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I år gir Nordmøre Museum for første gang ut en egen temabok i tillegg til årboka.
Bakgrunnen for temaboka er at Kristiansund Symfoniorkester fyller
80 år i 1999. I den anledningen har regionkonservator Odd Williamsen skrevet Symfoniorkesterets historie. Forfatteren spiller selv kontrabass og er styreleder i Symfoniorkesteret.
Temaheftene vil ikke utgis hvert år, men vil være en mulighet for
oss til å trykke større manuskripter enkelte år når slike foreligger.
Årets årbok har ellers et variert innhold, og vil avspeile endel av
museets aktiviteter gjennom året. Temaene spenner over kirkehistorie,
geologi, bunadshistorie, båthistorie og museene på distriktet.
Vi håper at innholdet i begge bøkene vil interessere mange!

NORSK KLIPPF1SKMUSEUM, MILNBRYGGA.
Avdeling av Nordmøre Museum, Kristiansund
Milnbryggas eldste del ble oppført allerede i 1749 av William Gordon,
en av de britiske kjøpmenn som grunnla klippfisknæringen i
Kristiansund og Norge. Her har det vært produsert klippfisk helt siden
huset ble bygd og fram til i dag. De siste årene har produksjonen
kun vært for museumsdemonstrasjon.
1 1999 fyller Milnbrygga 250 år. Mye av klippfiskens historie ligger
lagret i Milnbryggas vegger og på berga omkring.
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Sverre Johan Svendsen
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KIRKELANDET KIRKE
Av ODD KJELL ØSTBYE
Artikkelen er skrevet som et foredrag holdt i Kirkelandet Kirke i
Kristiansund våren 1998. Forfatteren er arkitekten av Kirkelandet kirke. Odd K. Østbye vant arkitektkonkurransen om den nye Kirkelandet
kirke i 1958 med vinnerutkastet «Bergkrystall i roser» blant 78 innsendte utkast. Den nye kirken ble innviet 24. mai 1964. Her forteller
han blant annet om hvordan ideen til kirken oppstod.

Jeg vil beskrive kirkens tilblivelse, bakgrunnen, de første tanker og
ideer, forarbeidet, byggetiden og noen få tanker i ettertid.
Et så spesielt bygg blir som et barn. Det tar all din tid, alle dine tanker i en intens periode. Så blir det selvstendig og begynner å leve sitt
eget liv (dette skjer i tidsrommet mellom prosjektering og bygging).
Da overtar det styringen av alle detaljer - du må følge byggets ønsker!
Så kommer bygget tilbake til deg og vekker glede og sorg - i dag
fylles jeg av glede. Bygget dukker stadig opp i mine tanker - hvordan
går det - arkitektens tyngste stunder er når han føler at bygget ikke er i
orden og man ikke kan gjøre noe. Men nå skal jeg fortelle hvordan
denne kirken ble til:
Jeg fikk oppgaven 33 år gammel, ved å få førsteprisen i en åpen
arkitektkonkurranse i 1958. Men først: Hvilken bakgrunn hadde jeg,
og hva gav meg det formspråket kirken er preget av? Jeg tok diplom
ved bygningslinjen på Statens Håndverks og Kunstindustriskole
(SHKS) i 1948, og diplom ved Statens Kurs for Kriserammede Arkitekter i 1949 ved samme skole. På SHKS arbeidet vi hele tiden sammen med den tids beste billedkunstnere og kunsthåndverkere. Arkitektur hørte vi lite om, og «historisk» arkitektur tok vi avstand fra, ikke
minst på grunn av hva det kunne forbindes med fra den nære fortid!
Vi var modernister og så helst tilbake på modernistene i 30-årene.
Vi startet alle prosjekter uten direkte forbilder, det var et blankt ark og
et håp om å gripe tak i de grunnleggende elementer i enhver oppgave.
6

Det styrende fant vi i naturen, og ble inspirert av naturlovene, lyset,
volumene, konstruksjonene, veksten og tanken på det mytiske. Våre
beste lærere på SHKS var billedkunstnere som lærte oss form og farge
gjennom intens tegning og modellering.
Bygghåndverket lærte vi av den dyktige håndverker N.P. Nielsen,
og arkitekt Arne Korsmo åpnet våre øyne for en verden utenfor Norge.
Vi ble fanget opp av den berømte arkitektgruppen Cianer, dannet en
norsk avdeling og traff arkitektene Walter Gropius og Le Corbusier,
og vi syklet gjennom et krigsherjet Europa for å se deres arbeider.
Vi deltok i mange arkitektkonkurranser med enkle naturbaserte løsninger som sjelden ble honorert, men som skapte store diskusjoner
innen faget.
I 1957 dro jeg gjennom Europa til Marocco og var borte i 3 måneder. Møtet med Al Hambra, Le Corbusier's valfartskirke i Ronchamps, Matisse's kapell i Vence, Marocco's fjellbyer, katedralen i
Toledo, modernistene i Paris - alt åpnet øynene til en verden med kraftigere uttrykk. Når så konkurransen om Kirken i Kristiansund
skulle besvares, satte jeg meg ned
alene for å fordøye alt jeg hadde
sett, og se hva det kunne gi meg.
Først slet jeg i 2 måneder med
mitt første prosjekt til arkitektkonkurransen for Kirkelandet kirke. Resultatet ble «Bernhard av
Clairvaux». Tittelen var inspirert
av et vakkert dikt av dikteren
Hjalmar Gullberg. Jeg gjorde dette helt ferdig, pakket det og sa til
meg selv: «Var det dette jeg ville
uttrykke»? Jeg følte meg ikke helt
sikker på dette. Det var 3 uker
igjen før fristen løp ut.
I disse dagene grublet jeg mye,
Duen og kirken
og en dag da jeg krysset Eidsvolls
Duen og kirken. Skisse av Odd K. plass foran Stortinget i Oslo så jeg
en hvit due som spredte sine vingØstbye i «Byggekunst» nr. 4/93.
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er ut foran meg og strøk langs bakken. I det øyeblikket visste jeg at
jeg måtte starte på nytt med de erfaringer jeg hadde fra det første prosjektet. Den formen jeg hadde lett etter, stod plutselig klart for meg,
og jeg kastet meg ut i å lage arkitektprosjektet «Bergkrystall i roser»,
som senere ble til Kirkelandet kirke.
Jeg stilte spørsmålet: «Hvor ville presten stå å forette på tomten»?
Jo, ved siden av knausen, mot lyset, og tilhørerne ville sette seg i segmenter mot presten med solen i ryggen. En moderne arbeidskirke ville
ikke lenger være regulært avsluttet, men friere formet etter terrenget med
menighetssaler og lignende, og her ble kirken lagt mot fjellknausen.
Over dette plasserte jeg de bærende konstruksjoner på en slik måte
at de åpnet seg mot lyset og parken. De lange dragerne måtte henges
opp for å forkorte lengden, og for å forsterke samlingen om alteret
med lysinnfall fra det store bærende oppbygg over koret.
Kirkens vifteform og avtrappede avsentring mot parken gir også
form til terasseringen av terrenget, terrasser som var tenkt fylt med
roser, og som også fanget opp den gamle kirkegården, og naturligvis
dannet forplassen ved kirkens inngang. Hele prosjektet skulle preges
av tre materialer: Betong, glass og kobber. Mitt prosjekt «Bergkrystall i roser» fikk første premie og ble innstilt til bygging..
Det ble polemikk. En av de sterkeste forkjemperne i konkurransejuryen - Arkitekt MNAL Einar Myklebust, skrev en fyldig redegjørelse i lokalavisen. Men det var mange andre innlegg, og jeg fikk jevnlig
brev fra en anonym avsender der alle ubehagelige uttalelser var klippet ut av lokalpressen, og der de verste setningene var understreket
med rødt - ikke minst der jeg ble betegnet som antikrist! C.M. i Aftenposten skrev en lengre polemisk artikkel, avsluttet med ordet vedstabel!
Man må forstå dette oppstyret ut fra tidens formspråk: Man hadde
inntil da hatt tradisjonelle kirkebygg, dette var den første av de senere
«moderne» kirker.
To unge arkitektstudenter kom og ville hjelpe meg med byggingen
av den store modellen som står i kirken i dag. Jeg kom til Kristiansund med modellen - til et stort menighetsrådsmøte - la frem mine tanker om prosjektet, og det ble vedtatt så å si enstemmig. De sentrale
myndigheter gikk også inn for det. Det var noe mangel på penger til å
sette i gang planlegging og byggeprosess. Men så veltet sildestimene
som en gave innover Mørekysten, og vi kunne begynne. I hele denne
8
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Motto: «Bergkrystall i rosen».
Arkitekt MNAL Odd Østbye, Oslo.
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Konkurransetegninger til kirken. Fra det innsendte utkast i 1958
tiden kjempet ordfører Worm Eide og prestene med sogneprest Seim i
spissen for prosjektet.
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Konkurransetegninger til kirken. Fra det innsendte utkast i 1958
Jeg arbeidet alene med alle arbeidstegninger, men hadde gode hjelpere: Ing. firmaet Bonde & Co. med daglig leder dr. ing. Olav Folkestad. Hele det konstruktive system ble vurdert, og kirken fikk sin
endelige konstruksjon og veggene sitt mønster.
Cand. real Gunnar Nesheim fra NRK var behjelpelig med akustikkens lover, med bølgelengder, veggutforinger, overflater og lydfeller,
noe som formet hele bygget, så vel vegginndelinger som overflater.
Så var det de endelige vurderinger av kirkerommet! Jeg hadde ett
kirkerom i hodet, et kirkerom som modellen viser, men som må lages
annerledes for at en som er i rommet skal oppleve det samme. Rommet måtte forlenges, sannsynligvis ca. 12 meter.
Alle veggsprang ble bygd opp med utgangspunkt i aritmetiske, evt.
geometriske rekker, både horisontalt og vertikalt. Hele alterveggen
ble bygd opp av glass og betongelementer, og strammet med armering,
som en kurv!
Her samarbeidet jeg med maleren Gunnar S. Gundersen som satte
fargene på glasselementene. Alt ble så bestilt ferdig, formet fra glassfabrikken La Dalle i Frankrike.
Alt i alt tegnet jeg opp alle arbeidstegningene - som grunnlag for
konsulentenes tegninger, og vi fikk sendt ut anbudet. Det ble vunnet
av byggmester Harry Mathiesen og de øvrige underentreprenører. Det
ble en fin byggetid, og best husker jeg formann Trygve Jektvik, en
møbelsnekker - en fantastisk samarbeidsmann, og byggeleder Harald
Gjøstøl som var en fin representant.
All innredning, og fargesetting ble styrt fra kjellerstuen på Bestum.
Men mye ble utført i samarbeid med de som hadde vært lærere og
medstudenter ved SHKS i siste halvdel av 40-årene! Gunnar S. Gundersen formet også messehagler, antipendium og alterkors. Jeg formet
døpefont og alterutstyr i samarbeid med Grethe Korsmo og Tostrup.
Kirkebenker og korstoler fikk sin form etter nært samarbeid med rektor Birger Tvedt på Ortopedisk Institutt, Nordic Metall og Hove
Møbel. Med noen skisser i hodet besøkte jeg fabrikken, og så ble det
tegnet opp.
Likesom jeg laget et lite hefte om akustikk etter møtet med Nesheim, gikk jeg gjennom orgelbygging med orgelbygger Nilsen hos
Jørgensens orgelfabrikk. Jeg krøp inn i Trefoldighetskirkens orgel
mens han spilte Bach og andre, og fortalte hva alle bevegelige deler
10
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het og hvordan de fungerte. Det ble mitt lille hefte om orgelbygging!
Organisten Anfinn Øyen har ansvaret for orgelets verk og stemmer,
mens jeg ga det sin endelige form. Det mekaniske orgelet ble så bygd
av Jørgensens orgelfabrikk i Oslo.
Og til slutt: Professor Helge Fæhn fikk revet alteret løs fra bakveggen og satt det ut på gulvet. «Alteret skal være selvstendig og frittstående, ikke støtte seg til noe annet» var hans klare utsagn.
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HVORDAN SÅ NORDMØRE UT
FOR DE FØRSTE
NORDMØRINGENE?
Av EINAR ANDA

Kirkelandet kirke i sin endelige utforming.
Foto fra heftet «Kirkelandet Kirke», 1994.
Jeg har aldri senere laget en kirke etter Kristiansundsmodellen.
Den står igjen som et blink i en urolig tid. Et signal om sammenstøt
mellom flere syn: Modernismen i 30-årene, konstruksjonene fra 4050-årene og en nesten naiv tro på fremtiden og uttrykksmidlenes
muligheter. Jeg stolte også på teknikken, betongen var evigvarende det var den ikke.
Modellstudienes svakhet er at man ser alle linjer samtidig slik at de
avbalanserer hverandre. Den ungdommelige følelsen av å gripe lyset.
I mange av mine senere kirker har jeg støttet meg til muren, og lyset
og mørket langs muren - den beskyttende.
Men det er jo en rar følelse å møte sin førstefødte igjen - jeg har
nesten ikke vært i Kristiansund siden. Derfor har jeg lyst til å slutte
med en liten historie. For 25 år siden kom jeg til Kristiansund med
min kone og våre 3 barn fra 7-15 år gamle. Vi gikk inn i kirken og
fulgte et stort følge som ble guidet av en fin guide. Jeg gikk bakerst
og så på alle punktene i rommet som jeg hadde arbeidet så mye med.
Så var omvisningen over, og guiden avsluttet i enden av kirken,
pekte forbi alle som stod der og rett på meg: «Du syns vel denne kirken er rar, du?» Barna ble røde i ansiktet og så opp på meg - jeg tenkte meg litt om og svarte: «Nei, jeg har sett den før!». «Ja vel, ja» sa
omviseren, og vi gikk rolig ut i parken.
12

De første nordmøringene var kanskje på plass for 12 000 år siden, kort
tid etter den siste istida var slutt. Hvilket landskap møtte de? Landet er
både likt og ulikt det vi har i dag. Den største forskjellen var nok fordelingen land/sjø, noe•som også må ha vært viktig for bosettingen.
De siste 2-3 millioner åra har vi hatt et ti-talls istider i Norge, og landet har for en stor del vært dekket av is. Isbreene har vært avgjørende
for utformingen av det norske landskapet med fjorder og daler. En
annen, spesiell effekt av de store, kontinentale isbreene var at tyngdelasten presset ned jordskorpa, opp til flere 100 meter. Når breen smeltet vekk, ble lavtliggende landområder oversvømmet, fordi jordskorpen
trenger tid for å justere seg tilbake til en isfri situasjon.
Den siste istida tok slutt for noe mer enn 10 000 år siden, etter at
store deler av Nord Europa var dekket av en stor innlandsis. Fra å
være helt dekket av is, ble Norge isfritt i løpet av noen få tusen år.
Store deler av de lavtliggende kystområdene lå under sjøen. Dette til
tross for at det globale havnivået var 50-60 meter lavere enn i dag.
Likevel var store områder av Norge oversvømmet av havet på grunn
av ettervirkningen av isens tyngdelast. Den «marine grensen» som er
havets høyeste nivå etter den siste istida, varierer fra noen få meter
ytterst på kysten av Vestlandet (ved Stadt) til over 200 m på Østlandet.
De ulike havnivåene er identifisert ved kartlegging av marine sedimenter og fossiler, spesielt i basseng med overgang fra salt- til ferskvannsmilj ø.
Dette mønsteret reflekterer i hovedsak formen på den store innlandsisen som dekket Nord Europa. Breen var tykkest over den sentrale
delen av Skandinavia, mens istykkelsen og den tilhørende nedpressingen av jordskorpa avtok utover mot randen av isbreen. Etter hvert
som denne ismassen smeltet bort, begynte landet å løfte seg, men forsinket i forhold til isavsmeltingen.

13

Under maksimum av siste istid, lå isbreen helt ut til Eggakanten, 50-60
km utenfor kysten av Midtnorge. For ca. 15 000 år siden bryter isen opp
over kontinentalsokkelen, og kanskje for ca. 14 000 år siden ligger iskanten ytterst på kysten.
For 10 000 år siden var hele landsdelen isfri (Follestad m.fl. 1994).
På Nordmøre varierer den marine grensen, fra omkring 80 meter
ytterst på kysten, til nesten 150 meter i indre strøk. (Svendsen &
Mangerud, 1987, Follestad m.fl. 1994). En stor del av de flate kystområdene lå under sjøen - hele Smøla og de flate partiene på Averøya og i
ytre Eide. Surnadalsfjorden nådde til Rindal sentrum og Sunndalsfjorden gikk flere kilometer innover Sunndalen. Det kystnære fastlandet
dannet flere store øyer. Det var sjøforbindelse mellom Sunndalsfjorden og Langfjorden (Tiltereidet). Tingvollhalvøya dannet flere øyer
mellom Sunndalsfjorden og Halsafjorden, med sjøforbindelser ved
Meisingset, Tingvoll og Storvatnet. Alle nevnte sjøforbindelser var
tørrlagt noen få årtusener etter isavsmeltingen. Det var dette landet
nordmøringene kom til. Hele Kristiansund lå under sjøen, med unntak
av de høyeste toppene på Nordlandet - Kvernberget og Høgåsen.
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Strandforskyvningskurver for Kristiansund, Tingvoll og Sunndalsøra.
(Etter Svendsen m. fl. 1987).
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Maksimal sjøoverdekkning på Nordmøre etter den siste istida,
umiddelbart etter isavsmeltingen.
(Mørk grå areal angir områder som da stod under vatn)
15
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Landhevingen skiller seg fra kysten til indre strøk. På kysten senket
strandlinjen seg hurtig fram til 10 000 år før nåtid, nesten ned til
dagens nivå. (10-15 m over dagens nivå). Etter dette steg sjøen igjen,
til et nivå rundt 20 m over dagens nivå 8000-9000 år før nåtid. Dette
skyldes en global økning av havnivået, som en følge av at restene av
den nordamerikanske innlandsisen smeltet raskt ned. Flere bosetninger
må ha blitt oversvømmet av sjøen, men likevel ikke så rask at det var
merkbart fra generasjon til generasjon. Etter dette har strandlinjen på
kysten falt sakte og noenlunde jevnt ned til dagens posisjon.
I indre strøk, innenfor ei linje fra Halsa til Batnfjorden (ca.) fikk vi
ikke denne oversvømmelsen. Dette skyldes at den vedvarende landhevingen var raskere enn den globale havnivåøkningen. Innenfor denne linja har det vært en vedvarende senking av strandlinjen hele tiden
etter at området ble isfritt.
I vikingtida kan sjøen ha stått rundt en meter høyere enn i dag ute
ved kysten og kanskje 2 meter i indre fjordstrøk. På grunn av tregheten i jordskorpa, er landhevningen fortsatt aktiv, mer enn 10 000 år
etter at isen forsvant, trolig rundt 1-2 millimeter per år for Nordmøre,
dvs. 10-20 cm siden århundreskiftet.
Når vi er inne på havnivåendringer, er det også verdt å nevne en stor
flodbølge som skyllet innover kysten av Midtnorge og Vestlandet for
vel 7000 år siden (Bondevik m.fl. 1997). Denne bølgen som ble utløst
av et kjempestort, undersjøisk skred på havbunnen utenfor Nordvestlandet, nådde høyder over 10 meter. Det er funnet geologiske spor
etter denne oppskyllingen flere steder, blant annet på Sunnmøre og i
Trøndelag. Denne bølgen hadde karakter av en tidevannsbølge og nådde derfor også innover i fjordene. Denne hendelsen kan ha vært katastrofal for mange sjønære bosettinger.
Litteratur

Land/sjøfordelingen ved Voldvatnet på Nordlandet i Kristiansund,
ved tre ulike tider, for 13 000, 10 500 og 9 500 år før nåtid.
De gamle bosettingene ved Voldvatnet, tilhørende Fosnakulturen,
kan ha blitt etablert da Voldvatnet dannet et smalt sund,
for noe mer enn 10 000 år siden.
16

Bondevik, S. Svendsen, J.I. Johnsen, G. & Mangerud, J. 1997: Storegga-tsunaminen langs Norskekysten: Sedementologi, alder og oppskylling.
Sammendrag av foredrag. Geonytt 24, nr. 1 s. 26.
Follestad, B.A., Larsen, E., Blikra, L.H., Anda, E., Sønstegaard, E.,
Reite, A, Aa, A.R. 1994: Løsmassekart over Møre og Romsdal fylke med
beskrivelse. Norges geol. unders. Skrifter 112, s. 1-52.
Svendsen, J.I. & Mangerud, J. 1987: Late Weichselian and Holocene sealevel history for a cross section of Western Norway. J. Quat. Sci. 2, 113-132.
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KVINNEBUNADEN PÅ NORDMØRE
Av AUDHILD SOGGE

Artikkelen er en bearbeidet og forkortet utgave av en særoppgave i
tekstilhistorie ved Statens lærerhøgskole i forming i Oslo 1986/87.
Bunaden er en viktig del av vår kulturarv, den lokaliserer mennesket
på samme måte som dialekten. Bunadens historie er ikke stort eldre
enn vårt eget hundreår.
Arbeidet med å finne frem til bunader, å gjøre dem kjent, hører blant
annet sammen med interessen for folkeviseleik, som blomstret opp like
etter århundreskiftet. Hulda Garborg var drivkraften bak dette arbeidet.
De fleste distrikter her i landet har nå sine egne bunader bygd på
gamle tradisjoner i søm og vev. Nordmørsbunaden er bygd på folkedrakttradisjon fra ca. 1800-1850. Det var på bygdene denne tradisjonen hadde sitt opphav, selv om forbildene nok hadde vært den europeiske motedrakt som man til en viss grad også fant i norske byer.
De store europeiske hoffene var nyhetssentra for motedraktene. I
byene ble motedraktene etterlignet av borgerskapet, og på bygdene ble
moter innført av de kondisjonerte. Men folkedrakten holdt seg ganske
uforandret i generasjoner, og at folk ikke så lett lot seg påvirke av
moteendringene kan vi lese i dette verset fra Oppdal:
Jeg bytter ei min drakt i din
Skjønt du er klædt litt mer fin
Dog du vil følge modem vei
Det samme gjorde ogsaa jeg
Men glemte ei min stand
Folkedrakten var både hverdags- og høgtidsklær, og variasjonene
var store fra landsdel til landsdel, men også fra bygd til bygd.
Innenfor ett prestegjeld var draktene gjerne like alt etter stilling og
stand. Registrerte draktdeler fra Sunndal, Øksendal og Ålvundeid er
like. I Surnadal fantes skjorter med nordmørssaum, men mest vanlig
der var skjorter med labbsaum (plattsøm) Skjorter med labbsaum er
antagelig fra yngste delen av draktperioden.
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I Sunndal, Surnadal og Rindalen ble det funnet liv (vest) som er like.
Drakttypen på ytre Nordmøre ser ut til å ha vært noe annerledes og da
særlig i Aure.
Helt fram til 1920-årene var det som på Nordmøre ble kalt «nasjonaldrakt» (Hardangerbunad) brukt av enkelte ved høytidelige anledninger.
Men det ble etter hvert et sterkt ønske om en egen drakt som ikke bare
var norsk, men nordmørsk. Dette kravet var kanskje sterkest hos utflyttede nordmøringer som ikke følte seg helt vel i drakt fra Hardanger eller
Gudbrandsdalen når de skulle representere sin landsdel.
Organisasjonen Bondeungdomslaget i Oslo hadde naturlig nok også
sine røtter på Nordmøre. Organisasjonen eide Heimen husflidsutsalg, og
styrer den gang var Karoline Grude. Hun tok kontakt med kvinner i skolemiljøet på Nordmøre, og i samarbeid med dem ble det startet innsamling av gamle plagg og opplysninger fra eldre tider. Slik ble den første
nordmørsbunaden skapt omkr. 1920.
Karoline Grudes bunad hadde liv og forkle i maskinvevd silkedamask
og ellers var det brukt dreiel i forskjellige farger. Denne bunaden ble
siden laget på skolene rundt om i fylket. Drakten ble av mange sett på
som uekte, og den tålte ikke sammenligning med de vakre, gamle draktdelene som var bevart rundt omkring på bygdene.
Det var særlig bondekvinnene på Nordmøre som var misfornøyd med
denne drakten. De mente at den ikke var i samsvar med gamle drakter
verken i bruk av materialer eller i utførelse.
Nordmøre Husflidslag var også interessert i å få laget en ekte nordmørsbunad. Johanne Halse fra Halsa laget så en modell som ble vist på en utstilling i 1925, men hun var selv ikke særlig fornøyd med denne modellen.
I 1936 ble det i husflidslaget valgt ei nemd som begynte å samle
draktdeler. Alt året etter ble de klar over at bondekvinnelagene også
var i gang med dette, og de håpet da på et samarbeid med bondekvinnene. Sommeren 1937 tok så styret for Nordmøre Bondekvinnelag
opp arbeidet med Nordmørsbunaden. Lokallagene rundt omkring på
bygdene stod for innsamlingen, og på årsmøtet samme høst ble et rikt
utvalg av gamle draktdeler vist fram. På dette årsmøtet ble det valgt ei
nemd - og denne nemda hadde nå fått et rikt materiale å arbeide med.
Denne nemnda var: Guri Barlaup fra Aure, Marit Mogstad fra
Surnadal, Gjertrud Sæter fra Øksendal, Johanne Grimstad fra Straumsnes, Olina Vindal fra Sunndal og Sigrid Sjømæling fra Øre. Nemnda
skulle være representativ for hele Nordmøre.
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Liv
Av liv er det funnet og registrert ca. 30. Livene var i forskjellige
mønstre og farger. Damaskmønster med smetting, «brosjert kalemank»,
damask med fuglemotiv, «fuglety» og damask med rankemotiv.
De fleste livene er skåret slik at borderiet på skjortene blir godt synlig.
De er kantet med sølvband, gullband eller gullblonde, alle korte til
midjen, og de har søm bare i sidene og på skuldrene.
Mellom alle de vakre gamle plaggene som dukket opp fra skap og
kister var det enkelte ting som skilte seg ut. Maren Kjærvik fra
Straumsnes hadde i sitt eie et gammelt liv, dette var i stort damaskmønster med smetting i grønt, gult, blått og fiolett. Livet var velbrukt,
men mønstret var godt synlig. Mye tydet på at det her var brukt hjemmefarget garn. Det ble senere funnet flere slike liv på Smøla, på
Ålvundeid i Ålvundfjord og i Eidsvåg. Et slikt liv ble også funnet i
Sør-Trøndelag. Dette viste seg å være kommet fra Tingvoll. Else
Skuggevik fra Angvik påtok seg det vanskelige arbeidet med å analysere og nedtegne dette mønstret.
På et stevne i Surnadal i 1939, der om lag 200 kvinner fra nordmørsbygdene var samlet, ble arbeidstegningene framlagt. Alle var
enige om at dette var «livet» for Nordmørsbunaden.
Else Skuggevik døde i 1943, og det var Inga Farstad fra Straumsnes
som fullførte arbeidet. I 1949 var det første livet i rosa brosjert kalemank ferdig. (Se også side 29)
Forklær
Av forklær er det funnet og registrert ca. 20. 6 er hvite med
uttrækssaum og resten mørke. Når Romfoforkledet ble valgt, er det
fordi dette er fra den rette 'perioden. (Første halvdel av 1800-tallet).
Dette forkledet, som ble funnet på Romfo i Sunndalen, ble rekonstruert og vevd av Oline Vindal fra Sunndalen.

Stakker
Det ble funnet et rikt utvalg med stakker (skjørt), de fleste piperynket 10-12 cm ned på hoftene, med glatt stykke og med åpning foran.
Forkledet ble antagelig brukt for å skjule denne. Stakkene funnet i
Aure på ytre Nordmøre hadde bredt lagte folder. Alle stakkene var i
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Bunaden på bildet har tilhørt Margrethe Saltkjelvik fra MØst, Frei.
Den ble laget ca. 1965. Skjørtet har rød skoning, noe som ikke er
vanlig lenger. Vesten er i rødt fuglety, og forkledet har skarpere farger
enn de som benyttes i dag. Foto: Stein M. Bach, Nordmøre Museum.
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toskafts ullstoff (ty), og fargene var blått, svart, grønt, brunt og rødt.
Den røde stakken var brudestakk. At dette har sin riktighet kan vi
høre i denne gamle reglen fra Nordmøre:
Brura sat e sala med
raue stakkjen på
Sola skein e kronå
det lyste langt e frå
Fra gammelt av var det ikke vanlig med skoning nederst på stakken.
Men den svarte bunadstakken som ble brukt etter krigen hadde rød
skoning nederst. I dag er ikke dette lenger så vanlig.

Hodeplagg
Av hodeplagg ble det funnet pikhuver, linhatter og skaut. Pikhuvene var av fløyel, de hadde silkebroderi på kanten foran med bånd knyttet i nakken og/eller hengende nedover ryggen. En kjenner til at pikhuva var svart for de gifte og blå for de ugifte.
Linhatten skal være noe eldre enn pikhuva, men bilder viser at i en
overgangsperiode ble linhatten brukt under huva. Både skautet og linhatten var rikt brodert med hvitsøm, og hadde gjerne en liten kant foran med
kniplinger. På Sunndalsøra skal det ha levd flere dyktige kniplersker.
Skjorter
Skjorter er det funnet mange av, og de var rikt utstyrt med kvitsaum. Mannsskjortene var sydd av fint lin og rakk helt til knærne.
Kvinneskjortene hadde fint lin så langt det var synlig i livet, nedenfor var det påsatt et grovere stykke lin. Dette stykket ble kalt nerdello
(a, å). Av gamle plagg med kvitsaum er det funnet bevart utrolig mye,
og når disse funn så sikkert kan dateres er det fordi slike plagg var
isydd både navn og årstall. Broderiene for øvrig var ganske like på
manns- og kvinneskjorter.
Sømtyper
De eldste daterte plagg med kvitsaumsbroderier er et skaut merket
1767 og to kastplagg merket MPD 1787.
Linet som var grunnlaget for de vakre kvitsaumsbroderiene ble dyrket og tilberedt på gårdene. Arbeidet med linet fram til det var ferdig
til spinning og vev, var også i hovedsak kvinnenes verk. Om nordmørssaumen sier Hans Dedekam (1914):
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Brudgomsskjorte fra Snøya i Sunndalen, ca. 1760. Skjorta har en spesiell historie: Det fortelles at skjorta er brukt kun en gang, og at personen som brukte den ble bergtatt i 3 døgn. Skjorta ble innsamlet til
Nordmøre Museum på begynnelsen av 1900-tallet, men ble gitt i gave
til Vesterheim Museum i Decorah, Iowa i USA i 1928.
Foto: Vesterheim Museum, Iowa
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Kvinneskjorte fra Valset. Broderiene på kvinneskjortene skilte seg ikke
fra de på mannskjortene. Forskjellen ser en på at kvinneskjortene
gjerne hadde påsydd et stykke av grovere lin på den nedre delen av
skjorta, der det ikke syntes. Gave fra Nordmøre Museum til Vesterheim
Museum i Decorah, Iowa, 1928. Foto: Vesterheim Museum, Iowa.
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Nordmøre eier en utskårdssØm som fullt står på høyde med Hardanger, og en uttrækssØm som ikke står tilbake for Telemarken. Endelig
har nordmØr i sin geometriske klostersøm - den egentlige «Nordmørssøm» en hvitsøm som i sin eiendommelige karakter ikke blot er enestående i Norge og Norden, men så vidt vites i alle lands folkelige tekstilkunst.
Nordmørssaum var mest utbredt i Sunndalen og de nærmeste bygdene: Øksendalen, Ulvundeidet og Todalen. Når det ikke finnes nevneverdig av denne sømtypen på Oppdal, har det antagelig denne forklaringen: På denne tid var Drivdalen og Gråura et vilt og uveisomt
område, og oftest var det vel slik i gamle dager at det var mennene
som tok ut på slike turer, mens kvinnene ble hjemme. Og det var jo de
som stod for handarbeidet.
Kvitsaumen på Nordmøre kan deles inn i fem grupper. Det er
enkel- og dobbel uttrækssØm, (tudragssaum), den geometriske nordmØrssaumen med grunner og knippelfyllinger, og Rindalens utskårdssaum. Den har sansynligvis sitt forbilde i det italienske reticellabroderiet og har mye til felles med Hardangersaumen. UtskårdsØm, også
kalt tuskjærssaum, som vil si å skjære ut eller kleppe tu. Utskådssaumen var ikke særlig kjent eller praktisert i andre bygder på Nordmøre.
Den femte typen, nemlig den såkalte labbsaumen, var typisk for
Surnadalen. Den hadde sin blomstringstid fra 1830-1860. Labbsaumen ble mest brukt på halskrager og ermkrager, den hadde hovedmotiv i plattsøm og med knippelfyllinger i grunnene. Den ble også
brukt på et plagg som ble kalt upplaat, en utenpåsærk som ble brukt
til stas. Denne særken hadde skinkeformede ermer - trang ved håndleddet - og brede skulderstykker brodert med labbsaum.
Det smukkeste og eiendommeligste som Rindalen har frembrakt av
tekstilarbeider turde imidlertid være dens utskårdsØm. Den er utført i
den samme teknikk som den nå verdenskjente «Hardangersøm». Dens
mønstre er av en noe annen karakter, men i sin utførelse som regel
finere og fornemmere» (Dedekam,1914).
I Rindalen bodde en jente som het Maret Jonsdatter Langlien. Hun
ble i 1860-årene gift på Røv i Sumadalen. Med seg i sin brudekiste
hadde hun blant annet oppsydd 50 slike særker til eget bruk. Det er
funnet bevart 6 av hennes særker.
I Surnadal var det flere som sydde for salg. En Ane Melling som
døde i 1835, fikk for ermkrager brodert med labbsaum, 45 øre stykket.
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Bildet viser skjorte fra Rindalen, 1816. Halskrave, forstykker og ermkrager brodert med lintråd i utskårdssaum. De tette partiene i mønsteret er sydd med bl.a. plattsøm. Ill. fra Dedekam 1914.
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Bildet viser halskrager i hvitsømsbroderi fra Ålvundeide, ca. 1830
(t.v.) og fra Todalen, ca. 1850 (t.h.). Eksempler på labbsaumiplattsømbroderi. Ill: Fra Dedekam 1914.
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Labbsaumen var utbredt fra Surnadal og Rindal til Todalen, Stangvik og Tingvoll. Den ble ikke laget i Øksendalen og Sunndalen i gamle dager. På Surnadalsøra ble det sydd nordmørssaum, men her ble
den sett på som mindre fin, men i Todalen var nordmørssaumen ansett
som den fineste.
Nordmørssaumen ble mest brukt på kvinnenes drakt, og på brudgomsskjorten. Denne skjorten ble rikt utstyrt med kvitsaum, den hadde høy
hage og bred ermkrage, og på begge sider av halssplitten broderte stykker som ble kalt omslag.
Mot slutten av draktperioden ble de broderte kragene smalere, men
noen eldre og konservative ville fremdeles ha slike. Even Sivertsen
Nilcha fra Sunndal brukte dem helt til sin død i 1872. Kunne han ikke
få høye krager med nordmørssaum brukte han dem uten.
Da det gikk tilbake med kvitsaumen hadde det antagelig sammenheng med at dyrkingen av lin ble sjeldnere på bygdene. Bomull- og
bomullsgarn ble innført, men dette materialet egnet seg dårlig for
nordmørssaumen. Mønstrene ble grove og ujevne, den mistet sin fine
og eiendommelige karakter og tok etter hvert slutt.
Bunadnemndas arbeid fra 1937
Bunadnemnda som ble valgt i 1937 arbeidet svært raskt, for allerede i 1939 var den første modellen ferdig. Modellen som ble kalt
Maret hadde blå stakk, ruta forkle (Romfoforkle), hvit linskjorte med
nordmørssaum og hvit linhatt med silketørkle.
Livet (vesten) var enda ikke ferdig og heller ikke sølvet, men mye
fint gammelt var innsamlet.
I 1940 kom krigen til vårt land, og under brannen som oppsto etter
bombingen av Kristiansund i april 1940, brant Maret opp, og mye
annet verdifullt materiale til bunaden gikk tapt.
Da arbeidet med bunaden omsider kom i gang etter krigen ble Tingvoll Ullvarefabrikk kontaktet med spørsmål om stoff til stakken. Det
tok ikke lang tid før stakktyet ble framlagt for salg. Det kom i flere farger: Blått, brunt, grønt og rødt, ganske likt brudestakken fra Sunndalen.
Verre var det å få vevd stoff til livet (vesten). Mange bedrifter ble
kontaktet, men ingen hadde maskiner som kunne ta en slik stor mønsterrapport. Statens Kvinnelige Industriskole i Oslo ble kontaktet, men
uten resultat. Nordmøre husflidslag ville gi et stipend til den som var
villig til å lære slik damaskveving.
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Det var Inga Farstad fra Straumsnes som til slutt sa seg villig. Hun
fikk plass ved Husfliden i Oslo og var der i 6 mnd. Der lærte hun å
veve damask, og vevde blant annet til kongeskipet, men hun fikk ikke
lært det hun helst ville, nemlig brosjert kalemank. Mens hun var ved
Husfliden i Oslo fikk hun besøk av sin far. Han merket seg hvordan
disse vevstolene var, og reiste hjem for å lage en slik vev til henne.
Da Inga Farstad kom hjem igjen fortsatte hun med vevingen, og etter
lang tids prøving og feiling fant hun selv ut teknikken. I 1949 var det
første livet i rosa brosjert kalemank ferdig. Hun hadde greid det som
selv tekstilingeniører ikke trodde var mulig. Det var Else Skuggevik
som først analysefte dette mønsteret, men mange mener at Inga Farstads innsats kanskje er større.

Brosjert kalemank-vest slik Husfliden i Kristiansund lager den i dag.
Foto: Elisabeth Sørli, Husfliden i Kristiansund 1998.
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Foruten liv i rosa, brosjert kalemank finnes til bunaden liv i rosa og
høgraudt fuglery. Betegnelsen kommer av figurene i mønsteret. Det
var Elverum bunadskomite som første gang fikk kopiert mønsteret i
denne damasken, og det ble vevd i Sveits. Det ble der vevd kun i
hvitt, og det ble siden farget på Røros. Senere ble frIgletyet vevd i en
liten bedrift i Skottland.

Sølv
Sølv har vært brukt i mange variasjoner. Sølvbeltet består av støler,
med heng av ringer og løv. Det finnes i 3 forskjellige mønstre. Spenner til beltet fines også med flere mønstre. Angus Dei, latinsk Guds
lam, også kalt offerdåse, er det flere variasjoner av. Offerdåsen som
henger i et kjede om halsen ble brukt ved kirkelige anledninger. I halsen på skjorten ble det brukt knapp med anheng, eller sprette med
anheng. Dette ble mest brukt i Sunndalen. En vet at de ble laget der
av lokale sølvsmeder.
På ermeknappene var det gravert en rose, og den samme rosen går
igjen på halsknappen.
Tilbehør
Lommen, eller vesken, var i samme farge som stakken. Den var brodert og var kantet med bunnfargen i livet, og hadde knota massinglås i
nysølv eller sølv.
Strømpene var alltid av ull, svarte til konene, og røde til jentene.
Broderte belter har vært brukt, det er funnet lange vevde bånd med broderte endestykker.
Til bunaden kan en også bruke hvitt forkle i lin med uttrækssaum. I
den eldste delen av draktperioden var det brukt hvitt forkle til brudedrakten.
Ytterplagg/kep
I 1951 ble bunadsnemnda utvidet med styremedlemmer i fra Nordmøre Husflidslag. Denne nemnda kom like etter med ny konklusjon
om Nordmørsbunaden. Bunaden var i store trekk den samme som før,
men manglet fremdeles et ytterplagg.
Nordmøre Husflidslag valgte i 1976 ei nemnd som skulle lage et
slikt plagg. Denne nemnda kom fram til et kep. Kepet ble godkjent
av Landsnemnda for bunadspørsmål i 1981. Samme året ble nemnda
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på Nordmøre bedt om å fortsette registreringen for å rette på mulige
feil. Dette arbeidet er nå offisielt avsluttet.
Fra arbeidet med bunaden startet og frem til det var avsluttet har det
gått ca. 60 år. Det er nedlagt et enormt arbeide og vi er mange stor
takk skyldig for at kvinnebunaden fra Nordmøre nå fremstår i godt
samsvar med draktskikken på indre Nordmøre i første halvdel av
1800-tallet.
Registrerte draktplagg
Landsnemnda, 1977: Plagg fra Rindal, 192 stk.
Landsnemnda i samarbeid med bunadnemnda 1979: Plagg fra Sunndal/Tingvoll, 120 stk. 1980: Plagg fra Sunndal/Øksendal, 76 stk.
Bunadnemnda, 1984: Sølv fra Halsa, Surnadal, Sunndal, Tingvoll, Aure.
Om bruk av bunaden
Bunad er en drakt som skal brukes til fest og høgtid. Kvinner som
bruker bunad viser hvor de har sine røtter. Det sentrale er altså et vern
om en gammel kulturarv. Bunaden kommer bare til sin rett når alt en

har på seg hører til. Den krever også at en fører og oppfører seg på en
måte som er bunaden verdig. Sterk sminke, ørepynt og nylonstrømper
skal ikke brukes til bunad. En bunad skal vare i mange år, og den kan
gå i arv. Det er derfor viktig å holde seg til skikken slik den var i den
perioden da bunaden ble skapt.
Om emnevalget
Jeg valgte å skrive om Nordmørsbunaden fordi jeg gjerne ville lære
og kjenne historien båk denne drakten, og for å gjøre den kjent for
andre. Landsnemda for bunadsspørsmål har uttalt at drakten utmerker
seg i håndverksmessig utførelse. Jeg er selv født på Nordmøre og har
levd mesteparten av mitt liv der, og jeg er stolt av mine formødre som
har lagt grunnlaget for denne vakre bunaden.

Trykt kildemateriale
Clayhills, Harriet 1984: Det store lappeteppet, også en kvinnehistorie. Oslo.
Dedekam, Hans, 1914: Hvitsøm fra Nordmøre. Trondhjem.

Grimstad, Johanne 1925: By- og bygd nr. 25. «Du mitt Nordmør».
Jørstad, Finn R. Mote 1986: En historie om våre klær. Oslo
Meyer, Johan 1978: Fortids kunst i Norges bygder. Sunndalen på
Møre. Oslo 1978.
Norsk Husflid nr. 3, 1986
Nordmøre Husflidslag (utg.) 1985: Kvinnebunaden på Nordmøre.
Kristiansund.

Resultatet av bunadnemndas arbeid vises i dagens nordmørsbunad i
sine ulike varianter.
Foto: Husfliden i Kristiansund.
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Upublisert kildemateriale
Samtaler med Inga Farstad, 1986/87.
Nordmøre Museum, div. assistanse, 1986/87.
Husfliden, Kristiansund: Fotos m.m. v/Elisabeth Sørli 1998.
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MUSEA I MØRE OG ROMSDAL
Av SIGNY JAKOBSEN

Behovet for et formalisert samarbeid mellom museene i Møre og
Romsdal var et sentralt diskusjonstema på et samrådingsmøte 3. desember 1979 på Hotel Alexandra i Molde. Fram til da hadde det fra tid til
annen vært holdt møter med representanter fra museene, men da i regi
av fylkeskonservatoren, og uten noen fast rutine eller faste former.
Ønske og behov for et tettere samarbeid mellom museene var til stede,
både med tanke på å ha et forum for drøfting av felles problemer, et
forum for samarbeid og et forum for sosialt samvær.
Ved møtet i Molde holdt daværende museumslektor ved Sunnmøre
Museum, Per Sæther, et innlegg der han orienterte om erfaringer fra
Hedmark, der samarbeidsorganet for museene i Hedmark hadde som
hovedformål å ivareta museenes og kulturvernets interesser i fylket.
Sæther stilte spørsmålet om hvorvidt det var behov for en tilsvarende
organisasjon i Møre og Romsdal, og konkluderte med et ubetinget ja.
Det samme gjorde forsamlingen i den påfølgende diskusjonen. Det ble
deretter nedsatt en arbeidsgruppe på tre som skulle forberede neste
møte mellom musea i Møre og Romsdal.
Det gikk tre år før museumslaget var et formelt faktum, men 5. november 1982 ble Musea i Møre og Romsdal stiftet på møte i Kristiansund,
og laget fikk sine første vedtekter. Våren etter bevilget fylkeskulturstyret kr 5.000.- til dekning av sekretariatsutgifter, en sum som senere ble
fordoblet.
MIMRs vår- og høstmøte ble nå faste institusjoner, og fant fort sin
form. Møtene vekslet jevnlig mellom de tre fogderiene, og gikk over
to dager med innslag av faglige og sosiale aktiviteter. Møtene var samrådingsmøter, og ble ledet av et arbeidsutvalg på tre personer, mens
sekretariatsfunksjonen gikk på omgang mellom disse. I disse årene
engasjerte MIMR seg også på fylkesplan, med kommentarer til fylkeskulturbudsjettene og til museumsplanen.
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Etter hvert avtok aktiviteten i museumslaget noe, men interessen for
og oppslutningen omkring samrådingsmøtene holdt seg, et klart signal
på at dette var noe museumsfolket i fylket ønsket å beholde. Det ble
reist spørsmål om hvordan MIMR skulle fungere, og man begynte å se
på andre museumslag og deres virksomhet. Til samrådingsmøtet våren
1997 var det gjort store forberedelser til en nyetablering av laget, forslag til nye vedtekter var utarbeidet og laget skulle nå administreres av
et styre, ikke et arbeidsutvalg. Vedtektsforslaget var utarbeidet av styrer ved Landbruksmuseet på Gjermundnes, Anne-Marie Førde, som
hadde erfaringer fra museumslaget i Nordland og som styremedlem i
Norges Museumsforbund. På møte 29. april 1997 på Gjermundnes ble
det for første gang valgt et styre i laget. Dette styret fikk en funksjonstid på ett år, og besto av følgende medlemmer:
Signy Jakobsen, Romsdalsmuseet, leder
Ivar Gunnar Braaten, Aalesunds Museum, nestleder
Oddbjørn Svisdal, Sunndal kommune/Sunndal Bygdemuseum,sekretær
Ragnhild Stavne Bolme, Rindal Bygdemuseum, kasserer
Arne Øverberg, Sunnmøre Museum
Vararepresentanter:
Håkon Tofte, Romsdalsmuseet
Anne-Marie Førde, Landbruksmuseet på Gjermundnes
Trine Larsen, Nordmøre Museum.
Det nye styrets oppgave var nå å få museumslaget på fote igjen, og
å bidra til å skape et forum for faglig og sosialt samarbeid. Det første
skritt på vegen til å formalisere laget, var å søke Norges Museumsforbund om å bli godkjent som fylkesledd.
I brev av 17. oktober 1997 godkjente så Norges Museumsforbund
MIMR som fylkesledd.
Med denne bakgrunnen ble Musea i Møre og Romsdal en mer slagkraftig organisasjon i det offentlige rommet, og aktiviserte seg straks i
den pågående debatten om fylkeskommunens Prosjekt 97 og de økonomiske innskrenkningene dette innebar for museene. MIMR var
høringsinstans, og ved siden av høringsuttalelsen uttalte styret i MIMR
seg både overfor pressen og overfor de politiske gruppene i fylkestinget i
denne saken. MIMR uttalte seg også i forbindelse med overføringen av
arbeidsgiveransvaret fra fylkeskommunen til de enkelte museumsstyrene.
En viktig del av MIMRs arbeid i framtida vil bli faglig utvikling av
sine medlemmer. I januar ble det holdt et kurs i samtidsdokumentasjon
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Møte MIMR Landbruksmuseet på Gjermundnes 28. og,..-29. april 1997
Dahl
Fagerli

1 Olav
2 Einar

3 Jarle
4 Jarle
5 Anne-Marie
6 Bjørn
7 Håkon
8 Ruth
9 Anita
10 Kåre
11 Karl
12 Marit
13 Ivar G.
14 Asmund
15 Ragnhild S.
16 Terje
17 Anita
18 Sjur
19 Signy
20 Ragnar H.
21 Gurli

,

Sanden
Sulebust
Førde
Austigard
Tofte
Nerås
Waatvik
Bø
Aas
Mehlum
Braaten
Fylling
Bolme
Thingvold
Paulsen
Fedje
Jakobsen
Albertsen
Landsem
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Vestnes
Ålesund

Tresfjord Museum
Sunnmøre Museum

Molde
Ålesund
Vestnes
Molde
Molde
Vestnes
Molde

Romsdalsmuseet
Sunnmøre Museum
Gjermundnes Landbruksmuseum _ __
Romsdalsmuseet
Romsdalsmuseet
Tresfjord Museum
Møre og Romsdal fylkeskommune
Kvernes Bygdemuseum
Tresfjord Museum
Nordmøre museum
Aalesunds Museum
Gjermundnes Landbruksmuseum
Rindal Bygdemuseum
Romsdalsmuseet
Nordmøre Museum
Gjermundnes Landbruksskule
Romsdalsmuseet
FylkesFOTOarkivet
Rindal Bygdemuseum

Vestnes
Kristiansund
Ålesund
Vestnes
Rindal
Molde
Kristiansund
Molde
Molde
Gloppen
Rindal
10
11

1 213
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16

17

18

19

‘ 2°), (21 .
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ved Holmbua i Ålesund. Kurset var et samarbeid mellom MIMR og
NMU. Flere kurs er på beddingen, og styrets mål er å arrangere 1-2
kurs årlig.
20.-21. april 1998 ble det arrangert årsmøte i naturskjønne omgivelser på Sæbø i Ørsta kommune. Det vakre vårværet var en fin ramme
omkring årsmøtet, og nettopp naturen var hovedingrediensen i den
faglige og sosiale delen av programmet, med en kulturhistorisk reise
på Hjørundfj orden.
Det nye styret for MIMR fikk denne sammensetningen:
Tor Erik Standal, Norsk Møbelfaglig Senter, formann
Ivar Gunnar Braaten, Aalesunds Museum
Ragnhild Stavne Bolme, Rindal Bygdemuseum
Oddbjørn Svisdal, Sunndal kommune/Sunndal Bygdemuseum
Signy Jakobsen, Romsdalsmuseet
36

37

Vararepresentanter:
Anne-Marie Førde, Landbruksmuseet på Gjermundnes
Håkon Tofte, Romsdalsmuseet
Odd Williamsen, Nordmøre Museum.
Musea i Møre og Romsdal er nå i ferd med å finne sin form.
Medlemsmuseene støtter godt opp om organisasjonen, og med godt
samarbeid internt, med Møre og Romsdal Fylkeskommune og med
Norges Museumsforbund, burde alt ligge godt til rette for en aktiv
framtid.

VEDTEKTER
for Musea i Møre og Romsdal
Musea i Møre og Romsdal er ein interesseorganisasjon for musear og
dei museumstilsette i Møre og Romsdal

§ 1 Føremål
Museumslaget skal:
- arbeide for samarbeid mellom musea i Møre og Romsdal
- arbeide for styrking av musea sitt faglege nivå
- arbeide for å formidle kunnskap om museums- og vernearbeid i
fylket
- vere kontaktledd og rådgjevar for off. organ i saker som vedkjem
musea
- arbeide for ivaretaking av musea sine interesser overfor offentlege styresmakter
- arbeide for å knytte kontakt med historielag o.a. som arbeider i
tråd med musea sine interesser
- vere fylkesledd for Norges Museumsforbund.
§ 2 Medlemskap
Alle musea i fylket som går inn under tilskottsordninga for halvoffentlege museum kan bli medlem av museumslaget. Også
andre museum kan bli medlem etter vedtak i museumslaget sitt
styre. Fylkeskonservator og museumskonservator kan vere assosiert medlem med talerett.
Styret handsamar søknad om medlemskap.
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§ 3. Årsmøte
Ordinært årsmøte vert halde kvart kalenderår innan utgangen av april.
Tid og stad for årsmøtet skal gjerast kjend for medlemmene minst
fire - 4 - veker førut.
Saman med innkallinga følgjer:
- sakliste
- årsmelding frå styret
- årsrekneskap med revisjonsmelding
- framlegg til budsjett og arbeidsprogram
- evt. forslag til endring av vedtekter o.a. forslag
- forslag til kontingentsatsar for kommande år
- forslag frå valkomiteen
- forslag på ny valkomite frå styret
Andre saker, utanom vanlege årsmøtesaker som ein ønskjer å ta
opp på årsmøtet, må vere styret i hende seinast 6 veker før årsmøtedato.
Ekstraordinært årsmøte vert kalla saman når styret eller minst 1/3
av medlemmene ønskjer det.

§ 4.Deltaking og stemmerett på årsmøtet
Alle medlemmer kan delta på årsmøtet med så mange utsendingar
dei sjølv ønskjer.
Ved val og i andre saker har kvar av dei representerte musea berre
ei - 1 - stemme.
§ 5.Val
Styret vert leia av eit styre på fem - 5 - medlemmer, valde av årsmøtet.
Både regionmusea og lokalmusea skal ha representasjon i styret.
Leiar vert vald særskild av årsmøtet kvart år.
Funksjonstida til styremedlemmene er to - 2 - år slik at to personar
er på val kvart år.
Tre - 3 - varamedlemmer vert vald etter same retningsliner som
ordinære styremedlemmer.
Revisor skal veljast kvart år.
Ein valkomite på tre - 3 - medlemmer skal veljast kvart år og ha
representasjon både frå regionmusea og lokalmusea.
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§ 6.Styret
Styret vel sjølv varaleiar, sekretær og kasserar. Styret er vedtaksfør
når minst tre - 3 - medlemmer er til stades. Leiar kallar inn til styremøte eller når to av styremedlemmene ønskjer det.
Styret kan opprette arbeidsutval, leiar skal vere med i utvalet.. Det
er ein føresetnad at styret har eit nært samarbeid med museumskonservatoren ved fylkeskulturavdelinga.
Evt. godtgjersle til tillitsvalde i museumslaget vert fastsett av årsmøtet.
§ 7 Kontingent
Medlemsmusea betaler ein kontingentsats som vert fastsett av årsmøtet for eitt - 1 - år om gongen.

§ 8 Endring av vedtektene
Endring av vedtektene kan berre gjerast på årsmøte og krev 2/3
fleirtal.
§ 9 Oppløysing av museumslaget
Oppløysing av Musea i Møre og Romsdal eller endring i føremålsparagrafen (§1), må takast opp på to påfølgjande årsmøter.
Oppløysing eller endring i §1 krev 2/3 fleirtal. Ved oppløysing
avgjer årsmøtet korleis eventuell lagseige skal disponerast.
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RINDAL BYGDEMUSEUM
Av GURLI LANDSEM

I 1950 mottok Rindal kommune forespørsel fra museumsnemnda i
Surnadal om Rindal var interessert i et samarbeid om å bygge et felles
bygdetun. I Herredsstyresak 130/1950 vedtok herredsstyret at en ikke
var interessert i et slikt samarbeid, men samme år i sak 182/1950 vedtok herredsstyret at det skulle settes ned i nemnd som skulle forberede
opprettelse av et bygdemuseum i Rindal. Dette var starten på Rindal
Bygdemuseum, og i 1953 kjøpte museet inn en del eldre ting av J. P.
Storholt som ble museets første eiendeler. I 1956 ble tomtevalget
gjort, og i 1958 ble stuebygningen på Nestu Løset kjøp og flyttet til
museumstomta. Offisiell åpning var 8. august 1965.
I 1998 består bygdetunet av 14 bygninger; Løsetlåna, tidligere røykomnstue, trolig fra 1600-tallet som nå er bygd sammen med Bjønnåsstuggu fra 1642. Trøskarlåve fra 1624, stall fra 1731, stabbur fra 1761
— alle tre fra Trønsdal Utigard, grendasmie fra Storholt, kvernhus fra
Rørbekkdalen (kverna ble brukt i all hemmelighet under siste verdenskrig under navnet «pinemølla»), brannsprøytehus, purkhus fra 1880 og
ei lita stue — Litj-Larsstuggu som benyttes til møtelokale, kaffeservering og oppholdsrom / kontor for omvisere. Bjønnåsstuggu fra 1642
har hittil vært brukt til skiftende sommerutstillinger, men skal no
møbleres til «finstue» og benyttes som representasjonslokale for Rindal kommune. «Finstua» kan også leies ut til private arrangement.
Bygdetunet består i tillegg av husmannsplassen Stokke, som består av
sammenbygd stue og fjøs, som er tradisjon i dalføret, stabbur fra 1647
og eldhus fra 1838. Museet eier også et stort fjøs, Heggemsfjøset — 43
m langt, som fremdeles står på sin opprinnelige plass i Romundstadbygda.
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Utmarksavdelinga
I 1989 fikk Rindal Bygdemuseum tilbud fra Johana og Magnhild
Storløkken om å overta to løer og ei markastuggu, som sto på deres
eiendom Gardsslettet i Fossdalen, for bevaring på stedet. Johanna og
Magnhild kunne også tenke seg å selge hele eiendommen på 280 mål
til museet. Eiendommen ble kjøpt, og opparbeidelsen av ei utmarksavdeling startet. Museet fikk også i gave fra Johanna Løfald og sønnen
Ola ei tømra markastuggu, Slåstuggu, som sto på naboeiendommen i
Fossdalen. Denne ble flyttet til utmarksavdelinga, og står i dag ulåst
slik at turister i området kan søke ly der, koke kaffe og spise maten
sin. Her er det utlagt ei gjestebok, og museet får positive tilbakemeldinger på dette tilbudet og har bare gode erfaringer så langt. Den
andre stuggu, Rognlistuggu, kan lånes ved henvendelse til museet,
men passer best til sommersbruk.
På eiendommen er det også en lang torvutgard, jettegryter i elva,
merker etter den gamle pilgrimsyeien fra Hemne til Trondheim og
rester etter tjørrumile. UNIT — Vitenskapsmuseet i Trondheim har
utarbeidet en rapport over «Vegetasjon og flora på Gardsslettet i Fossdalen». Alt dette er tenkt som grunnlag for våre planer om å opparbeide en natur-/kultursti i området.

Torvutgarden i utmarksavdelinga i Fossdalen.
Foto: Odd Williamsen 1998.
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Høystakk i utmarksavdelinga i Fossdalen. Foto: Odd Williamsen 1998.

F'årløe i utmarksavdelinga i Fossdalen. Foto: Sylvi Johannessen.

Samlinga

Arrangement / tiltak

Rindal Bygdemuseum har pr. i dag 3000 registrerte gjenstander i
samlingen: Av det mer spesielle består samlinga bl.a. av ei større skisamling deponert av Inga Landsem. Samlinga består av ski som kjente
skiløpere har tatt mange og store seire med. Skia var laget av Landsem
Skifabrikk, som hadde tilholdssted i Rindal. Rundt dette er det bygd
opp ei mindre
skiavdeling.
Museet har også
deponert ei samling av 800 ulike
fugleegg, som
ble samlet av
amatørornitolog
Alfred Karlstrøm mens slik
samling fortsatt
var tillatt. Bygdemuseet har
også ei større
lokalhistorisk
fotosamling på
rundt 7000 foto,
de fleste fra fotoLeif
grafene
og
Bjømstad
Henrik Fjelle.

Museet gjennomfører gjennom året flere større og mindre arrangement, som kulturkvelder med kåseri / foredrag, musikk, matservering
m.m. Potetnattvore på høsten og tunmesse i juli er to faste arrangement med stor oppslutning. Museet har åpent med omvisning på sommeren fra midt i juni til midt i august, men tar i mot grupper også
utenom denne perioden. I 1998 var museet for første gang også turistinformasjon, en ordning som skal evalueres høsten 1998. Gullsmed
Helge Karlgård i Trondheim har utarbeidet sølvsmykker for museet,
som selges i form av ringer, anheng, ørepynt, nål, mansjettknapper. En
meget populær smykkeserie.
Rindal Bygdemuseum ligger idyllisk til i Rindal sentrum i nærheten av
utfartsområdet ved Igeltjønna og Rindal skole og barnehage. Dette gjør
at både skolen og barnehagen er flink til å benytte museumsområdet.

q(rircfal Bygdemuseum
postboks 47
6657 qincfa-C

Logo, Rindal Bygdemuseum, utarbeidet av Kari Elin Bolme i 1986.

Fig 5: Skiavdelinga.
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"GAMMELGUTEN"
Et tidlig kapittel i Nordmøres motorbåthistorie
av Sverre Johan Svendsen

En viktig tilvekst til Nordmøre museums samlinger i 1997 var motorbåten "Gammelguten".
Båten er et godt eksempel på hvordan man i båtmotorens barndom
satte motor i en åpen båt bygd for seil og årer — og hvordan båten sakte ble ombygd og omformet. "Gammelguten" ble bygd på Aure i
1882, fikk motor i 1916 og var i bruk først og fremst som lystbåt fram
til 1987. Den var altså i bruk som arbeidsbåt og fritidsbåt i litt over
100 år! Etter 10 år i naust bestemte eierne å donere båten til Nordmøre museum. Før vi beskriver båten og dens historie, skal vi si litt
om motorbåter og motorisering av småbåter i Norge.

Motorisering av båter i Norge
Ved inngangen til det 20. århundre var motordrift ennå unntaket i
den norske fiskeflåten. Dampskipet hadde gjort sitt inntog noen tiår
før, men investerings- og driftskostnadene forbundet med dampdrift
gjorde det umulig for de fleste fiskere å ta i bruk slik teknologi. Skulle
kystflåten motoriseres, måtte det skje ved bruk av de nye forbrenningsmotorene. Mange av de første motoriseringsforsøk i Norge ble
gjort på 1890-tallet med 4-takts bensin-eller parafinmotorer. Disse
motorene viste seg å være uegnet til formålet: de var både usikre og
dyre i drift.
Det var først etter 1900, da man hadde fått utviklet en relativt rimelig, teknisk enkel og driftssikker 2-takts petroleumsmotor at det ble
fart i motorisering av fiskeflåten. I 1900 var det bare noen få båter som
hadde motor. Når motoriseringen først var kommet i gang, så alle fordelene med slik drift, og store deler av fiskebåtene i fiskeflåten ble
motorisert i løpet av få år: I 1906 hadde 647 av 4400 dekkete fiskefartøyer i Norge motor, dvs. 14,7% , i 1913 var 4405 var 6822 dekkete
fiskebåter drevet med motor, dvs. 64,5%. Det var imidlertid ikke bare
fiskerne som så fordelene med en framdrift som ikke var avhengig av
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vind og/eller menneskekraft. Særlig lokalfraktefart og havneførsel var
områder der de små petroleumsmotorene på noen få hestekrefter
utgjorde store forskjeller i drifta. De store fraktebåtene ble ennå i stor
grad drevet med seil, men der også kom petroleumsmotorene i bruk.
Skutenes største lettbåt ble nemlig ofte motorisert og brukt som kombinert slepebåt ved buksering og "dyttebåt" ved manøvrering i trange
havner. Et siste område der motorisering gjorde fort sitt inntog var i fritidsflåten. De som ønsket å være på sjøen i rekreasjonsøyemed, uten å
være seiler eller kapproer, var snar til å se fordelene ved en motorbåt.
I 1900 var det knapt noen fritidsbåter i Norge med bensin- eller
petroleumsmotorer. Det ser ut til at utviklingen i fritidsflåten har vært
like eksplosiv som i fiskerflåten, og i løpet av årene fram til verdenskrigen var det en rask økning i antall lystfartøy med motor. I en artikkel
om bensinrasjonering under verdenskrigen i Østlandske Petroleumscompagniets almanakk for 1919, skriver Alf Bryhn om båttrafikken på
fjorden under rasjoneringen:
"Alle julemerker tyder paa at det bør være tillatt at leve i haabet
om litt mer liv i aar paa land og sjø end i fjor, da Kristianiafjorden
laa blank og øde og stilheten kun en sjelden gang forstyrredes av
en eller anden mer eller mindre ulovlig tøffer...
Ja, i fjor ja, da maatte skriveren herav, som bor paa en ø og
beskjeftiger sig litt med petroleum og bensin, paa en stekende het
sommerdag ro helt til Høvik saa sveden haglet, for at hente selveste petroleumsstatsraaden. Man maatte jo foregaa med et godt
eksempel. Men jamen var det haardt at være lovlydig, især da det
tilfældigvis var noksaa mange ulovlige tøffere ute den dagen. Det
var kaproning i Holtekilen og finfint veir. Det hadde fristet over
evne."
Hele artikkelen er et hjertesukk med håp om en snarlig lemping på
den strenge rasjoneringen av bensin og olje. Likevel ligger underforstått en holdning om at roing er blitt en slitsom beskjeftigelse som
man bare utøver når man av omstendighetene er tvunget til det, motorbåten er allerede blitt en selvfølge for dem som vil nyte Kristianiafjorden i rekreasjons øyemed.
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Motorisering av båter i Møre og Romsdal
Fiskerne i Møre og Romsdalen var blant de fremste i landet når det
gjaldt motorisering av fiskeflåten. "Forsøk" fra Bjørnsund bygd i 1902
var en av de første motoriserte fiskefartøy i Norge. Da det nåværende
merkesystemet for fiskefartøyer ble innført 20 år'senere i 1922, var så
godt som alle merkepliktige fiskefartøyer på Sunnmøre og i Romsdalen motoriserte. Nordmøre viste noe av de samme tendensene som
Trøndelagsfylkene med å være litt tregere i motoriseringen, men likevel var det mellom 75 og 80% av fartøyene på Nordmøre som var
motoriserte i 1922. Møre og Romsdal ble etter hvert et kjerneområde
for norske båtmotorfabrikker. På slutten av 1930-tallet var 1 av 4 norske båtmotorfabrikker lokalisert i Møre og Romsdal!
Når det gjelder motoriseringen for øvrig, har vi mange beretninger
om tidlig motorisering av åpne båter til lokal førsel og fraktefart. Bøndene som førte frukt og grønnsaker til torgs i Kristiansund tok etter
hvert i bruk motorbåter til dette. Den bevarte "Eikja" fra Viken gård
på Frei er et godt eksempel på dette. De godt utviklete dampskipsrutene sørget for frakting av varer rundt om i fjordene, men befraktinga videre fra dampskipskaia var ofte en liten flaskehals. Flere forteller om motorisering av gamle firrøringer og femrøringer for å kunne
føre gods fra dampskipskaia til handelsmennenes anlegg. Tilsvarende
beretninger har vi fra Kristiansund der små motorbåter etter hvert ble
svært sentrale i havnefrakten. Lars Skarpnes (f.1899 ) forteller om en
episode fra 1917 som eksemplifiserer denne overgangsperioden godt
og som kanskje forklarer litt om hvorfor motoriseringen skjedde så
fort når den først kom i gang. Skarpnes, som da var 17 år gammel,
skulle sammen med en eldre man på 60 slepe en føringsbåt eller lekter
med bygningsmaterialer med robåt fra Vågen til Teistholmen:
Så var jeg en måneds tid på trelastlageret til Torstein Pedersen i
Vågen ... der hadde han ei brøgge som hadde trelastlager. ... Og
skulle de til andre land (i byen, forf. anm.) så hadde han sin
føringsbåt som var nokså godt avpassa for det. ... No var det en
huslast, dem skulle bygge hus på Gomalandet, og all materialen til
det huset ble da lasta om bord i den føringsbåten som de hadde
der. Vi kalte ho forresten for Bomma. Ho var brei og forholdsvis
lav. ... Bortover til Gomalandet gikk det bra, det var stille vær og
det var ganske bra, vi rodde bare ganske alminnelig lettbåt. (På til50

bakeveien fra Teistholmen) begynt'n å blåse opp til vestavind etter
hvert som vi kom forbi holmen som ligger midt i sundet der,
Nordholmen, der var det trangt, så da begynte det å bli tungt å ro
etter hvert som vi avanserte innover havna og skulle tilbake igjen,
så ble det verre og verre å ro og til slutt stoppa det helt opp. ...Så
ropte han til meg, han karen ved siden av: "Du som er ung, du får
hoppe opp og sette fast så vi ikke driver av, her kommer vi ikke
videre." Og jeg så gjorde. "Du som kan telefoner," sa han, "du
får gå opp og telefoner til kontoret og si at vi kommer ikke lenger,
dem får komme og hente oss med motorbåten sin". Dette var i
1917 så da var motorbåter blitt alminnelig. ... Han kom så kjørende
med motorbåt og hente oss, og da gikk det så det skumma med
motorbåten. ... Og det ikke vi klarte å ro, det gikk som en fei med
en motorbåt."
Skarpnes mener for øvrig at motorbåten begynner å bli vanlig på
havna omkring 1910 - "...rundt 1910 var det jo ikke så mange motorbåter, men de begynte jo å komme da." Et annet sted sier han om
fiskebåtene i regionen: "Jeg snakker hele tiden om den tiden da det
enda var seil, før motorene kom, da jeg var en sånn 10-12 år, da
motorbåtene enda var en sjeldenhet."
Vi vet ennå ikke når de første motoriserte lystbåter gjorde sitt inntog
på Nordmøre, men det er all grunn til å tro at dette skjedde relativt tidlig.
Tekniske problemer
Det er ingen selvfølgelighet at en båt bygd for seiling og roing uten
videre vil bli en god motorbåt. Det var ikke store fysiske endringer
som skulle til for å sette motor i en båt: motorfundament, hull til propellakslingen, ombygging av ror for å få plass til propellen m.m.
Skroget var imidlertid formet for seiling og roing, og hadde ikke
fasong som passet til motordrift. Den slanke akterenden slike båter
hadde ga ikke nok oppdrift til den tunge motoren, dessuten var de
fleksible klinkaskrogene ikke bygd til å tåle den påkjenning framdrift
med motor representerte. Dette førte til sakte endringer i båtene som
fikk innsatt motor etter hvert som man gjorde erfaringer med båtene i
bruk. En bordgang ble lagt på, bordene i akterskotten kunne løsnes og
klosses ut, kjølen lages dypere, osv. Selv i båter bygd med motor kan vi
se at de gamle båtbyggerne ikke alltid forsto kravene motordrift innebar.
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GAMMELGUTEN
Historikk
Båten ble bygd på Giset, Ertvågøya, i 1882 av Lars Todal og
Anders Giset. Den er bygd som åpen ro- og seilbåt. Den første eier
var Anders Giset, f. 1864 på Giset, Ertvågøy.
Etter noen år ble "Gammelguten" seilt i senk og ble liggende i sjøen
i mange år mens Anders var til sjøs. Etter heving ble den istandsatt og i
den forbindelse ble båten forlenget til 21 fot og påbygd overbygg foran.

Anders Giset. Mannen som bygde "Gammelguten" i 1882 og
brukte båten som fritidsbåt i over 50 år. Foto i privat eie.
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I 1897 ble han gift med Oline, de fikk fire barn: Helga, Gudrun,
Erling og Aslaug.
De flyttet til Halden i 1899, hvor de bodde i ca. 6 år. De hadde med
seg "Gammelguten" dit. I 1906 flyttet familien til Drammen og
"Gammelguten" fulgte med på lasset. Enda en gang ble det flytting,
det var i 1915 og da til Frogner i Oslo. "Gammelguten" var fortsatt
med. I 1916 fikk båten motor for første gang, en en-sylindret totakter.
I 1924 ble skroget ombygd og det ble lagd dypere kjøl. Samme år
1924 ble det satt inn ny motor, en to-sylindret REAL 4-takter, denne
motoren står fortsatt i båten.
Anders Giset dro litt omkring som emissær og var senere prest i Frikirka; Østre frikirke, Grønland, Oslo. "Gammelguten" ble brukt i
denne emissærvirksomheten. Båten ble ellers mye brukt til fritid og
fiske, både i indre og ytre Oslofjord. Båten var Gisets store interesse
ifølge dattersønnen, både om sommeren på fjorden og i bakgården i
Eckersbergsgaten om vinteren. Under vinteropplaget ble motoren tatt
ut og satt i kjelleren.
Anders hadde vært sjømann og mye ute og fartet — men han hadde
aldri vært i Kina. Der hadde han en kamerat som han bestemte seg for
å besøke. Året var 1937. Han mønstret på en Wilhelmsen båt og kom
til Kina etter 3 — 4 måneder. Anders døde mens han var i Kina i 1937.
Kista ble brakt hjem til Norge — også med Wilhelmsen båt. Kona Oline
døde i 1939.
Yngste datter Aslaug med mann Hans Johnsen arvet båten. Da ble
ikke "Gammelguten" mye brukt. "Gammelguten" var selvsagt kjent
av flere i Aure og en av dem var Lars Barlaup. Han skal ha sagt til
aurgjeldingen los Ole Strømsvik i Nordenfjeldske Dampskipsselskap
da han hørte at Giset var borte. "Ser du Gammelguten sørafor må du
ta den med deg hjem."
"Gammelguten" ble "funnet" og fraktet med til Aure på en av
Nordenfjeldskes båter ca. 1944. Lars Barlaup ble eier av båten og hos
en båtbygger i Mjosundet ble det satt inn ny bunn og stevnen ble forsterket. Lars brukte "Gammelgutten" til fiske og som skyssbåt i Aure
og også for å fløte tømmer til saga i Barlaupen, Aure. Etter at Lars ble
eldre kom båten mer og mer ut av bruk, og etter 1962 ble båten stående på land i Barlaupsbukta.
I 1972 kom Kari Abelone og Bjørn Mobeck med sine 4 barn til
Aure. De leide Strømsvika, hvor hennes morfar Ole Strømsvik kom
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fra. De ble kjent med Lars - bekjentskapet og slektsforhold resulterte i
at Lars tilbød dem båten — slik den sto. De tok imot båten med glede
og satte i gang med å pusse den opp. Motoren ble tatt med hjem til
Trondheim og overhalt.
Så kom "Gammelguten" på sjøen igjen. Nå ble den brukt bare som
turbåt i Aure og over til Hitra. Fram til 1980 tilbrakte familien
Mobeck hver sommer i Strømsvika. I 19'81 ble båten hentet fra Aure
til Hestvika på Hitra, der Abelone Mobeck vokste opp. Der kom båten
i naust.
Sinkplatebeslaget på tak og dekk foran og bak ble nå skiftet ut med
vinylduk og magneten ble innsendt til overhaling ved Trondheim
elektromotor.
"Gammelguten" ble brukt på Hitra flere somrer, men etter hvert ble
eierne skeptiske til om skroget holdt. De hadde imidlertid verken tid
eller økonomi til å få båten restaurert og klinket opp. Etter 1987 ble
den stående i naustet. Der ble "Gammelguten" til stor glede og spenning for Mobecks barnebarn. Tanken var en gang å sette den ut på
land som fartøy for ungene, men de likte ikke tanken på at en så gammel båt bare skulle forfalle og bli borte.
Så kom ideen om at "Gammelguten" kunne komme tilbake til sitt
hjemsted. Båten ble tilbudt Nordmøre museum som uten å ha sett
"Gammelguten" sa ja takk etter å ha hørt båtens historie. Båten ble
slept fra Hitra til Kristiansund 30. Mai 1997 og inngår nå i Nordmøre
museums båtsamling.

Beskrivelse av båten
Båten er opprinnelig av typen "lystring", dvs. den lokalutviklete
båttypen med utgangspunkt i hardanger- og listabåten. Slike "nye
nordmørsbåter" ble bygd så tidlig som 1860-tallet, men da først og
fremst torskegarnsbåter. Trolig er båten bygd som melfæring eller trerøring. Båten er i dag 7 m. lang og 1,60 m. bred. Ut fra informantopplysninger er båten forlenget og forhøyet. Bunnen har fått en helt
ny og annerledes fasong enn en ro/seilbåt i denne størrelsen hadde
hatt. Dessuten har den klinkbygde båten kravellbygd bunn! Dette har
trolig skjedd ved ombyggingen på Mjosundet. Dette var et ikke ukjent
fenomen ved ombygging av klinkbygde båter til motordrift.
Båtens fortid og historie er synlig flere steder i båten. Et band med
høvlet kant slik vi kjenner fra andre lystringer er synlig aktenfor over54

Gammelguten i bruk på Oslofjorden en gang på 1920-tallet. Mannen
som skjenker kaffe Øverst t.v., er Anders Giset. Foto i privat eie.
Brødskive og kaffe inntas, motorkassa tjener som bord, nederste bilde.
Foto i privat eie.
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bygget. I dette bandet er synlig et hakk til løstofta plasseringen viser
med all tydelighet at båten er forhøyet med minst en bordgang. Her
og der vises firkantet saumrør av ugalvanisert jern, et alderdommelig
trekk som plasserer båten trygt i 1800-tallets båtbyggertradisjon.
Så vidt vi kan bedømme har båten ikke forandret seg vesentlig fra
båten som Lars Giset brukte i indre og ytre Oslofjord på 1920-tallet.
Overbygget, populært kalt "bekvemmeligheten" av brukerne, har samme utseende som i fotografier fra 1920-tallet. Den største endring er i
materialbruken på overflaten som Mobecks gjennomførte fra blikk til
vinylduk. Løsvinduene som kunne monteres på sidene bakenfor overbygget er intakt, men aldri brukt i Mobecks tid.

Gammelgutens framtid
Gammelguten er et sjeldent godt bevart eksempel på de små motoriserte lystbåter som fylte skjærgården i løpet av de første tiårene i det
20. århundre. Det er dessuten en nordmørsbygd båt som har vært i
bruk i over 100 år. Båten ligger nå på Nordmøre museums avdeling
Mellemværftet i Vågen, Kristiansund. Det skal lages tilstandsrapport
og kostnadsoverslag på restaurering. Båten skal fortrinnsvis bevares
gjennom forsiktig bruk på sjøen som representasjonsbåt for museet og
Nordmøre.

"Gammelguten" på land i Barlaupbukta i 1972. Slik så båten ut da
familien Mobeck fant den. Foto: Kari Abelone Mobeck.
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"Gammelguten" på Mellemværftet i 1998. Båten har så å si samme
utseende og arrangement som i bildene fra 1920-tallet.
Foto: Sverre Svendsen, NordmØre museum.
(4,

"Gammelguten" på Mellemværftet i 1998. Legg merke til den skarpe
og dype bunnfasongen som båten har fått ved ombygging. Bunnen er
også i kravellteknikk i motsetning til båtens opprinnelige klinkebygd
skrog. Foto: Sverre Svendsen, NordmØre museum.
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Band med høvlet profil
og utskjæring til løstoft.
Legg merke til avstanden opp til ripa, her er
det lagt til minst en
bordgang.
Foto: Sverre Svendsen,
Nordmøre museum.

Trykte kilder:
Thorsvik, Eivind: Mekanisering av fiskeflåten, Volund 1972. Oslo.
Bryn, Alf B.: Vil importen av petroleum og bensin fremover aaret
tillate bruk av privatbiler og lystmotorbaate? I "Almanak for aaret
efter Kristi fødsel 1919." Utgitt av als Østlandske petroleumscompagni.
Kristiania 1918.
Fortegnelse over merkepliktige norske fiskefarkoster. Bergen 1921.
Fortegnelse over merkepliktige norske fiskefarkoster 1938. Bergen
1938.
Utrykte kilder:
Korrespondanse med Kari Abelone Mobeck.
Intervju med Lars Skarpnes 1987. Nordmøre museums arkiv.

Firkanta svartjernsrØr
er trolig fra båtens eldste periode, fra 1882 og
framover. KlinkerØr i
svartjern var ikke mye i
bruk etter ca. 1900.
Foto: Sverre Svendsen,
Nordmøre museum.

Realmotoren på maskinverkstedet på Mellemværftet. Realmotoren var
en populær motor til fritidsbåter i mellomkrigstiden.
Foto: Sverre Svendsen, Nordmøre museum.
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MOTORER OG MOTORFABRIKANTER I NORGE 1938
Vi gjengir her lista over motorer i bruk i Norge i fiskebåter i 1938
slik de ble gjengitt av Fiskeridirektøren. Her er motorene som oppgis
brukt av båtene som sto på lista over merkepliktige fiskefartøyer i
1938. Det antas at antall motormerker var på det meste i slutten av
30-årene: her finnes 240 navn! Trekker vi fra utenlandske motorfabrikker, står vi igjen med 165 norske motorfabrikker; av disse var 41
fra Møre og Romsdal. Det vil si at i 1938 var hver fjerde norske
motorfabrikk å finne i Møre og Romsdal!
FORTEGNELSE OVER MOTORER OG MOTORFABRIKANTER
Fortegnelsen omfatter de fleste i registret forekommende motornavn. Motorer opgitt til registret under to eller flere navn, er anført
under sitt rette navn, hvis dette er kjent. Oplysningene om vedk.
motorfabrikants navn og adresse er hentet, dels fra vedk. motoreiere,
dels fra andre kilder — offentlige og private. Flere av de anførte firmaer er nu ophørt med fabrikasjon av motorer.

4
4

Bjørn
A/S Stokmarknes mek. verksted, Stokmarknes
Bjørneborg
Bjørneborg mek. verksted
Bjørnen
Mandal slip, motor og mek. verksted, Mandal
Bjørnsund
Bjørnsund slip og mek. verksted, Nordre Bjørnsund
Blokken
Blokkens Skibsverft & mek. Verksted, Blokken
Bolinder
I & C. B. Bolinders mek. verkstads A/B, Stockholm
Bolinder
I & C. B. Bolinders mek. verksteds Norske A/S, Oslo
B ri dgeport
Bridgeport Motor Co., Inc. Bridgeport, Conn., U.S.A.
B runvoll
Brødr. Brunvolls motorfabrik, Molde
Bruza (Special) Nya Brusaholms A/B. Brusaholm, Eksb, Sverige
Buffalo
Buffalo Gasoline Motor Co., Buffalo, N.Y.
B uøy
Jens Torgersens mek. verksted, Stavanger
Bønes
Bønes verft og motorverksted, bønes, Vesterålen
Børr
Andersens mek. verksted, Tromsø
B. Ø.
Øveråsens Motorfabrik & mek. Verksted, Gjøvik
Caille Perfection Motor Co., Detroit, Mich., U.S.A.
H. Hwiids motorfabrik, Hillerød, Danmark
Clay Engine Mfg. Co., Cleveland, Ohio, U.S.A.
Folkvord & Jensen, Stavanger

AlphaA.
American
Archimedes
Argo
Arrow
Askøy
Atlanta
Avance
Automatic

Årthun mek. verksted, Sandnessjøen
Konrad Akselvold, Midsund
Motorfabriken «Aktiv». Haugesund
N. Bjørnevik Motorverksted. Hundvåg, Stavanger
A/S Fredrikshavn jernstøberi & maskinfabrik, Brødr.
Houmiiller, Fredrikshavn
Gulowsen A/S, Oslo
American Engine Co. Detroit Mich, U.S.A.
A/S G. Hartmann, Oslo (forhandler?)
A. Rundkvist & Co. A/B, Stockholm
Arrow Motor & Machine Co., New-York, N.Y., U.S.A.
Askøy slip og motorverksted A/S, Bergen
A/S Atlanta Motorfabrik, Oslo
A/B Avancemotor, Stockholm
The Automatic Machine Co., Bridgeport, Conn., U.S.A.

C. Perfection
Chik
Clay
Concord
Dahl
Dahl
Dahlberg
Dahm
Dan
Dan
Danette
Dansk Thor
Delvin
Detroit
Diesel
Drott
Dunn

Ferdinand Dahl, motorfabrik, Molde
Eldøens mek. verksted, Stord
Kristoffer Dahlberg, Hemnesberget
C. Dahm, Bergen
P. Jørgensen, «Dan» motorfabrik, Kjøbenhavn
Isidor Nielsens mek. verksted, Trondheim
Isisdor Nielsens mek. verksted, Trondheim
L. Frantsens jernstøberi, Holbæk, Danmark
Halås motorverksted, Kristiansund N.
Detroit Auto-Marine Co., Detroit, Mich., U.S.A.
A/B Atlas Diesel, Stoclholm
A/B Nickels & Todsen, Stockholm
Dunn Motor Works, Ogdensburg, New York, U.S.A.

Bang
B. S.
Bergsund

Jens Bangs mek. verksted, Molde
Bentsen & Sjøholt, Tennfjord
Bergsunds mekaniska Verkstads A/B, Stockholm

Eagle
Eb
Eide

The Eagle Co., Newark, New-Jersey, U.S.A.
Ed Bråthens motorverksted, Tennfjord
Havnvik mek. verksted, Hamnvik

Motorens navn Fabrikantens navn og adresse

Årthun
Akselvold
Aktiv
Alda
Alpha
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Elefant
Ellwe
Eureka
Evinrude

A/S Tenfjords slip og maskinverksted, Tennfjord
Ljusnes Woxna A/B, Stockholm
Eureka mek. verksted A/S, Oslo
Evinrude Motor Co., Milwauke, Wise., U.S.A.

Sævelandsvik slip og mek. verksted, Sævelandsvik
Fagerland
Fairbank & Morse Co., Chicago Ill, U.S.A.
Fairbank
Herman Hansen, Kristi ansand S.
Falken
Hj. Henriksen mek. verksted
Fart
Gdfle motorfabrik, Gåfle, Sverige
Fennia
The Ferro Machine & Foundry Co., Cleveland, Ohio, U.S.A.
Ferro
Fredrikstad motorverksted A/S, Fredrikstad
F. M.
Nils N. Finnøy, Finnøy, Romsdal
Finnøy
Finsnes verft & mek. verksted, Finsnes
Finsnes
H. Halvorsens mek. verksted, Stavanger
Fiks
Motorfabriken «Fix», K. Kaspersen, Harstad
Fix
M. E. K. Fjørtoft, Fjørtoft
Fjørtoft
Såffle motorverkstad, Brøderna Bruce, Sdffle, Sverige
Force
Cathrinehavns verft og motorfabrik A/S, Bergen
Fram
Ideal mek. verksted. Fredrikstad
Frem
Frazer-Adam Frazer Bros Co., Adams. New-York, U.S.A.
Fredrikstad Gearfabrik, Fredrikstad
Fregea
Fulton Manufacturing Co., Erie, Pa.
Fulton
Hans E. Fylling, Skodje
Fylling
Fønix Favorit Fenix Råoljemotor A/B, Rundstrøms Maskinaffær,
Norrkbping, Sverige
Gamma
Gangerrolf
Gideon
Glimt
Glimt
Gray
Grei
Grov

Svenska A/B, Nobel Diesel, Nyneshamn, (Stockholm)
P. Sannes mek. verksted, Ålesund
A/S Gideon, Rud. Kramper & Jørgensen, Molde
Karl G. Pedersen, Stavanger
Malo & Kringstad, Kristiansund N.
Gray Motor Co., Detroit, Mich., U.S.A.
A. Gulowsen A/S, Oslo
Grov mek. verksted, Grovfjord

Håhjem
Hagavik

Knut Håhjems smie & motorverksted, Roald
H. Haldorsens motorverksted, Hagavik pr. Bergen
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Heimdal
Heimdal motorfabrik, Molde
De Forenede Motorfabriker, Bergen
Hein
Hein
H. Hein & Sønner A/S, Randers, Danmark
Helseth
H. Helseth motorfabrik, Molde
Hera
Hera Motorfabrik, Kjøbenhavn
Heros (Fønix) (Favorit) Engstrups motorfabrik, Molde
Hexa (S6derblom) Luth & Rosns elekt. A/B, Stockholm (filial Eskilstuna)
Hjelset
Hjelseths mek. verksted, Molde
Hjelset
Tangens mek. verksted & slip, Ålesund
Hoffmann
Hoffmanns motorfabrik, Esbjerg, Danmark
Hubbard
Hubbard Motor Co., Middeltown, Conn., U.S.A.
Høivold
P. Høivold motorverksted, Kristiansand S.
Høør
Motorfabriken «I-166r» A/B, 1-166r, Sverige
Ideal
Indyr
International

Motorfabriken «Ideal» A/B, GOteborg
Harald Kristensen motorfabrik, Inndyr
International HarWester Corp. Chicago Ill, U.S.A.

Jarl
Buøens slip, motor- & dykkerforretning, Stavanger
June Munktell Jdnkbpings mek. verkstads A/B, Rinkbping, Sverige
Kampen
Karm
Kelvin
Kjap
Kjapp
Klauset
Knox
Konkurrent
Kraft
Kvik

A/S Kampens mek. verksted, Oslo
A/S Karmøens mek. verksted pr. Kopervik
Bergius Launch & Engine Co., Dobbias Loan, Glasgow
Sølyst slip og motorverksted, Stavanger
Selvens slip- og mek. verksted, Sølva
Klauset motorverksted, Rakvåg i Møre
Camden Anchor-Rockland Machine Co., Camden,
Maine, U.S.A.
Bolsønes skibsverft & mek. verksted, Molde
Christensen & Sønner, Brevik
Næssets mek. verksted, Florø

Lathrop
Lauson
Laval
Lettvint

J. W. Lathrop & Co., Mystic, Conn., U.S.A.
The John Lauson Mfg. Co., Wisc., U.S.A.a
A/B de Lavals Ångturbin. Oslo
Bergens Fagskole, Bergen
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Levahn
Lidan
Lillegrei
Lohne
Lazier
Lyn

Levahn motor Co. A/S, Oslo
Lidans motorverkstads A/B, LidUping, Sverige
A. Gulowsen A/S, Oslo
E. Lohnes mek. verksted, Bergen
Lazier Gas. Engine Co., Buffalo, N.Y., U.S.A.
Møllerveiens mek. verksted, Haugesund

Magnet
Marna
Meteor
Merit
Mianus
Midnatsol
Missouri
Mohawk
Monark
Muntell
Møllerup
Møre
Møringen

A/S Maritim, Bestum pr. Oslo
Mandals motorfabrik, Mandal
Motorfabriken «Gbta», Osby, Sverige
A/S Fredr. Wagner, Motoravd., Stockholm
Mianus Motor Works, Stamford, Conn., U.S.A.
Andersens mek. verksted, A/S, Tromsø
Missouri Engine Co., St. Louis, Mo
S. R. Manufacturing Co., Schenectady, New York, U.S.A.
Grand Rapids Gas. Engine Co., Grand Rapids, Mich.,
U.S.A.
Munktells mek. verkstads A/B, Eskilstuna, Sverige
A/S G. Møllerups maskinfabrik, Kjøbenhavn
Peder E. Fiskerstrand, Mauseidvåg
Heggens motorfabrik, Kristiansund N.

N. D. M.
Nelsico Diesel
Nesset
Nogva
Nordlendingen
Nordlys
Norge
Norge
Normo
Norrøna
Nygrei

Sandbrogadens mek. Værksted A/S, Bergen
New London Ship & Engine Co., Grotton, Conn., U.S.A.
L. Nesset, mek. verksted, Ålesund
Brødr. Nogva, Flemsøy pr. Ålesund
Sortlands Aktieverft, Blokken
J. Holdhus, motorverksted, Eikelandsosen
SVeggum & Hansen, Rørvik
T. Severeides mek. verksted, Rørvik
Norsk Motor A/S,'Damsgård pr. Bergen
A/S H. P. Andersen & Co., mek. verksted, Oslo
A. Gulowsen A/S, Oslo

Odderø
Oftedal
Oslo

A/S Odderøens slip & mek. verksted, Kristiansand S.
Brødr. Oftedals mek. verksted, Sandnes
C. Løvås mek. verksted, Oslo (forhandler?)
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Palmer
Pan
Peerless
Penta
Per
Populær
Populær
Porro
Pors
Prima

Palmer Bros. Engines Inc. Cos, Cob. Conn., U.S.A.
A/S Atlanta motorfabrik, Oslo
Peerless Marine Motor Corp., Buffalo, N.Y., U.S.A.
A/B Pentaverken. Stockholm
Mastrevik slip og motorverksted, Austrheim
0. Gulbrandsen / Son, Gbteborg
A/S Motoren «Populær», Haugesund
Porro motorfabrik & båtbyggeri A/S, Skien
Maskinfabriken «Pors», Porsgrund
Joh. Hermansen mek. verksted, Porsgrund

Raknem
J. Raknem, motorfabrik, Voll
Randesund
Randesund motorverksted, Randesund
Rap
A/S Motoren «Rap», Oslo
Rapid
A/S Motorverkstedet «Rapid», Florvåg
Real
Real motorfabrik A/S, Oslo
Record
Lervik mek. verksted, Lervik, Stord
Reform
Svolvær mek. verksted, Svolvær
Regal
Regal Gasoline Engine Co., Coldwater, Mich., U.S.A
Rekord
Ole Synnes mek. verksted, Ålesund
Rival
Rørvik mek. verksted, Rørvik
R. M.
Reilstad Slip & Motorværksted, Reilstad
Roald
Egersund mek. verksted, Egersund
Rogaland
Reilstad slip og motorverksted, Reilstad
Rollo
Motorfabriken «Rollo», Halden
Romsdal (Stenså) Chr. Stenså, Molde
Røed
Kabelvåg mek. verksted, Kabelvåg
Sabb
Damsgård motorfabrik A/S, Bergen
Saffle (se Force)Såffle motorverkstad, Brødr. Bruce, Såffle, Sverige
Samson
Brødr. Ellefsen, Ålesund
Sandnes
Sandselvens slip og motorverksted A/S, Masfjorden
Sea Horses
Johnsons Motor Company, Waukegan-Illiniois, U.S.A.
Scripps
Scripps Motor Compani, Detroit, Mich., U.S.A.
Skandia
Skandia-Verken, A/B, Lysekil, Sverige (Lysekils mek.
verkstads A/B)
Skjærhalden
Skjærhaldens mek. verksted, Skjærhollen
Skoks
Brødr. Skoks motorfabrik, Borlåge, Sverige
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Skudenes mek. verksted, Skudeneshavn
Skude
Sleipner motorfabrik, Fredrikstad
Sleipner
A/S Edv. Kristensens Sønner, Sætre, Skien
Smart
Østfold maskinverksted, Fredrikstad
Smart
Nils Bjørneviks motorfabrik, Stavanger
Snøgg
L. Sørensen mek. Verksted, Stavanger
Solid
M. Pedersen Stenberg, Storå
Solid
Brøderna Skoogs motorfabrik, Borldnge, Sverige
Solo
Special (se Bruza)
Brødr. Christensen, mek. verksted, Oslo
Stabil
A/S
Fredrikstad motorverksted, Fredrikstad
Standard
Ålesunds motor- og maskinfabrik A/S, Ålesund
Statt
Ålesunds motor- og maskinfabrik A/S, Ålesund
Statto
A/S Rosenbergs mek. verksted, Stavanger
Stella
Nabbetorp mek. verksted, Fredrikstad
Sterk
Lervik mel. verksted, Stord
Stord
Sterkodder Mek. Verksted AJS, Kristiansund N.
Stærkodder
Sbderholm (se Hexa)
Sølyst slip og motorverksted, Stavanger
Sølyst
Temis
Temis
Tenfj ord
Thor (Fix)
Tiger
Toll
Trim
Trollhætta
Trums
Tryg
Tryg
Tryg
Tryg
Trygg
Tuvnes
Tuxham
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The Thames Motor, Norwich Conn., U.S.A.
Stockholms Varv A/B, Stockholm
Johan Tenfjords mek. Verksted, Tennfjord
Vallø mek. verksted, Vallø
Harald Kristensen, Inndyr
Eilert Evertsens mek. verksted, Stavanger
Nabbetorp mek. verksted, Fredrikstad
Tromsø Skibsverft, Tromsø
Tromsø motorverksted, Tromsø
De Forenede Motorfabriker, Bergen
Flekkefjord slip og maskinverksted, Flekkefjord
Florø mek. verksted, Florø
Tenfj ord mek. verksted, Tennfjord
Florvåg motorverksted, Ålesund
Tuvnes mek. verksted, i Sør-Frøya
Tuxham maskinfabrik, Kjøbenhavn

Ulstein
Union

Ulstein mek. verksted, Ulsteinvik
De Forenede Motorfabriker, Bergen

Vadset
K. Vadset, Grensegt. 10, Ålesund
Vagtmann
Jørgensen & Lerstad, Ålesund
Valder
Årthun mek. verksted, Sandnessjøen
Verdandi
Hillevåg mek. verksted, Hillevåg pr. Stavanger
Vestkysten')
Søndenfjeldske Motor- & mek. verksted, Kristiansand
Vestsmøl
Vestsmølens slip og motorverksted, Vestsmøla
Victor
Florø mek. verksted, Florø
Volda
A/S Voldens mek. verksted, Volda
Vølund (Neptun) Vølund A/S, Kjøbenhavn
Waterman
Waterman Motor Company, Detroit, Mich., U.S.A
Wichmann
M. Haldorsen & Søn, Rubbestadneset
Wolverine
Wolverine Motor Works Inc., Bridgeport, Conn., U.S.A.
Wood Chuut Wood & Chuut Inc., Grenport, N.Y., U.S.A.
Ølvar
Ø. M.
1

Brødr. Gilbergs mek. verksted, Steinkjer
Øveråsens Motorfabrik & mek. Verksted, Gjøvik

) Motorens egentlige navn er «Norsk Vestkysten».
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GLIMT FRA AKTIVITETER /
BEGIVENHETER VED NORDMØRE MUSEUM 1998

•

1. Museumsfolk fra hele Nordmøre var samlet under Nordmørsmøtet
på Veidholmen i mai 1998. Foto: Odd Williamsen
68

••

• • • ",•

Konsertpublikum i Milnbrygga lytter til koret «Fosnafolk». Mai 1998.
Foto: Odd Williamsen.

«Anna af Sand» besøker Kristiansund 20. 7. / 998. Foto: Stein M. Bach.
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Besetningen på «Anna af Sand» møter folk fra museet og kommunen i
Milnbrygga. Meny: Bacalao. Foto: Stein M. Bach.

Dekksarbeid på «Hansteen», Mellemværftet, våren 1998.
Foto: Sverre J. Svendsen

«Hansteen» ankommer Mellemværftet, våren 1998. Foto: Sverre J. Svendsen

Douglas Wilmot og Frank Svendsen arbeider på «Elmina» på Mellemværftet, vinter 1998. Foto: Sverre J. Svendsen.
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Arrangementet «Tro og Tradisjon»,
Blikkenslager Edvard Fladseth og Stein M. Bach demonterer ei-g«mmel trantØnne som skal repareres i Hjelkrembrygga.
Foto: Marit H. Mehlum.

<

bya

•

Arrangementet «Tro og tradisjon» ble avviklet i Kristiansund 30.8.98.
Her ankommer brudefølget Milnbrygga med prost Sverre Jansen og
kirketjener Anton RØsand. Foto: Odd Williamsen.
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tk ,

Museumsundervisning i Fosnakulturens rike. 4. klasse ved Allanengen
skole på tur ved Voldvatnet i april.
Foto: Marit H. Mehlum.

Ryddearbeid på Hjelkremkaia. Magnar Almberg fra Rindalen (til venstre i bildet) vurderer omfanget. Foto: Stein M. Bach.
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Utstilling av brudekjoler ved Nordmøre Museum høsten 1998.
.
Foto: Odd Williamsen.

Ragnhild Stavne Bolme, Odd Williamsen, Ola Løfaldli og
Jan J. Møkkelgård på befaring i utmarksavdelingen ved
Rindal Bygdemuseum. Foto: Marit H. Mehlum
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Kulturminnedagen 13.9.98

Blikkenslager Fladseth forteller om sitt håndverk til interesserte tilskuere i Hjelkrembrygga. Foto: Ole Didriksen.

Kasting av trantønnelokk/blekkskiver i Hjelkrembrygga under ledelse
av Jan Sedsbøe. Foto: Ole Didriksen.
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Museumsdirektør Sverre J. Svendsen demonstrerer bØkkerhåndverket i
Woldbrygga. Foto: Stein M. Bach.

Knut Lie demonstrerer røyting av klippfisk i Milebrygga.
Foto: Stein M. Bach.
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Interesserte tilhørere under konferansen «Brukshus ved sjøen» i Caroline konferansesenter 1-2.oktober. Foto: Stein M. Bach.
Frank Svendsen demonstrerer skipssmedarbeid på Mellemværftet.
Foto: Stein M. Bach.

Else Leren delte ut gratis boller og brus til barna i Brunsvikens Reperbane. Foto: Stein M. Bach.
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Line Almhjell guidet turister på Milnbrygga i sommer.
Foto: Odd Williamsen.
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ÅRSMELDING FOR
NORDMØRE MUSEUM 1997

Styret for Nordmøre Museum har etter årsmøtet 1997 hatt følgende
sammensetting:
- Valgt av årsmøtet for Nordmøre museum: Hans Hammond Rossbach (leder), Per Arne Westavik, Jan Sedsbøe og Ivar Løkvik (styremedlem). Vararepresentanter: Jørgen Karlsvik 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 1997 6 styremøter.

Medlemstall: Nordmøre Museum hadde i 1997 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 ble avholdt 18.03.97 kl. 1800 i Håndverkerens lokaler. Det
var møtt fram 10 personer til årsmøtet.
Dagsorden:
1. Apning av årsmøtet, valg av ordstyrer og referent.
2. Godkjenning av innkalling og dagsorden.
3. Godkjenning av årsmelding for 1996
4. Godkjenning av årsregnskap for 1996
5. Budsjett for 1996.
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5. Valg:
a.Valg av 2 faste styrerepresentanter for 2 år.
b.Valg av. 2 vararepresentanter for 1 år.
c.Valg av revisor.
d.Valg av valgkomite.
6. Fastsettelse av kontingent.
7. Innkomne forslag.

1. Åpning av årsmøtet. Årsmøtet ble åpnet av Hans Hammond
Rossbach. Hans Hammond Rossbach ble valgt til ordstyrer. Sverre
Johan Svendsen ble valgt til referent.
2. Innkalling og dagsorden Innkalling og dagsorden ble godkjent.
3. Årsmelding for 1996 Årsmelding for 1996 ble gjennomgått av
møtelederen. Årsmelding ble godkjent med mindre tilføyelser/rettelser.
4. Årsregnskap for 1996. Årsregnskapet ble gjennomgått av regnskapsføreren. Regnskapet ble godkjent uten tilføyelser eller
kommentarer.
5. Budsjett for 1997. Budsjettet for 1997 ble gjennomgått muntlig.
Årsmøtet tok budsjettet til etterretning.
6. Valg. Johan Tømmervåg fra valgkomit&n gjorde rede for komiteens forslag:
a. Valg av 2 faste styrerepresentanter: Gjenvalg av Hans Hammond
Rossbach, Per Arne Westavik som ny representant.
Rossbach og Westavik ble enstemmig gjenvalgt.
b. Valg av 2 vararepresentanter: Gjenvalg av Tore Aukan. Jørgen
Karlsvik som ny vararepresentant. Begge ble enstemmig valgt.
c. Revisor: Gjenvalg av Eivind Glærum. Enstemmig gjenvalgt.
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d. Valgkomit. Hans Hammond Rossbach foreslo gjenvalg på den
nåværende valgkomite: Anita Paulsen og Johan Tømmervåg.
Enstemmig gjenvalgt.
7. Kontingent. Kontingenten ble enstemmig vedtatt fastholdt på det
nåværende beløp, kr. 100.
8. Innkomne forslag. Det var ingen innkomne forslag.
Årsmøtet slutt.
Ansatte ved Nordmøre Museum har vært:
Museumsdirektør/konservator: Sverre Johan Svendsen
Konservator: Marit Holme Mehlum.
Regionkonservator: Trine Larsen (til 1.11.97)
Preparant/fotograf: Stein Bach.
Sekretær: Anita Paulsen.
Slippmester på Mellemværftet: Douglas Wilmot.
Regnskapsfører: Ole Lystad.
Vaskehjelp: Snefrid Bach.
Ekstrahjelp: Line Almhjell, Ida Myhren, Hugo Dalheim, Erik Aukan.
Engasjert på KAJA: Kari Aronsen og Audhild Sogge
MUSEUMSDRIFTEN
Publikumsbesøk:
Det totale besøket i 1997 for alle anlegg tilhørende Nordmøre
Museum var 6232 personer. Dette er en betydelig økning i forhold
til 1996 (4623). Dette git en økning på 1609 innganger eller nærmere
35%. Oppdelingen av besøkstallene viser klare forskjeller mellom
1995 og 1996.
Hovedbygget:
Enkeltbesøk
Grupper
Skoleklasser
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1996

1997

Endring

592
110
398

618
32
358

- 26
- 78
- 40

Mellemværftet:

883

79

- 804

Milnbrygga/
klippfiskmuseet:

2137

4025

+ 1888

Woldbrygga og
Hjelkrembrygga:

503

770

+ 267

0
4623

350*
6232

+ 350
+ 1609

Brunsvikens
reperbane:
Sum:

* Brunsvikens reperbane åpent for publikum bare på Kulturminnedagen!

Av dette oppsettet ser vi at tendensen med økning i besøket som
kom i 1996 er forsterket i 1997. Forskjellene fra 1996 er påfallende.
Besøket i hovedhuset viser en svak oppgang, men den fortsatte nedgang i klassebesøk er bekymringsfull. At besøket i hovedhuset holder
noenlunde stand er ekstra gledelig all den tid vi vet at cruisebesøkene
har uteblitt der i 1997. Disse drar etter eget ønske bare til Klippfiskmuseet nå.
Selv om det var få cruiseanløp i 1997, 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 gruppeomvisninger. Den trafikale situasjonen utenfor museet
ved bussbesøk er til tider katastrofal, gitt den trange gaten og den totale mangelen på parkeringsplasser. Organisert omvisning på Mellemværftet uteble i 1997 på grunn av den økte arbeidsmengden der med
dertil mindre tilgang til formidlere. Dette er selvfølgelig gledelig for
Mellemværftet og fartøyvernarbeidet, men det må gjøres en bevisst
innsats fra museets side for at formidlingsarbeidet ikke neglisjeres.
Interessen for informasjon er stor på en såpass spennende plass og
Nordmøre museum bør inngå samtaler med den nye daglige lederen
for å få formalisert en formidling til publikum på stedet.
økningen i besøket skyldes først og fremst tre evenementer:
Vandreutstillingen "Hus på Vestkysten gjennom 4000 år", fylkesstoppen i Kulturminnestafetten og Kulturminnedagen med Postmarsjen. Besøket på vandreutstillingen var overveldende, juni topper
besøksstatistikken med 2444 besøkende i Milnbrygga!
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Måned
April
Mai
Juni
Juli
August
September
Oktober
Sum

1996
- 166
- 162
-1318
-1044
-717
-581
-258

1997
76
235
2444
823
382
1923
88

1725

Differansen
-90
73
1126
-221
-335
1342
-170

Kombinasjonen Kulturminnedag og Postmarsj eller Kulturminnemarsj var særdeles vellykket og førte mange mennesker innom Milnbrygga og Hjelkrembrygga som trolig ellers ikke ville ha besøkt disse
stedene. Arrangement av denne typen må videreutvikles og det er
konkrete planer i Kristiansund kommune om å arrangere en slik marsj
rundt Vågen hvert år.
Anleggene i Vågen opplever altså fortsatt vekst i besøket samtidig
som nedgangen i besøk til hovedhuset ser ut til å ha stagnert. 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.
Mulighetene i hovedbygget er begrenset. Behovet for et nytt bygg
med større og mer tidsmessige utstillingslokaler gjør seg gjeldende
mer og mer. 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 med dagens økonomiske situasjon.
Kystfesten
Kystfesten var i 1997 et beskjedent arrangement der Bacalaoens
dag var hovedattraksjonen. En avklaring med kommunen og styret i
Norsk Kystkultursenter i løpet av andre halvår 1997 har ført til at
Kystfesten skal være et årlig arrangement og at programansvar vil li gge i et utvalg der Kultur og utdanningsetaten, Sentrumsforeningen,
Norsk kystkultursenter og Nordmøre Museum deltar. Tidsrommet fra
St. Hans aften til «byens bursdag» 29.06 er foreløpig skissert som det
faste tidspunktet for Kystfesten.
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Dokumentasjon
Det er satt i gang en systematisk intervjuserie med informanter fra
Kristiansund samt i forbindelse med dokumentasjonsprosjektet om
Fiskebåten som arbeidsplass ("Plastprosjektet"). Meningen er å bygge
opp en informasjonsbank med utgangspunkt i barndomsminner og
livsløpsintervjuer. Dessuten gjennomføres det intervjuer med håndverkere og eldre arbeidere på den tidligere arbeidsplassen deres. Prosjektet er ennå i et prøvestadium.
Kontakter etablert i forbindelse med arbeidet i underkomiteene til
Kulturminneåret har vært svært verdifulle i denne sammenheng og
viser viktigheten av at museet engasjerer seg aktivt i denne typen virksomhet.
Gjenstandssamlingen:
Tilvekstprotokollen viser bare 19 numre for 1997. Noen av innkomstnumrene representerer større gjenstandssamlinger slik at det
totalt er samlet inn ca 150 gjenstander. En særlig spennende tilkomst
var geitbåten "Stormfuglen", en fyring fra Engdal i Halsa. Båten er et
sjeldent fint eksemplar av Aurgjeldsgeitbåten og var rikelig og nesten
komplett utstyrt. Sammen med båten fulgte både sjørye og andre redskaper fra naustet som er en del av redskapskomplekset som båten
hører hjemme i. Båten er deponert på Geitbåtmuseet i Halsa.
Museet har for øvrig prioritert registrering og opprydding i den
eksisterende samling framfor å føre en aktiv innsamlingspolitikk.
Særlig registrering av den store samling av handelsvarer, vareprøver
fra Elias Håkonsen som kom inn i 1995 har vært gjenstand for et
omfattende katalogiserings- og registreringsarbeid. Kari Aronsen har
vært engasjert til dette arbeid med hjelp av KAJA-midler. Hun har
registrert og fotografert 674 gjenstander i løpet av året, hovedsakelig
barnetøy og badetøy fra 1960- og 70-tallet.
Fotosamlingen:
Fotosamlingen har økt med 100 bilder fra 10 givere i 1997. Blant
disse kan nevnes spesielt en samling fotografier etter Ole Ranheimsæter fra hans barnebarn Anita Ranheimsæter Reynert, New York,
USA, med bl.a. motiver fra Ranheimsæters siste hjem på Sunndalsøra.
Fotosamlingen og fotoavdelingen har ellers vært opptatt med rydding og ordning i 1997. Audhild Sogge gjorde en stor innsats på foto-
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avdelingen andre halvår 1997, med å rydde og ordne i restanser og få
dem på plass i nyinnkjøpte hyller.

Arkiv og bibliotek:
Arbeidet med å samordne arkivstoffet i museet fortsatte i 1997.
Et viktig og verdifullt arkiv er gitt til Nordmøre Museum av historikeren Egil Husby: 4 hyllemeter som inneholder forarbeider og innsamlet kildemateriale til Husbys betydelige vitenskapelige produksjon
er nå overført til Nordmøre Museum.
Undervisning:
En presentasjon av museets totale tilbud ble sendt rundt til alle skolene. I forbindelse med dette ble det invitert til tilbakespill og det ble
lagd et enkelt svarskjema. Det er tydelig at emner innen kystkultur er
etterspurt og at aktivitetsdagen som arrangeres sammen med Allanengen er kjent og ønskes av flere. De nye reformene innen skoleverket med et større innslag av tverrfaglig prosjektarbeid gjør det både
ønskelig og naturlig med en større grad av samarbeid mellom museet
og skoleverket. Det nære samarbeidet som har oppstått mellom museet
og den nye etaten for Kultur- og utdanning i Kristiansund kommune
vil lette dette arbeidet.
Utstillinger:
Teaterfotografi
5. april åpnet en vandreutstilling med Teaterfotografi i regi av Møre
og Romsdal Kunstnersenter. Utstillingen ble montert i 3. etasje i Milnbrygga. Kontraster mellom veggene i klippfiskbrygga, lyset fra de sørvendte vinduene og de sterke fotografiene fra teaterforestillinger ble
en opplevelse som burde ha hatt større appell til et kunst- og teaterinteressert publikum i Kristiansund. Skal Milnbrygga brukes til slike
utstillinger i framtida, må markedsføringen av utstillingen være bedre.
Dessuten må det en holdningsendring til for at publikum skal oppsøke
et klippfiskmi lj ø for en estetisk opplevelse.
Hus på Vestkysten gjennom 4000 år
28.05 åpnet vandreutstillingen "Hus på Vestkysten gjennom 4000
år", den store vandreutstillingen i Kulturminneåret 1997. Utstillingen
ble montert i Milnbrygga som med sitt særegne interiør og beliggenhet
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ved havna ble en spesielt vellykket ramme for denne enorme utstillingen. Som blikkfang for utstillingen ble det montert et nylagd
grindabygg på plassen foran Folkets Hus. Utstillingen må kunne
betegnes som svært vellykket med stor tilstrømming av besøkende.

Ole Olsen Ranheimsæter fotograf
21.09 Selve Kulturminnedagen er omtalt under en annen rubrikk,
men denne dagen ble også åpningsdagen for den andre av museets
planlagte 3 utstillinger om de bemerkelsesverdige brødrene Ranheimsæter. Denne gangen var det Ole 0. Ranheimsæter, fotografen, kalt
"Litj Ole" til forskjell fra den eldre broren Ole som ble kalt "Stor
Ole". Utstillingens kjerne var den fotografiske dokumentasjonen av
byens byggeskikk som Ole 0. Ranheimsæter gjennomførte i årene
1908-1911 på bestilling av Kristiansunds Museums leder Wilhelm
Lund. Ranheimsæter fotograferte byen systematisk samt plukket ut
eldre fotografier i sitt arkiv for å dokumentere byens byggeskikk og
endringene som hadde funnet sted i løpet av de siste 30 år. Sammen
med de fyldige notatene etter intervjuer som Lund produserte, representerer dette en av de aller første etnologiske dokumentasjoner av vår
byggeskikk som overhodet er gjennomført i Norge. Åpningen ble
særdeles vellykket med over 70 besøkende. Utstillingen vil stå til
over sommeren 1998.
Redningsselskapet
I forbindelse med dåpen av den nye redningsskøyta "Erik Bye" ble
det laget en utstilling over historien til den "Norske Selskab til Skibbrudnes Redning". Nordmøre Museum assisterte med råd og lagde
dessuten montre til utstillingen.
Sikring:
Med midler fra Norsk Museumsutvikling og UNI-stiftelsen er varslingsanlegget i Milnbrygga ferdigstilt og et tilsvarende anlegg i Hjelkrembrygga installert og ferdigstilt. Dermed har museet installert varsling i samtlige anlegg i Vågen. Aspirasjonsanlegg er aldri før utprøvd i
bygninger av denne typen og det er et spennende nybrottsarbeid som
gjøres på vegne av mange museer. Anleggene trenger en innkjøringsperiode for å unngå unødig varsling, men allerede nå kan vi slå fast at
anleggene er langt mer følsomme enn de gamle med punktdeteksjon.
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Med ulmebrann kan vi regne med at varslingen slår inn opptil en time
tidligere enn med punktdeteksjon. Dette gir oss en langt større grad av
sikkerhet for våre anlegg i Vågen.
Fartøy
Talgsjøen:
Båten har fått en fadder i Bjørn Gundersen som har lagt ned et betydelig arbeid i selve båten, og ikke minst i et permanent vinterhus slik at
den kan ligge trygt gjennom vinteren. Mastene er kommet på plass,
motorrommet er ryddet og motoren delvis malt. Hele båten er smurt
og innredning av lugaren igangsatt. Motoren er imidlertid preget av
slitasje og må regne med et lengre opphold på maskinverkstedet på
Mellemværftet der pensjonistgjengen har sagt seg villig til å gå over
hele motoren. En Bolinder fra 1912 må igjen høres på havna — båten
må brukes mer bevisst i markering av havna og byen. Dette er trolig
et av de mest sjeldne motoriserte fiskefartøyer i Norge!
Frimann:
Frimanns Venner fortsetter sitt tålmodige arbeid på vår store kutter.
Styrhuset gjennomgår fullstendig restaurering. Målet er å ha båten
bruksklar til sommeren 1998.
Svanen
Denne unike reketråleren er bygd i Aure i 1937 og har hatt tilhørighet der "all si tid". Den er tatt hånd om der av en aktiv gruppe i Aure
kommune. Båten eies formelt av Nordmøre museum, men har sin
base i hjemkommunen Aure. En større råteskade er oppdaget fram i
båten og det er søkt om midler til restaurering . Denne båten er bygd i
Aure og har hatt en eier i hele sin tid som yrkesbåt. Den er ikke forlenget men har skiftet motor flere ganger. Motoren som er i båten nå
må være en av de siste semidieselmotorer som er bygd i Møre og
Romsdal, en Finnøy-motor fra 1962. I foreningen som støtter båten er
det flere som har arbeidet på verftet der båten er bygd. Båtens uendrede
fasong og tilhørighet til sted og person gjør den faktisk unik i Norge.
Borgenes
Nordmøre Museum engasjerte seg sterkt i det lokale initiativet for å
prøve å redde damptråleren "Borgenes" som startet i desember 1996.
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Sammen med Norsk Forening for Fartøyvern har det vært ført forhandlinger og møter, sendt brev og søknader og saken endte med at
Borgenes ble slept inn til havna i Kristiansund 9. April 1997. Redningsarbeidet fortsette — opphugging av båten er foreløpig bare utsatt.
Midler til å kjøpe båten fri fra opphuggingsfirmaet må skaffes. Museet
fungerer som juridisk person for det lokale interimstyret inntil dette er
formelt på plass. Når stiftelsen er etablert og overdragelsen av båten
endelig fullført vil museet spille en mer tilbaketrukket rolle som medlem av styret i "Stiftelsen stimtråler Borgenes". Den lokale entusiasmen for dette prosjektet er overveldende og allerede nå er det samlet
penger og gaver i størrelsesorden kr. 250.000 til båten. Dette tillot en
slippsetting av båten umiddelbart etter ankomst til Kristiansund; skroget var i meget god stand. Det var minimale reparasjoner som måtte
til for at skroget skulle bli helt tett. Flere frivillige har gjort en stor
innsats med begrensede midler og bl.a. fått malt hele skroget med
overbygg i båtens opprinnelige farger. Nordmøre Museum vil ta
ansvaret for formidling av båtens og trålfiskerienes historie i forbindelse med prosjektet.
Bygninger/anlegg:
Hjelkrembrygga: Her er ingen vesentlige arbeider utført i 1997. Brygga trenger sårt å males utvendig. Mellomkaia mellom Hjelkrembrygga
og Woldbrygga trenger ny stige og ny trefendring utenfor steinmuren.
Woldbrygga: Taket på bolighuset trenger nye stein. Økningen i overvannet fra Steinberget har trolig økt fuktskadene som må ligge bak det
støpte betongdekket bak huset.
Strandhuset: Ingen arbeider utført i 1997.
Mellemværftet: Bolighuset trenger sårt skraping og maling. Dette
bør prioriteres i 1998.
Alle anlegg lider av at det ikke finnes noe organisert og systematisert vedlikeholdsarbeid. Istandsettelse har fram til nå skjedd etter
engangstilskudd, samt med arbeidskraft fra sysselsettingsordninger.
Nå som disse ordningene har opphørt, vil selv dette minstemålet av
vedlikeholdsarbeid opphøre. Hvis ikke Nordmøre Museum får en fast
håndverkerstilling i overksuelig 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.
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Høydepunkter og merkedager:
Dåp av redningsskøyta " Erik Bye"
Den nye redningsskøyta ble døpt i Kristiansund av Erik Bye. I forbindelse med hans besøk i byen ble han vist rundt på Mellemværftet.
Kulturminneåret
Kristiansund kommune opprettet en hovedkomite for Kulturminneåret der Nordmøre museum deltok med både Sverre Svendsen og regionkonservator Trine Larsen. Kommunen la opp et ambisiøst program
med mange underkomiteer med hvert sitt tema som fikk arbeide fritt
og selvstendig men med støtte fra kommunen. Nordmøre museum var
representert i alle komiteene ved Sverre Svendsen, Marit H. Mehlum,
Stein Bach og Trine Larsen.
Hele grunnskolen ble involvert i arbeidet med å kartlegge kulturminner i nærmiljøet sitt, og dette resulterte bl.a. i en mengde tegninger
som muligens vil danne grunnlag for et forskningsprosjekt. Kommunens kulturminne ble "Sundbåten" med et overveldende flertall.
Sundbåten fikk flere enkeltstemmer enn noe annet kulturminne i Norge ! En omvisning på Dalen gård i regi av en underkomite var også
svært godt besøkt og viser at nysgjerrigheten blant folk er stor med
hensyn til dette anlegget og dets skjebne. Dessverre ser det ikke ut til
å være noen løsning i denne saken.
Kulturminneåret hadde mange arrangement men to høydepunkter må
nevnes:
27.07 Fylkesstoppen under Kulturminnestafetten.
21.09 Kulturminnedagen
Tallships Race Stavanger
I forbindelse med den store regattaen "Tallships Race" etappe i Stavanger, var Mellemværftet og Nordmøre museum invitert til å delta
gratis med bod under hele arrangementet. Museet lagde en enkel bildemontasje som viste Mellemværftet historisk og i moderne tid.
Dessuten deltok både slippmester Douglas Wilmot, skipssmedlærling
Kjetil Rovik og Sverre Svendsen under hele arrangementet. Rovik og
Wilmot smidde for publikum mens Svendsen var håndlanger og flygebladutdeler. Boden fikk stor oppmerksomhet og det ble faktisk gjort
flere bestillinger av båteiere som trengte beslag.
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Utstilling SKIP 31.07 — 8.08. Under Tallships Race sitt arrangement i
Stavanger ble utstillingen SKIP åpnet i kulturhuset i Stavanger "Sølvberget". Mellemværftet og Nordmøre museum bidro til utstillingen
med informasjon, bilder og tegninger fra skipsverftene i Kristiansund,
dessuten ble hele dampmaskinen til sundbåten Presto montert midt i
utstillingen sammen med kopi av loggboken for restaureringsarbeidet.
Kurs/seminar:
Ansatte ved museet har bl.a. deltatt på følgende:
• Nettverksmøte "Plast i det moderne Norge". Trine Larsen
• Idedugnad om Kystkultur, Norsk Kulturråd, Knutholmen, Sogn og
Fjordane. Sverre Svendsen deltaker.
• REVITA-seminar. Om det landsomfattende arbeidet med oppgradering av eksisterende samlinger. Sverre Svendsen.
• Kurs i bygningsvern, Åndalsnes. Stein Bach og Marit H. Mehlum.
• Kurs i IT-teknologi og OUTLINE, Sundøya. Trine Larsen, Marit H.
Mehlum.
• Fagseminar, NMU "Ta vare på framtiden". Sverre Svendsen
• Årsmøte Norsk Kulturråd tema "Kystkultur". Sverre Svendsen
Prosjektarbeid/utviklingsarbeid:
Seterprosjektet: Feltarbeidet er avsluttet i 1997. Innsamlet materiale
er analysert og en sluttrapport er under produksjon. En artikkel om
"Utmarksressurser i øylandskapet på Nordmøre" er publisert i Årbok
for Nordmøre Museum 1997.
Norsk kystkultursenter: Etablert som egen stiftelse, representant i
styret fra Nordmøre museum, Sverre Svendsen. Midler til lønn av
administrasjonsleder vedtatt i Kristiansund kommune fra 1998.
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
1 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.

91

Årbok for Nordmøre Museum 1997:
Museets tredje årbok i eget regi hadde følgende innhold:
Melby, Morten Wewer og Geir Gaarder
Plan for forvaltning av kulturlandskapet i sørlige deler av Smøla
Mehlum, Marit: Utmarksressurser i øylandskapet på Nordmøre.
Aspaas, Ivar: Smøla Museum
Ringstad, Bjørn: Et glimt i "Egil Ullserks rike" — Freigården i forhistorisk tid og tidlig middelalder
Hoff, Randi Holden: Syndig og akseptert. Om å få uekte barn i Kristiansund på 1700-tallet.
Larsen, Trine: Bygdemuseet som arena for fribryting. Ei fortolkning
av bygdemuseet sin rolle i eit moderne samfunn.
Svendsen, Sverre J.: Fra skipsbyggingens historie på Nordmøre.
Fra Nordmøre museums gjenstandssamling: Skinnhatten fra Aure.
Redaksjonen har bestått av Sverre J. Svendsen (ansv.red.), Marit H.
Mehlum og Stein M. Bach (bildered.)

• I forbindelse med arbeidet for å redde d/s Borgenes deltok Sverre J.
Svendsen på en befaring i Stokksund der båten lå på slipp til hugging. Heldigvis ble båten berget — i hvert fall inntil videre.
• Foredrag om garverhåndverket, Romsdalsmuseets venner, Romsdalsmuseet. Marit Holme Mehlum
• Fellestjenester for Møre og Romsdal, styringsgruppe. Representant Sverre Svendsen.
• Befaring om bord på b/f Rjånes Sverre Svendsen med Geir Paulsrud Norsk Vegmuseum
• Møte med Nordmøre Fiskarlag om dokumentasjon av fiskebåten
som arbeidsplass. Sverre Svendsen og Trine Larsen.
• Befaring Viken gård med Frei kommune. Sverre Svendsen. Samarbeid om utviklingen på stedet.
• Befaring Geitbåtmuseet, Halsa, Sverre Svendsen og Trine Larsen.
Planlegging framdrift for museet.
• Foredrag Viken gård ved aktivitetsdagen. Sverre Svendsen om fiskarbonden på Nordmøre.
• Interkommunal kursdag. Foredrag ved Trine Larsen og Marit H.
Mehlum.
• Musa i Møre og Romsdal, møte Landbruksmuseet , Gjermundnes.
Marit H. Mehlum og Anita Paulsen.
• Gjenstandsregistrering: Innføring i arbeidet på og for Straumsnes
bygdemuseum. V/ Trine Larsen
For styret
Sverre Johan Svendsen
museumsdirektør

Befaringer, feltarbeid, møter, foredrag m.m.:
Av de oppdrag museet har utført i løpet av 1997 kan nevnes:
• Befaring og intervjuarbeid på Fugløya, Frei. V/ Marit Holme Mehlum.
• Befaring og intervjuarbeid på Skardsøya og i Todalen i Aure v/
Marit Holme Mehlum.
• Det er nedsatt en komite til rullering av Fartøyvernplanen for Møre
og Romsdal. Direktør Sverre J. Svendsen er medlem av komiteen.
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ÅRSREGNSKAP 1997
NORDMØRE MUSEUM
UTGIFTER:
000 Godtgjørelse til ombudsmenn
010 Lønn
080 Ekstrahjelp - guider
Feriegodtgjørelse
091 Pensjonsinnskudd
099 Arbeidsgiveravgift
K. L. P. Ulykke /AFP
100 Inventar og utstyr
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 1996
Årbok 1997
210 Lys og varme
220 Husleie
230 Skyss og kost
231 Seminar/kurs
260 Utstilling/undervisning
261 Fotomateriell
270 Avgifter; trygder, forsikring
280 Vedlikehold inventar/utstyr
290 Transport
291 Securitas/sikring
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292 Diverse medlemskap
293 Brannsikring Milnbrygga
294 Tilfeldige utgifter
Vardetårnet — udekket fra tidligere år
1997

1996

7.850,00
7.000,00
1.080.246,13 983.391,00
71.312,48
61.468,00
6.865,00
4.154,00
84.709,37
63.995,00
162.850,00
146.407,00
8.170,00
1.422.002,98 1.266.415,00
12.671,70
14.240,00
25.000,00
0,00
10.554,46
10.168,00
5.757,05
6.862,00
5.081,19
4.674,00
36.365,63
10.387,00
22.499,79
4.136,00
789,50
48.564,34
18.594,17
6.527,05
13.660,50
17.418,35
19.927,90
8.072,00
34.000,00
37.400,00
73.278,50
82.400,00
60.608,75
43.799,00
35.884,33
24.975,50
58.296,50
6.943,95
3.918,62
23.116,80

24.488,00
29.484,00
12.435,00
6.857,00
3.451,00
14.736,00
12.443,00
1.105,00
37.000,00
93.633,00
80.480,00
32.152,00
13.643,00
34.864,00
10.959,00
51.652,00
12.692,00
10.829,00
30.732,00

12.670,00
10.522,40
759.297,98

310 Utgifter sivilarbeider
340 Tilskudd til Melleværftet
390 Tilskudd til Norsk Kystkultursenter
Tilskudd til Norsk Klippfiskmuseum
Komm. tilsk. til Norsk Klippfiskmuseum
Investeringer
Datautstyr
410 «Rjånes» restaurering
411 «Frimann» restaurering
420 Notheng
425 Sundbåten «Lyn» restaurering
440 Seterprosjektet
450 Brannsikring Milnbrygga
451 Brannsikring Hjelkrembrygga
459 «Borgenes»
400
405

Finansieringsutgifter
Stiftelsen Geitbåtmuseet
Stiftelsen Norsk Kystkultursenter
550 Avsatt renter tilh. fond
Avsatt feriegodtgjørelse guider
Avsatt mottatte investeringsmidler
Avsatt til disposisjonsfond
Aksjer P. Volckmar A/S
Tilbakeført lån - Bøkkerboka

500
530

310.000,00
15.526,42
40.000,00
18.000,00
383.526,42

INNTEKTER:
600 Billettinntekter
Leieinntekter
601
610 Andre inntekter
Annonser årbok
Annonser kulturminnestafetten
Kulturminnestafetten - ref.

10.726,00
612.513,00
15.300,00
18.500,00

33.800,00

54.795,50
119.530,10
1.292,90
3.985,00
4.614,80
69.744,23
513.046,60
223.894,00
85.135,50
1.076.038,63
10.000,00
5.000,00
12.921,00
5.378,00
1.065.600,00
90.815,53
1.189.714,53

Sum utgifter

19.231,00
18.450,00

19.075,00
6.865,00
245.000,00
124.620,00
35.000,00
61.783,00
492.343,00

4.830.580,54 2.405.065,00

14.796,00
19.700,00
27.210,75
9.300,00
900,00
7.556,00

24.248,00
19.000,00
22.527,00
6.900,00
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Andel lønnskostnader:
—Klippfiskmuseet — adm.
—Klippfiskmuseet — ref. guider
—«Rjånes»
—Seterprosjektet
—Plastprosjektet
Trygdekontoret — sykepenger
640 Salg bøkkerboka
720 Tilskudd fra fylket
730 Tilskudd fra kommunen
740 Gaver
741
Kontingent
Nordmøre Herredsrett - ref. dok.avg.
Kristiansund Handelstand - ref.
780 Renter av bankinnskudd
Renter av Nordmøre Sparebanks fond
Renter av gavebrev Kr.sund Arbeiderforening
Renter av bankinnskudd tilh.fond

BALANSEKONTO PR. 31. DESEMBER 1997
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15.000,00
15.000,00
80.585,48
34.471,00
20.000,00
0,00
42.708,43
0,00
0,00
0,00
4.605,00
67.695,00
4.222,50
3.423,00
2.070.606,00 1 658.687,00
293.000,00
153.000,00
1.000,00
1.000,00
6.720,00
7.900,00
4.270,00
12.290,00
31.194,89
25.604,00
3.090,00
2.722,00
8.405,96
8.098,00
12.921,00
19.075,00
2.673.522,01 2.085.910,00

800 Investeringsinntekter:
810 Norsk Vegmuseum «Rjånes»
850 Norsk Museumutvikling:
—Brannsikring Milnbrygga
—Brannsikring Hjelkrembrygga
851
Uni-Stiftelsen:
—Brannsikring Milnbrygga
—Brannsikring Hjelkrembrygga
855 Norsk Forskningsråd - Plastprosjektet
860 Norsk Kulturråd - P. Volckmar A/S
861 Møre og R. Fylke - P. Volckmar A/S
862 Kristiansund kommune - P. Volckmar A/S
863 Unidos - Opplæring klippfiskarbeidere
864 Møre og R. Fylket «Frimann»
865
«Borgenes» div. tilskudd
Norsk Kulturråd - Ranheimsæther-utst.
Kommunens Nær.fond - aksjekjøp P. Volckmar A/S
900 Finansieringsinntekter:
925 Fra avs. inv.midler «Lyn»
940 Fra avs. inv.midler div. prosjekt
Fra avs. inv.midler
950 Fra avs. feriegodtgjørelse
Fra avs. disp.fond til datautstyr
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500.000,00

50.000,00

100.000,00
183.600,00

195.000,00
0,00

167.000,00
100.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
5.000,00
85.031,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50.000,00
20.000,00

1.150.631,00

315.000,00

4.614,80
931.492,83
8.659,40
6.865,00
54.795,50

4.154,00
0,00

1.006.427,53

4.154,00

4.830.580,54 2.405.064,00

AKTIVA:
702 Postgiro
706 Nordmøre Sparebank kto. 10.14639
730 Aksjer:
Patrick Volckmar A/S
Stiftelsen Geitbåtens Venner
Stiftelsen Norsk Kystkultursenter
740 Debitorer / Kreditorer
Forskuddsutbetalinger
750 Kapitalmidler:
Nordmøre Sparebank kto. 09.60395
Nordmøre Sparebank kto. 09.60409
Nordmøre Sparebank kto. 23.63.920
Nordmøre Sparebank - gavebrev —
Kr.sund Arb. forening kto. 50.60531
Kreditkassen kto. 41.03080
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 til feriegodtgjørelse
880 Ubrukte kapitalmidler:
Norsk Tønneprodusenters Landsforening —
til bøkkerverksted
De Sandvigske Samlinger — til bøkkerverksted
Norsk Vegmuseum - «Rjånes»
Kulturfondet — Milnbrygga
Notheng
Norsk Hydro — Sundbåten «Lyn»

4.570,48
149.361,25
35.000,00
10.000,00
5.000,00
27.731,40
1.420,00
760.464,15
529.479,70
1.573,00
150.000,00
28.908,28
75.000,00
593.651,35
83.087,51
204.500,00
171.000,00

40.098,00
31.544,00
332.924,86
42.522,84
6.710,42
234.026,78
75.000,00
5.378,00
36.050,00
9.158,20
434.550,40
34.661,81
20.879,27
193.665,30
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3.707, 1 0

Møre og Romsdal Fylkeskommune «Frimann»
Kristiansund Rehabiliteringssenter —
til «Gamle Tollboden»
Unidos — Opplæring klippfiskarbeid
Kapital

10.000,00
10.000,00
1.254.407,34
2.803.015,72 2.803.015,72

Kristiansund N., 31. desember 1997 / 12. januar 1998.
Sverre Johan Svendsen
direktør

Hans Hammond Rossbach
formann

Ole Lystad
regnskapsfører

Revidert og funnet i orden. Kristiansund N. 24.01. 1998.

Eivind Glærum
reg. revisor

ÅRSREGNSKAP 1997
NORSK KLIPPFISKMUSEUM
100 Inventar
150 Vedlikehold
160 Vedlikehold anlegg
201 Innkjøp for salg
— Beholdning
210 Lys og varme
260 Utstilling
270 Avgifter — assuranse
Brannvern
290 Andre utgifter
390 Nordmøre Museum — adm.
391 Nordmøre Museum — ref. guider
500 Avsatt til disposisjonsfond

21.240,10
5.143 00

600 Billettinntekter
601 Salg klippfisk
602 Salg postkort, brosjyrer, plakater
603 Salg servering
640 Tilskudd fra Nordmøre Museum
720 Fylkestilskudd
730 Kristiansund kommune — tilskudd
780 Bankrenter

Regnskap

Budsjett

18.299,93
24.096,89
7.925,00

15.000,00
10.000,00
10.000,00

16.097,10
26.926,00
3.414,54
16.907,00
3.030,00
2.820,00
15.000,00
80.585,48
4.671,10

30.000,00
26.000,00

219.773,00

186.700,00

32.574,00
2.990,00
5.286,00
16.520,00
40.000,00
103.300,00
18.000,00
1.103,00

43.000,00
15.000,00
5.400,00
20.000,00

219.773,00
Balansekonto pr. 31. desember 1997
706 Nordmøre Sparebank 3930.54.56474
Varebeholdning
870 Disposisjonsfond

33.700,00
3.000,00
4.000,00
15.000,0
40.000,00

103.300,00

186.700,00

2.082,60
5.143,00
7.225,60
7.225,60

7.225,60

Kristiansund N., 31. desember 1997 / 11. januar 1998.
Sverre Johan Svendsen
Hans Hammond Rossbach
Ole Lystad
direktør
formann
regnskapsfører
Revidert og funnet i orden. Kristiansund
N. 26.01. 1998.
Eivind Glærum, reg. revisor
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ÅRSBERETNING FOR
MELLEMVÆRFTET 1997
Styrets sammensetning
Styret har siden siste ordinære årsmøte bestått av:
Ole Tønder (styreleder) valgt av foreningen.
Jonny Skarpnes (vararepresentant) valgt av foreningen.
Helge Hegerberg (styremedlem) valgt av foreningen.
Tore Hegerberg (varamedlem) valgt av foreningen.
Dagfinn Ripnes (styremedl.) oppnevnt av M. og R. Fylkeskommune.
Fredrik Aandahl (varamedl.) oppnevnet av M. og R. Fylkeskommune.
Per Kristian Øyen (styremedlem) oppnevnt av Kristiansund kommune.
Kaj H. Andersen (varamedlem) oppnevnt av Kristiansund kommune.
Ivar Løkvik (styremedlem) oppnevnt av Nordmøre Museum.
Jan Sedsbøe (varamedlem) oppnevnt av Nordmøre Museum.
Styrets sekretærfunksjon har vært ivaretatt av museumsdirektøren
frem til ansettelse av daglig leder.
Mellemværftets revisor er revisjonsfirmaet Deloitte & Touche.
Valgkomiteen for inneværende periode består av Tom Kaasen, Ivar
Løkvik og Knut Lie.
Organisasjon og bemanning
Et arbeidsutvalg bestående av styreleder, museumsdirektør og slippmester har vært øverste myndighet i den daglige drift. Douglas Wilmot som slippmester har frem til ansettelse av daglig leder praktisert
ledelsesansvar overfor øvrig personale. Mellemværftet ansatte to trebåtbyggerlærlinger, Camilla Snemyr og Ketil Hagen, som sluttet i mai.
Olaf Didriksen som ny trebåtbyggerlærling begynte i juli. Smedlærling Kjetil Rovik har vært her gjennom hele året. Frank Svendsen som
i lengere tid har gått på KAJA-midler, ble gitt fast ansettelse i august.
Bård Strømgren ble i oktober ansatt som daglig leder. Det ble inngått
avtale med faglært båtbygger Inge Måsøval om ansettelse f.o.m.
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01.01.98. Arbeidet med en ny organisasjonsmodell etter ansettelse av
daglig leder er utsatt til 1998.
Oppdrag
Elmina har vært det mest omfattende oppdraget. Båten har stått
slippsatt gjennom hele året i forbindelse med større skrogarbeider.
Polarstar engasjerte Mellemværftet for oppdriving av dekk og dette
medførte noen hektiske uker med mye overtidsarbeid i høst.
Rjaanes ble senhøstes rensket innvendig og er klar for slippsetting for
videre arbeider. Det har videre blitt formidlet en del oppdrag fra Kristiansund Mekaniske Verksted på båter under arbeid på den andre siden av
Vågen. En rekke andre mindre oppdrag har blitt utført ved Mellemværftet.
Medlemsaktiviteter
Antall medlemmer i 1997 har vært 166.
Det har vært moderat aktivitet på medlemsfartøyene dette året.
Unntaket Frimann som kan begynne å tro på neste sesong uten presenningsoverbygg.
Det praktiseres faste møtekvelder første tirsdag i hver måned med
foredrag, diskusjoner og sosialt samvær.
Deltakelse og representasjoner
Mellemværftet var representert med smie i Stavanger under Cutty
Sark. Smedlærling og slippmester demonstrerte håndverket og profilerte Mellemværftet.
Museumsdirektør, daglig leder og slippmester deltok på Norsk
Fartøyvernforenings årsmøte i Fredrikstad.
Tom Kaasen har ledet et utvalg med det mandat å revidere Fartøyvernplan for Møre og Romsdal.
Museumsdirektør og daglig leder var representert på Kulturrådets
høstkonferanse i Oslo med tema kystkultur.
Økonomi
Sum driftsinntekter utgjør kr 1.358.474,-.
Resultat etter finanskostnader for 1997 er minus kr 22.290,-.
Underskuddet fremføres til neste regnskapsår.
Kristiansund 31.12.1997
Ole Tønder, styreleder

Bård Strømgren, daglig leder
101

Driftsregnskap pr. 31.12.1997
HITTIL I ÅR

pr. 31.12.1997
MELLEMVÆRFTET AVD.NORDMØRE MUSEUM
6500 KRISTIANSUND N

I FJOR

Salgsinntekter pl. og fritt
Andre driftsinntekter

Kr
Kr

515.378
526.100

286.091
488.720

Sum driftsinntekter

Kr

1.041.479

774.812

Forbruk av innkjøpte varer
Lønn
Arb.g.avg, og andre pers.kost.
Andre driftskostnader
Tap på fordringer

Kr
Kr
Kr
Kr
Kr

115.935
272.256
217.638
400.232
8.190

58.113
203.222
123.979
272.624
0

Sum driftskostnader

Kr

1.014.250

657.938

Driftsresultat

Kr

• 27.228

116.874

Renteinntekter
Rentekostnader
Overf. av (under-)/overskudd

Kr
Kr
Kr

1.837
51.356
(22.290)

1.734
45.044
73.564

Resultat hittil i år

Kr

0

(0)

Driftsresultat - i 1000 kroner
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Balanse

Spesifikasjon av andre driftskostnader
Frakt
Strøm produksjon
Kostnader lokaler
Andre leiekostnader
Diverse utgifter
Administrative kostnader
Bilkostnader
Reisekostnader
Salgs og reklamekostnader
Kontingenter
Forsikringer

Kr
Kr
Kr
Kr
Kr
Kr
Kr
Kr
Kr
Kr
Kr

259
55.933
44.636
0
155.497
31.580
0
31.315
47.593
2.993
30.425

0
31.752
29.935
2.920
138.751
13.813
1.766
16.499
5.161
2.538
29.489

Sum andre driftskostnader

Kr

400.232

272.624

Sum driftskostnader totalt

Kr

1.014.250

657.938

Andre driftskostnader - i 1000 kroner
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Kasse, Bank
Kundefordringer
Andre fordringer
Lager av innkj. halvfabrikat
Lager av varer under arbeid

Kr
Kr
Kr
Kr
Kr

34.339
110.108
34.302
39.744
89.522

133.750
63.605
2.750
49.970
52.041

Sum omløpsmidler

Kr

308.015

302.116

Bygninger Kranavn.22/24/26

Kr

1.778.190

1.778.190

Sum anleggsmidler

Kr

1.778.190

1.778.190

Sum eiendeler

Kr

2.086.205

2.080.307

Leverandørgjeld
Skattetrekk, arb.g.avg, o.l
Skyldig mva
Forskudd fra kunder
Annen kortsiktig gjeld

Kr
Kr
Kr
Kr
Kr

33.659
49.785
6.916
10.000
95.759

7.316
38.766
5.731
10.000
81.117

Sum kortsiktig gjeld

Kr

196.119

142.930

Lån Kr.sund K. og Kreditkassen

Kr

1.125.000

1.150.000

Sum langsiktig gjeld

Kr

1.125.000

1.150.000

Egenkapital
Udisp. resultat

Kr
Kr

765.086
0

787.376
(0)

. Sum egenkapital

Kr

765.086

787.376

Kr

2.086.205

2.080.307

I

Sum gjeld og egenkapital

':.i.j s.i: t1

'»#

0

MELLEMVÆRFTET AVD.NORDMØRE MUSEUM Perioderegnskap pr 31.12.1997

I FJOR

T4ucture

100 - - -
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j11.o..r..ft

300

HITTIL I ÅR

I FJOR

HITTIL I ÅR

CENTRUM ØKONOMISERVICE AS
ÆRFTET AVD.NORDMØRE MUSEUM Perioderegnskap pr 31.12.1997
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Dekningsbidrag
HITTIL I ÅR
Salgsinntekter pl. og fritt
-Forbruk av innkjøpte varer

Kr
Kr

Dekningsbidrag

I FJOR

515.378
115.935

286.091
58.113

399.444

227.978

Perioderegnskap pr. 31.12.1997 for

MELLEMVÆRFTET AVD.NORDMØRE MUSEUM
6500 KRISTIANSUND N
Regnskapsførers kommentar:
Endelig regnskap for 1997.
Regnskapet er basert på fremlagte bilag og revidert.

Dekningsbidrag - i 1000 kroner

Regnskapet viser et underskudd på kr 22,290.- av en samlet inntekt på
kr 1,041,479.- (1996: 774,812.- - opp 34,4%)

3000
2500
2000

4_

-

Lønn i % av inntekt: 47,0 (1996: 42,2)
Driftskostnader i % av innt.: 22,9 (1996: 35,2)

-

1500

Ref. for lærlinger og ref. for arbeidsmarkedstiltak går til reduksjon av
kostnader vedr. ansatte med kr 284.965.-.
Kr. 25.000.- i tilskudd vedr. Framnæs går til reduksjon av konto 6422;
"Framnæs maskin".
Avskrivinger på bygninger er ikke foretatt.

1000
500
0
G.)

0

Kristiansund N.,27.mars 1998.
Med hilsen
Centrum Økonomiservice AS
Autorisert Regnskapskontor

Dekningsbidrag periodisert - i 1000 kroner
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MEDARBEIDERE I ÅRBOK FOR
NORDMØRE MUSEUM 1998

R USSERBESØK

Anda, Einar, f. 1952 i Sandnes (Rogaland). Cand. real - hovedfag' i
geologi UiB, 1980. Geolog i Møre og Romsdal fylkeskommune i Molde, nærings- og miljøavdelinga fra 1983.
Jakobsen, Signy, f. 1946 i Molde. Cand.philol med historie hovedfag,
hovedoppgave om losvesenet i Romsdal. Regionkonservator ved
Romsdalsmuseet i Molde siden 1996.
Landsem, Gurli, f. 1935. Styrer ved Rindal Bygdemuseum. Styreleder ved samme museum i mange år.
Sogge, Audhild, f. 1938, Møst i Frei. Statens lærerhøgskole i forming
1987. Har bl.a. arbeidet som kostymemaker ved operaen i Kristiansund.

I juni 1998 fikk Kristiansund besøk av en russisk damptråler. Båten
var kjøpt av en nordmann i Murmansk og var på vei til Grimstad.

Borgenes Venner vi Kjell Laugtug, Guttorm Benjaminsen medfere var
på pletten for å inspisere båten og for å suge inn litt «stimtråler»-inntrykk. Foto: Sverre J. Svendsen

Svendsen, Sverre J. - Født 1949 i USA. Magistergrad i etnologi 1988
med avhandling om bøkkerhandverket i Kristiansund. Vitenskapelig
assistent ved Nordmøre Museum siden 1987. Direktør ved samme
museum fra 1992.
Østbye, Odd Kjeld, f. 1926. Statens håndverks- og kunstindustriskole
1948, arkitekt i offentlig og privat sektor samt privat praksis fra 194988. Professor ved arkitekthøgskolen i Oslo fra 1988, og rektor ved
samme skole fra 1990-93. Fra 1994 egen praksis.
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NORDMØRE
ENERGIVERK
Hovedkontor:
Industriveien 1, 6501 Kristiansund N.
Tlf. 71 56 55 00

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

Bademililjø
ØIVIND LYSTA AS
INDUSTRIVEIEN 4 - 6500 KRISTIANSUND
TLF. 71 58 39 22

MELLEMVÆRFTET

4k •

Etablert 1860

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
Foreningen Mellemværftet • Nordmøre Museum

110

pympde,
SELVBETJENING
sYffwdedizet"

O ►
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OVERHALING • OMBYGGING •
STÅLKONSTRUKSJONER

Nordmøre Sparebank
ditt førstevalg

AN
RI
KA
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

I 9a.-9 ite-ct b<399e-Pxosida'ta?

oe -.15ogbruk

Ta iao.takat Ø SagbLuizet på _Acie.
- Øt ila. ,425 ►ute, seg!

Tlf.: 71 51 61 50 - 71 51 61 66
6546 Steinsgrenda

VI kan tilby

Vilmarkspanel er en av våre spesialiteter!

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

*
*
*
*

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
112

http: 11www.boknett.nolsverdrupl

nyviy
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Kystsmykker

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

Alt i kopiering - også i farger

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

"

-L Bohus

FOTO

1

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

HOPEN PÅ GOMA
ÅPEN: KL. 10-19 (14)
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 72501

FARGEHANDEL

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

GLASSMESTER

ANTON SOLBJØR
HAUGGT. 21, 6500 KRISTIANSUND N. — TELEFON 71 67 77 22

11 4

....••■••■

Den norske Bank
Vi har muligheten — du har valget!
1 h

11.111 11

Vågeveien 4,
6501 Kristiansund N.

ipOlUtit11111[FICEltWa3
CIDINKIIEJIUM151111

Sentralbord
71 58 73 70

Hauggt. 15, 6500 Kristiansund N.
Telefon 71 67 17 70

!L

LANDSEM & LØFALD

/
E N TR EP R EN
A
6
657 RINDAL . 7? 1:
616 5A!

A/S KABA
6500 Kristiansund N. Norway, Tlf. 47 71 67 12 33 — Fax 47 71 67 62 25

BESØK NORDMØRES STØRSTE KJØPESENTER

VI ARRANGERER:

S.K

ARRANGEMENT

• Turer på havna med Sundbåten
• Skreddersydde turer / koordinerer arrangementer i Kristiansund og på Nordmøre
• Guidetjenester
Rørgata 8-10
Postb. 2257, 6501 Kristiansund
Tel: (47) 71 58 32 80
Fax: (+47) 71 58 48 08
Mobile: 900 92 026

Velkommen til
friske opplevelser!

I/I PROMEK

PROMEK INDUSTRIER • 6580 VESTSMØLA
TELEFON: 71 54 33 55

TELEFAX: 71 54 33 17

BYGGING AV ALUMINIUMSBÅTER
116

Mer enn 30 forretninger

FUTURA

Post, apotek,
bank og kaffi

ÅNINGSTIDER: Kl. 10-20 (18)
600 gratis parkeringsplasser

ii#1jCBC,
MIL

Gjør det enklere for deg
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Nordmørskafeen
Inneh. Inger J. og Geir Gimnes

Fosnagt. 3, 6500 Kr.sund N.
Telefon: 71 67 45 47

HOB Møre as • Postboks 750, 650 I Kristiansund
Telefon 71 67 16 11 • Fax 71 67 71 82

,Jagee
GULLSMEDEN I GÅGATA
6501 KRISTIANSUND N. — TLF. 71 67 14 27
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