var svært store, ville de fleste unnlate å gjenta forseelsen. Når nesten hver fjerde
ugifte mor gjentok leiermålet, tyder det på at det ikke var så stor skam og
stimatisering knyttet til en uekte fødsel.
Enkelte kvinners forsvarsverk kunne imidlertid være nedbrutt. Etter &I uekte
fødsel ga de kanskje opp å streve etter å leve etter gjeldende regler og normer.
Dette kan være tilfellet for noen av mødrene med flere uekte barn. Men
-
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sannsynligvis var det mindre grunn til slik resignasjon i dette høyillegitimitetsområdet enn steder der det ble født få uekte barn.
Hadde så mødrene samme barnefar ved de gjentatte uekte fødslene? Bare i
svært liten grad, viser undersøkelsen: Kun 7 av de 60 mødrene som fikk mer enn
ett uekte barn, hadde samme far til alle barna. Dette understreker det jeg
tidligere kom fram til - de aller fleste uekte barna var resultat av feiltrinn i
makesøkinga eller av løse seksuelle forbindelser. Maria Andersdatter, som
fødte fire illegitime barn, hadde hele fire ulike barnefedre; også Aleth Maria
Jokumsdatter Grøn hadde «ny» far for hvert av de fire barna hun fikk.

***

Mange levde etter presteskapets mening i synd i Kristiansund på 1700-tallet.
De ble rammet av en moralsk straff fra geistlighetens side, mens den verdslige
delen av straffen rammet de ugifte foreldrene økonomisk. Men i det sosiale
fellesskapet så foreldre til uekte barn ikke ut til å ha havnet i unåde. Denne
aksepten i samfunnet, samt både kvinner og menns muligheter til lønnsarbeid i
fisketilvirkinga, gjorde at de uekte barnas foreldre så ut til å klare seg bra i
Kristiansund. Kanskje var det lettere å være ugift mor i Kristiansund enn mange
andre steder i landet?

Ingen barnedrap
Barnedrap, fødsel i dølgsmål, var uttrykk for at barnemora forespeilet seg en
fortvilet situasjon som ugift mor. Leiermålsstraff, utgifter til oppfostring og
skam kunne være grunner til drap. At avsløring førte til halshugging, viser hvor
stor risiko hun utsatte seg for for å unngå å få uekte barn.
I løpet av de 60 årene jeg har undersøkt, skjedde ingen barnedrap i Kristiansund ifølge kildene. Likevel kan det ikke utelukkes at uønskede barn ble tatt av
dage. Mødre kunne ha skjult drapet så godt at det ikke ble oppdaget. For de
ugifte mødrene i Kristiansund var imidlertid spørsmålet om det var verdt å
risikere dødsstraff for å ta livet av det uekte barnet. Skamfølelse og frykt for
utelukking fra fellesskapet var sannsynligvis ikke så framtredende for ugifte
mødre her, da det var svært mange andre kvinner i samme situasjon. Sølvi
Sogners undersøkelse av Christiania, der illegitimiteten også var høy på samme
tid, viser også at barnedrap var et særsyn. Det synes naturlig at det var få eller
ingen fødsler i dølgsmål i samfunn der det rådet en aksepterende holdning til
illegitime fødsler.
Gode sjanser på ekteskapsmarkedet
Mange mødre til uekte barn giftet seg med andre enn barnefaren i ettertid. De
hadde ikke mindre sjanser på ekteskapsmarkedet enn de barnløse kvinnene.
Kvinner som fikk uekte barn hadde bevist sin fertile evne. Det kan i tillegg
tenkes at det var en del ettertraktede kvinner som ble ugifte mødre. De svært
attraktive ble først og mest etterspurt i makesøkinga og innledet kanskje tidlig
seksuelle forhold. Når det så viste seg at de var i stand til å få barn, ble de altså
ikke mindre ettertraktet.
Også mange av mødrene med flere uekte barn gikk inn i ekteskap med andre
enn barnefedrene. I 1776 giftet nevnte Aleth Maria Jokumsdatter Grøn seg med
Peder Iversen Lykke. Han var ikke far til noen av de fire barna hennes. Gjentatte
leiermål begrenset ikke kvinners mulighet til ekteskap nevneverdig.
Ugifte mødre ble ikke sett på som dårligere partnere enn andre. Sognepresten
i Aures dystre beskrivelse av ugifte mødre passer dårlig på 1700-tallets
Kristiansund.
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BYGDEMUSEET, SOM ARENA
FOR FRIBRYTING
(BRYTING DER GREP OM FØTENE OG BRUK AV
EIGNE FØTER ER TILLATE)
— ei fortolking av bygdemuseet sin rolle i eit moderne samfunn.
AV TRINE LARSEN
Innsynet i musea sine framstillingar av fortida fekk meg til å stille spørsmål
om fråveret av kulturell kompleksitet. Ein finn mange stereotypar; rike
væreigarar og fattige fiskarar, forførande prinsesser og blyge gammeljomfruer,
slemme fiendar og gode landsmenn. Framstillingane gir oss eit inntrykk av at
det var betre for mennesket å leve i «gammeltida», før mobiltelefonen og
bodyshop.
Viss musea skal bidra til at vi får eit grep om vår eigen situasjon, må ein i
tillegg til å sjå seg sjølv gjennom stereotype briller, legge vinn på å lære om
menneska sine mangfaldige føresetnader og ulike kulturelle uttrykk.
For å forstå meir av føringane som vert lagt på bygdemusea og skjøne kva
som formar dei, sette eg meg som mål å oppdage trekk og identifisere
prosessane som låg bak. Ved å identifisere aktørane kan vi sei noe om dei
føringane som vert lagt på samhandling i museumsstellet. Ved å peike på desse
føresetnadane kan ein best fremme bygdemusea sine interesser og muligheiter.
Erfaringsgrunnlaget er henta frå museumsstellet i Norge generelt og
Nordmøre spesielt, med døme frå Kråksundet Notnaust og Sjøbruksmuseum,
Tustna kommune. Skrivaren inviterte seg sjøl til å dekke ein spesiell «museumsdag», med opning av Fotoutstillinga; «Fiskarkvinners liv og kvardag».
Artikkelen er tredelt. Først vil eg gjennom ei reportasjeliknande framstilling av
aktiviteten i og rundt Kråksundet Notnaust og Sjøbruksmuseum den 23. august
1997 fortolke trekk ved bygdemuseet. Denne framstillinga er basert på deltakande observasjon og intervju med noen av aktørane som var på museumsområdet den dagen, i tillegg til eitt års jamnleg kontakt med tidlegare kulturkonsulent, kultur- og oppvekstetaten og styringsgruppa for museet.
Fortolkingane i del ein kan lesaren bruke som eit bakteppe for å skjøne del to,
der eg presenterer noen utfordingar og utvegar bygdemusea generelt står
andsynes i møte med endringar i musemsforvaltinga nasjonalt og sentraliseringsspøkelset lokalt. Regionmuseet sin rolle i den nye museumsstrukturen
vert spesielt fokusert.
Sist noen refleksjonar omkring bygdemusea sine rituelle symbol og tap av
identitet, som ressurs i museumsutviklinga.
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Dette kan oppfattast som ein invitasjon til å ta ibruk nye fortolkingsramer og
opne for kulturell fribryting, med grep om både eigne og andre sine føter.
Artikkelforfatteren har eitt års røynsle som regionkonservator ved Nordmøre
Museum.

DEL 1
Museet som arena for samarbeid om foto-utstillinga;
«Fiskarkvinners liv og kvardag frå 1930 og framover».
Somaren 1997 vert hugsa for sitt framifrå gode ver. Mange museer har merka
nedgang i besøkstalet, noen meiner veret var for godt. Den helga Tustna Fiskarkvinnelag, i samarbeid med Tustna kommune og Kråksundet Notnaust- og
Sjøbruksmuseum inviterte til foto-utstilling om Fiskarkvinners liv markerte
vergudane innleiinga til den nye utstillingssesongen med regnbyger. Nærare
200 besøkte utstillinga som hadde fått ei fin plassering i fiskarheimen «Arnstua»
i Kråksundet Notnaust og Sjøbruksmuseum.
Utstillinga er laga av Noregs Fiskarkvinnelag med tilskot frå Noregs Fiskarlag, Riksantikvaren, Råfisklaget og Fiskeridepartementet sitt kvinneutval. Den
har vore vist i Trondheim under den nasjonale mønstringa «Kvinner viser veg»
og «Tøndelagsutstillinga», på Veidholmen på Smøla, i Fosnavåg og sist på
Tustna før den vart sendt med hurtigruta til Myre i Vesterålen og Finnmark.
Utstillinga er Norges Fiskarkvinnelag sitt innslag i Kulturminneåret 1997.
Leiar i Fiskarkvinnelaget på Nordmøre, Tordis Næss, frå Smøla, har sete i
arbeidsgruppa.
Samarbeidet mellom dei involverte aktørane lokalt innebær at dei deler
utgiftene til frakt. Tustna Fiskarkvinnelag sin kontaktperson, Ruth Brandsvik
understreker betydninga av kommunen sin støtte til det ho meiner er eit viktig
tiltak. Det einaste problemet med vandreutstillinga er at den må tingast og
tyngden med kassene, seier ho.
Bygdemuseet er vertskap for utstillinga. Agnes Sørnes, leiar i styringsgruppa
for museet, ynskjer fleire samarbeidsprosjekt som fotoutstillinga velkomne.
Fiskarkvinnelaget
Ein av dei lokale arrangørane på Tustna, Turid Utvik, som sjøl har vore aktiv
i Fiskarkvinnelaget i mange år, meiner det er ei god og representativ utstilling.
Det er fint for oss at foreningslivet vårt vert presentert på denne måten, seier
ho. «Fiskarkvinnelaget er ein interesseorganisasjon og driv upolitisk, men har
spesielt kasta seg inn i kampen mot EØS og EU. Vi er ikkje mange medlemmer
lokalt, men har fulgt opp det som har vorte arrangert av samlingar og kurs frå
sentralt hald, til dømes sikkerheitskurs for fiskarar. Fiskarkvinnelag arbeider for
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fiskarfamilien sitt ve og vel. På Tustna gir det seg utslag i arbeid for lokalsamfunnet.
I arbeidet med kystsoneplanlegginga på Tustna var Fiskarkvinnelaget representert ved Turid Utvik. Bakgrunnen var eit kurs Noregs Fiskarlag sentralt
arrangerte om nettop dette emnet. Kunnskap om dei gamle fiskeplassane for
landnotkast blei integrert i kystsoneplanlegginga, og fiskeplassane er no
skjerma for ettertida. «Sjøl om det er lite landnotfiske i dag, veit vi kor dei er, og
kan ta dei i bruk att ved behov, seier Turid Utvik.»
Dei fleste fiskarkvinnene har ein mann som er fiskar, men foreininga er ope
for alle. Diskusjonen om namneendring i bondekvinnelaget til bygdekvinnelaget har ikkje noen paralell i fiskarkvinnelaget.
Fotografia på veggane gir sporer til samtaler mellom dei frammøtte i
«Arnstua». Det har etterkvart samla seg mange folk og Ruth Brandsvik held ein
tale for å markere opninga av utstillinga. Her er noe gjengitt.
«Med utstillinga ynskjer fiskarkvinnnelaget å sette fokus på fiskarkvinna sin
rolle i kystnoreg. Når mannen var borte på fisket hadde kvinnene ansvaret for
småbruket, med stell av åker, eng, heim og barn og samfunnet rundt dei. For
ikkje å snakke om alt slitet med egning (sette agn på line) og notbøting. Fra og
med krigsåra blei fiskeindustrien arbeidsplass for stadig fleire kvinner langs
kysten.
Fiskarkvinnelaget vart danna i 1953, hovedmotivet var å arbeide for
vanskeleg stilte, med etablering av hjelpekassen for fiskarar. Arbeidet med å
betre fiskaren og fiskarkvinnas kår gjenspeglar seg i utstillinga.»
Det fyrste lokallaget vart stifta i Kristiansund i 1946 under namnet; «Kvinnegruppa i Fiskarlaget».
Ein av mennene som er komen for å sjå utstillinga seier utstillinga er god,
men at det kunne har vore fleire bilder frå Tustna og frå nyare tid.

omtaler det heretter med kortforma Kråksundet. Det fyrste ein ser når ein har
gått frå parkeringsplassen mot Kråksundet er ikkje museumshusa, men eit
bebodd 20-tals hus. Viss ein ikkje visste betre kunne ein tru at dette var eit døme
på samdtidsdokumentasjon. Dette elementet kunne verte utnytta på ein måte
som integrerte det moderne og funksjonelle huset inn i det tradisjonelle
museumstunet utan å invadere dei som bur der. Vidare ser ein «Kråksundet
notnaust», «Eriksnaustet» og «Arnstua», som er ein siste tilvekst. I flukt med
museet byggjer Kystlaget Geitbåtens venner opp eit nytt naust etter gamle
handverksprinsipp for bruk i formidling av byggetradisjonar knytta til sjøbruk.

Museet som friluftsområde.
Museumsområdet i Kråksundet vart regulert som museums/friluftsområde,
etter at museet vart etablert. Det har vore ope for ferdsel og fritidsfiske alltid, så
reguleringa representerer ikkje noen ny praksis for bruken. Om vinteren er
Kråksundet også brukt av yrkesfiskarar. På Tustna utgjer denne gruppa omlag
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Museet er lokalisert i berg- og lynglandskap innst i Kråksundet, og har eit
stort formidlings-potensiale både om natur- og kultursida av saka. Det vert
brukt i undervisningssamanheng lokalt. Terje Brevik, som er lærar og medlem
i Kystlaget, har saman med ein annan lærar utvikla eit undervisningsopplegg for
Kråksundet friluftsområde, som heretter vert nemnd berre som Kråksundet. Det
er ingen klåre fysiske grenser mellom museet og Kystlaget sin verksemd, eg
oppfattar derfor friluftsområdet og museumsområdet som identitiske og

Museet som arena for gjenoppfrisking av tradisjonar.
«Arnstua» som er utstillingslokale, er ein del av ei trønderlån, gitt av ein
privatperson. Museet såg verdien av å få rekonstruert ein «fiskarheim» på
museumsområdet, og sette igang arbeidet med å flytte huset frå Golma til
Kråksundet. Takket vere KAJA-ordninga og kommunale midlar har ein reist
huset i løpet av eitt år. Fiskarlaget har ytt midlar til opparbeding av kai-anlegg
og belysing. «Det har mest ikkje vore dugnad for å gjenreise Arnstua, det som
gjenstår til dei er maling. Her avventar vi fargekonsulenten sitt råd. Det er ikkje
bare å hive på ein farge her, ein må tenkje igjennom dette før ein sett igong,»
seier Agnes Sørnes.
Innvendig ynskjer dei å møblere, avhengig av kva dei får inn av møblar.
Huset vart fotografert både utvendig og innvendig før det vart flytta. Dei har
ingen dokumentasjon på korleis huset såg ut opprinnelig, men vil legge vinn på
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Arnstua og Eriksnaustet. Foto Trine Larsen.
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å føre det attende til «gamaltidsstil», seier Agnes Sørnes. I tillegg til vandreutstillinga, har dei stilt ut ein del gjenstandar i same rommet som fotoutstillinga. Det er meininga at gjenstandane skal gå inn som ein del av den
permanente museumsutstillinga.
Husmorlaget på Tustna er spesielt interesserte i å nytte «Arnstua», seier
Agnes Sørnes. Ei undergruppe av Husmorlaget «Kvindeforeininga» vil ta vare
på tradisjonane fiskarkvinnane hadde, frå gamle mattradisjonar til handverkstradisjonar. På kalenderen står det temakvelder om markens grøde, hælfelling
og lefsebaking.

Museet skaper tradisjoner.
Når dei tre kvinnene skal dra fram noe spesielt med aktiviteten på museet,
trekker dei fram: «Kaptein Kråksundet» alias Sabeltann eller Eva Ørbog, som
gler ungane på arrangementet St. Hansaften. Både Turid Utvik, Agnes Sørnes
og Ruth Brandsvik er einige om at det er på tide å få ein tradisjon på St.Hans arrangementet, når det har vore så vellukka to år på rad og trekker til seg folk frå
heile Tustna.
Sjøl om ein allereie har mange aktørar inne i samarbeidet, er dei på utkikk
etter nye. For opparbeiding av uteområdet rundt «Arnstua» vil dei invitere
Hagelaget. Agnes Sørnes meiner gamle stauder representerer eit utdøynde
fenomen, og vil legge forholda til rette for ein hage på museumsområdet for å
bevare tradisjonen med hage-staudene.
Museet som arena for diplomati.
Ordføreren på Tustna, Daniel Golmen, er og med på opninga av fotoutstillinga, og karakteriserer dette som eit positivt tiltak for kommunen. Han er
interessert i å ta vare det som er av gamle ting, som er eit vitne om korleis det har
vore. Samtidig syns han det er ein utmerket kombinasjon i og med at både
frivillige og opplærings- og kulturkontoret i kommunen er med på det. Då vert
det mykje meir gjort, meiner ordføraren. Han understreker at dei er svært
avhengige av dugnadsarbeidet, og at det arbeidet styringsgruppa legg ned er
svært viktig. Dei midlane som har vore brukt frå kommunen meiner han gir
mangedobbelt att og er soleis godt anvendte. Han meiner ein kan utløyse stor
dugnadsaktivitet med å vise litt innsatsvilje og innrømmer at det burde vore
større overføringar, men at kommune-økonomien ikkje kan tåle det. Han har og
store forventningar til kva storting og regjering kan bidra med i denne
samanhengen.
«Målet er å få folk til å bruke museet. Kommunen viser til museet i marknadsføringa av kommunen. I somarhalvåret er det ope kvar helg. Kommuen lønar
ein skuleungdom til å vere omvisar». Han er fornøgd med at området i
Kråksundet er regulert til museumsformål, og meiner det gir restriksjonar for
kva ein kan gjere og kva ein ikkje kan gjere der.
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Involverte aktører i foto-utstillinga; «Fiskarkvinners liv», fra venstre, Ruth
Brandsvik, Agnes Sørnes, Daniel Golmen og Turid Utvik. Foto; Trine Larsen.
Nordmørskommunane utfyller kvarandre.
Ordføraren meiner nordmørskommunane med sine museum utfyller
kvarandre. Dei er ikkje konkurrentar, meiner han og ynskjer seg eit tettare
samarbeid med regionmuseet så vel som dei andre bygdemuseae.»Det har vorte
snakka ein del om museumsarbeidet i ORKIDE (kollegiet av rådmenn og
ordførarar på Nordmøre), utan at samarbeidet har vorte meir formalisert. Det er
meir og meir interesse for å ta vare på kulturarven vår og marknadsføre oss for
kva vi er. I tillegg til jorbruk, fiske og skogbruk er det og eit potensiale i kultur
for reiselivet i regionen», avsluttar ordføraren.
Kystlaget Geitbåtens vener.
Medan ordføraren stod og lovpriste dugnadsinnsatsen var Kystlaget igong
med å dra «Havhesten» inn i museumsnaustet. «Havhesten» er ein fem-roing
som er eigd av museet og kystlaget. «Geitbåtens vener» har pussa og brukt
båten i somar. Dei har vore oppe i Trondheim på Kystens landsstemne, på
Kulturminnestafett i Kristiansund og på kapproing i Halsa. Ein aktiv sesong på
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sjøen, og ikkje mindre aktiv på land, med bygging av eit nytt naust. Dette inngår
som ein del av friluftsområdet og kan omtalast som eit museumsnært tiltak.
Vi når så vidt tak i leiaren for Kystlaget og dugnaden, Terje Brevik, før han
kostar vidare for å sette på land ein annan båt. Han understreker at Kystlaget sitt
byggjeprosjekt ikkje må oppfattst som ei underavdeling av museet, men at dei
har gjensidig glede av naboskapet. Han meiner det er viktig at aktiviteten i det
nye notnaustet ikkje minner om utstillingar, men at det skal vere aktiviteten som
formidler tradisjonane.
Museet som treffstad
«Kystlaget ville ha eit sted være, der ein kunne samlast og halde på med ting
i lag, tru mot båt- og husbyggjartradisjonar, men ikkje utan lått og løye. Det er
starten. Vi undersøkte utsiktene for å ta over eit brukt naust, men då det kom på
tale å byggje nytt gjekk vi inn for det», seier Terje Brevik.

Museet som kunnskapsbase
To år seinare kan dei fire representantane lene seg vel fornøgde mot
naustveggen og greie ut om bygningstekniske detaljer. Bærekonstruksjonen er
stavline, det vil sei at vekta vert halden opp på langs og ikkje på tvers, som er
den mest brukte konstruksjonen. Det er tapping, trenagling, teiting og tetting
med tjære. Eit arbeid som tek noe lengre tid enn å slå i spikrar.
Ein av medlemmene i Kystlaget, Ingolf Nordvik, har lagt ned mykje arbeid i
å studere gamle sjøhus og naust. Denne kunnskapen har han omsett i Kystlaget
sitt byggjeprosjekt i Kråksundet. «Ein får ikkje innsikt i gamle handverkstradisjonar utan å rive gamle hus. Det er mykje som er skjult», seier han.
Dei har hatt kontakt med Handverksregisteret på Maihaugen gjennom Jon
Bojer Godal og fått hjelp av ein arkitekt som bidrog med teikningar og skiser.
Han var engasjert gjennom HAST-kommunane (Halsa, Aure, Smøla og Tustna)
sitt «sjøhusprosjekt». Målet for prosjektet var å ta i bruk gamle sjøhus i turistnæringa.
På spørsmål om ein ikkje kom i konflikt med strandloven med dette nye
byggjeprosjektet, repliserer ein tørt at «det er vanleg å byggje naust ned med
sjøen.»
Museet som arena for næringsutvikling.
I ettertid meiner Kystlaget at dei tok ein «råsjans» og gikk igong med
byggjeprosjektet utan å ha finsieringa i orden. Dei var, etter Terje Brevik si oppfatning, usannsynleg heldig når dei fekk 130 000 frå Bygdeutviklingsfondet.
Tømmeret er gitt av gardbrukarar i området. Kystlaget har sjølv vore i skogen
og dratt fram tømmeret og finansiert resten av byggekostnadane.
Ein reknar med å få torv på taket til våren, og ferdigstille byggjeprosjektet
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Representanter frå Kystlaget, Geitbåtens vener, foran det nye naustet.
Legg merke til trenaglene. Fra venstre; Ingolf Norvik, Terje Brevik, Nils Åkvik
og Arnstein Brevik. Foto Trine Larsen.

innan april 1998. Det skulle vere jobb for alle medlemmene i Kystlaget som
utgjer ein 40-50 medlemmer.
Korleis kan ein få finansiert eit hobbyprosjekt med midlar frå Bygdeutviklingsfondet? Representerer dette ei næring for noen av dei involverte?
«Ein meinte at prosjektet med bygging av notnaustet virkar positivt inn på heile
området. Ved å ynskje ulike grupper velkome til demonstrasjonar og aktivitet i
Kråksundet meiner ein at ein bidreg til jobbskaping for kommunen», seier
Ingolf Nordvik.
Ein av føresetnadane for utøysinga av bygdeutviklingsmidlane var å gi den
lokale designeren og klesprodusenten, Liv Kristiansen, eit offentleg rom å syne
fram kolleksjonen; «Det gode liv».
Før Kystlaget sine medlemmer går heim frå arbeidet på notnaustet stopper
dei opp på kafeen i «Eriksnaustet», som er open i høve foto-utstillinga.

Samandrag del 1
I studien av samhandling i Tustna kommune med bygdemuseet som arena
lærte eg noe om aktørar og posisjonar som gir forhåpningar til utvikling av ei
- mangefasettert framstilling av kultur. Eg har lagt vekt på å fokusere på evna til
samarbeid og bruker til dels ein harmonimodell som fortolkingsrame.
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I Prosjektskisse for Kråksundet Notnaust og sjøbruksmuseum (1992) definerer sakshandsamaren eit felles ynskje for alle involverte aktørar om å utvikle
ein base og ein treffstad med hovudmål å ta vare på og utvikle levande
tradisjonar, bidra til å skape tilhøyre og identitet.
Her finn ein mange aktørar og til dels dei same aktørane i ulike roller. Dei
ulike gruppene går inn i ei utveksling av ytingar og gjenytingar. Kva som gjer at
ikkje fleire grupper av befolkninga er representerte krev ein meir omfattande
studie.
Ein har utvikla museet innafor konseptet av eit friluftsområde, noe som
representerer ein ressurs i arbeidet med å knyte nye grupper til seg. I strevet med
å søkje prosjektmidlar vil ein truleg og vinne på å utvikle denne kvaliteten ved
museet. Når ein bevisst går inn for å kultivere delar av lynglandskapet til
hagebruk, markerer ein samanhengen mellom kultur- og naturvern.
Tre av fire hus på museumsområdet har som hovudfunksjon å samle folk til
oppfrisking av handverkstradisjonar og sosial samhandling. Sjølv om flytting
av hus er bannlyst frå vernemyndigheitene si side, representerer flyttinga av
«Arnstua» eit stønadsverdig tiltak i utviklinga av Kråksundet.
Innafor det avgrensa materialet som er presentert ser vi at aktørar i
museumsfeltet overfører kunnskap av museal art til si profesjonelle verksemd i
t.d. undervisning i grunnskulen og kystsoneplanlegging.
I Nordmørsk samanheng er Kråksundet Notnaust- og sjøbruksmuseum
spesielt fordi det er av dei nyaste tilskota av bygdemuseer. Til felles med fleire
museer er dei drevet av kommunen gjennom ei styringsgruppe, med ei kjerne av
dugnadsfolk som er primus motorar. Ein kultursekretær i 10% stilling skal
fungere som sekretær. Denne stillinga vart nett redusert frå 50% til 0%, for så,
på bakgrunn av Kuturminneåret 97 sin ringverknad, gjenoppretta til 10%. Dette
synast beskjedent viss intensjonen er å følgje opp den positive utviklinga
Kråksundet er inne i. Det er dessverre og eit likskapstrekk at politikarane i kommunen ikkje følgjer opp arbeidet med å utvikle bygdemuseet frå å vere ein arena
for diplomati til å bli ein arena for kulturell fribryting.
DEL 2
Generelle trekk ved Bygdemuseer, utfordringar og utvegar.
Til bruk overfor politikarar.
I ei tid med sterkare sentralisering av museumsstellet, vert ansvaret for drift i
større grad lagt over på kommunane. Styresmaktene vil gi mindre stønad til små
museer og styrke dei regionale og nasjonale musea.(NOU 1996:7) Utfordringa
i ein slik situasjon er å foreine kreftene politisk og administrativt blant grupper
som vil styrke arbeidet ved museet. Det beste argumentet for at bygdemusea er
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stønadsberettiga frå statskassa er ikkje å redusere aktiviteten, men å halde den
jamn og jamvel auke den.
Når museet sin fortreffelegheit vert målt i besøkstal og evne til inntening, kan
diskusjonen om museets livsrett fort bli eit spørsmål om pengar. Viss museet
vert framstilt som ein viktig faktor i styrking av lokal identitet og bevisstgjering
om verdien av staden ein bur, kan ein gjere spørsmålet meir interessant. Dette
krev ei endring i oppfatningane om at museet skal danse etter reiselivsnæringa
sine piper for einkvar pris, og at museet skal vere eit instrument for inntening.
Arbeidet med å framstille den lokale historia krev kontinuitet og langsiktig
planlegging. Vår erfaring er at ein er betre tent med å ferdigstille utstillingar og
hus til eit akseptabelt nivå før ein opnar dei for publikum, sjølv om dette
innebær at publikum i perioder møter stengde dører på museet.
Dei som representerer bygdemuseet må som ein konsekvens av omstruktureringane i museumsstellet sjå seg vidare omkring på jakt etter samarbeidspartnarar. For vår region sin del er det eit mål å styrke det interkommunale
samarbeidet. Her kjem Regionmuseet, Regionkonservatoren og Regionrådet
sin funksjon inn i bildet.
Regionmuseet som støttespelar for bygdemusea:
Revidert Museumsplan for Møre og Romsdal (1995) initierer ei sterkare grad
av samarbeid, både på kommunalt og interkommunalt nivå. Regionmuseet sin
funksjon som fagleg kompetansesenter for heile regionen vert styrka i og med
opretting av tre regionkonservatorstillingar i fylket.
Museumsplana gir retningsliner for ein museumsmodell der regionmuseet,
utfra prinsipp om forpliktande interkommunale avtaler, arbeider fram prosjekter til felles glede. Regionkonservatoren og Regionrådet er dei viktigste virkemidla.
Regionrådet innstiller prioriterte arbeidsoppgåver for Regionkonservatoren
til styret i Regionmuseet. Skal styret i Regionmuseet kunne fungere som sandpåstrøingsorgan for Regionrådet, fordrar det at kommunane utanfor Kristiansund, der Regionmuseet er lokalisert, rekruterer representanter til styret. Ein
kan håpe at sentrum-periferi problematikken ikkje undergrev intensjonane med
den nye museumsstrukturen.
Regionkonservatoren vil så langt råd bistå bygdemusea. Ettersom Regionmuseet ikkje har økonomiske midlar til disposisjon, må ein her forstå bistand
som fagleg kunnskap og evna til å omsette idear til prosjekt som omfattar fleire
museum. I arbeidet med å søkje midlar til prosjektarbeid er det viktig å legitimere overføringsverdien til andre museum og graden av samarbeid mellom
fleire aktørar.
Erfaringar Regionmuseet har frå samarbeid med kultur- og utdanningssektoren i Kristiansund kommune viser at ein mindre sektororientert kulturvernpolitikk er vellukka.
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Er bygdemuseet ein stad eller eit symbol på ein stad?
Rekonstruksjonen av 1850 miljø er eit vanleg formidlingskonsept i norske
bygdemuseer. Det finns unntak, men dei er få. Noen dyrker 1850 levemåten så
til de grader at de camper ved siden av museet. Museet vert av mange identifisert
med denne epoken.
Til dette formidlingskonseptet høyrer ein serie historieliner, presentert i
vignetter som: jul i gamle dager, handverk i gamle dager, gardsdrift i gamle
dager og fiske i gamle dager. I val av rekvisitter og kilder skaper ein museet i sitt
bilde av gamletida, anten det er ritualisert gjennom demonstrasjonar, omvisningar eller gjestebod. Framstillingane framstår som ferdig skrevne drama.
På jakt etter hitorieliner kan ein ta utgangspunkt i landskapet, næringsvegar,
religion, nasjonsbygging, politikk, det estetiske, det sentimentale o.s.b. Dette
gir eit tilfang av historier som fortener langt fleire og varierte fortolkingar enn
dei enn finn i bygdemusea i dag.
Fortida til bygdemusea kan ein fortolke på same måte som ein fortolker andre
historieliner. A gå på museum har aldri vore så vanleg som å gå på arbeid, men
som sosial hending og ritualiserte handlingar kan ein sjå på det i lys av teoriar
om sosiale endring og sosiale overføringar. (Dette vil eg gjerne kome attende til
i eit seinare nummer av årboka.)
Geitbåtseilas i Aure. Foto: Terje Brevik.
Utdanningsreformen av 1997 (Plan for ti-årig grunnskule: 1996), med
styrking av prosjektarbeid i skulen må ein kunne oppfatte som ein ny arena for
samarbeid mellom skular og museum. Vi kan og peike på ein auka interesse for
kulturvern i samferdselssektor, i landbruk og miljøsektor og i helse- og
sosialsektor. Viss bygdemusea noen gang kan bli ein integrert del av eit
moderne samfunn, kan det synast som det er rette tida no.
DEL 3

Regionkonservatoren ser tilbake: Korleis former vi bygdemuseet?
Eit debattinnlegg.
På tampen av museumsåret vel eg å tone ned problema med u-tette tak og uregistrerte samlingar. I mi oppfatning er det sekundære problem i forhold til dei
utfordringane ein har i å finne sin rettmessige plass i eit moderne
bygdesamfunn. Mange bygdemuseer har oppdaga at det ikkje er noen
automatikk i at kommunen tar over utgiftsbyrdene når stat og fylke snører
pengesekken igjen. Det som no følgjer er noen fortolkingar av handlings- og
oppfatningsformer i museumsstellet, som er meint som eit bidrag i den museale
sj ølransakinga.
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Tap av identitet som ressurs:
Den danna kulturarbeider veit kva prosess og identitet tyder. Dei fleste er av
den oppfatning at identitet er noe vi har, men kan miste. Vi har det og vi har det
ikkje på same tid. Noen identitetar kjem og går. Noen er altomsluttande, og
omfatter fleire personar samstundes.
Museumsstellet vert i dag ofte omtala som arena for forvalting av dette
umistelege. Dei fleste museer med respekt for seg sjølv hevder at museet i sitt
arbeide med å fortolke historia er identitetsskapande for enkeltmennesket. I kor
stor grad er dette nye talemåtar og i kor stor grad har dette førd til ny og
grensesprengande museumspraksis?
Kva set vi i forgrunnen i arbeidet med å gjenskape historia om «gammeltida»
og kva kjem i bakgrunnen? Mykje tydar på at det er materialtilfanget som avgjer
kva vi rekonstruerer av betydningsfulle hendingar? Material kan her både
oppfattast som skriftlege kjelder og materielle objekt.
Aktuelle diskusjonar i museumsforvaltinga (sist på Sundøya under NMU sitt
seminar om den nye feltkatalogen) om korleis ein kan samkøyre registreringane
av munnleg intervjumateriale, hendingar, handlingar og materielle objekt viser
at det meste av det som skjer av museumspraksis er på gjenstandane sine
premiss.
Dette avspeglar seg og i museumsdiskursen. Det er ein vanleg talemåte å
tillegge gjenstanden «forteljarkraft». Ein finn t.d. ingen paralellar i nemningar
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for enkeltmennesket og samhandling som kjelde. «Informanten sin forteljarkraft» virkar noe oppstylta. Tap av identitet er nødvendigvis ikkje så ille når
identiteten byggjer på ei oppfatning av at gjenstander «har forteljarkraft»,
medan mennesket «blot fortel». På den andre sida, ved å dyrke tingen sine
menneskelege eigenskapar har ein truleg ei lysande framtid som animatist og
filmprodusent.

Bygdemuseet i eit globalt perspektiv:
Ved å opne bygdemuseet for fleire meiningsunivers, kan ein forhindre at
museet sin kultur vert den klåraste bodskapen.
Når museet kan fungere som ein base for kunnskaping og utvikling for alle
som bebur bygda, har bygdemuseet ei framtid. I modelleringa kan ein ta høgde
for at globaliseringa av verdenssamfunnet også angår bygdemuseet og det kan
bli betre kår for kulturell fribryting. Viss ein hadde fokusert like mye på
mellommenneskelege relasjonar som ein gjer på tinga sine menneskelege trekk
ville det hjelpe mykje.
Med eit slikt sjølbilde kan bygdemuseet i mindre grad bli ein reaksjonær og
statisk institusjon, der ein verner om ein museumskultur som set grenser for
historiefortolkinga og lar gjenstandane legge premissa for handlinga.
Oppsummering
Artikkelen er eit oppgjer med sentralmyten i museumsstellet: at museumssamlingane i seg sjølv er identitetsskapande for enkeltmennesket i eit moderne
bygdesamfunn.
I fortolkningar av Kråksundet notnaust- og sjøbruksmuseum si verksemd får
ein innsikt i ein type samarbeidsmodell, som duftar av dugnad og friskt tømmer.
Den er ikkje tenkt å skulle vere ein mal for alle andre, men inspirere til å søkje
nye utvegar for musea til å løyse oppgåvene med å produsere kunnskap og
formidle historisk utvikling og innvikling.
Bygdemuseet vert skildra i generelle vendingar og det vert tatt til orde for å
sjå musea som ein integrert del i kommunane sine planer for ekspansjon.
Regionmuseet sin funksjon i forvaltinga av bygdemusea vert understreka som
ei fagleg støtte og pådrivar for felles prosjekt. Politisering av museumsfeltet
vert oppfatta som ein føresetnad for å lukkast med dette.
I siste avsnitt søkjer forfattaren å utfordre og ta til orde for større innslag av
sjølrefleksjon i museumspraksisen.

Møte mellom hurtigruta og geitbåten. Foto: Terje Brevik.
Tustna kommune 1991, Prosjektskisse for Kråksundet Notnaust
og Sjøbruksmuseum.
Kirke, forskings og undervisningsdepartementet 1996, Plan for
10-årig grunnskole.
Takk til Turid Utvik, Terje Brevik og Marit Mehlum for nyttige kommantarar
og innspel til artikkelen.

Kjelder:
Møre og Romsdal Fylkeskommune, Revidert Museumsplan 1995
NOU 1996:7 Mangfald, minne, møtestad
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FRA SKIPSBYGGINGENS
HISTORIE PÅ NORDMØRE
AV SVERRE J. SVENDSEN

KRISTIANSUND SOM SJØFARTSBY
Kristiansund var en av Norges fremste sjøfartsbyer i tiden 1820 - 1900. Byen
hadde i tidsrommet 1760 - 1940 over 800 registrerte seilfartøyer i alle størrelser:
fra jakt til fullrigger. Byens virksomhet var i denne perioden basert i all
hovedsak på tilvirkning og eksport av klippfisk. Denne næringen hadde behov
for transport av råvarer til byen og eksport av ferdig varer fra byen. Kristiansund
hadde derfor i virkeligheten 2 flåter med en viss overlapping. Den ene flåten
besto av jakter, galeaser og noen mindre skonnerter som i hovedsak førte
saltfisk og sild fra Nord Norge til Kristiansund. I første del av 1800-tallet var en
del av disse fartøyene også engasjert i utenriksfart både på Østersjøen og på
Nord Spania. Den andre flåten besto av brigger, barker og fullriggere og var i all
hovedsak en utenriksflåte som drev med førsel av klippfisk til Spania, Portugal,
Cuba, Jamaica, Brasil og Afrika. Dessuten var de største skipene involvert i
alminnelig frakteførsel over hele Moden. Bl. a. var skip fra Kristiansund
sentrale i den noe tvilsomme farten med kulier fra Kina til vestkysten av USA
under byggingen av jernbanen tvers over USA.
Kristiansund engasjerte seg ikke i samme grad i utenriksfart etter overgangen
til damp. Klippfisken ble etter hvert i stor grad ført av linjeskip tilhørende
rederier som Fred. Olsen, Wilhelmsen, Spanskelinien m.fl. Den seilende
kystflåten derimot holdt stand, og Kristiansund er vel den byen i landet som
lengst hadde en betydelig flåte av arbeidende seilskip. Så seint som i 1930 var
de aller fleste jakter og galeaser i byen fremdeles uten motor, den siste ble
motorisert så seint som 1955 ! Mellemværftet var det sentrale verftet for disse
kystens slitere. Etter at verftet ble ble reddet unna rivingstrusselen i 1984, har
man arbeidet bevisst for å redde selve verftsanlegget, men også sikre
overføringen av kunnskap og innsikt som ennå eksisterer iblant tidligere
verftsarbeidere i Kristiansund.
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SKIPSBYGGING OG SKIPSBYGGMESTERE I KRISTIANSUND
1787-1900
Kristiansund hadde en betydelig
eksport av klippfisk allerede på 1750tallet. Eksporten foregikk nesten utelukkende med fremmede skip. På slutten av
1700-tallet vokste byens flåte eksplosjonsartet. Dette kan settes i direkte
relasjon med etableringen av Nedre
Kranen Verft i 1787. Avgjørende for
verftets utvikling var dets aller første
store oppdrag: Reparasjon av det rus«Norges Konstitution»
siske orlogsskipet "Maxim Izpovjedført
av kaptein Pfefferkorn.
nik" i 1789. "Maxim Ispovjednik" var
flaggskipet i en nybygd flåte på i alt 5
linjeskip og 2 fregatter. Skipene var til dels nybygde og var på vei fra verftet i
Arkangelsk til Østersjøen da flaggskipet grunnstøtte ved Smøla. Skipet fikk
betydelige skader på kjølen samtidig som roret ble revet av og forsvant. Etter å
ha blitt trukket av grunnen, ble skipet slept inn til Kristiansund.
"Maxim Izpovjednik" førte 74 kanoner og hadde et mannskap på 600 mann.
For å utføre reparasjonsoppdraget, var det nødvendig å utvide og forsterke
verftet og bradbenken radikalt. Dermed ble verftet i lille Kristiansund faktisk et
av landets største! Verftet fikk senere navnet Nedre Vaagen Verft, men ble alltid
kalt "Nerkrana" på folkemunne.
Første skipsbyggmester på "Nerkrana" var Peder Juul (1787-1804), og det
første nybygget var sluppen "Carl Adam von Talberg" bygd i oppdrag for enkefru Talberg. Etter Juul fulgte Johan Brasen (1804-1810). Brasens etterfølger
var Daniel Lie som ledet verftet fra 1810 til hans død i 1848. Lie var sentral i den
første storhetsperioden i skipsbyggingens historie i Kristiansund. To av Lies
mer kjente skip var skonnertbriggene "Norges Constitution" og "Concordia".
Sju år etter etableringen av Nedre Kranen Verft ble øvrevaagens Verft anlagt
av firmaet P. Kaasbøl & Søn øverst i Vågen. Verftet ble opprinnelig bygd for å
reparere og overhale firmaets egne skip, men da skipstømmermester Henrik
Holm fra København ble ansatt som formann, begynte verftet å bygge skip.
Kaperfartøyet skonnertbriggen "Christiansunds Prøve" ble bygd på øvrevaagens Verft i 1808, det eneste skipet bygd som kaperfartøy i Kristiansund
under Napoleonskrigene.
Skipsbygging foregikk ellers rundt omkring i byen, gjerne i fjæresteinene
foran huset til rederen. Den sporadiske skipsbyggingen som foregikk ved
Bjørnehaugen på Nordlandet utviklet seg til et skipsverft "Bjørnehougens
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Verft" omkring 1820. Den mektige
Holmslekta var skipsbyggmestere på
dette verftet i flere perioder
Skipsbyggingen i Kristiansund vokste fort i omfang i løpet av første halvdel
av 1800-tallet.
Antall nybygde fartøyer pr.år synker
noe etter 1840, mens tonnasjen øker. Det
bygges altså færre, men større skip.
Jektebyggingen forsvinner nesten helt
«Byfoged Lindahl».
etter 1840, mens jakten gjør sitt inntog
Barkskip, 283 reg. t.
som det viktigste enmastete fartøy fra
Redere: Lindahls enke, Clausen,
omtrent samme tid. I følge skipslisten
Werring, Marstrand,
fra 1804, var de fleste jekter hjemmeN. H. Knudtzon.
hørende i Kristiansund bomseilere, dvs.
FØrere: Marstrand, F. B. Wisløff,
de førte gaffelseil ikke råseil. Det er
A. Bothner, H. Wahlberg, Stabell.
fristende å se disse bomseilere som et
overgangsfenomen mot jakten. Altså at jaktens innmarsj i skipslistene etter
1840 representere en videreutvikling av den lokale nordmørsjekta til et slankere
og raskere - mer "moderne" fartøy.
I perioden 1840 til 1880 ble det bygd 16 barker, 14 brigger, 3 skonnertbrigger, 17 skonnerter og 13 galeaser i Kristiansund. De større seilfartøyene
forsvinner etter 1880. I tidsrommet 1840 til 1920 ble det registrert 84 jakter
bygd i Kristiansund. Da mange av jaktene ikke var registreringspliktige pga.
størrelsen, må dette anses som et minimumstall. Tallet inkluderer heller ikke
jaktene som ble bygd i nordmørsdistriktet utenfor selve byen. Den siste kjente
jakt bygd i Norge var "Fosna", bygd på Mellemværftet i Kristiansund og sjøsatt
1914.
Perioden 1850 til 1870 må kunne betegnes som storhetstiden i seilskipsbyggingens historie i Kristiansund. Flere av de mest berømte skip fra Kristiansund ble bygd i denne perioden, og Kristiansund leverte skip til rederier flere
steder langs kysten, både til Bergen og Larvik. Det sentrale verftet i denne
perioden var Nedre Vaagen Verft med skipsbyggmester Ole Mæhle. I samme
perioden gjorde kjøpmennene i Kristiansund et banebrytende arbeid med å
etablere en direkte eksport av klippfisk fra Norge til Brasil. Denne farten krevde
nyvinninger i både emballasje og fartøyutrustning. Skip som skonnerten
"General Prim" og skonnertbriggen "Dagny" ble bygd for Brasilfarten. Allerede i 1842 ble briggen "Catharina" bygd med "spesial bekvemmeligheter for
varme farvann": det var det første skip bygd i Kristiansund med kahytt på dekk!
Dette ble betegnet som en "Sommerkahyt" og ble gjort på grunnlag av erfaringer som var gjort i tropefarten.
v
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Skipsbyggmestere og konstruktører
som utmerket seg i denne perioden var:
Nils Peder Holm (grunnleggeren av
Mellemværftet og sønn av Henrik
Holm), Hans Henrik Holm (sønn av
N.P.Holm), Peder Wullum, J. Larson,
Ole Mæhle og Edvard K. Aspen. Av
disse var Wullum og Mæhle de mest
markante. Wullum arbeidet på flere
verft i byen og bygde flere av byens mest
«Peggy».
kjente skuter, men de fleste av disse er
Brigg, 108 comm.lcest.
bygd av ham på Kyrksæterøra i Hemne.
Redere:
N. R. Parelius, Chr.
Mæhle hadde på 1850-tallet arbeidet på
Johnsen, Rasm. Lossius m.fl.
Bjørnehougens Verft hvor han var med
FØrere: L. Møller, Victor Lossius,
på å bygge barken "Byfoged Lindahl".
S. Fahlvig.
Mæhle bygde dessuten barken "St.
Olaf' i denne perioden. Etter at Bjørnehougens verft gikk overende i 1859, fikk
Mæhle stilling som detaljtegner ved Marinens Hovedverft i Horten. Han
arbeidet bl.a. på fregatten "Kong Sverre" på 3475 tonn. "Kong Sverre" var da
Skandinavias største krigskip. Mæhle kom tilbake til Kristiansund omkring
1863 og fikk stilling som skipsbyggmester på Nedre Kranens Verft. Denne
stillingen hadde han til sin død i 1900.
Av større skip som ble bygget på "Nerkrana" i Mæhles tid kan nevnes:
Brigg "Trio" 1865
Bark "Hurra" 1868
Skonnert "Moder" 1868
Brigg "Peggy" 1869
Skonnertbrigg "Dagny" 1872
Skonnertbrigg "Zaritza" 1875
I tida etter 1880 ble det bare bygd mindre seilskip på verftene i Kristiansund,
fortrinnsvis jakter, galeaser, skøyter og kuttere. Den kjente Veritasagenten og
skipskonstruktør John Børve bygde sitt første skip, skonnerten "Lucie" på
Tustna nord for Kristiansund i 1877. Han tegnet flere av de mest kjente jaktene
som ennå flyter: "Svanhild", "Ingeborg", "Dyrafjeld" , "Trine".
Børve etablerte eget verft først i 1899 tvers over Vågen fra Mellemværftet:
"Kristiansund verft og baadbyggeri" senere "Kristiansund mek. verksted og
båtbyggeri". Bedriften "Kristiansund Mekaniske als" driver i dag på samme
stedet og med skipsarbeid som hovedarbeidsfelt.
I denne siste perioden med bygging av seilskip på Nordmøre, ble det
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tradisjonelle samspillet mellom by og
land forsterket og videreutviklet.
Konstruktører i byen tegnet skip som så
ble bygd av skipsbyggere innover i
fjordene. Således var de fleste "Børveskipene" ikke bygd av Børve selv,
arbeidet ble ledet av skipsbyggere
på''stedet. Konstruktører inspiserte
arbeidet med jevne mellomrom, var ikke
dagligleder på byggeplassen. Den
«Hurra».
største forskjellen som nå inntrer er at
Harkskip, 393 reg. tonn.
byggingen ikke kontraheres i samme
Redere: Parelius & Lossius, Chr.
grad av kjøpmennene i byen, men av
Johnsen, N. H. Knudtzon, N. R.
partsrederier blant formuende bønder på
Parelius, R. Lossius, 0. Mæhle.
landsbygda. Disse sto også oftest for
Førere: Axel Johnsen, H. Olsvig,
drifta av det ferdigstilte skip.
Ant. Hansen, Andr. Meldahl, Nic.
Trebåtbyggertradisjonene på NordPetersen, C. Selmer.
møre er levende - ennå bygges det yrkesbåter i tre på tradisjonelt vis på Nordmøre. Men selv om mange kystfraktere
førte seil langt opp i mellomkrigstida, må vi kunne si at sjøsettingen av jakt
"Fosna" på Mellemværftet i 1914 markerer slutten av seilskipsepoken i
skipsbyggingens historie i Kristiansund og på Nordmøre.

utadrettet by, og mye ukjent materiale
ligger trolig i utlandet. Kan noen hjelpe
oss med å gjøre situasjonen kjent i
utlandet?

KILDER:
SKIP: Nordmøre Museums database
over alle seilførende skip hjemmehørende eller bygd i Kristiansund
mellom 1760 og 1940. (Over 800 navn!)
Loennechen, Henrik Ehrenreich
Blydt Meyer:
Fra Christiansunds Gamle Flaade I & II
Kr.sund 1902/1904
Hoem, Arne I.
Skipsbyggingens historie for
Kristiansund og Nordmøre
Kr. sund 1982.
Henvendelser til:

KILDESITUASJONEN:
Kristiansund brant i 1940. Bortimot 800 bygninger med stort og smått gikk
med, deriblant Kristiansunds Museum. Skipperforeningen i byen hadde en
enorm samling av skuteportretter fra 1700-tallet og framover samt et enormt
arkiv. Alt forsvant. Museet hadde skuteportretter, gjenstander, arkiv fra
skipsverftene (deriblant hele 0. Mæhles arkiv med alle tegniner): alt forsvant i
flammene. Bombingen og den påfølgende brannen i Kristiansund førte til
ødeleggelser som er blitt beregnet til ca. 28% av de totale krigsødeleggelsene i
Norge. Det er derfor ønskelig at alle som besitter malerier, fotografier,
arkivmateriale m.m. som vedrører skipsbyggingens og skipsfartens historie i
Kristiansund gir lyd fra seg og lar seg registrere. Alt er av interesse: loggbøker,
regnskapsbøker, tegninger, fotografier, m.m. Databasen vår vil tillate en hurtig
og effektiv registrering av eventuelle opplysninger. Museet tar selvfølgelig
gjerne imot slikt arkivmateriale til egne samlinger, men det viktigste for oss er
innholdet, kunnskapen et slikt materiale kan gi oss. Derfor er det viktigste å få
vite hva som finnes og hvor det befinner seg. Kristiansund var alltid en ekstremt
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«Christiansunds Prøve»,
captein Tharald Laland fra
Christiansund.

Nordmøre Museum
Knudtzondalen
6500 Kristiansund

Skisser til hekksdekorasjoner for
bark «St. Olaf», u tfØrt av Ole
Mæhle. Nordmøre Museums arkiv.

tlf. 71 67 15 78
fax. 71 67 13 84
epost: nomuseum@online.no

Ole Mæhle (1829-1900) og kona
Ragnhild Marie f Rakstang (1834-1917).
Muligens brudebilde.
Foto: Helen Halse, Oslo.
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Jakten var det viktigste fartøyet i kystflåten på 1800-tallet. Den siste jakt som
ble bygd i Norge var trolig jakt «Fosna», bygd på Mellemværftet i Kristiansund, sjøsatt 1914. «Fosna» ble bygd på spekulasjon av verftet og var et
leilighetsprosjekt man arbeidet på når det ikke var andre oppdrag. Kanskje
Mellemværftet og Kystkultursenteret feirer årtusenskiftet med å strekke kjøl på
jakt «Nyfosna» ? Foto: Engvig, Nordmøre Museum.

De fleste av skipene som førte saltfisk fra Lofoten og Finnmark til Kristiansund
var jakter og galeaser. Disse holdt stand som arbeidende seilskip i
Kristiansund fram til 1930-tallet. Her siger en tungt lastet jakt inn
Markussundet i Kristiansund en gang omkring 1900. Storseilet er skandalisert
for å gi minimal fart i en sørlig bris på vei inn mot bestemmelsesstedet et eller
annet sted på havna. Foto: Selmer, Nordmøre Museum.
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Mellemværftet omkring 1910. Mellemværftet ble etablert i 1856 på et område
som hadde vært brukt til «jekteoppsett» helt tilbake til 1700-tallet. Allerede i
1872 ble det bygd mekanisk verksted, smie og metallstøperi på verftet. Det
siste av bygningsmassen kom til i tiden 1885-1890. I dag står Mellemværftet
ennå slik disse bildene fra århundreskiftet viser.
Foto: Sverdrup, Nordmøre Museum.

En galeas slippsettes på Nerkrana en gang på 1800-tallet. Mennene ved
gangspillet tar en pust i bakken. Foto: Ranheimsæter, Nordmøre Museum.
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Nedre Vaagen Verft, «Nerkrana», omkring 1900. Bildet er tatt noen få år før
verftet ble nedlagt. Bildet viser ca. halvparten av verftsområdet. T. v. for bildet
står snekkerverkstedene, tømrerbodene, rundholtverkstedene og smia. Verftet
ble revet og byens gassverk ble reist på tomta. Smia fortsatte imidlertid i drift
helt fram til 1982. I dag er smia blitt til «Smia» fiskerestaurant, og den gamle
beddingen der «Peggy», «Hurra» og «Dagny» ble bygd er parkeringsplass.

Båtene i saltfiskfarten eller «slofarten» som den ble kalt, lå første del av
vinteren i opplag. Her fra Vågen i Kristiansund. Utrustningen skjedde i januar
og båtene dro nordover samtidig som skreifisket begynte ved Lofoten. Den
første «nordlandsfarer» som kom tilbake fullastet med saltfisk var tidligere
ansett som det første tegnet på våren i Kristiansund.
Her ligger fartøyene på rekke og rad, trygt fortøyd og i le for både sørvesten
og nordvesten. Det ble sagt at man kunne gå tørrskodd fra Ner Vågen til øver
Vågen, en strekning på over 1 kilometer! Foto: Sverdrup, Nordmøre Museum.

%

Reparasjon og vedlikehold var vel så viktig som nybygging på mange verft på
kysten. Bildet viser området ved «Kranaskjæret», kjØlhalingsanlegget i Vågen
i Kristiansund. En kutter er kjølhalt mot Kranaskjæret til høyre, til venstre får
en galeas nye spantetopper og rekkestøtter. Mellemværftet i bakgrunnen og
fartøyer i opplag innover Vågen. Båten i forgrunnen er en vannbåt som
fraktet ferskvann til båter på havna.
Kranaskjæret skal nå restaureres slik at det igjen framstår som en
«bradbenk», dvs. et kjølhalingsanlegg. Arbeidet begynner høsten 1997.
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4,

Jekter, jakter og en skonnertbrigg på rekke og rad på Kristiansund havn, ca.
1890. Klippfiskberg og klippfiskbrygger skimtes i bakgrunnen.
Foto: Selmer, Nordmøre Museum.
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SKINNHATTEN FRA AURE

Til venstre: Skinnhatten fra Aure.
Nordmøre Museums samlinger.
Foto: Stein M. Bach.

AV MARIT H. MEHLUM

I museets samlinger finnes det en hatt av skinn. Hatten er håndsydd, og det
fortelles at den ble brukt av fiskere og bønder før «sydvesten» kom i handelen.
Skinnet er trolig av geiteskinn, og innvendig har den et tykt, ullent fôr.
Bakbremmen er lenger enn forbremmen. Innvendig er det spor etter tøyskjermer som kunne brettes ned som beskyttelse for nakke og ører. Det fortelles
at denne typen hatt var fin nok til å bruke i kirka.
Museet fikk inn skinnhatten i 1948. Den ble formidlet/gitt av K. Ekholm, og
den ble ført inn i museets protokoll av daværende bestyrer, Olav Yderstad.
Hatten skal være laget på Lindås i Aure.
Skinnhatten var en viktig del av skinndrakta eller skinnhyret som var eldre
tiders fiskedrakt i Norge. Hyrene ble vanligvis laget av garvet geite- eller
kalveskinn og godt innsatt med tran eller tjære. Overdelen, eller skinnstakken,
ble gjerne trukket over hodet og knyttet i halsen. Buksa ble festet om livet med
ei reim, og forparten var ofte forlenget oppover brystet med rem om halsen.
Under skinnstakkermene ble det brukt løse skinnermer, som ble surret om
håndleddene.
På føttene ble det brukt lange skinnstøvler eller sjøstøvler. Når fiskeren var
utstyrt med en slik drakt var han godt beskyttet mot vatn og sjø.
Garvet skinn er motstandsdyktig mot vatn og vindtett. Dersom en hadde
ullundertøy under skinndrakta, ble dette et varmt og isolerende plagg.
Håndverksregisteret på Maihaugen har kopiert en komplett skinnhyre med
hatt etter mønster fra en gammel hyre fra Halsa. Ingrid Becker i Stadsbygd har
sauma drakta. Håndverksregisteret gir også i løpet av 1998 ut ei bok om fiskerens påkledning.
For å komme fram til den rette typen skinn har Håndverksregisteret gjennomført et prosjekt om garving av geiteskinn med rårand i Troms for å få fram rette
kvaliteten på skinnet i skinnhyret.
Museet har flere skinnhyrer i sine samlinger, noe som er en sjelden gjenstandsgruppe. Vi har også en skinnhyre i utstillinga for de som vil komme å se.

Til høyre:
Modellhatten.
Foto:
Sverre BjØrdal,
Volda bygdetun.

Modell av skinnhatten og hyret. Foto: Sverre BjØrdal, Volda bygdetun.
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GLIMT FRA AKTIVITETER/
BEGIVENHETER VED
NORDMØRE MUSEUM 1996/97
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Julearrangementet i
Almskårstua hadde i
1996 besøk av Maiken
Lien Jørgensen fra
Tingvoll Bygdemuseum. Hun fortalte om jul
i gamle dager.
Foto:
Odd Williamsen.
Regionkonservatortreff 1997. Museumskonservator i Møre og Romsdal, Anita
Waatvik, regionkonservator for Sunnmøre, Jarle Sulebust, regionkonservator
for Romsdal, Signy Jakobsen, tekstilkonservator i Møre og Romsdal, Ingeborg
Friisvold, utstillingskonsulent i Møre og Romsdal, Tone Anda og
regionkonservator for Nordmøre, Trine Larsen. Foto: Forbipasserende.
Nordmøre Regionråd
under møtet i Tingvollia i mars 1997.
Foran fra venstre:
Maiken Lien Jørgensen, Museumsprosjektet «Tia i Lia» og Olav
Bekken, Tingvoll Bygdemuseum. Flankert
av fra v.: Arne Vatn,
Straumsnes Bygdemuseum, Ole Trygve
Fosseide og Gurli
Landsem, Rindal Bygdemuseum,
Anne
Marie Folde og Kåre Bøe, Gamle Kvernes Bygdemuseum, Turid Utvik,
Kråksundet Notnaust og Sjøbruksmuseum, Ivar Aspaas, Smøla Museum,
Norvald Øy, Fylkeskonservatoren, Sverre J. Svendsen, Nordmøre Museum,
Oddbjørn Svisdal, Sunndal Bygdemuseum. Foto: Trine Larsen.
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Våren 1997 besøkte mange skoleklasser Nordmøre Museum.
Her er 3. klasse ved Frei barneskole på besøk i mai. Foto: Marit H. Mehlum.
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Første store begivenhet i 1997 var vandreutstillinga «Hus på Vestkysten
gjennom 4000 år», en av hovedattraksjonene i Kulturminneåret 1997.
Foto: Stein M. Bach.

Bacalaoservering for cruisebesøkende i Milnbrygga, juni 1997.
Elisabeth KjØnØ og Kan Aronsen er vertinner. Foto: Stein M. Bach.
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To av våre fire guider i Milnbrygga 1997: Hugo Dalheim og Ida Myhren
ved disken. Foto: Marit H. Mehlum.

Vår mann i Hjelkrembrygga 1997: Erik Aukan. Foto: Marit H. Mehlum.
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«Fylkestoppen» for Kulturminnestafetten 1997 fant sted i Kristiansund den
23.7.97. I den forbindelse ble det servert «sildegryn» i Milnbrygga. De
utmerkede kokkene var fra v.: Else Leren og Karin Ormbostad. Til høyre en
fornøyd smaker: Fredrik Aandahl. Foto: Marit H. Mehlum.

Sølvsmed
Kristin Aasen
stilte ut sine
vakre klippfisksmykker i
Milnbrygga
under
arrangementet
23.7.97.
Foto:
Marit H.
Mehlum.
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Stein Bach tar opp videofilm når Arvid Mareno Kalvik forteller om
dampmotorer på Mellemværftet høsten 1997. Foto: Marit H. Mehlum.

Jarl Johannessen
demonstrerer tvinning av
hamp på «Dreveloftet»
på Mellemværftet
sommeren 1997.
Foto: Marit H. Mehlum.
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I 1997 fikk
Hjelkrembrygga
og Milnbrygga
installert brannsikringsanlegg.
Røykprøver ved
Hjelkrembrygga.
Foto: Stein M. Bach.

ÅRSMELDING FOR
NORDMØRE MUSEUM
1996
Styret for Nordmøre Museum har etter årsmøtet 1996 hatt følgende sammensetting:
- Valgt av årsmøtet for Nordmøre museum: Hans Hammond Rossbach
(leder), Jarl Johannesen (nestleder), Jan Sedsbøe og Ivar Løkvik
(styremedlemmer). Vararepresentanter: Per Arne Westavik og Tore Aukan.
- Valgt av Kristiansund kommune: Birger Saltbones. Vararepresentant: Knut
Garshol
- Valgt av Møre og Romsdal Fylkeskommune: Jarle Haga. Vararepresentant:
Dagfinn Ripnes.
Styret hadde i 1996 5 styremøter.

Medlemstall: Nordmøre Museum hadde i 1996 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 28.02.96 kl. 1800 i

Håndverkerens lokaler. Det var møtt fram 13 personer til årsmøtet.
Styreleder Hans Hammond Rossbach ønsket velkommen.
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.

Edvard Fladseth demonstrerer blikkenslagerhandverket i Hjelkrembrygga
sommeren 1997. Foto: Ole Kr. Stokke, Tidens Krav.
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4. Årsregnskapet ble gjennomgått post for post. Regnskapet ble godkjent uten
tilføyelser eller kommentarer.
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5. Valg. Johan Tømmervåg fra valgkomiteen la fram valgkomiteens forslag:
Faste representanter: Gjenvalg på Jan Sedsbø og Ivar Løkvik som ny
representant. Jan Sedsbø ble enstemmig valgt. Stein Bach ble foreslått fra
årsmøteforsamling istedenfor Ivar Løkvik. Det ble avholdt skriftlig
avstemning. Else Leren og Egil Husby foretok opptelling av stemmene.
Ivar Løvik: 9 stemmer Stein Bach: 3 stemmer.
b. Vararepresentanter: Komiteens innstilling: Per Arne Westavik og Tore
Aukan. Enstemmig valgt.
c. Gjenvalg av Eivind Glærum. Enstemmig gjenvalgt.
d. Valgkomit. H H Rossbach foreslo gjenvalg av valgkomiteen.
Enstemmig.

1995

1996

Endring

Hovedbygget:
Enkeltbesøk
Grupper
Skoleklasser

660
471
573

592
110
398

-68
-361
- 175

Mellemværftet:

824

883

+59

1412

2137

+ 725

535

503

- 32

50

0*

- 50

4525

4623

+ 98

Milnbrygga/klippfiskmuseet:
Woldbrygga og Hjelkrembrygga:

6. Kontingent. Styrelederen tilrådde å beholde kontingenten på kr. 100,-.
Enstemmig bifalt.
7. Innkomne forslag. Det var ingen innkomne forslag.
Årsmøtet slutt.
Enkel servering etter årsmøtet.
Ansatte ved Nordmøre Museum har vært:
Museumsdirektør/konservator: Sverre Johan Svendsen
Konservator: Marit Holme Mehlum.
Regionkonservator: Trine Larsen (fra 19.08)
Preparant/fotograf: Stein Bach.
Sekretær: Anita Paulsen.
Slippmester på Mellemværftet: Douglas Wilmot.
Regnskapsfører: Ole Lystad.
Vaskehjelp: Snefrid Bach.
Ekstrahjelp: Hilde Svensson, Elisabeth Sæther, Ida Myhren, Tone Almhjell,
Carol Johansen og Cathrine Williamsen.

MUSEUMSDRIFTEN
Publikumsbesøk: Det totale besøket i 1996 for alle anlegg tilhørende Nordmøre Museum var 4623 personer. Dette er en svak økning i forhold til 1995
(4515). Tar vi med besøket under Kystfesten blir det totale besøket i 1996 7423
personer. Oppdelingen av besøkstallene viser klare forskjeller mellom 1995 og
1996.
114

Brunsvikens reperbane:
Sum:

* Brunsvikens reperbane ikke åpent for publikum utenom kystfesten.
Av dette oppsett ser vi at den generelle tendensen med nedgang i besøket har
stagnert i 1996, men 2 % flere besøkende kan neppe anses som en økning.
Enkeltbesøket har holdt seg noenlunde stabilt på noen anlegg, mens det viser en
klar nedgang på andre anlegg. Som i 1995 er det særlig hovedutstillingen i
Knudtzondalen som viser sviktende besøk. Enkeltbesøket er svakt nedadgående, mens gruppebesøk har sviktet sterkt. Dette skyldes først og fremst at
cruisebåtene hadde svært få anløp i Kristiansund i 1996; busser fra disse er den
viktigste faktor i gruppebesøket ved hovedbygget. Svikten i skolebesøket er
problematisk og urovekkende. Det har vært drevet systematisk informasjonsarbeid mot skoleverket. Tilbudet ved museet er også opprustet og
forandret. Vi må se nærmere på det pedagogiske tilbudet for å avklare hvorfor
fornyelsen ikke ser ut til å ha truffet.
Selv om det var få cruiseanløp i 1996 er det ikke til å komme forbi at cruiseskipene velger vekk besøk i hovedutstillingen. Dette er ikke underlig: Hovedbygget er trangt og utstillingen egner seg overhodet ikke til gruppeomvisning.
Den trafikale situasjonen utenfor museet ved bussbesøk er til tider katastrofal,
gitt den trange gaten og den totale mangelen på parkeringsplasser.
Behovet for et nytt bygg med større og mer tidsmessige utstillingslokaler gjør
seg gjeldende også her. A gjøre utstillingen i Knudtzondalen egnet for besøk av
grupper å 30-40 personer ville kreve en total ombygging av hele utstillingen.
Dette er ikke aktuelt i dagens økonomiske situasjon.
Inntrykket av de negative besøkstallene 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

1996

Endring

103
329
826
1654
281
524
64

163
162
1318
1044
717
581
258

+ 63
- 167
+ 492
- 610
+ 436
+ 57
+ 194

Besøksmønsteret varierer i sommersesongen fra år til år; særlig juni og
august kan vise stor variasjon fra år til år. Dette har trolig sammenheng med
tidspunkt for ferie i inn- og utlandet. Noe som styrker denne analysen er det at
når tallene for juni og august viser økning i forhold til året før, viser tallene for
juli som oftest en tilsvarende nedgang.
Anleggene i Vågen opplever fortsatt vekst i besøket, noe som oppveier nedgangen i hovedbygget. Det er all grunn til å tro at vi kan få en reell økning i
totalbesøket med en økt innsats i informasjonsarbeidet koplet med en utvidelse
av tilbudene i Vågen. Dessuten må vi få til en bedre utnyttelse av vårt pedagogiske tilbud.
Besøk under Kystfesten:
I ovenstående tall er besøket under Kystfesten utelatt. Legger vi til besøkende
under den ukelange Kystfesten får vi et noe penere tall for totalbesøket. Under
Kystfesten hadde våre anlegg i alt 2800 besøkende, av disse var det 300 innom
Klippfiskmuseet på Bacalaoens Dag. Bortsett fra Bacalaoens Dag er dette 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 er
det opplagt at adskillige tusener som vanskelig lar seg tallfeste er innom verftet
i løpet av sommeren.
Oppsummering
Det totale besøket for alle museets anlegg i 1996 var 7423 innganger (4623 +
2800). Dette er tall vi ikke kan være tilfredse med. Det må arbeides aktivt for å
få flere innom våre anlegg i løpet av driftsåret 1997 - Kulturminneåret!
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Tiltak for å bedre tilbudet til publikum:
Hovedbygget: Et tilbakevendende problem ved hovedbygget er mangel på
parkeringsplasser.
Hovedbygget bør være et attraktivt mål for alle turister som bor på
campingplassen. Den totale mangelen på parkeringsplasser foran bygget er et
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 til tross; utstillingene i hovedbygget trekker ikke
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. Ranheimsæterutstillingen
har ikke trukket folk i den grad vi hadde trodd.
Plasshensyn har gjort at vi har måttet redusere omfanget av utstillingene i
1996 for å gi lagerplass til gjenstander som må magasineres under kontrollerte
forhold. Dette gjør utstillingene mindre attraktive for publikum. Utviklingen
siden 1980 viser at når man har økt bemanningen og aktiviteten uten å skaffe
større lokaler, har man nødvendigvis måttet "spise" av utstillingene for å få
plass til folk og utstyr.
I slutten av 1996 ble det nedsatt en plan- og byggekomite for Nordmøre
Museum. Målet er å få til et nytt museumsbygg i øvervågen. Når dette arbeidet
er igangsatt er det desto vanskeligere å prioritere en forbedring av tilbudet i
nåværende hovedbygg.
Mellemværftet:
Driften på Mellemværftet har gjort det umulig å sette av arbeidskraft og
midler til en oppbygging av et senter for formidling i Fladsethbrygga, slik man
så for seg i forrige årsmelding. I slutten av 1996 er det imidlertid satt i gang
arbeid for å ordne disse lokalene på dugnadsbasis blant medlemmene i
Foreningen Mellemværftet. Målet er å ha lokalene klare til sommersesongen
1997.
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Milnbrygga/klippfiskmuseet:
Klippfiskmuseet har vist fortsatt vekst i 1996. Sommerbesøket finner fremdeles fram i økende antall, til tross for elendig skilting på de kommunale veiene.
Museet vil igangsette eget skiltingsprogram i 1997 for å lose besøkende fram til
brygga.
Høsten 1996 viste at hotellene i Kristiansund har oppdaget et tilbud til sitt
"seminar- og kongressesong". Da alle tilbakemeldingene er positive, regner vi
med en økende utnyttelse av Klippfiskmuseet fra hotellene i byen. Det gjøres
noen justeringer i Vaskehallene for å kunne ivareta disse gruppene på en mer
tilfredsstillende måte.
I 1997 vil vi ha et bedre aktivitetstilbud til besøkende i sommersesongen. Det
vil i større grad være aktivitet i brygga, og besøkende vil ha mulighet til å
håndtere fisk og prøvesmake bacalao.
Gjenstandssamlingen:
Ti lvekstprotokollen viser bare 37 numre for 1996. Flere av innkomstnumrene representerer større gjenstandssamlinger slik at det totalt er samlet inn
ca 200 gjenstander samt 1 større arkiv.
Som et internt prøveprosjekt for å skaffe seg erfaring med målrettet
innsamling, gjorde museet et framstøt i begynnelsen av året. Vi etterlyste
gjennom pressen nyere tids vintersportsutstyr. Responsen var god (folk fikk
anledning til å rydde loft og kjeller!) og det innkomne materialet var interessant.
Vi fikk bl.a. erfart at muligheten til å få tak i helhetlige samlinger var større på
denne måten. Blant det mest verdifulle vi fikk inn var alle skiene til to
generasjoner i en familie, dekkende perioden fra 1936 til 1980; informasjon om
anskaffelse og anvendelse for samtlige ski og øvrig utstyr.
Arkivet til arkitekt Sivert Glærum i Kristiansund var en særdeles verdifull
tilvekst. Glærum virket under og etter krigen og var en viktig arktitekt i
gjenreisningsbyen. Med den økende interesse vi ser for gjenreisningsbyen
Kristiansund i årene som kommer, er det viktig å sikre kildene til denne
perioden nå.
Museet har i 1996 lånt inn gjenstander fra andre museer av særskilt interesse
for Kristiansund og Nordmøre:
— "NordmØrebåt av ny konstruktion". I 1865 sendte båtbygger Råg Sjursen
fra Stangvik modell av en torskegarnsbåt som viste klar inspirasjon fra
hardanger- og listerbåten. Han opplyste at han hadde bygd "et halvt Snes" slike
båter til vårtorskefiske på Nordmøre. Denne modellen (muligens noe reparert i
1890-årene) inngår i den permanente utstillingen i Norges Fiskerimuseum i
Bergen. Nordmøre Museum fikk lånt inn modellen til måltaking og
avfotografering. Den står nå utstilt i inngangshallen på Nordmøre Museum.
Denne båtbyggeren har gått i glemmeboken, men fortjener å bli bragt fram
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igjen. Han bygde nemlig fiskebåter i "ny fasong" minst 10 år før man begynte
med det samme på Sunnmøre ("Møringen"). Før vi sender båten tilbake til
Bergen, bør vi undersøke om det finnes interesse lokalt å forsøke å få bygd en
kopi av båten i full størrelse...
— Blokkmakerverksted. Anders Sandvig kjøpte i 1930-årene et helt kopperog blikkenslagerverksted i Kristiansund. Dette verkstedet har siden vært en
juvel i håndverkssamlingen på Maihaugen. I samme periode ville Sandvig
dokumentere et annet viktig håndverk i kystbyen: blokkmakeren. Han kjøpte
derfor utstyr fra den siste blokkmakeren i Kristiansund - Holm - med det for øye
å rekonstruere blokkmakerens verksted på Maihaugen. Av ukjente grunner ble
dette aldri gjort, og gjenstandene har vært magasinert siden de ankom
Lillehammer på slutten av 1930-tallet! Gjenstandene er nå deponert på Nordmøre Museum og har vært utstilt mesteparten av 1996. Gjenstandene er nå tatt
inn igjen til detaljoppmåling og fotografering med tanke på rekonstruksjoner
som kan tas i bruk på Mellemværftet eller Hjelkrembrygga.
Fotosamlingen:
Fotosamlingen har økt med 97 bilder fra 12 givere i 1996.
Utstillinger:

Handelsstandens 150 års jubileum.
I forbindelse med feiringen av Kristiansunds Handelsstands 150 års jubileum,
laget Sverre Johan Svendsen en permanent foto/tekst utstilling i øverste etasje i
Handelens hus. Utstillingen tar for seg utviklingen i handelen i i løpet at byens
historie, hvordan selve handelen har foregått til ulike tider. Handelsstanden
ønsker at utstilling tas i bruk i undervisningssammenheng i tillegg til å være
"opplysende pynt" ved festlige sammenkomster.
"Ole Ranheimsæter - dekorasjonsmaler"
I juni åpnet første utstilling i serien om Brødrene Ranheimsæter. I første
omgang var det talentet til dekorasjonsmaleren Ole Ranheimsæter (Stor Ole)
som ble belyst. I alt 70 forelegg med vegg- og takdekorasjoner fra tidsrommet
1876 - 1905 ble stilt ut sammen med en del andre arbeider samt biografiske
opplysninger. Samlingen er enestående i Norge, og dekorasjonsmalere helt fra
Oslo og Hedmark har reist hit for å se utstillingen. Verdien av samlingen er
desto; i og med at nesten alt arbeid Ranheimsæter utførte forsvant i brannen i
1940. Det er laget plakat og 3 postkort med motiv fra utstillingen. Neste ledd i
serien blir broren til dekorasjonsmaleren Ole - fotografen Ole Ranheimsæter
(Litj Ole). Utstillingen forventes åpnet september 1997.
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Undervisning:
Foruten den ordinære skoleklasseundervisningen ved museet, har Marit
Holme Mehlum tatt på seg en undervisningsrunde ved Rensvik skole om temaet
"Fosnakulturen".
På museet er det ordnet et "mediaskap" med plass til TV, videospiller,
kassetter o.l. Det er innkjøpt sitteputer til skoleklasseundervisningen på museet.
Dette er mer fleksibelt i bruk og mindre plasskrevende enn rørstolene som ble
brukt tidligere.

Alle anlegg lider av at det ikke finnes noen organisert og systematiskert
vedlikeholdsarbeid. Istandsettelse skjer ved engangstilskudd, samt med
arbeidskraft fra sysselsettingsordninger. Vedlikehold og reparasjon skjer til
dels ved samme form for arbeidskraft, men varierende forutsetninger fra
utøverne samt umuligheten av å kunne utføre kontinuerlig arbeidsledelse på
stedet gjør at bare deler av arbeidet kan utføres. Hvis ikke Nordmøre Museum
får en fast håndverker stilling i overskuelig framtid, må styret vurdere å minske
sitt ansvar i Vågen ved å overføre ansvaret for anlegg til andre. Museet kan i
det lange løp ikke akseptere at sentrale kulturminner forfaller i dets eie.

Sikring:
Det er utarbeidet en sikringsplan for museet ved M.H.Mehlum. Planen
omfatter alle museets anlegg og inneholder bl.a. en beskrivelse av museets
anlegg og deres beliggenhet, opplysninger om brann- og tyverisikring av
bygningene, risikovurderinger, vakthold og tilsyn, og planer for framtidig
sikring.
Søknad om midler til sikring innsendt i 1996 resulterte i et tilskudd på kr.
195.000 fra Norsk Museumsutvikling og kr. 100.000 fra Stiftelsen Uni. Dette
tilskuddet er ment å dekke første fase i sikringen av Milnbrygga: Et aspirasjonsbasert brannvarslingsanlegg. Målsetningen er full sprinkling av hele
brygga. Det gjenstår imidlertid en del arbeid med å avklare forholdet til den
kommunale vanntilførselen til brygga.

Høydepunkter og merkedager:
Regionkonservatoren:
Omsider kom den nye regionkonservatoren på plass 19. august. Trine Larsen
er utdannet sosialantropolog med erfaring fra forskningsarbeid i Irland og
Suldal som vil komme godt med i arbeidet med å få til et fruktbart samarbeid i
hele nordmørsregionen. Larsen har brukt tida siden hun begynte til å gjøre seg
godt kjent i regionen og på museene rundt omkring. Det vil være for mye
forlangt å vente konkrete resultater fra en helt ny stilling etter så kort tid, men all
erfaring hittil tilsier at regionkonservatoren kommer til å spille en verdifull rolle
både på regionsmuseet og i regionen.

Bygninger/anlegg:
Milnbrygga: Det er gjort en stor innsats i Milnbrygga i løpet av 1996. Flere
mennesker engasjert under KAJA-ordninger har fått ordnet samlingene og
lagrene, slik at disse nå er både bedre ordnet og mer oversiktlig. Det er utført en
god del innvendig malerarbeid for å få brygga opp til den standard den var i når
den var i drift. En del reparasjonarbeid er gjort i betongen innvendig og
utvendig, en utrasing av betongkaien er utbedret, og området forsterket for å
hindre nye utrasinger.
Hjelkrembrygga: Her er ingen arbeider utført i 1996. Brygga trenger sårt å
males utvendig. Mellomkaia mellom Hjelkrembrygga og Woldbrygga trenger
ny stige og ny trefendring utenfor steinmuren.
Woldbrygga: Ingen arbeider utført i 1996. Taket på bolidhuset trenger nye
stein. Økningen i overvannet fra Steinberget har trolig økt fuktskadene som må
ligge bak det støpte betongdekket bak huset.
Strandhuset: Store vannskader etter kuldesprengte rør vinteren 1995/96.
Begge badene i huset er nå ribbet for utstyr og veggene del vis strippet ned til
tømmeret. Ingen øvrige skader, men rommene står nakne inntil videre.
Mellemværftet: Bolighuset trenger sårt skraping og maling. Dette bør
prioriteres i 1997. Tett kloakkrør gravd opp og erstattet med nytt rør.
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Kulturminneverndagen:
Markeringen av den Europeiske Kulturminnedagen i 1996 med hovedtema
"Troens hus og dødens hager" var ekstra gledelig - og slitsomt - i og med at
Kristiansund kommune hadde vunnet prisen for beste program. Strålende vær
skapte enn fin ramme omkring det ambisøse programmet som ble fulgt av
representanter fra både den nasjonale komit&n for Kulturminnedagen, Norsk
museumsutvikling og Norsk kulturråd. Det ambisiøse programmet inneholdt
bl.a. messe og sang på latin i Grip kirke, og senere - gravferd over Vågen til
Likvoren med etterfølgende prosesjon til Goma gravsted. Overrekkelsen av
selve prisen skjedde under en bacalaomiddag i Milnbrygga. Oppslutningen var
så god - og erfaringene så positive - at man ønsker å gjøre dette til et årlig
arrangement i tillegg til markeringen av den vanlige Kulturminnedagen.
Jekt "Brødrene":
Den nybygde jekta "Brødrene" anløp Kristiansund 6. mai på sin jomfrutur
som gikk til Bergen og feiringen av Hansadagene der. Jekta er en kopi av en jekt
som i sin tid ble ombygd på øvre Vågens verft i Kristiansund i 1887. Byggebeskrivelsen fra denne ombyggingen var en av de viktigste kildene til byggearbeidet. I forbindelse med jektanløpet ble det levert en symbolsk last klippfisk
ved Klippfiskmuseet. Senere fikk jekta overlevert en minneplakett ved Mellemværftet med teksten "Jekt Brødrene - Vågen i Kristiansund - 1887 - 1996".
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Svenneprøve.
Ved Mellemværftet gjennomgikk Karl Fossum svenneprøven i trebåtbyggerfaget ved avsluttet læretid. Svennebrevet ble ovelevert ved Bernhard
Joksch fra Fylkesopplæringskontoret under en tilstelning i Vågen. Hvor lenge
er det siden noen sist tok svennebrev på Mellemværftet? Etter Fossum har to
nye trebåtbyggerlærlinger begynt ved Mellemværftet.
Kurs/seminar:
Ansatte ved museet har bl.a. deltatt på følgende:
- Arkivkurs ved Nordmøre Museum for samtlige ansatte ved Elin Jacobsen
ved Statsarkivet i Trondheim. Sjefsbibliotekaren ved folkebiblioteket deltok
også i kurset.
- Trine Larsen deltok i kurs om bruk av registreringsprogrammet
WINREGIMUS i Molde i oktober.
- Marit H. Mehlum deltok i kurs i garving av fiskeskinn på Milnbrygga i regi
av Norsk Kystkultursenter 2. - 6. september.
- Marit H. Mehlum og sivilarbeider Bjørn Skarsem foretok et besøk ved
Romsdalsarkivet, og fikk en gjennomgang av arkivet ved konservator Bjørn
Austigard.
- Marit H. Mehlum holdt et foredrag om garverhåndverket for Fræna
Historielags årsmøte i Elsnesvågen.
- Sverre J. Svendsen deltok i NKKMs årsmøte og fagseminar i Kirkenes. Det
siste for øvrig i historien, i og med at årsmøtet vedtok nedleggelse av NKKM og
opprettelsen av Norges museumsforbund.
- Sverre J. Svendsen holdt et innlegg om erfaringene fra Vågen på et SAVOSmøte om kystkulturen i Stavanger.
- Sverre J. Svendsen deltok som medlem i et møte Fellestjenesteutvalget for
museene i Møre og Romsdal.
- Sverre J. Svendsen holdt innlegg om kulturknutepunktene i Vågen på
Næringskonferansen 29. august.
Prosjektarbeid/utviklingsarbeid:
Seterprosjektet: Seterprosjektet har kommet noe videre i 1996. Flere
intervjuer og befaringer er gjennomført. Prosjektet er nå over i bearbeidings- og
skrivefasen. Prosjektet fikk sin første publisering i Årbok for Nordmøre
Museum 1996 med artikkelen "Presentasjon av manuskript om seterdrift i
Midtre Nordmøre, Edv. Vatn."
Geitbåtmuseet i Halsa: Geitbåtmuseet har helt siden starten hatt det målet å
bli en avdeling av Nordmøre Museum. Det har vært vanskelig å finne en
øknomisk løsning på driften, men innsatsen lokalt har gjort at prosjektet ikke
bare har overlevd, men vokst seg stort. Med regionkonservatoren på plass som
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et forpliktende bindeledd, kan tidspunktet være inne for å foreta en formell
organisering av museet som en avdeling av Nordmøre Museum.
Norsk kystkultursenter: Prosjektperioden avsluttes 01.03.97 og det vil bli
avgitt rapport ved periodens slutt. Vi finner det likevel riktig å ta med her noen
viktige høydepunkter fra prosjektets virke i 1996.
- Planpremissegruppens innstilling overlevert ordføreren 15. april. Dette
arbeidet rydder av veien mange av problemene forbundet med en helhetlig
regulering av hele Vågenområdet, og er således et av de aller viktigste arbeider
som er gjort i prosjektperioden.
- Kystfest avviklet med 2800 deltakere. 300 deltok på Bacalaoens Dag i
Klippfiskmuseet. Vågens Guttekorps 100 årsdag og Fiskarkvinnelaget
Havglimt sitt 50 års dag ble markert ved arrangementer i Milnbrygga.
- Kurs i fiskeskinngarving ved kunsthåndverket Solveig Ovanger i Milnbrygga, uke 36. 12 deltakere som var svært tilfredse med kurset.
- Konferanse om næringsutvikling i Vågen i Milnbrygga 29. august. Vedtak
om å opprette markedsråd for Vågen.
Patrick Volckmar a/s. Nordmøre Museum har kjøpt alle aksjene i eksportfirmaet Patrick Volckmar a/s med det for øye å organisere et handelshus i
skjæringspunktet næring/kultur i Vågen. Det er søkt om utviklingsmidler fra
Fylkeskommunen og Norsk Kulturråd. Dersom prosjektet blir tilført midler, vil
det bli igangsatt en prosjektperiode på ett år for både å organisere selskapet og
drive enkelte prøveproduksjoner. Patrcik Volckmar vil få hus i en bygning i
Øvervågen sammen med et kullfyrt kaffebrenneri fra firmaet TP Engros.
Årbok for Nordmøre Museum 1996:
Museets andre årbok i eget regi hadde følgende innhold:
Norsk Kystkultursenter i medvind
Odd Williamsen
og motvind
Edv. Vatn / Marit Holme Mehlum Prosjektet "Seterdrift på Nordmøre".
Del 1: Presentasjon av manuskript om
seterdrift på Midtre Nordmøre.
Edv. Vatn. Forord av Marit Holme
Mehlum
Bakksetra ved Gyl i Tingvoll
Christ Allan Sylthe
Ole Olsen Ranheimsæter.
Sverre Johan Svendsen
Dekorasjonsmaler 1849-1907
Kalle Sognnes
Helleristningene på Averøy.
Anne Marie Folde
Gamel Kvernes Bygdemuseum
Glimt fra aktiviteter/begivenheter ved Nordmøre Museum 1996.
Sverre Johan Svendsen
Nordmøre Museums gjensstamlingen:
Geitbåten fra Langholmen.
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Manuskriptet fra Vatn ble skrevet på slutten på 1930 tallet som et svar til den
store undersøkelsen om seterdrift som ble gjennomført over hele landet i de
årene. Det har aldri vært offentliggjort før. Denne artikkelen sammen med
Sylthes rapport fra Bakksetra gjorde at årboka fikk en ekstra god omsetning i
midtre del av Nordmøre, av forståelige grunner. Ellers merker vi artikkelen om
Gamle Kvernes Bygdemuseum, den første i det som forhåpentligvis skal bli en
rekke slike presentasjoner som vil vise fram det store mangfoldet våre
distriktsmuseer representerer.
Redaksjonen har bestått av Sverre J. Svendsen (ansv.red.), Marit H. Mehlum
og Stein M. Bach (bildered.)
Arkiv og bibliotek:
Biblioteket har vært gjenstand for en ekstra innsats i 1996, slik at en del sårt
tiltrengt faglitteratur har kommet på plass.
Arbeidet med å samordne arkvistoffet i museet tok til på alvor i 1996. Mens
de store arkiver har blitt noenlunde tatt hånd om, finnes det en rekke
bruddstykker og enkeltsaker som hittil ikke har vært registrert og ordnet på
annen måte enn med innkomstnummer. Til nå er 160 mindre arkiver registrert
på data.

Kommunikasjon og Anlegg (MIKA) en fagseksjon av NKKM. Han har deltatt
på flere styremøter gjennom 1996

Plan- og byggekomW.
Som egen rubrikk føres her at styret i Nordmøre Museum har i 1996 etablert
en plan- og byggekomite med følgende sammensetning: Knut Engdahl (leder),
Aud Inger Aure, Bjørn Eeg, Harald Stokke, Ole Kristian Stokke og Sverre
Johan Svendsen (sekretær). Det nye museet skal ligge på den ledige tomta i
Øvevågen. Denne gledelige nyheten om at nye lokaler til museets virksomhet
synes nå å være innen rekkevidde kan passe som avslutning for Nordmøre
Museums Årsmelding for 1966.
For styret

Sverre Johan Svendsen
museumsdirektør

Talgsjøen:

Talgsjøen har gjennomgått vanlig vedlikehold i løpet av året. Båten trenger
mer regelmessig ettersyn og det arbeides med å finne en frivillig - og ulønnet "fadder" for båten. Dette er trolig et av de sjeldneste motoriserte fiskefartøyer i
Norge!
Befaringer, feltarbeid, møter, foredrag m.m.:

Av de oppdrag museet har utført i løpet av 1996 kan nevnes:
- Befaring og dokumentasjon v/ Sverre Svendsen av den gamle Tollbua på
Innlandet etter brannen og under restaureringen.
- Befaring Moldstad, Smøla i forbindelse med etablering/utvikling av
Myrmuseet. Sverre Johan Svendsen/Trine Larsen.
- Befaring Sør Smøla skjærgård (Rotvær, Solvær, m.m.) Sæterprosjektet.
Marit H. Mehlum og Sverre J. Svendsen.
- Diverse befaringer i Vågen ved Sverre Johan Svendsen
- I Planpremissegruppen for Vågen har Sverre Johan Svendsen møtt for
Nordmøre Museum.
- Plastseminar. Museumsnettverk om Plast i det moderne Norge. Svendsen
har deltatt i planleggingsmøte om prosjektet som har fått midler fra
Forskningsrådet.
- MIKA. Sverre J. Svendsen er styremedlem i Museumsgruppen for Industri,
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270 Avgifter; trygder, forsikring
280 Vedlikehold inventar/utstyr
290 Transport
Securitas/sikring
291
292 Medlemskap/div. utgifter
Utgifter bacalao-arrangement
293 Brannsikring Milnbrygga (forpr.)
294 Vardetårnet — udekket tidligere år
295 Utgivelse bøkkerboka
296 Utstyr database «Kristiansunds gamle flåte»
310 Utgifter sivilarbeider
380 Renter
500 Avdrag på lån
530 Aksjer Patrick Volden-lar AS
540 Tilskudd Klippfiskmuseet
550 Avsatt til disposisjonsfond —
overført kapital Stiftelsen Milnv. 14
Tilbakeført lån — salgsinntekter bøkkerboka
Avsatt feriepenger guider
Avsatt renter tilh. fond
Tilbakeført lån — bøkkerboka
Overført mottatte tilskudd
Avsatt til disposisjonsfond

ÅRSREGNSKAP 1996

NORDMØRE MUSEUM

1996

1995

UTGIFTER:
000 Godtgjørelse til ombudsmenn
010 Lønn i faste og midlertidige stillinger
080 Ekstrahjelp
Feriepenger
Påregnet lønnsjustering
091 Pensjonsinnskudd
099 Arbeidsgiveravgift
100 Inventar
110 Innkjøp til samlingene
115 Vedlikehold samlingene
120 Bibliotek/faglitteratur
121 Abonnement
150 Vedlikehold 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/service kopimaskin
209 Årbok
210 Lys, varme, renhold
220 Husleie
230 Skyss og kost
231 Seminar/kurs
260 Utstilling/undervisning
261 Fotomateriell
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7.050,00
7.000,00
983.390,85 1.011.236,00
44.066,00
61.468,95
14.540,00
4.154,00
63.994,60
146.407,00
14.239,57
0,00
10.167,82
6.862,24
4.673,67
10.387,36
4.135,90

67.460,00
150.943,00
537,00
1.100,00
129,00
9.656,00

24.487,70
29.484,00
12.435.27
6.856,50
3.451,40
14.735,90
12.442,70
1.104,50
37.000,00
93.633,49
80.480,00
32.151,50
13.642,50
34.864,20
10.958,53

7.634,00
29.943,00
12.521,00
1.647
11.180,00
5.049,00
16.012,00
8.950,00
19.747,00
99.659,00
86.700,00
59.144,00

51.652,00
12.691,67
10.828,50
30.732,01
19.231,27
18.450,00
10.726,00
15.300,00
35.000,00
18.500,00
3.423,00
6.865,00
19.075,00
58.360,10
245.000,00
124.620,24

60.114,00
2.011,00
3.976,00
12.530,00
15.613,00
10.222,00
79.894,00
20.603,00
32.500,00
1.870,00
25.170,00

42.315
4.154,00
16.575,00
181.000,00
31.071,00

2.405.064,94 2.256.286,00

17.280,00
6.143,00

1

3.125,00
25.217,00
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INNTEKTER:
42.319,00
24.248,50
600 Billettinntekter
1.000,00
19.000,00
601 Leieinntekter
20.435,00
22.526,85
610 Andre inntekter
14.354,00
Bacalao-arrangement
Andel lønnskostnader:
611
27.116,00
15.000,00
—Klippfiskmuseet — adm.
34.470,50
—Klippfiskmuseet — ref. guider
0,00
—Rjånes dok./adm.
13.850,00
0,00
— Seterprosjektet
4.022,00
—Skilting Voldvatnet
145.929,00
—Bae — div. prosjekter
70.465,00
67.695,00
615 Trygdekontoret — sykepenger
4.688,00
640 Skattefogden — ref.
6.390,00
Salg klippfisk
18.111,00
3.423,00
Salg bøkkerboka
4.270,00
Nordmøre Herredsrett — ref. dok.avg.
Annonse årbok
6.900,00
Kristiansund Handelsstand — ref. utstilling
12.290,00
720 Tilskudd fra fylket
1.424.023,00 1.499.440,00
Tilskudd fra fylket lønn reg.k.
194.664,00
Tilskudd fra fylket drift reg.k.
40.000,00
730 Tilskudd fra kommunen
153.000,00
25.000,00
740 Gaver
1.000,00
1.000,00
741 Kontingent
7.900,00
6.200,00
Stiftelsen Milnv. 14 — overført
42.315,00
780 Renter av bankinnskudd
25.604,37
26.117,00
Renter av bankinnskudd tilh.fond
19.075,00
16.575,00
Renter av Nordmøre Sparebanks fond
2.722,00
2.902,00
Renter av gavebrev Kr.sund Arbeiderforening
8.098,72
6.502,00
950 Fra avsetninger:
— Fra avs. feriegodtgjørelse
4.154,00
18.773,00
—Fra avs. forlagsvirksomhet
6.484,00
—Fra avs. disposisjonsfond
42.315,00
—Fra avs. innredning
12.983,00
Mottatt tilskudd:
—Fylket — Seterprosjektet
45.000,00
—Fylket — Voldvatnet
20.000,00
—Fylket — «Frimann»
6.000,00
—Norsk Kulturråd — Seterprosjektet
75.000,00
—Norsk Kulturråd — Gangbro Milbr.
25.000,00
—Kristiansund Rehabiliteringsselskap «Tollboden»
10.000,00
—Norsk Kulturråd — Ranheimsæter-utstilling
50.000,00
—Kommunens Næringsfond — aksjekjøp
Patrick Volckmar AS
20.000,00
—Statens Vegvesen — «Rjånes»
50.000,00
—Norsk Museumsutvikling — brannsikr. Mi lnbr.
195.000,00
2.405.064,94 2.256.286,00

BALANSEKONTO PR. 31. DESEMBER 1996
AKTIVA:
702 Postgiro
706 Nordmøre Sparebank kto. 10.14639
730 Aksjer
740 Debitorer / Kreditorer
750 Kapitalmidler:
Nordmøre Sparebank kto. 09.60395
Nordmøre Sparebank kto. 09.60409
Nordmøre Sparebank kto. 50.50664
Nordmøre Sparebank kto. 50.60531 —
gavebrev Kristiansund Arbeiderforening
Do. do. — renter
kto. 41.03080
Kreditkassen
Nordmøre Sparebanks jubileumsgave
784 Bygninger:
Museumsbygningen
Montering, innredning
Dikselveien 10
Dikselveien 12
PASSIVA:
840 Skyldig skattetrekk
Skyldig arbeidsgiveravgift
870 Fond:
Fond til nybygg
Fond til innredning
Fond til forlagsvirksomhet
Disposisjonsfond
Nordmøre Sparebanks fond til fordel
for Nordmøre Museum
Avsatt feriegodtgjørelse
880 Ubrukte kapitalmidler:
Norsk Tønneprodusenters Landsforening —
til bøkkerverksted
De Sandvigske Samlinger — til bøkkerverksted
Statens Vegvesen «Rjånes»
— Saldo 1/1 -96
Tilskudd i 1996
Brukt i 1996
Kulturfondet — Milebrygga
— Saldo 1/1 -96
Brukt i 1996

12.655,46
165.870,87
35.000,00
22.815,50
649.908,29
420.191,70
30.146,00
150.000,00
8.098,72
28.283,92
75.000,00
593.651,35
83.087,51
204.500,00
171.000,00
48.083,00
36.140,00
321.666,86
41.085,84
6.484,42
198.006,75
75.000,00
6.865,00
36.050,00
9.158,20
34.676,00
50.000,00
30.595,50 54.080,50
34.661,81
0,00

34.661,81
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Notheng
—Saldo 1/1 -96
Brukt i 1996
Norsk Hydro — Sundbåten «Lyn»
—Saldo 1/1 -96
Brukt i 1996
Vardetårnet
—Saldo 1/1 -96
Dekket drift 1996
Møre og Romsdal Fylkeskommune «Frimann
—Saldo 1/1 -96
Brukt i 1996
Dekket drift
Kristiansund Rehabiliteringssenter —
«Gamle Tollboden»
—Saldo 1/1 -96
Brukt i 1996
Seterprosjektet
Kulturfondet og Fylke
—Saldo 1/1 -96
Brukt i 1996
Norsk Museumsutvikling — brannsikring
Milnbrygga — Tilskudd 1996
Kapital

28.464,27

3.600,00

199.280,10

ÅRSREGNSKAP 1996
24.864,27

1.000,00

198.280,10

— 10.726.00
10.726,00

0,00

5.020,00
5.242,00
222,00

0,00

10.000,00
0,00
87.521,72
17.777,49

10.000,00

195.000,00
1.239.407,34

Kristiansund N., 31. desember 1996 / 9. januar 1997.
direktør

Hans Hammond Rossbach

formar n

Regnskap

Budsjett

100 Inventar
150 Vedlikehold
160 Vedlikehold anlegg
201 Innkjøp for salg
210 Lys og varme
220 Leie
260 Utstilling
270 Avgifter — assuranse
Brannvern
290 Andre utgifter
291 Arrangement
390 Nordmøre Museum — adm.
391 Nordmøre Museum — guider
500 Avsatt til disposisjonsfond

15.353,00
15.856,70
2.088,00
45.510,00

0,00
0,00
0,00
20.000,00
17.000,00
25.000,00
55.000,00

33.734,00
3.084,00
3.823,00
15.000,00
34.470,50
2.554,50

69.744,23

2.627.393,82 2.627.393,82

Sverre Johan Svendsen

NORSK KLIPPFISKMUSEUM

Ole Lystad

600 Billettinntekter
601 Salg klippfisk
602 Salg postkort, brosjyrer, plakater
603 Salg servering
640 Tilskudd fra Nordmøre Museum
710 Norsk Kulturråd
720 Fylkestilskudd
780 Bankrenter

50.000,00

171.473,70

187.000,00

33.261,70
7.540,00
4.128,00
5.852,00
18.500,00

30.000,00
7.000,00

100.000,00
2.192,00

regnskapsfører

20.000,00

171.473,70

15.000,00
35.000,00
100.000,00
187.000,00

Revidert og funnet i orden. Kristiansund N. 23. januar 1997.
Eivind Glærum

reg. revisor

Balansekonto pr. 31. desember 1996
706 Nordmøre Sparebank 3930.54.56474
870 Disposisjonsfond

2.554,50

2.554,50

Kristiansund N., 31. desember 1996 / 21. februar 1997.
Sverre Johan Svendsen

direktør

Hans Hammond Rossbach

formann

Ole Lystad

regnskapsfører

Revidert og funnet i orden. Kristiansund N. 1. mars 1997.
Eivind Glærum, reg. revisor
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MEDARBEIDERE I ÅRBOK FOR
NORDMØRE MUSEUM 1997

Aspaas, Ivar — Født 1923. Leder for museumsstyret i Smøla Museum fra
1996. Styremedlem siden oppstarten i 1980. Aktiv i arbeidet med museumsdrifta på Smøla.

Gaarder, Geir — Født 1961. Naturforvaltningskandidat/cand.agric, Norges
landbrukshøgskole. Fra 1988 prosjektansvarlig/deltaker i Miljøfaglig Utredning, Tingvoll. Har tidligere bl.a. vært ingeniør ved Jordskifteverkets kartkontor i Møre og Romsdal. Forfatter av en mengde artikler og publikasjoner
innen emnet naturforvaltning.

Mehlum, Marit Holme — Født 1953 i Tønsberg. Mag.art etnologi UiO 1988.
Tittel på magistergradsavhandlingen: «Garverhåndverket i Norge». Bokutgivelser: «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.
Ringstad, Bjørn — Født 1955. Fylkesarkeolog ved kulturavdelinga i Møre og
Romsdal fylkeskommune. Arbeider med forvaltning av fornminner i fylket.
Mag.art i arkeologi 1986 fra Universitetet i Bergen. Faglig hovedfelt: Studier
knyttet til bronsealder- og jernaldersamfunnet på Vestlandet. Adresse: Fylkeshuset, 6400 Molde.
Svendsen, Sverre J. — Født 1949 i USA. Magistergrad i etnologi UiO 1988
med avhandling om bøkkerhandverket i Kristiansund. Vitenskapelig assistent
ved Nordmøre Museum siden 1987. Direktør ved samme museum fra 1992.

Hoff, Randi Holden — Født 1966 i Kristiansund. Cand.philol med historie
hovedfag. Vitenskapelig assistent ved Norsk lokalhistorisk institutt 1996-97.
Lektor ved Vestby videregående skole fra august 1997. Publikasjoner: «Avlet i
synd og ondskap». En sosial- og rettshistorisk undersøkelse av fødsler utenfor
ekteskap i Kristiansund 1742-1801 (hovedoppgave) og Brev hjemmefra. Brev
fra Norge til utvandrere 1840-1960 (red.).
Larsen, Trine — Født 1966 i Kristiansund. Cand.polit med sosialantropologi
hovudfag. Har vore forskningsmedarbeider ved Ryfylkemuseet og er no
regionkonservator ved Nordmøre Museum, Kristiansund.
Melby, Morten Wewer — Født 1959. Naturforvaltningskandidat/cand.agric,
Norges landbrukshøgskole. Fra 1989 prosjektansvarlig/deltaker i Miljøfaglig
Utredning, Tingvoll. Har tidligere bl.a. arbeidet som vitenskapelig assistent i
Norsk institutt for naturforskning. Forfatter av flere publikasjoner innen emnet
naturforvaltning.
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NORDMØRE
ENERGIVERK

Kom og se
vår store utstilling av sanitærutstyr.
Her finner du nettopp det du skar hai

d,

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

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

MELLEMVÆRFTET
1860
Etablert

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

«ET ARBEIDENDE MUSEUM»
TREBÅTER: Restaurering • Vedlikehold • Faglig
veiledning • Faste priser • Rimelige priser.
SMIE: Beslag i jern og stål på forspørsel
Tradisjonell materiale og utførelse.

STØPERI: Metallstøperi under etablering.

ALT TIL FAGET HENHØRENDE

SELVBETJENING Ibifre~',

Foreningen Mellemværftet • Nordmøre Museum
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OVERHALING • OMBYGGI1NR, •
STÅLKONSTRUKSJONER

KR

Nordmøre Sparebank
ditt førstevalg

UJU\tiL-)')

TELEFONER: +47 71 67 86 60 / +47 71 67 86 61
TELEFAX: +47 71 67 86 68
FREIVEIEN 26, 6500 KRISTIANSUND N. NORWAY

Lokalhistoriebøker fra Kristiansund
og Nordmøre får du hos oss

FISKEREDSKAPSFABRIKK
6520 RENSVIK, Postboks 27, 6501 Kristiansund N.
Telefon 71 52 51 55 — Telefax 71 52 53 10

11

57:
' 7:7;ruk
Tlf.: 71 51 61 50 - 71 51 61 66
6546 Steinsgrenda

Vilmarkspanel er en av våre spesialiteter!

Eilif og Ole Petter, vi er TO som leverer TRE!

I ga.9 Ø byg9e4Aosjeleta?
Ta leo.toJet øked Sagtwatlet Ø .Aae.
- Øt lea. !.ø..e. seg!
Vi kan tilby
*
*
*
*

Trematerialer
Leiesaging og høvling
Tømmertransport
Utleie av bilhenger

Vi leverer spesielle dimensjoner til restaurering av gamle hus!

Sverdrup * Libris
Telefon 71 67 17 11 — Fax 71 67 67 82 — Nedre Enggt. 5-7
E-mail: sverdrup@login.eunet.no
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http: 11www.boknett.nolsverdrupl
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einar etyviy
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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

GULLSMED
Hauggt. 8, 6500 Kristiansund N.
Telefon: 71 67 19 60

FOTO
?

Nedre Enggt. 19, 6500 Kristiansund N.
Telefon/fax: 71 67 29 78
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HOPEN PÅ GOIVIA
MALING . TAPETER . GULVBELEGG .
TEPPER . RAMMEVERKSTED

HOTELL KRISTIANSUND
R A I N B O W

H O T E L S

Postboks 688 — 6501 Kristiansund N., Norway
Telefon (47) 716 73211 Fax (47) 716 72 501

HOPEN MOBLER AS
Strandgt. 18-20
Postboks 144,
6501 Kristiansund N.
Telefon 71 58 84 00
Telefax 71 58 84 15

FARGEHANDEL

Avd. Hauggt. 6
6500 Kristiansund N.
Telefon 71 56 64 60
Telefax 71 56 64 66
Ve rkstedvn. 9
Telefon 71 58 06 70
Telefax 71 58 06 77

GLASSMESTER

ANTON SOLBJØR
HAUGGT. 21, 6500 KRISTIANSUND N. — TELEFON 71 67 77 22
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Den norske Bank
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DIN BOKHANDEL

SMØLA BOK OG PAPIR
6577 NORDSMØLA
TIL: 71 54 03 88

Hauggt. I 5, 6500 Kristiansund N.
Telefon 71 67 17 70

e if 9
" t,':

SMØLA
REGNSKAPSSERVICE AS
DYRNES: Tlf. 71 54 33 14 — 71 54 32 13 — Fax 71 54 32 44
AVD. STRAUMEN: Tlf. 71 54 13 31 — Fax 71 54 13 31

Håho

45 gjesterom - topp kurslokaler - godt kjøkken - alle rettigheter

DITT NESTE FERIESTED - ET HAV AV OPPLEVELSER
Velkommen til Kari og Ragnar Thorseths Øyrike på Hustadvika.
Be om vår aktivitetsmeny og infopakke nå.
Boks 9, 6533 Kårvåg. Tel. 71 51 24 12 - Fax 71 51 25 02

fl/ PROMEK

Nor
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PROMEK INDUSTRIER • 6580 VESTSMØLA
TELEFON: 71 54 33 55

TELEFAX: 71 54 33 17

BYGGING AV ALUMINIUMSBÅTER
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BILLEDGLIMT FRA TRÅLEREN
D/S BORGENES
r--
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Over: Eskortefartøyet og
senere tråleren D/S
Borgenes ble foreløpig
reddet fra opphugging
våren 1997. Her blir båten
slept inn på havna i
Kristiansund
Foto: Stein M. Bach.

Til venstre: Fredrik
Aandahl og ansatt ved
Umoe Sterkoder besiktiger
skroget før rengjøring og
bunnsmøring. Arbeidet ble
utført ved Umoe Sterkoders
anlegg på Dale, tidligere
Storvik mek. A/S, der D/S
Borgenes ble ombygd til
tråler i 1947.
Foto: Marit H. Mehlum.

5. Ø

Båten ble midlertidig reparert og utvendig malt. Her ligger den nymalt og
fortøyd foran Jonas Eriksen-brygga i Kristiansund Foto: Marit H. Mehlum.
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Alf Skaalvik og Bjørn Gundersen besiktiger D/S Borgenes sommeren 1997
medfølgende konklusjon: «Bedre enn antatt, alt overhales».
Foto: Douglas Wilmot.
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