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"Det kan vel med Sandbed siges, at Nicolay Knudtzon er en af dem,
tp der i første
Rcekke har bidraget til, at Christiansund fra en tiden Flække er voxe o til at blive en

Fra ordfører Lars Gustav Aas' tale ved begravelsen

af Landets større Byer.
"Man 5har
.2 brukt uttrykket genial om ham, ordet handelsgeni, og han hadde ogsaa
11.2.189
evnen til koncentration, en voldsom hensynsløshet overfor konkurrenter, en enestaa et
ende arbeidskraft, en klar intelligens, en ubøielig energi, omtanke og fremsyn. D
kom ikke av tilfceldig intuition, men utsprang av et likefrem fcenornenalt kjendskab til
branchen, av solide kundskaper og en sikker, koldblodig beregning. (...) Mere end
noen anden drev han Kristiansund frem. (...) Han var paa engang en cettehøvding foret middelaldersarnfund, en grand seigneur fra det 18de aarhundrede og en repræsen
tant for den nye verdenshandels epoke og den hensy nsløse frie konkurra 19355
et

BIOGRAFI OVER

NICOLAY HEINRICH KNUDTZON

—

— Professor Jacob S. Worm-Muller i "Den norske sjøfarts historie", bind 2.1.,
"Konsul Knudtzon hadde en sjelden evne til å omgås så vel fiskere som alle andre
Ekkilsøya, 1904.
Fisker Peder Grønvig,
attige, der hos ham har

han"Han
komvil
i berøring
mindes med."
med Tak og Erkjentlighed af de mange f
mindes af dem, han har skaffet Arbeide, mindes af vor Handelsstand som en
Banebryder
faat
Brød, og et Eksempel — mindes af den hele By for et langt Livs trofaste Arbeide."
Formue, var
s Amtstidendes nekrolog 1895.
mig med aldeles tiden nger vare i
— Fra
"ForRomsdal
noget over 50 år siden, da jeg etablere
Udskibningen af Klipfisk i Kasser ganske ukjendt. (...) Disse Afskibni
Begyndelsen næsten alene til Havana og var meget risikable, og jeg tabte paa min føriskens hele Beløb, idet jeg kun fik saarneget, som de
—

ste Ladning til Hava na næsten F
- aa en Ladning i
) D samtidige 40 000 Kroner p es.
tomme Kasser vare været. (...
Ved at hav e
til
Hava og lign. Sum paa en Ladning til Montevideo og Buenos Ayr Anledning
saadanne Forretninger næsten alene herfra i et halvt Snes Aar havde jeg
at tjene en Mængde Penge. (...) Vi have vore Agenter i hele Europa — saavel i de
a alle de største Handelshovedsteder, der arbeiklipfiskconsumerende
somvor
paKlipfis.
rede paa Amerika for Lande
at scelge
k (...) Al Fisk for oversviske Steder maa tørres paanyt, idet den maa opsorteres til de forskjellige Markeder og indpakkes paa de
forskjellige Maader dels i Kasser af Træ eller Blik og dels i Bunter, og al benløs Fisk
maa op skjæres og feilpakkes i en Mængde forskjellige Slags Indpakninger, idet alt
P
Affald opkoges til Lim og brug paa andre Maader, og der maa o arbeides en stor
l ForAar
Kasser til de forskjellige Varers Emballage, og man kan under
disse
rn i det
hele
Mcengde
Kas
holde sige,
at der i Regelen er Arbeide at faa for Mænd, Kvinder og Bø
igjennem saameget man vil have og især i godt Veir, og at der for ArbeidsbesjæftiStatshus
N.H. Knudtzon 1890
i spiller i vor St
geise ikke kan være et bedre Sted end her." "Den overordentlige Rolle, Fiskerievne og deres Afskatnng
vitre de neppe havt, hvis der ikke havde været Foregangsmænd som Knudtzon, der ,med Sansen for, hvor der skulde virkes, forbandt Evnen og Viljen til at sætte
holdning

Ole Furu 1888

noget
feilblev
paa en
et ofte
voveligt Foretagende.»
— dimensjoner og hans navn lyser med
"Han
storkjøpmann
av europeiske
eventyrets glans langt utenfor denne bys grenser og vil nok neppe bli 37
stillet i skyggen
av noen så lenge byen består."

—E. Thurn Christensen, Rp 26.6.19

Av regionkonservator Odd W. Williamsen

Nicolay Heinrich Knudtzon III
- ofte bare kalt NHK; født 26/1 1816, død 28/1 1895, var spansk (fra
1838), brasiliansk (fra 1852) og russisk (fra 1873) visekonsul, storkjøpmann og skipsreder i Kristiansund N. Han var født i Kristiansund, oppvokst i romslige kår med en ressurssterk og særpreget far.' NHK III fikk
sin første skoleutdannelse ved Skienslærde skole, som da under rektor
Knud Ramshard Ørns ledelse var særlig ansett. Han gikk her sammen
med sin eldre bror Harald (seinere kammerherre og justitiarius) og en
fetter fra Trondheim, Hans Nicolay Knudtzon (seinere jurist). Derpå
fulgte handelsskole i Eckernffirde i det sørøstlige Schleswig, som da
hørte til Danmark og der moren Catharina født Stuhr (1795-1872)
hadde slektninger, antakelig familiene Markworth og Stuhr. Senere
utvidet han sin merkantile innsikt ved å arbeide i handelshus i Tyskland
og Spania. Han ble som 21-åring kalt hjem for å lede familiefirmaet på
sin mors vegne da hans far døde i 1837. Han overtok handelshuset
1841, i en periode med "lett depresjon" i byens næringsliv. Egil Husby
(1985) gir oss følgende statistikk for året 1845: Kristiansund hadde da
ca 215 håndverksmestere, svenner og læregutter, av en mannlig befolkning på 1498 menn og 606 gutter. Folketellingen 1855 sier totalt 4290
innbyggere, som ble mer enn doblet i 1890. Det var to reperbaner, et
garveri, et pottemakeri og et brenneri. Antall håndverkere i byen var
innen år 1900 firedoblet.
Knudtzon står som den fremste representant for de slekter av sønderjydsk opphav som gjennom hele 1800-tallet satte sitt preg på Kristiansunds økonomiske og sosiale liv. Knudtzonslekten kommer opprinnelig
fra Sønderborg på øya Als. Den første av de kjente aner er Hans
5

Navnebrettet til barken
"Nicolay H. Knudtzon", 1869,
oppkalt etter konsulen som en
æresbevisning. (se s. 20)

Anton L. J. Dorphs maleri av
Nicolay Heinrich Knudtzon III

To varianter
av Knudtzonslektens borgerlige slektsvåpen.
Skjoldet viser
en dobbelt
knute som ikke
er trukket til,
heraldisk
beskrevet slik:
"I blått et sølv
rep i dobbelt
knute. På
hjelmen tre
sølvblad med
spissene mot
hverandre." (Cappelen). Det forekommer også en avart, som skyldes at etatsråden
i Trondheim i 1812 fikk laget et meget velassortert Wedgwood-stentøy-servise
dekorert med en kombinasjon av denne knuten med et halvt møllehjul (seinere feilaktig tolket som et tannhjul, bl.a. av Huieldt 1993:107) og et anker fra hustruen
Karen Miillers slektsvåpen. Dette fikk en misforstått aktualitet ved at det ble gjengitt på forsiden av boken "Det Knudtzonske fideikomissølv" i forbindelse med
utstillingen av dette på Knustindustrimuseet i Oslo i 1934. De tre NHK i Kristiansund brukte kun knuten i sitt skjold, uten at noen aktiv bruk er påvist. Til forskjell
fra dette brukte f eks. Chr. Johnsen våpenskjold over inngangsdøra, mens Knudtzon bare hadde husnummer.

Schlagter, død 1608, og de tre følgende generasjoner bodde der som
kjøpmenn. Slektsnavnet kommer fra den siste av disse, Knudt Hansen
(1658-1739), som også var rådmann. Hans sønn Nicolai Knudsen
(1698-1785) var også født i Sønderborg, men tok borgerskap i Bredsted(t) ved Vesterhavet i Schleswig, like nord for Husum, i 1725. Han
omtales som tekstilkjøpmann og fikk 14 barn i sine tre ekteskap. Hans
sønner Hans Carl (1751-1823) og Nicolay Hinrich (sic) (1757-1842) er
opphavene til henholdsvis Trondheims- og Kristiansundsgreinene av
den norske familien Knudtzon. De kalte seg "Flensborgere" fordi Bredsted hørte til Flensborg amt. Hans Carl kom til Trondheim som 1Gåring 1767 og ble kjøpmann (først kontorist og han overtok 1797 firmaet til Hoffagent Broder Lysholm), borgermester og etatsråd der,
ridder både av Dannebrog og Nordstjernen. Han var Stortingsrepresentant 1814 og en av fem deputerte fra Stortinget som reiste til Stockholm
og meddelte Kong Carl Johan at han var "utvalgt og erkjent som Norges konstitusjonelle konge". Året etter var Kongen Knudtzons gjest i
Trondheim. Det var på hans anbefaling at William Leslie tok broren
Nicolay Hinrich Knudtzon, som var kommet til Trondheim 1780, som
kompanjong (se mer under Lunden). Han ble "NHK I" i Kristiansund
og var kjøpmann her 1787- 1814. Hans tyske skoleskrivebok fra 1760årene er bevart hos "Knudtzondalens" arvinger. Ulike lokalhistoriske
skrifter har ofte blandet sammen de tre generasjonene N.H. Knudtzon,
og setter sammen bruddstykker av de tre herrers liv i perioden 17571895 etter forgodtbefinnende. Jeg har derfor lagt vekt på å trekke inn
forholdsvis lite om far og bestefar i denne biografien, nettopp for å
unngå sammenblanding. Se slektstavlen for flere detaljer.
NHK III arvet 12.9. 1841 en rekke landeiendommer etter sine foreldre, og av disse beholdt han livet ut følgende: matrikkelnummer (m.nr.)
111 (Knudtzongården), m.nr. 287-288 (Nergaten), og m.nr. 511 (Frueenget, den seinere sykehustomta). M.nr. 296 Dybmyren solgte han
allerede 22.8. 1842. Han ervervet selv 21.9. 1844 m.nr. 315 og 316;
Leslieeiendommen på Innlandet, 7.2. 1857 m.nr. 187 og 188 Devoldholmen og i 1859 også m.nr. 186 naboeiendommen Knudtzonholmen
(Thurn Christensen).
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TIDSTAVLE
1816 født 26.j anuar
1837 faren dør, må lede firmaet
1838 spansk visekonsul
1841 overtar firmaet
1842 med i Christiansunds Sparebanks direksjon
1844/45 selger jernbanesviller til
Skottland
1845 eksporterer klippfisk i kasser direkte til Havanna.
Leier Grip. Medeier i reperbane.
1846/47 100 utskipninger
1847/49 direktør både i Klubbselskapet og Handelsstandforeningen
1850 gift 11.7. med
Marie W. Knudtzon
1850-88 bystyremedlem
1850 klippfisk til Brasil, først i
Norge med regelmessig
eksport
1851 betaler 1/3 av skatten i byen
1852 brasiliansk visekonsul
1854-92 direksjonsformann Sparebanken
1856 "Marie" frakter 300 kulier
til Cuba
1857 medeier Nerkrana. Starter
dampskipsruter på Nordmøre
1860 kjøper opp fiskevær på
Averøya
1861-86 direksjonsformann Spareskillingsbanken
1862 ordfører
1862-4 stortingsrepresentant. Ridder St.Olav.

1863 får etablert videregående
utdanning i byen
1865 æresmedlem Håndverkerforeningen
1866/67 medvirker økonomisk til:
sjøbrannsprøyte, vannforsy- ning, bredere gater
1869 første dampskipslast med
klippfisk; til Barcelona.
Øvrige næringsdrivende i
byen hedrer ham med oppkalling av fartøy, skjer igjen
1889
1870 han har inntekter tilsv. tre
ganger kommunebudsjettet,
formue dobbelt av Sparebankens forvaltningskapital
1871 spansk vernetoll oppheves.
Marie dør i barsel. Sønnen
Nicolay H. dør (16 år).
1872 formue 18 mill. 1872-kroner. Medlem av byens jernbanekomité. Gift 24.10. på
Frei med Caroline Werring
1873 russisk visekonsul
1874 Birkelunden bygges
1876 datteren Annas bryllup på
Frei
1878 etablerer hjem for
sjømannsenker
1880 dampskipene overtar
eksporten
1881 sønnen Harald dør (23 år)
1891 kommandør St.Olav
1892 leder byens 150-års jubileum
1895 dør 28. januar, begravelse
11.februar. All kreditt gitt
til fiskere ettergis.

Eksportpionren
Den aller første direkte eksport av klippfisk fra Norge gikk fra Bergen
til Vestindia i 1820-årene, men returlasten med rom (brennevin) var
viktigst. Den første direktelasten fra Norge til Brasil gikk med tørrfisk
m.m. fra Kristiania 1836. I 1842 gikk et skip fra Trondheim til Rio med
klippfisk. Alle disse turene var enkelttilfeller. Arnulf Johnsen (1965)
skriver at Kristiansundskjøpmennene John Moses og John Ord hadde
båter i rutefart på Spania allerede 1757.
Islandsk klippfisk ble tidlig på 1800-tallet holdt for å være av bedre
kvalitet enn norsk, og i 1840 sendte Finansdepartementet Johan Haldorsen til Kristiansund for å oppgradere kvalitetskontrollen i klippfiskproduksjonen, etter amerikansk (newfoundslandsk) metode og for å
forebygge midd. Ett av botemidlene som ble prøvd ut, var raskere tørking, på underlag av bjørkeris. Spanierne ville ha kritthvit fisk, og i
1848 er konsulatet i Bilbao endelig fornøyd.
Allerede i 1845 sendte Knudtzon den første ladningen med klippfisk
pakket i kasser fra Kristiansund direkte til Havanna, etter forbilde
samme år fra firmaet Carl Esaias Rønneberg & Søn i Ålesund, men
seks år før den første bergenser' og trondhjemmer. Rønneberg (18151880) valgte å laste om i Hamburg (Thorson 1948-52), der han faktisk
selv fra 1858 hadde byborgerskap og der hans kone var fra. Knudtzon
gis i storverket "Den norske sjøfarts historie" uten diskusjon æren for å
ha satt i gang en regelmessig oversjøisk fart til Vestindia og Brasil, ved
å løse emballasjeproblemet i fuktig varme: den skikkelig tørre klippfisken ble "skrudd" (presset) ned i trekister med loddet blikk-foring. Fisken var opprinnelig ikke skinn- og beinfri, den oppfinnelsen gjorde
Chr. Johnsen seinere.
Knudtzon lykkes ved "nokså pågående operasjoner" å trekke klippfiskeksporten fra Trondheim til Kristiansund. Han ble godt hjulpet ved
at spanjolene selvsagt foretrakk kortest mulig transportstrekning. Bergenserne trodde ikke eksport til Sør-Amerika kunne konkurrere med
fisk fra Newfoundland. Knudtzon skriver selv om dette i 1855: "Der er
en stadig konsumpsjon av denne artikkel på hele øen (Cuba), og behovet fylles hovedsakelig fra de britiske nordamerikanske kolonier og fra
De forente stater. Det årlige forbruk vil sannsynligvis øke i en grad, så
tilførselen fra Norge vil kunne få øket betydning." Den norske klippfis9

•

ken var på tross av lang transport overlegen i kvalitet, og ble solgt i
byene, mens den amerikanske ble spist av plantasjearbeiderne på Cuba,
skriver han tre år seinere. På tross av store tap i startfasen fortsatte han
denne type handel, og han begynte også å 'ende fisk til La Plata-statene
og fra 1850 som den første i Norge, regelmessig til Brasil.' Eksporten
til Spania ble vanligvis betalt ved utskiping eller på forhånd. I 1846 og
47 sendte Knudtzon ut til sammen 100 eksportladninger. Med 50.000
spesidaler i formue betalte han i 1851 alene nesten en tredjedel av fattig- og byskatten i Kristiansund.
Strategisk omstilling
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Omstillingsprosesser i næringslivet kan være reaktive eller proaktive
(aktørene stritter imot eller har aktive ønsker om endring), offensive
eller defensive (løsningssøkende eller konservative). Restrukturering
eller snuoperasjon er andre ord for slike hendelsesforløp (Hansen
1999). Effekten av hendelser som endrer en bedrifts ytre rammebetingelser kan korrigeres med strategiske handlinger, og selv om handlingsrommet kan være lite, så vil det uansett være fruktbart å prøve å identifisere det. I gunstige tilfeller kan krise bli snudd til vekst, og Knudtzon
gir oss et meget godt eksempel på dette: Da Spania iverksatte (eller i
det minste erklærte) sin embargo, d.v.s. fiendtlige beslagleggelse av
handelsfartøyer fra andre stater og økte tollsatsene, ga dette støtet til at
Handelshuset Nicolay H. Knudtzon fra 1845 i stedet ville satse på
eksport til Sør-Amerika. Knudtzon snudde altså trusselen til en utfordring, ved å utvikle nye eksportmarkeder. Utviklingen av den nødvendige emballasjen (ekstra tørr klippfisk skrudd ned i blikkforete trekister) kom som resultat av anvendt forskning, i samarbeid med ulike
leverandører og oppfinnere. Knudtzon var den første i klippfisknæringen som fokuserte på salg/eksport mer enn på produksjon. Han brukte
informasjon han fikk som Spansk og Brasiliansk konsul til å stå klar
med utsalgssteder for klippfisk av høy europeisk kvalitet, der det var
betydelig innvandring fra Spania til Sør-Amerika. Knudtzon var en
markedsaktør som utviklet løpende omstillingsstrategier gjennom
informasjon om produktetterspørsel. Han hadde i sin ungdom selv iakttatt ompakking og re-eksport av norsk klippfisk fra Spania til Latin11

Amerika, og dette var utvilsomt et incitament til å ville prøve direkte
eksport helt fram til de fjerneste markeder, når transittlandet Spania
gjorde sitt ytterste for å lage vanskeligheter for den tradisjonelle måten
å gjøre det på.
Klippfisken fra Kristiansund holdt også uvanlig høy kvalitet. Knudtzon skriver i 1890: "Jeg kan som et illustrerende Exempel paa vor
Fisks Godhed anføre, at jeg under Krigen i Peru havde liggende et
Parti Fisk der, men som var usælgeligt paa Grund af Krigen. Jeg hørte
intet til Fisken før et Par Aar efter, da roligere Tilstande indtraadte og
man igjen kunde begynde at sælge. Jeg venteck' intet at faa for Fisken,
men jeg fik fold Pris for hele Partiet, hvilket glædede mig i høi Grad for
Sagen og ikke for Pengene." På tross av høy toll på saltimporten og den
franske stats subsidiering av sin klippfisknæring (også over marinebudsjettet), beholdt Norge de oversjøiske markeder takket være fiskens
kvalitet, skriver Ole Furu (1888).
Kristiansundsrederne begynte med oversjøisk fart i 1840-årene. Skipene var små og lite tjenlige for lange reiser, men dette bedret seg etter
hvert. I 1849 opphvet England sin "navigasjonsakt", som til da hadde
bestemt at kolonienes produkter ikke måtte innføres til England på
fremmede lands skip, og at europeiske varer ikke kunne innføres med
andre skip enn dem som seilte under produksjonslandets flagg. Dette
"frisleppet" fikk stor betydning for utviklingen av den norske skipsfarten. I 1850 hadde Kristiansund en flåte på 69 skuter (slupper, jakter og
skonnerter) på til sammen 3260 tonn, de fleste ganske små, idet 33 av
dem var mellom 8 og 20 kml, 22 mellom 20 og 50, 7 mellom 50 og 100
og bare en over 100 kml (1 kommerselest = 2,08 netto registertonn). I
1857 ble det eksportert norsk klippfisk til Spania på 71 spanske skip og
2 norske, til Amerika direkte i 8 norske og 5 utenlandske. Kristiansunds
handelsflåte var i 1880 økt til 111 skip, totalt 11 715 tonn. Klippfiskfarten var ikke ufarlig, og i perioden 1841-83 forliste hele 85 fartøyer,
hvorav 35 "tog hver eneste mand af sin besætning med sig til havbonden". I 1866-74 forliste 19, og det var ikke mange familier som ble
uberørt av dette i vår lille by.
I 1840 var sjømannshyren pr. måned 5 daler for en matros. Kapteinen fikk 10 daler pluss 5% "kaplak" — dvs. bonus. Fra gammelt av ble
maten om bord kokt på grue forut, men etter hvert kom egne bysser.
Vanlig skipsmiddag var brødgraut eller saltkjøtt, salt flesk og erter,
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klippfisk, tørrfisk eller sild. Brødet var hardt og svart og kaltes ofte
"Jakob". Kristiansundskapteinen Anthon Bothner (1830-1918) fikk
1901 St.Olavs orden (ridder) for å ha vært en foregangsmann for bedre
kosthold om bord. Han var den første som ansatte stuert.
Livet om bord var strabasiøst. Det var hard tukt og mye sjukdom.
Overfarten til Rio kunne ta 50 dager, og en handelsferd tok mellom et
halvt og fire år. Etter lang tid til sjøs var folk lite motstandsdyktige mot
fremmede sjukdommer der de kom, og "gul feber" tynnet noen ganger
så sterkt i rekkene at halve mannskapet døde og man måtte låne mannskap fra andre skip for å makte hjemreisen. Blant mer eksotiske sysler
ute på havet var bading og haifiske med firetoms-spiker (de laget spaserstokker av ryggraden), fanging av flyvefisk, albatross og skilpaddeegg.
Ved Knudtzons initiativ, vågemot og langsiktige strategiske investeringer, kombinert med fantasi og selvtillit, ble oversjøiske markeder
åpnet for Kristiansunds klippfiskeksport fra 1850 av, noe som i de nærmest følgende tiår førte til økonomisk oppgang for byen. Da han
begynte sin handel, var landets klippfiskeksport årlig 10 mill. kg til en
verdi av 2 1/2 mill. kr . Året før Knudtzons død var eksporten over 64
mill. kg , til en verdi av 18 mill. kr , hvorav Kristiansund stod for halvparten. Kristiansunds eksport utviklet seg slik: 1835: 2010 tonn, 1851:
5385 tonn, 1871: 14 513 tonn, 1881: 24 010 tonn, 1891: 22 452 tonn.
Knudtzons taktikk ble stadig korrigert av systematisk innsamlet
informasjon om fiskeriene i Lofoten, Finnmark, Labrador og New
Foundland, mens konkurrenten Christian Johnsen foretrakk å reise på
inspeksjonsrunder personlig. Johnsen handlet ofte spontant, mens Knudtzon foretrakk langsiktige strategiske kalkyler og analyser. Knudtzon
visste også som nevnt å bruke informasjoner som tilfløt via konsulatarbeidet, om utvikling i klippfiskmarkedet, særlig fra utflyttede søreuropeere i Sør-Amerika. Disse to byens største eksportfirma var imidlertid
ikke fremmede for å samarbeide når det var til felles fordel, og særlig i
konkurranse med Ålesund.
Som et apropos til konkurransen sørfra kan vi merke oss dette sitatet
fra Knudtzons pamflett om værtvangen i 1890: "Det er en god Fordel i
dette ved at Kjøbmændene kunne virke fisken, som de ville, og derved
faa den udmærkede Vare, vi have, og ikke den til dels paaklagede Vare,
der framkommer, fordi Fiskerne salte og tørre Fisken paa en for dens
senere Conservering mislig Maade, naar de kun kunne faae stor Vægt
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ud af Fisken, og som de til dels gjøre paa Sundmør." I begynnelsen var
det skipenes kapteiner som måtte finne kjøpere til lasten de hadde med
seg, men etter hvert ble det bygd opp et nettverk med stedlige "konsignatorer" (agenter). Det fantes detaljerte, praktiske håndbøker for skippere på tokt i fremmede havner (for eksempel Mortensen 1815).
Knudtzon var så sikker i sine beregninger at han alene kunne regulere markedsprisen ved store oppkjøp av klippfisk når andre solgte til
synkende priser. På denne måten hindret han panikk, store tap og fikk
jevnet ut konjunktursvingningene. Han utvidet eksportrutene innover i
Middelhavet og rundt Kapp Horn til Chile og Peru.
Kristiansund ble landets ledende eksporthavn for klippfisk. Nye
store markeder ble åpnet i Vestindia og Sør-Amerika, noe som også ble
redningen for byens hendøende handelsflåte. Samtidig drev Knudtzon
importhandel i stor stil, bl.a. av salt, sukker, tobakk og kaffe, og ble en
av byens største skipsredere, etter at den spanske differensialtollen
(som faktisk utgjorde hele fiskelastens verdi — 1 spesiedaler pr. vog
(18,5 kg) ble opphevet 1871 og norske skip kunne frakte fisken. Til
Portugal og oversjøiske havner var det ikke vernetoll, og norske skip
kunne benyttes.
Blant hans fartøyer kan nevnes skonnerten "Jane" som i 1830-årene
var innkjøpt som slupp fra Liibeck og omkring 1840 ble forlenget og
gikk tre turer til Havanna,' skonnerten "17de Mai"' og skonnerten
"Hermoder" som vanligvis gikk med frukt mellom Hamburg og Middelhavet, men 15.juni 1852 gikk til Vestindia med klippfisk og forliste i
1862. Skonnerten "Johanne Fredrikke", "landets første Havanatræder" —
"den lille 50 Registertons drægtige Skude var Banebryder i den oversjøiske
Fragtfart allerede i Aarhundredets Midte." (Loennechen 1902).
Lasterommet ble før den første langtransporten med klippfiskkasser
11. juli 1850 kledd med nye tørre bord. Fraktordningen var klippfisk til
Havanna, sukker og tobakk derfra til Hamburg og så stykkgods (kaffe,
sirup m.m.) hjem til Kristiansund 5.april 1851. «Johanne Fredrikke"
var antakelig det første norske fartøy som "bragte fuld Ladning af norske Varer over Atlanterhavet" (Loennechen 1902). Den første lasten til
Havana var på 2136 vog (39,5 tonn) klippfisk og 40 vog (740 kg) tørrfisk. På denne første turen var bestemmelsesstedet holdt hemmelig, og
seilordren skulle først åpnes etter at all forbindelse med Europa var
opphørt. Først vest for Irland ble seglet brutt av kaptein Jonassen.
Returlasten ble sukker og tobakk. På vei hjem fraktet man et parti siga14

rer den meget korte strekningen fra frihavnen i Altona til Hamburg, og
disse ble seinere solgt i Hamburg som "ekte Havannesere", siden skipet
kom direkte derfra. Dette var imidlertid ikke Knudtzons påfunn. Denne
handelshuset Knudtzons første direkte klippfiskeksport til Amerika er
viet et eget avsnitt i Alnæs' nye litterære iNorgeshistorie. 8
Knudtzon eide også briggen "Catharina", 76 kml., det første kristiansundsskip med kahytt på dekk, beregnet på varme farvann. Første tur
gikk med poteter fra Orkanger til Madeira ! Potetene fant imidlertid
ingen kjøper der, og kaptein Hans A. Jonasen' seilte derfor videre til
Rio for å prøve lykken der, men ved ankomsten var lasten råtten og
uselgelig. Etter fire måneder i Rio seilte man til New York, og derfra
tok det 17 dager til Cadiz. Etter to år hjemmefra hadde mannskapet
tjent såpass overskudd at de fant det riktig å vende hjem, med en last
kaffe. På neste tur, 27. juli 1850, var Johan Thiel Marstrand (1811-85)
kaptein. Han "fik herved den Ære, at blive den første Skibsfører fra
Christiansund, som seilede rundt Cap Horn" og de kom til San Francisco idet det første gullrushet tok av. De lå der i fire måneder og mannskapet fikk grave gull annenhver dag, på skift. Slik fikk både den
enkelte lagt seg opp en del penger og mannskap for hjemturen var sikret. Denne samme ferden var den første direktesendte klippfisklast til
Rio de Janeiro, 4 160 vog (77 tonn) fisk sammen med 190 tønner tjære
og trelast. "Catharina" var på 76 kommerselest (158 netto registertonn),
bygd 1842 i Kristiansund og grunnstøtte lastet med huder ved La Plataelva 1856, men mannskapet ble reddet.
Knudtzons eksportvarer var ved siden av klippfisk og trelast, altså
også poteter, tjære, tran, rogn og sild. Fra 1845 var Knudtzon medeier i
N. H. Knudtzons bark «Marie», som
vanligvis gikk på Spania med
klippfisk og salt. Den berømmelige «kuhfarten» foregikk i
1856. Fotografiet er fra om
lag 1865, og skipet ligger fortøyd vest for dagens sundbåtkai på Goma, foran en stor stabelplass for trelast.
Nordmøre Museums bildesamling.
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reperbanen i Clausenenga og fra 1857 også i Nerkrana skipsverft, som
under Ole Mæhles ledelse hadde 48 tømmermenn og lærlinger. Etter
hvert ble Knudtzon som nevnt eier av begge holmene i Nervågen,
området som i dag kalles Devoldholmen etter forrige eier. Her var det
meget stor aktivitet i brygger og verksteder. Handelshuset hadde også
store fiskberg og brygger på Nordlandet, og han lot i 1860 oppføre
arbeiderboliger i Omagata 22, 24 og 26. Han bygde et større pakkhus i
Smedvika og bolig til kjøpsvennen Ole P. Ellingsen samme sted 1885.
"Slavetransport"
Knudtzons rederi kom på banen etter at den lovlige slavetrafikken
omtrent var borte. Danmark-Norge hadde for lengst forbudt slaveri
(1798) og undertegnet konvensjonen om at alle slaver som var om bord
i fartøy som anløp Europa automatisk var frie (1808). Slaveriet ble
endelig avskaffet i Dansk Vestindia 1848, og dobbeltmonarkiet solgte i
1850 sine "besittelser" i vest-Afrika til britene, som hadde avskaffet
slaveriet i 1833. Hollenderne ga opp slik virksomhet i begynnelsen av
1870-årene. Slaveriet ble avskaffet i USA 1865, i Brasil og Cuba i slutten av 1880-årene. Forbud mot innførsel av nye slaver kom tidlig på
1800-tallet i de fleste land.

«Supraporten» i Knudtzongårdens «sal», med kortspillere og negergutt. Foto: 0. Væring. Eier: Thomas Paiva
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Likevel vil folk ha det til at Knudtzon drev det stort i slavetransport.
Et malt tapet over døra («supraport») ut fra en av de fire stuene
(«salen») i bolighusets første etasje kunne kanskje tilskynde dette.
Motivet forestiller nemlig en liten negergutt med turban, som titter opp
på et europeisk, overdådig antrukket kortspillende par. Kortspillermotivet var populært på 1 7 og 1800-tallet, og henspeiler nok på aktiviteten rommet ofte ble brukt til. Negertjenere var den ypperste luksus,
og forekom ved hoffet, men ikke i Kristiansund ! «Døroverstykket» var
en del av et eldre veggmaleri, delvis utført av trondheimsmaleren J. C.
C. Michaelsen. Det var et tilsvarende tapet over den andre døra, og de
var antakelig skåret ut av veggtapeter med amorøse scener. Fru Caroline Knudtzon, husets siste herskerinne, beordret først de sterkt utringede fruentimmere tildekket, men lot dekket fjerne igjen på sine gamle
dager.' Rommet er dekorert 1770, da huset ble bygd av hoffagent Peder
Kaasbøl (1727-1792), så tapetene er sannsynligvis fra Kaasbøls tid.
Kildene dokumenterer imidlertid bare ett tilfelle der rederiet var
involvert i en slags slavetransport. Dette gjaldt barken "Marie", vanligvis kalt "Stormarja", bygd 1855, 212 kml, som hadde geværer og
huggerter oppstilt i kahyttsgangen og fire kanoner på akterdekket (og
dertil falske kanonporter påmalt, for å avskrekke sjørøvere), og som i
1856 fraktet 300 delvis lenkede (til ørebolter i lasterommet) "kulier"
fra den nye frihandelshavnen Amoy i Kina til Havana. Oppdraget kom
fra et meglerfirma i Hamburg som selv hadde representanter om bord,
og kineserne var innleid som plantasjearbeidere på toårskontrakter med
forskuddsbetaling. Den norske konsul i Hongkong mente derimot å vite
at det var vanlig at kineserne ble solgt på slavemarked når de kom fram,
og ingen ville vel betale for hjemreisen deres? Det var imidlertid ganske vanlig at slike leiearbeidere prøvde å flykte fra fraktefartøyet ved
hjelp av kamerater på et annet skip. Kaptein var Hans Jonassen (18041881), og han greide å slå ned fluktforsøket. Kun skipets offiserer kom
tilbake til Kristiansund; ti av mannskapet rømte i Singapore, og sju døde
av gul feber i løpet av de fem årene ekspedisjonen varte. "Dette at føre
levende frem 300 Mennesker stuvet i et lidet Skibsrum og i varmt Farvand var et storartet Stykke Arbeide, som ikke enhver havde greiet,"
skriver Loennechen begeistret, og føyer til: "Marie" skal have tjent
kolossalt paa denne Tur." Worm-Miiller konkretiserer dette til at kapteinen alene fikk en bonus på 500 dollar.
-
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Odd W. Thorson drøfter i Kristiansunds Historie påstandene (bl.a.
hos Worm-Miiller) om at "Stormarja" også fraktet negerslaver fra Afrika
til Amerika. Dette er ikke dokumentert, men heller ikke usannsynlig,
og de muntlige overleveringene er sterke. Påstandene gjelder tre turer
fra Afrika til Savannah i Georgia, USA. Det må i så fall ha dreid seg om
smugling, og historien har da også med en passus om at de ble forfulgt
av et engelsk krigsskip. På Straumsnes bygdemuseum kan man se
utstilt en flott stor modell av "Marie", laget i 1920-åra av Jacob Mikael
Nørbech (1899-1942) fra Steinteigen på Kanestraum. «Marie» gikk
vanligvis mellom Kristiansund og Spania med klippfisk og salt, men
også var i Arkhangelsk. Skipsbyggmester var Peder Wullum på Vinjeøra. Ved sjøsettingen måtte man slå løs is i ei 3 km lang råk utover Vinjefjorden.
Konsulen ville selvsagt ikke ha satt sin unge kones navn på et skip,
hvis samtidens moral hadde tilsagt at virksomheten på noen måte var
kritikkverdig. Briggen "Brødrene Clausen", bygd i Kristiansund 1852
for reder H. Clausen, kaptein L. Mbchelbost, gikk i tilsvarende "kulifart" to ganger. Roald Amundsens far, skipper Jens Amundsen, var
også involvert i kulifart, og ble i 1863 utsatt for mytteriforsøk. 12
Den Knudtzonske Armada
Blant det store antall fartøyer N.H. Knudtzon III eide og drev handel
med, er det særlig grunn til å nevne disse. I tillegg var han involvert i en
rekke partsrederier. Vi ser at fartøyers navn kunne bli brukt opp igjen
etter forlis eller salg. Knudtzon sendte også klippfisk med andre lokale
rederes skip, som Devold, Parelius eller Johnsen, men eide altså selv:
• skonnerten "Familiens Haab"
• briggen "Josefine" (forlist 1845)
• jakt "Sjofna" (forlist 1846)
• skonnert "Zarna" (grunnstøtt 1847)
• brigg "Selvstændigheden" (32 kml., kapret fra England under
Napoleonskrigene 1808, kaptein Th. Volckmar, gikk 17. august 1850
med 1445 vog klippfisk, 950 vog tørrfisk og 20 tønner tjære til Italia,
9. januar og 11. november 1852 samt 29. januar 1855 med klippfisk
til Vestindia)
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"Najaden"
• brigg
(grunnstøtt 1851)
• brigg "Alfred Emil"
(forlist 1854)
"Enigheden"
• brigg
(byens største skip på
1840-tallet, 103 1/2
kl., forlist i Skottland
1855)
• bark "Julia" (grunnstøtt 1858)
• bark "Tønsberg" (forS/S Caroline, tremastret skonnert med
list 1862)
• bark "Spartan" (bygd hjelpe-dampmaskin og tobladet propell.
i Nova Scotia, USA, Innkjøpt av N.H. Knudtzon fra Stockholm
1884. Hun het da "Ansgar" og var et
forlist 1868)
• brigg "Syv Brødre" "Bethelskip", altså i misjonens tjeneste.
Denne Caroline gikk utelukkende med fisk
(forlist 1879)
• S/S "Caroline" (tre- og salt på Spania, og forliste ved Dunvemastret skonnert med gan Head på Skye i Skottland 1887. Kaphjelpe-dampmaskin og tein var Søren Bothner. Skuteportrett i
tobladet propell, forlist NordmØre Museums bildesamling, malt av
1887. Nordmøre Muse- "Roberto Napoli" 1886. Gjengitt i farger
um har et pent skutepor- på forsida av Årbok for NordmØre 1991.
trett)
• briggen "Frey", 133 kml., kjøpt fra Hamburg, var i 1860-åra kystens
hurtigste seiler, men var bare en gang i Havana
• koffen "Gebina" ble kjøpt fra Neder(q..tyriitianfunb, ben 16be Webruar.
land, og forliste 1853
3rig AatbarinaH, (g-apt. evubr, — tit»•
• skonnerten "Maren og Jeanette"
f7. itnubon bertleb,3
Skonjul
tenbe
affeitebe ben 30te f. ER., beftemt til 1/43pb•
• barken "Herkules"
1Dallien Mel) Sklipftft , tom tnt> hertil igjen at'
hog
• bark "Byfoged Lindahl" (145 kml,
ttigte Wianbag .Mtb betobelig ∎ tabe paa
- rikt barbe ticempet •.rieb holblomme
og em. e
kapteiner Thoresen og Bothner, gikk
Ctorme t Øtorbfiten os banbe Demt bet op ttl
af 536foicn.
på Chile og Rio, 13. november 1857
med klippfisk og murstein)
• bark "Catharina II" (bygd for Hava- Faksimile fra Christiansunds
nafart, utstyrt med reserver av samtlige Adresseavis 16.2. 1870
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stenger og klyverbom og med utvendige dekorasjoner i ekte forgylling; kaptein Carl Herman Stuhr var Knudtzons morbror (onkel) og
førte skuta i 6 år utelukkende på Havana, seinere overtok C. Musæus
i 14 år, stort skuteportrett på Kristiansund Folkebibliotek)
• bark "Hurra" (var fem år i Australia)
• bark "Caroline" (bygd i Hamburg, gikk på Kina/Østen og to jordomseilinger; Gibraltar-San Francisco tok 92 dager, derfra 43 dager
til Sydney)
• brigg "Christopher Hansteen" (76 1/2 kml, aldri uhell, to ganger
årlig til Havana)
Knudtzon valgte altså bare &i gang å hedre en samtidig berømthet
med oppkalling som skipsnavn. Æren tilfalt som nevnt astronom og
matematiker, direktør for den Geografiske oppmåling, Christopher
Hansteen (1784-1873).
Kanskje sier dette noe om
Knudtzons vitenskapelige
interesser? Hansteen forsket
på jordmagnetisme, grunnla
observatoriet i Oslo, redigerte almanakken og utga
mange lærebøker.' I samme
retning kan nevnes at NHK
var en av de 13 privatmenn Bark "Nicolay H. Knudtzon", bygd på
som sammen med Stortinget Just Wessels verft på Kyrksæterøra
og Kong Oscar finansierte 1869 av et interessentselskap i KristianFridtjof Nansens polarforsk- sund, som ville hedre byens mest promining med "Fram", totalt kr. nente borger med oppkalling. Barken
450 000. (Nansen 1961:34). var byens vakreste fartøy både hva
En rekke andre interes- skrog og rigg angikk, og tok seg ut som
senter gikk i 1869 sammen en lystyacht. Førstepris som vakreste
og fikk bygd den meget skute på havna i Rio de Janeiro 1875.
påkostete barken "Nicolay Hun var den siste norskbygde skværrigH. Knudtzon", 282 register- ger i drift, fram til 1924. Norsk Sjøfartstonn, byens vakreste fartøy museum har bevart to navnebrett, en
både hva skrog og rigg stevnkrøll og en tåkelur fra dette fartangikk — den tok seg ut som øyet. Foto utgitt av Lillesand By- og
en lystyacht, skriver Loen- Sjøfartsmuseum 1995.
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nechen (1902). Den fikk faktisk førstepris som vakreste skute på havna
i Rio de Janeiro 1875. Navnet ble gitt for å hedre "byens far". Dette var
den siste norskbygde skværrigger i fart, til 1924. Norsk Sjøfartsmuseum har bevart to navnebrett (NSM 2461,2462), en stevnkrøll (NSM
2029) og en tåkelur (NSM 2090) fra dette fartøyet. Knudtzon later til å
ha blitt hedret igjen på samme måten i 1889, da "byens vakreste galeas"
"N. H. Knudtzon" ble bygd.

I 1869 sendte Knudtzon sin første dampskipslast med klippfisk til
Barcelona; 33.000 vog (ca. 610 tonn) Dette var starten på firmaets
dominans i det østspanske marked. De rutegående dampskipene overtok den oversjøiske klippfiskeksporten fra 1880, med omlasting i Hamburg, Liverpool og Hull. Det siste seilskip som gikk til Havana med
klippfisk, var Knudtzons bark Catharina II, ført av kaptein Musæus,
som således avsluttet den stolte æra som Johanne Fredrikke innledet 30
år tidligere (et par spredte tilfeller forekom i 1891/92). Fra 1869 eksporterte forresten Dahls bryggeri i Trondheim øl på flasker til Brasil, med
kaffe som returlast, og Frydenlunds bryggeri var enda tidligere ute.
Dampskipsruter, bankdrift og fritidsinteresser
I 1844-45 fikk Knudtzon en betydelig leveranse av sviller til bygging
av en ny statlig jernbane i Nord-Skottland. Trevirket ble innkjøpt fra
Trøndelag. Knudtzon var foregangsmannen også innen offentlig rutetrafikk på Nordmørsfjordene. Han kjøpte først den 80 fot lange hjuldamperen "Nordmør" fra England i 1857, men den forliste etter få år.
Den første propelldrevne dampbåten "Christiansund" kom så i 1865,
bygd på Akers Mek i jern, 107 fot lang. Begge fartøy ble også brukt
som agnbåter i sesongen,' og det hendte at dampbåten gikk en ekstratur utenom sesongen til Surnadalsøra, når lærlinger og andre skulle
hjem til påske. I 1883 kjøpte han sitt tredje dampskip fra Sverige, og ga
det sitt eget navn: "D/S Nicolay H. Knudtzon". Knudtzons d/s Christiansund, Johnsen/Parelius' d/s Mørejarlen og fra 1877 d/s Ganger Rolf
samarbeidet om ruteopplegget, bestyrt av N. R. Parelius.
I skattelisten for 1870 er Knudtzon oppført med 75.000 spd i inntekt
(det tredoble av kommunebudsjettet) og 650.000 spd i formue (tilsva21

rende det dobbelte av Sparebankens forvaltningskapital). For å kunne
regne dette om til vår tids kjøpekraft, går man først via den nye valutaen "kroner" som kom i 1877, og dette framkommer ved å multiplisere
spesidaler med fire. Deretter legges konsumprisindeksen til grunn. På
denne måten kan man si at ovennevnte beløp i vår tids kjøpekraft
(1998) tilsvarer 15 mill. kr i inntekt og 130 mill. kr i formue i 1870. I
1872 er formuen økt til 675.000 spd, og i 1890-åra oppgis Knudtzons
formue til 18 millioner datids-kroner. Norges Bank regner dette om til
973,4 millioner kroner i vår tids kjøpekraft, og mange har omtalt ham
som Norges rikeste mann. 16 Knudtzon er som nevnt av flere forfattere
blitt karakterisert som et handelsgeni, og vi skal huske at han startet
omtrent på bar bakke, med å overta et firma på konkursens rand. Han
ervervet store eiendommer i byen og distriktet, og opparbeidet en kontantformue av slike dimensjoner at hans firma hadde stor nok likviditet
til å møte de handelskriser som oppsto i hans levetid, også den "finansielle orkan" som rammet Kristiansund ved midten av 1880-årene.
Knudtzons posisjon i byens økonomiske og sosiale liv var så grunnfestet at han ble kalt "Kristiansunds-kongen", og byens bankvesen ble
behersket av ham. Han var med i direksjonen for Kristiansunds Sparebank i 50 år, herav 38 år som formann, "saagodtsom uden Betaling"
(Furu 1888) . Han var meget raus med å foreslå tildelinger til de forskjelligste allmennyttige formål. Han var med på å stifte Kristiansunds
Spareskillingsbank for "småkårsfolket", og der var han direksjonens
formann 1861-86. I 1887 ga han kr 15.000 for å redde Spareskillingsbanken fra konkurs. Han var dessuten flere år ordfører i representantskapet for Kristiansunds Kreditbank.
I 1847-49 var han sammen med naboen Johan P. Clauseni 7 direktør
både for Klubbselskapet" og Handelsstandsforeningen, der han var
medstifter i 1846. Den lokale Turistforeningen hadde sitt opphav i
Klubbselskapet, og Knudtzon var den første kristiansunder som var
medlem i Den Norske Turistforening, fra den ble stiftet 1868. Knudtzons boksamling fra helårsboligen i byen ble oppbevart på gamle Kristiansunds Museum som brant i 1940. Det omfattet 343 katalognumre,
hvert ofte på flere bind. De 113 bøkene eller seriene som er innkjøpt i
"storkonsulens" tid domineres av tysk litteratur (34 nummer), mens
engelske og franske bare til sammen har 7 enheter. Samlingen er påfallende sparsom på dansk litteratur. Norske utgivelser utgjør halvdelen
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av samlingen, men det er kun norsk faglitteratur, innen fagene økonomi, politikk, historie og jus, og kun en religiøs bok, og den er også
vitenskapelig — ikke følelsesorientert. Knudtzon hadde S tortingsforhandlingene komplett 1828-39, og komplette årganger av Morgenbladet. Den politiske litteraturen har sannsynligvis vært anskaffet av
N.H.Knudtzon II, som representerte Kristiansund og Molde på Stortinget i 1833,36 og 37. På tross av manglende personlig religiøst engasjement, ga NHK III storslåtte gaver til kirkene både i Kristiansund og
på Frei. I 1848 ga han 50 spesiedaler til nytt kirketårn i byen.
Klippfiskeksport i trekasser, med og uten blikkforing, i stedet for i
bunter og i strie, ga støtet til en stor regional emballasjeindustri, med
surnadalingen Ingebrigt A. Grimsmos "Rena Bruk" som den store
aktør fra 1896. At klippfiskeksportørene selv ansatte kasse-snekkere,
møtte i en årrekke sterk motstand fra de uavhengige snekkerfirmaene,
og ble i en periode dømt for å være ulovlig virksomhet. Tallet på snekkere i byen steg fra 1845 fra 23 til 44 på ti år. De selvstendige snekkerne greide imidlertid ikke å finansiere nødvendige innkjøp av den
store mengde trematerialer som måtte til for å møte den enorme etterspørselen etter emballasje.
22. mars 1858 kjøpte Knudtzon gården Venås i Tingvoll, for tømmerproduksjon. Prisen var 2000 spd. Produksjonsmålet var 1500 tylfter
plank totalt. Nils E. Husby (1822-1908) fra Todalen fikk ved kontrakt
24.3.1858 gården mot 15 års nedbetaling ved tømmerleveranser til
markedspris. Han skulle årlig levere minst 100 tylfter 3x9 toms plank
av 12 fots lengde. Allerede etter 11 år hadde han på denne måten betalt
Knudtzon for gården, og fikk 12.12. 1869 skjøtet. Oppgangssaga ble
ombygd til sirkelsag 1891. (Hyldbakk 1965, Yderstad bd. 12).
Ordfører og stortingsmann
Til Stortinget lot N. H. Knudtzon III seg stille til valg bare en gang, for
perioden 1862-63/64. Han ble medlem av tollkomiteen og var særlig
opptatt av å få avskaffet toll på salt. Plenumsinnleggene handlet helst
om havfiske. Han fortsatte som varamann (suppleant 1854, 1865-66 og
1877-79). Han var medlem av bystyret uavbrutt 1850-88. "Han ansåes
mer eller mindre som en slags "Vår Herre" som det var nødvendig å ha
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med," skriver Thorson (1962) om Bystyret — og mener at valgene av
ham ikke lot seg synderlig påvirke verken av gryende politisk mobilisering eller av det å ha Klubbselskapet som maktbase. "Skjønt det ikke
hersket tvil om hans (konservative) politiske standpunkt og syn, var
han så klok at han ikke selv blandet seg i dagsaktuelle detaljer som
kunne forkludre inntrykket av hans saklige og overlegne innstilling til
de større og mer avgjørende forhold. Han trakk heller i trådene og passet på at egnede folk fikk de rette nøkkelposisjoner," skriver Thorson
videre. Knudtzon lot seg velge til ordfører kun for året 1862. Som stortingsrepresentant tok han initiativet til at Stortinget i 1863 vedtok å
opprette en «lærde- og realskole» i Kristiansund, som kunne føre elever
fram til examen artium. Alle tre byer i Romsdals Amt fikk slike skoler
samtidig, selv om departementet bare hadde tenkt seg å ha videregående utdanning i Molde. Knudtzon fikk i Kristiansund Sparebanks
direksjon, der han var formann, tilslutning til å opprette et fond på 5000
spesiedaler for skolen. Han startet også en pengeinnsamling blant
byens borgere for tiltaket, og ga selv 2000 spd. av totalt innsamlet 8500
spd. Sparebanken, som han ledet, ga 5000 spd., andre til sammen 1500
spd. Da Stortingsvedtaket ble kjent pr. telegraf, samlet en større del av
byens borgere seg i Mølleropsalen, sammen med byens administrative
og politiske ledelse, for å feire seieren. Man utvekslet gratulasjonstelegrammer med Molde, "og blant de forsamlede uttalte seg de hjerteligste følelser for disse kommuner og at de som vi gjensidig må se sin
egen fremgang i den annens utvikling," rapporteres det i Aalesunds
Handels- og Sjøfartstidende. Skolen fikk fra høsten 1864 utnevnt rektor
(Job Kristian Dischington Elster Bødtker), overlærer (Ole Langfeldt
Boye), adjunkter (Henrik Greve, Bendix Edvard Reutz Bendixen og
Fortesque Gregg Larsen) og fire timelærere (Jens Skjoldborg, Lars
Guttormsen og Lars Svendsgaard, som alle hadde vært lærere på den
gamle borgerskolen, samt stadsingeniør Andreas Thaulow).
Skolelokalene ble også overtatt etter borgerskolen, og skolen og rektorboligen fikk rett til å hente vann i fengselets brønn. Det var seks
klasser og 68 elever, bare gutter. Jentene måtte ta privatisteksamen,
etter å ha gått på Lars Svendsgaards privatskole i rådstue-lokalet. Alle
skolehusene på Kirkelandet lå i området der byens Folkebibliotek nå
ligger. Første kull artianere i 1867 var på to studenter. N.H. Knudtzon
og hans seinere svigersønn, dr. Werring, ble oppnevnt som kommunens
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medlemmer i skolens forstanderskap. Knudtzon ga midler til opprettelsen av et skolebibliotek. I 1890 tok Knudtzon til orde for lokalisering
av en Fiskerihøgskole i Kristiansund og i 1892 ble han medlem av en
komite som ville opprette et permanent fiskerimuseum i Kristiansund —
det som i 1894 ble Kristiansunds Museum.
Både faren og dennes to brødre Søren og William hadde vært på
Stortinget før NHK III, jfr. slektstavlen. Søren ledet firmaet NHK &
Sønner som ble grunnlagt av den første NHK (1757-1842), og som for
øvrig var den som fikk satt navnet "Knudtzondalen" på gården der
Nordmøre Museum nå ligger. NHK I eide Dalen gård fra 1807 til sin
død, og brukte den som landsted. Sønnen Søren (1785-1857) holdt til
på Dalen store deler av året, særlig etter at foreldrene flyttet tilbake til
Trondheim i 1814. Broren William (1797-1848) var kjøpmann på Innlandet og huskes bl.a. 'for sin øyenvitneskildring av en 30 meter lang
sjøorm på Bremsnesfjorden i 1830-årene (Yderstad 1955). Man kan
lure på om blodsbånd var underordnet pengestømmen for "onkel William": i 1845 klaget han på sin nevø NHK III til amtmannen, fordi William på grunn av Nicolays toprissystem på husleie på Grip, ikke fikk
kjøpt fisk der. Han fikk ikke medhold, og klagde derfor året etter til
Indre-Departementet, som heller ikke foretok seg noe. Fem år seinere
ble William sin nevøs svigerfar! Hans bolighus på Innlandet (ved
Heinsa mekaniske verksted) ble revet på 1980-tallet.
I 1890 publiserte Knudtzon en utredning "angaaende Fiskeværs- og
Klipfiskforholde", der han beskriver hvorfor han i 1885 som væreier
opphevet værtvangen, fordi den ikke lenger hadde noen økonomisk
betydning for handelshuset. Allerede i 1840 åpnet Knudtzon for en ordning der fiskerne kunne få selge fangsten fritt. Fiskerne hadde teoretisk
sett hele tiden frihet til å kjøpe varer hvor de ville, men da mot å betale
høyere husleie i været. I tillegg fikk de vanligvis kreditt kun hos væreieren. Husleia var vanligvis beregnet for opphold i store felles sjøstuer;
24 skilling ved salg til væreieren, 120 skilling ved salg til andre. For
1845 oppgis prisene på Grip 1 ort pr. mann i husleie hvis all fisken leveres til Knudtzon, som leide halve været dette året, seks ort hvis de selger til andre. Sørvik (1948) skriver at boforholdene på Averøya var bra,
men at det var håpløst at årets markedspriser på fisk ikke ble kunngjort
før etter at fisket var slutt.
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Knudtzon var ingen stor taler, men gjorde desto større inntrykk ved
sin "ytre apparisjon og noble personlighet" (Caspari 1929). I 1874 lot
han seg innvelge i Kristiansunds jernbanekomit, selv om klippfisknæringen ikke ville ha særlig nytte av landverts kommunikasjon. I 1883
var Knudtzon selvskreven som styremedlem da partiet Høire fikk sin
lokalforening, selv om Ole Furu (1920) karakteriserer ham som "moderat liberal": "Han var begge Partiers Kandidat og fik begge Partiers
Stemme". Konservatismen viste seg kanskje i at han nok la inn telefon i
forretningsgården da tilbudet kom i 1883, men aldri snakket i den selv.
Mesen og "byens far": "Kristiansundskongen"
Allerede i 1864 ble han ridder av
St.Olavs orden, fra 1891 kommandør II, "for almennyttig Virksomhed", og ble ellers tildelt en rekke
æresbevisninger både fra fjerne land
og lokalt. Han ble slått til kommandør av den portugisiske Conceicao
de Vila Vicosa-orden og den spanske Isabella Catholica-orden og ti 1
ridder av den spanske Carlos His
orden. I hans ti siste leveår var det
Konsulens fire ordener, fra plassert en marmorbyste av ham i
Norge, Portugal og Spania. Sparebankens direksjonsværelse, og
Foto: Ranheimsæter.
han kunne selv betrakte denne nærEier: Thomas Paiva
mest daglig i sju år. Den gikk tapt i
bybrannen 1940. Kunstneren het
Jakob H. G. F. Fjelde (1859-96), norsk-amerikansk billedkunstner født i
Ålesund, som kanskje er mest kjent for Ole Bull-monumentet i Minneapolis.
NHK III hadde en fornem personlighet som satte standard for
omgangstonen både i forretnings- og selskapslivet i Kristiansund gjennom 60 år. Amtmann Ole Furu kaller ham "en grand seigneur av rang"
og Theodor Caspari taler om "denne Norges førstekonsul, mannen med
løveansiktet og den medfødte grandezza". Fredrik Wallem sammenlik-
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ner ham med en fjellstø kaptein i orkan: "samme rolige, rettlinjede
ansiktstrekk, samme lukkede, myndige munn, et par klare, kloke, noe
kjølige øyne". Aasmund Olavson Vinje omtaler ham i sine "Ferdaminni" som "ein fint-farande mann", og Thurn Christensen betoner det
meget gode forholdet mellom konsulen og handelshusets ansatte.
Den arbeider-agitatoriske romanen "Verdens Herre" av Kristofer
Kristofersen kom ut i 1888. Forfatteren var i 1883-84 redaktør for
Romsdalsposten, før han overtok Sunnmørsposten. Romanen skildrer
småbyen Kristiansund i samtiden, med vekt på skarp sosial lagdeling.
Knudtzon kalles for konsul Thomas Aas, og tillegges negative egenskaper som alderdommelig stivsinn, maktbegjær og ønske om å ødelegge for konkurrenter, særlig i sine eldre år. Denne samtidskarakteristikken stemmer på mange måter med det bilde av storkonsulen som
fremdeles er bevart i den folkelige tradisjon og som også tidvis framkommer i trykte kilder (for eksempel hos Peder Todal 1949), og står i
grell kontrast til det mer offisielle syn, som også denne artikkelen preges av. Knudtzon er forresten rollemodell også i Edvard Bræin og Per
Kvists ennå ikke oppførte lokalhistoriske syngespill "Hvite Seil". Verket er skrevet 1942-47. Her er han kamuflert som konsul Marcelius,
som i finalen lar kjærligheten få overstyre sosiale klasseskiller. Hos
Lars Iversen, i romanene "Dansen rundt gullfisken" (1961) og "Byen
ved Storhavet" (1977) heter han konsul William Wendel, men dette er
fri diktning uten særlig treffende karakteristikker. Konsulen forklares
faktisk som en fjerde generasjons degenerert sjørøver.
Da Håndverkerforeningen ble "rekonstruert" 1865, var Knudtzon
blant æresmedlemmene, sammen med byens politimester og rektor, og
han ga foreningen et betydelig beløp i gave. Han ble medlem i Arbeiderforeningen 1867 og beholdt medlemskapet livet ut, enda foreningen
etter hvert ble et radikalt politisk forum. Han var mesen for den "venstrevridde urostifteren" John Neergaard, den seinere lensmann og stortingsmann og gav rundhåndet byens organist og komponist Christian
Bræin en årlig pengegave til jul. I 1851 lånte han kommunen penger til
å kjøpe ei branntomt (500 av 2000 spd). I 1871 var han blant initiativtakerne til bygging av et offentlig sjøbadehus ved Sørholmen, sikkert
inspirert av liknende innretninger han hadde sett og brukt i ungdommen
i Eckernf5rde 19 i Danmark. Han betalte også en tredjedel av en innsamling til sjødampsprøyte til brannvesenet i 1866/67. Han hjalp samtidig
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kommunen med å finansiere lån til ny vannforsyning (1000 spd. som
gave i 1866) og lånte kommunen 500 av de 2000 spd. som skulle til for
å erverve grunn til bredere gater. I 1875 var han selvsagt blant de av
byens skipsredere som ga 800 spesiedaler til den nystiftete Skipperforeningens garantifond for enker og barn. I 1878 lot han i vestre bydel
oppføre "Det Knudtzonske Hus for Sømænds Enker", som med tomt
og inventar kostet 75 000 kr og til like hadde en driftskapital på 40.000
kr. Bystyret overtok den store, vakre bygningen med 16 værelser på
hver etasje og forsamlingssal på loftet 18. juli samme år. 2° I 1892 var
han formann for Fiskeri- og turistutstillingen i Kristiansund, som var
det store tiltaket ved byens 150-års-jubileum.

fil

dbredelre af alwrintlffig fiunbrhatier.
54be Zlargang.

M 3.

Cerbagen hen 21bc :Januar.

1888.

Fotografier
Det fins egentlig bare ett portrettfotografi av ham, tatt av fotograf
Claus Knudsen i Christiania. Visittkortversjonen fins i flere private
samlinger. (Knudsen var født i
Trondheim 1826, virket i Ålesund
1855 og reiste en del langs kysten
(bl.a. Stavanger og Tromsø) som
daguerreotypist, virket i Christiania
1860-96). Samme bildet fins i speilvendt både i Stortingsarkivet (antakelig feilkopiert av glassplaten,
gjengitt i Iversen 1999) og på en
tekopp som nå er i Elsa Knudtzons
eie (speilvendt på grunn av overføringsteknikken ?), mens en variant
fins hos Worm-Mtiller (med fire
medaljer, også gjengitt i Husbys
bankhistorie). Disse er til forveksling like, med samme hårfrisyre og
antrekk. De kan godt ha vært fotografert samtidig, i en serie, og kan28

Nicolay Heinrich Knudtzon
fotografert av Claus Knudsen
(1826-1896), antakelig på
bestilling fra Stortingsarkivet,
Christiania ca. 1862.
Eier: Ida Margrethe Knudtzon.

Slonjut

Striubt}on.

Tresnitt basert på Knudsens fotografi, forside på SkillingMagazin 3/1888, som utkom til konsulene fødselsdag.
Stortingsrepresentant og ordfører Ole Furu skrev biografien.
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Det eneste kjente fotografi av konsulen som
gammel mann. Hageselskap i Knudtzonhagen på oversida av Storgata 1894, da NHK
var 78 år. Sittende rundt bordet: Nicolay og
Caroline Knudtzon, fru dr. Borchgrevink,
foran bordet sitter frk. Emma Werring og
frk. Anna Werring. I døra står fru Marie
Hartmann (født Werring), og foran henne
Tekopp med Claus Knud- fru Ada Bødtker, engelsk lady gift med gymsens fotografi av NHK nastikklærer Fredrik Bødtker, og 'som har
innbrent. Maken kopp fått Ynglingeforeningens landsted i Byskomed Carolines portrett er gen oppkalt etter seg. Nr 3 bak fra venstre
utslitt av vask.
er frk. Hilda Werring, og videre ser vi stueEier: Elsa Sofie
pike Karen Bjerkestrand og frk. Gusta WerKnudtzon.
ring. Foran i gresset sitter fru Gina WerFoto: Stein M. Bach.
ring (født Heyerdahl) og fru Molla Walther
(født Hartmann). Bildet er utlånt fra Fylkeskonservatoren, og var trykt i Romsdalsposten 23.12.1939.

skje etter påtrykk fra Stortingsarkivet eller til bruk for maleri og lignende. På Anton L. J. Dorphs maleri (gjengitt i Kristiansunds Historie
bd. 3, s. 323, hos Wallem, hos Tvinnereim og i tabloidpublikasjonen
"Gamle Kristiansund" og i Husbys skolehistorie) har konsulen fortsatt
samme klær, men ikke så tunge øyelokk, mer lik Stortingsarkivets
maleri av faren. Iversen 1998 gjengir øverste del av en xylografi fra
Skilling-Magazin nr. 3/1888, med et litt mer ungdommelig utseende
(hele bildet, med tre medaljer, fins i Klubbselskapets historie), men
egentlig temmelig likt alle de andre. Det er påfallende at samme møbel
er gjengitt både på fotografi og xylografi. Dette tyder på en lite selvopptatt person, som sjelden stilte opp for "forevigelse". Maleriet, xylografiet og den tapte marmorbysten er sannsynligvis alle laget utenbys,
på grunnlag av foto. Det fins også et utendørsfoto av konsulen som
gammel mann med bowlerhatt, sittende utenfor sin hagestue i byen,
omgitt av elleve festpyntete damer. (Hagestua lå på oversida av Storgata, i den gamle Knudtzonhagen der Grand Hotells nybygg nå ligger).
I St.Olav-matrikkelen er det gjengitt et maleri (?) der han bærer tre
ordener, uten kunstnerens navn. Dette er dårligere utført og han er
framstilt med tykkere ansikt. Et fotografi som muligens er utgangspunkt for dette, er gjengitt i en av byens aviser 8.5. 1946. Samme bilde
som litografi, utført av Alfred Fosterud og trykt hos A. Aalrud, henger
signert av konsulen selv i Lossiusgården, sammen med hans signetring.
Teaterinteresse
I sine eldre år ble han vist den dypeste respekt og ærbødighet av byens
befolkning, og det var ikke uvanlig at arbeidsfolk tok av seg lua når
"Rik-Knutsen" gikk forbi på gata (Husby 1962). Konsulen støttet de
fleste allmennyttige formål, og tegnet abonnementer på konserter, teaterforestillinger og foredrag — ikke bare til seg selv, men kjøpte ofte opp
mange av de dyreste billettene for så å fordele disse til folk som ikke
selv hadde råd. Ole Bulls nystartete teater, "Den nationale scene" i Bergen, kom innom Kristiansund på turne i etableringsåret 1850 med en
bunke lystspill. Man valgte å spille i Kristiansund fordi stjerne-skuespiller Johannes Brun kjente Knudtzon som en "overhendig rik og snill
mann" og det var også konsulen som måtte trå til for å skaffe truppen
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innkvartering. Knudtzon hadde svart slik på teatrets henvendelse om å
besøke byen: "Bare kom ! Dere skal få både hus og mat og moro." Han
lånte også ut nødvendige rekvisitter fra sitt eget hjem, bl.a. en sofa og
en marmorbyste. Det ble 14 forestillinger. Det ble holdt fest for teaterfolkene på Knudtzons landsted, uten at vi med sikkerhet kan fastslå
hvor dette var. Han arrangerte også en båttur med sang, musikk og
kulørte lykter i den vakre sommernatta — og dette ble en fest for hele
byen. Det var ellers ikke uvanlig at Knudtzon åpnet sin store hage i
byen for festlige tilstelninger i tilknytning til arrangementer i fest- og
teaterlokalet . Mølleropsalen, som ble tatt i bruk i 1860 og lå på nabotomta, litt sør for dagens Grand Hotell.
Vi kan imidlertid merke oss at konsulen en tid ikke var videre
begeistret for Bjørnstjerne Bjørnson. Forfatteren hadde rundt 1858 vært
en hyppig gjest hos Knudtzon, som leder for teaterturn&r fra Bergen.
Sin takknemlighet for dette, skriver Ole Furu i sine erindringer, viste
Bjørnson ved å raljere over Knudtzon fordi han skrev sitt navn med z
og ikke s. Da dikteren i 1877 kom hit på foredragsturne og ønsket privat
innkvartering, sa konsulen tvert nei til å innlosjere ham. Mishaget gjaldt
altså ikke politikk, men personlig fornærmelse. Christian Johnsen reddet
byens ære ved å ta imot dikteren, selv om han var beryktet for sin anmassende brutalitet. Det ble åtte dager i festrus, etter at forsoning med Knudtzon var brakt i orden. "Knudtzon holdt en splendid fest for ham og alt var
bare herlighet og glæde," skriver Furu (1920).

Konjunkturer og vareutvalg
Tidsrommet 1860-80 er kalt "Kristiansunds gyldne periode", med en
ny voldsom økning i byens klippfiskhandel, den største eksport av sild
byen til da hadde opplevd og meget gode tider for byens handelsflåte.
Spania tok imot stadig mer fisk, ettersom jernbanen ble bygget innover
landet i 1860- og 70-årene og differensialtollen ble opphevet (1871). På
tross av et folketall på beskjedne 7575 sjeler (1875) var byen i flere år i
denne perioden Norges tredje største eksporthavn, etter Christiania og
Bergen. Fra 1870-80-årene klarte klippfisk fra Kristiansund å erobre en
solid markedsposisjon også i det sørlige og sentrale Spania, selv om
Nord-Spania og Catalonia med Barcelona var det største markedet.
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Klippfisken utgjorde 80% av eksportverdien fra byen. I mangel på
torsk begynte man også å eksportere klippfisk av sei. Etablering av eget
salgskontor i Bilbao medførte økning i eksportverdien fra kr 3,50 til kr
6,50 pr. 18 kg. Fra 1883 til 1886 falt imidlertid klippfiskprisene igjen
med 50% på grunn av masseinnførsel av fransk klippfisk av torsk til
Spania, og samtlige andre handelshus i Kristiansund, minst 41 i tallet,
gikk konkurs. Kun Knudtzon ble ikke alvorlig rammet av krisen. Han
garanterte personlig for folks innestående i Sparebanken. Krisen ble
ikke overvunnet før 1895. Toppåret i klippfiskeksporten var som nevnt
1894, med svimlende 64.550 tonn utført vare på landsbasis.
Knudtzon handlet med flere slags varer enn de fleste andre. 11.
februar 1876 fylte han ut et statistikkskjema for Indredepartementet; en
fortegnelse over priser på de varer han forhandlet. På lista over importvarer finner vi rug og bygg fra Østersjølandene, Danmark, Sverige og
Svartehavet til ca 4 spd. pr . tønne, russisk rugmel, ris, te, kaffe fra Java
og Brasil, sukker i topper, lyst og mørkt, sirup, tobakksblader, humle,
rosiner, cognac på flasker og fat og annet brennevin på fustasjer (tønner): fra Frankrike, Tyskland og Russlånd. Vin fra Frankrike, Spania,
Portugal og andre land. Kork. Salt fra Frankrike, England, Spania, Portugal og Italia, steinkull og koks. På Knudtzons liste over eksport finner
vi selvsagt klippfisk, men også sei, tørrfisk (råskjær og rundfisk), vårsild, storsild, feitsild, nysild, røkt sild, brisling og tørket laks. Tran
kunne han levere i alle kvaliteter; damprenset, blank, brunblank og
brun. Videre rogn, fiskeguano, tretjære og trelast i alle spesifikasjoner.
Han oppgir sine fraktpriser på import fra Malmö, Danmark, Riga,
Kbnigsberg, Danzig, Stettin, Newcastle, Firth of Leinth, Croisic,
Cadiz, Torrevieja, St. Ubes, Trapani, Havanna og Rio de Janeiro, og på
eksport også til Gbteborg, Stockholm, Stettin, Hamburg/Altona, Bilbao
og Barcelona. Mellom to havner i utlandet tilbyr han dette året bare
frakt mellom Havana og Bristo1. 2 ' Knudtzon solgte også andre varer,
som ikke stod på departementets standardskjema. I 1850 solgte han for
eksempel et tysk pæretre til Einar Grønnes i Stangvik, og dette bærer
visstnok fortsatt frukt som kalles "Grønnespære". I 1857 eksporterte
Knudtzon 10.000 murstein.
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Engvig-foto av "baksiden" av Knudtzoneiendommen, mot Storgata.
Merk brannstigen, som alltid sto slik, gasslyktene og Bolinder-urnene.
Hagen var oppmurt i terrasser. Fotoeier: Anne Kirstine Werring Lossius. Wilses foto 1919 fra samme vinkel viser bygningen betydelig mer
malingslitt.

Bildet under: Et særpreg ved
salen i Knudtzongården var den
rikt svungne barokkpregete
brannmuren (ovnsomrammingen) med vinlØvomvundne
frisøyler på sidene. Ovnen var
en Bærumsovn fra 1774. Foto:
Wilse 1919. Nordmøre Museums
bildesamling.

Til venstre: Kjøkkenet i Knudtzongården. Merk den
enorme oppmurte
komfyren med peishette på jernstøtter.
Det hellelagte gulvet
steg i terrasser etter
terrenget under. Tjenerværelsene lå i
etasjen over. Eldhus
med bakerovn og
innmuret kopperpanne, rullebod og snekkerverksted (!) lå i en annen fløy.
Foto: Anders Beer Wilse 1919.
Nordmøre Museums bildesamling.
Bildet under til høyre: viser hvor
trang Storgata var mellom Knudtzoneiendommen og Knudtzonhagen, fram til 1930-åra. Foto:
Anders Beer Wilse 1919. Nordmøre Museums bildesamling.

Caroline Knudtzon med to av sine søstre foran Knudtzoneiendommen,
tidlig på 1900-tallet. Til venstre kontorbygget. Bildet ble laget som
postkort til bruk i familien.
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Stor selskapelighet
Knudtzon arrangerte overdådige selskaper både i byen og på Frei. Datidens overklasse i Kristiansund, som populært gjerne kalles klippfiskadelen, var som følge av eksporthandelen godt internasjonalt orientert,
også innen stil, mote og musikk. Utdannelse foregikk ofte som læretid
i mottakerlandenes handelshus."
Festmenyen var i disse kretser av
europeisk overklassemønster med
champagne, sherry og madeira som
drikke (de to siste gjerne også som
krydder i selve middagsretten, leser vi i
Marina Boye Lossius' håndskrevne
kokebok fra 1897). Knudtzon holdt
selv 8-10 melkekyr, høns, gjess, ender
og kalkuner. Geitost og andre "bondevarer" ble kjøpt fra Kårvatn i Todalen.
Det var skåltaler ved festbordet, små
skuespill, musikkinnslag og man danDallen som ble brukt da set menuett og polonese. Knudtzon
Knudtzon fikk sendt geitost hadde et Pleyel-flygel, som passet godt
og smør fra Kårvatn i Toda- til dempet salongmusikk, og flere
«moderne» pianoer. Allmuen fikk være
len fins fortsatt på garden.
med på store dager, som for eksempel
Foto: Marit H. Mehlum.
storkonsulens fødselsdag 26. januar
(som falt sammen med starten på skreifisket), med mottakelse kl. 12 —
14.30, og middag for opptil 150 herrer fra kl 18 og til langt på natt i herskapshusets utall av værelser i andre etasje, dit man toget opp anført av
en hornsekstett etter aller først å ha gjort entre ovenfra: Atkomsten til
huset, som lå nord for det senere bygde Nordmøre Meieri, dagens
Storgt. 13, var fra landsida gjennom en staselig hvitmalt port og ned
brede trapper fra Storgata; første avsats var på høyde med skorsteinen
(Caspari). Trappearrangementet ble utvidet og forbedret i storkonsulens tid, og to 84 cm høye og 42 cm brede mal murner med dekor i pseudobarokk fra ca. 1850 flankerte inngangen. Urnene er laget av Jean
Bolinder (1813-99) i Stockholm (samme fabrikk som leverte løvene til
Lunden) og har "byggnr. 13". De står nå på Nordmøre Museum. På
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veggen hang en minnetavle fra 17.-maifeiringen 1828, som 100 år seinere fikk sin make i en hedersadresse til fru Caroline. Begge var gaver
fra byens borgere. Thorson beskriver 17.-mai-tavlene i Kristiansunds
Historie bd. 4:109f. (jfr. Thurn Christensen 1939:17) : Den ene var det
om-malte britiske konsulat-skilt, der våpenet var overmalt med teksten
"Den 17de Mai 1828", og der mottoene "Honni soit qui mal y pense"
og "Mon Dieu et mon Droit" ble beholdt. NHK II lot dessuten lage en
stor oval treplate med teksten "Den 17de may 1828. Mon Dieu et mon
Droit" utskåret i relieff, forgylt og med en bladkrans omkring. Denne
ovale tavlen må det være som ble kopiert i formen og avduket av byens
ordfører til ære for fru Caroline i 1928. (Foto hos Johnsen 1939). (NHK
II mistet sitt britiske konsulat etter å ha provosert Kong Karl Johan med
17. mai-feiringen).
Vel inne i huset passerte man under en gedigen triumfbue på fire
glatte søyler. Vegger og tak var holdt i hvitt og gull, og det var tykke
røde tepper. 23 Ved konsulens fødselsdager var for en stakket stund
standsforskjellen mellom byens øvrige borgere opphevet, selv om det
var forskjell på måten det ble festet på hos byens eldste patrisiere i "førstekamrene" og i de mer bortliggende gemakker. Man stod og satt i
gemyttlige klynger, snakket fisk og småfintet. Lystigheten kunne være
stor, men respekten for Knudtzon satt rotfestet. Etter prostens tale for
konsulen fulgte alltid den tradisjonelle tale for fiskeri, sjøfart og handel,
i en årrekke ved Robert Gilroy Dall. Latinskolelærer og dikter Jens
Skjoldborg kom til byen 1864 og holdt i en årrekke talen for husets
damer ved disse anledninger — "den var alltid smykket med en mengde
sirlige talemåter, som stakk sterkt av mot de foregående talenes jevne
prosaiske hyllest til seien, skreien og silden," skriver Theodor Caspari.
Han rapporterer også fra formiddagsmottakelsen i 1883: "alle uten
unntagelse drakk de med konsulen personlig". Knudtzons svigerfar, dr.
Werring, satte seg ofte til flygelet og spilte til dans, etter kaffen. N.
Knudtzons hus er det smukkeste i byen, skriver esteten og litteraten,
seinere amtmann, J.Chr. Collett (f. 1817) i 1843. Han skriver videre:
"Kristiansundenserne er meget tekkelige folk, gjes tfrie og temmelig
siviliserte. Flere endog langt bedre enn våre alminnelige kjøpmenn, for
eksempel Dahl", Knudtzonerne. Alt tyder på deres samhandel med Spanien, Esparteros Portrait", spanske fortrinlige viner, portvin, mandler
osv. Deres språk forekom meg å være temmelig dialektfritt, kun støtte
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det meg, bestandig å høre "Dem" for "De". Collett skildrer videre
Knudtzon som en "meget forekommende og tekkelig ung mann, og
hans hus høyst elegant og rikt utstyrt."
I det Knudtzonske hus fantes også et skap fra Orkdal, datert 1 261( !),
samlinger av skjell fra sydhavsøyene, et teppe av strutsefjær fra sydamerika, et malakitt-skrin som hadde tilhørt prinsesse Eugenie på
Stockholms slott, gobeliner og 200 år gamle møbler. Malerier av Peder
Anker, Hansteen, Barlag, Ekeberg og Hans Dahl. (Bræin i Rp 1930 +
Rp 1934).
Dagligstuene hadde møbler i sjøgrønn silkeplysj og massiv
mahogny, innlagt med ornamenter i gyldenbrun farge.
I Nordmøre Museums arkiv (nr 139; KM 619/46) fins i manuskript
en anonym hyllest-sang eller prolog til NHK, på 73-års-dagen
26.1.1889:
Heis flagget høit i top i dag i Christiansund
og juble rigtig du af hjærte og med mund !
Lad glæden strømme ud med stærke drag
thi dens første mand i dag har Gebursdag !
En mand der virket har til megen gavn
velsignet derfor være Consul Knudtzons Navn !
Vær hilset da du gjæve gamle mand
vi ingen bedre gave til dig tilsende kan
End ønske at du længe leve maa
og saasom før en Idrætsmand i spidsen gaa
Gud giver du med trofast viv ved side
maa endnu nyde mange dage blide.
For fattig mand du ofte har haft kjærlig tanke
for mange som omkring paa havet vanke
for Enker og for Faderløse smaa
du som en fader udi nøden staa
du tørret haver Taaren bort af deres kind
naar ofte hjælp fra dig til dem kom ind
du lindret haver nød i mange hjem
og hjulpet mange til at komme frem
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skjøndt kveldssol alt sig leiret har omkring din Isse
saa har vi dog det haab og tro tilvisse:
At Herren endnu dig forunder mange aar
Indtil du engang mæt af dage gaar
hen til det sted hvor Laurbærkrandsen er tilrede
for alt det gode du har gjort og gjør hernede.
Som vert 26 bar han ved store anledninger spansk gallauniform. To av
Knudtzons uniformer fantes i gamle Kristiansunds Museums bysamling på den Høyere skole i Langveien: Den nyeste hadde tosnutet hatt,
livkjole med epåletter av gull og dessuten fastsydde "gullkjeder" på
brystet fra hver knapp eller knapphull. Den hadde mørkeblå silkevest
og bukser med brede gullbånd. Den eldre uniformen er innført i registret nettopp som "konsuluniform". Kjolen av blått klede var foret med
svart silke og hadde åtte forgylte brystknapper og to likedan på ryggen.
På hver knapp stod initialene I.R. med krone over — antakelig står dette
for Isabel Regina, dronning av Spania 1843-68. Hals og armer var rikt
forsynt med gulltrådsøm. Gullborden på halskragen og håndleddene
var 8 cm bred. Buksene var også av blått klede med 4 cm brede gullrender på hver side. På et maleri fra 1850 vaier det spanske flagget i
flaggstanga. Ingen steder i byen fikk vel de selskapelige former et så
fornemt og storstilt preg som hos Knudtzon, der selskapeligheten også
etter hvert fikk en representativ funksjon. Knudtzon ivaretok ikke bare
sine egne representasjonsplikter, men i høy grad også byens, skriver
Egil Husby (1962).
Huset, Storgata 111, var med sin grunnflate på over 250 m 2 et av
byens største, bordkledd og hvitmalt og med blå-glasserte takstein. Det
ble bygd 1770 av hoffagent Peder Kaasbøl, og det var her at Jens Kaasbøl arrangerte byens første "operaforestillinger" allerede i 1805. Fem
av rommene var trukket med lerret- eller papirtapet, og det var ni kakkelovner i jern. Den tredje etasjen ble bygd på etter at Knudtzon overtok i 1820-årene. Det fantes et eget billiardværelse. Anlegget hadde i
Knudtzons tid altså tre fulle etasjer og kjeller, ved siden av tjenerfløy,
brygge, lysthus27 og fjøs. Alt brant i 1940. Sjøtrappa som NHK III fikk
bygd (sammen med kontorbygningen mot sjøen, med kontoristhybler
på loftet), er bevart under Storkaia, bygd 1917. 28 Ved brannen var bygningen kledd med stående panel og hadde valmtak. Begge langfasader
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var helt symmetriske med en enkel Louis XVI-portal midt på. Det var
vinduer bare på langveggene. Salen i første etasje hadde høye, rikt profilerte og utskårne gulvlister og tannsnittlist under taket. I hjørnene var
det kannelerte kvartsøyler på postamenter, slik vi også finner det i Lossiusgården (også bygd av Peder Kaasbøl) og på Sommero gård i Surnadal." Det som ellers særpreget salen i Knudtzongården, var den rikt
svungne barokkpregete brannmuren (ovnsomrammingen) med vinløvomvundne frisøyler på sidene. Ovnen var en Bærumsovn fra 1774.
Veggene i salen var trukket med importerte malte lerreter med fantasilandskaper, glade jaktselskaper, sjøstykker, storm og forlis m.m. Bygningen ble satt opp i de gyldne handelsår i siste fjerdepart av 1700årene, samtidig med Brodtkorbgården i Vågen og mange andre, som
brant under 2. verdenskrig. 30
Jacob Chr. Tokle (1783-1858) har laget ei liste 3 ' over blomster, busker og trær i "frue M. Knudtzons hage i Christiansund", og det er enten
NHK His første kone Maries hage i Storgata eller hennes mor Margrethe Greve Knudtzons (konsulens svigermor) hage på Innlandet som
beskrives. Her finner vi bl.a. seks ulike roser, to slags kaprifolium, snebær,
buskmure (potentilla), sumak, syrin, robinia, veddved, to slags hibiscus,
krossved, diervilla, bøk og rododendron, totalt 26 arter prydvekster.
Varebytte

Knudtzons kjøpmannstid var ennå preget av varebytte. Handelshusets
krambu i sjøbrygga førte sukker, tobakk, kaffe, mel, korn samt tauverk,
hamp, seilduk, angler og torskegarnstråd. Dette var hovedsakelig kredittsalg til folk fra husets egne fiskevær på Grip (halvparten leid fra
Thomas Moses året 1845) og rundt på Averøya, som han hadde kjøpt
opp 1853-70: 32 Sveggen (opptil 20 båtlag), Røeggen (med losji for 17
torskegarnsbåter, to av båtlagene holdt til i den store sjøstua "Gammelhurran" som nå står på Gamle Kvernes Bygdemuseum), Øksenvågen
(opptil 10 båtlag), Honningsøya ( I Knudtzonfamiliens eie fra 1827,
utbygd fra 1860 med stor brygge og flere losjihus, opptil 28 båtlag og
damptranbrenneri), Strømsholmen ( 7 sjøstuer), Årsbogen og Ekkilsøya. Da NHK III i I 870 kjøpte deler av Bremsnesgodset av A.F. Paasche, fikk han med i skjøtet at ingen skulle kunne drive handel eller
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fiskevær på den resterende del av eiendommen, men måtte levere fisken i
Røeggen. På denne måten kom mange sjøleiere inn i et værtvangforhold.
Knudtzon måtte også overta fiskevær fra andre firma som gikk konkurs, og der han hadde tilgodehavender. Han så imidlertid ingen lønnsomhet i å drive vær som Hallarøy, Spilvalen, Sula, Kya, Homlingsvær,
Moksvær og Kjærvågsundet videre.
Fiskerne kom til byen i sine åpne geitbåter, og la til ved kjøpmannens trapp for å hente sine nødvendige varer. Bare i gamle Kvernes herred var minst 1200 mennesker direkte sysselsatt med havfiske. Avregning og oppgjør skjedde etter skreifisket på våren — noen fikk da til
gode, andre økte sin gjeld. Sundt (1893) opplyser at "en stor Mængde
Fiskere" fikk forskudd, men det er uklart om han også sikter til kontante penger i denne forbindelse.
Selvsagt mente folk at prisene var for høye, da som nå. Bertel Meek
fortalte til Olaf Yderstad om fiskerlivet på 1880-tallet, og mente at
varene i Knudtzons butikk da var dårlige og dyre, slik at mange foretrakk å kjøpe andre steder. Likevel var det til Knudtzon han gikk for å
få penger til legebesøk. Han mintes kasserer Simers, som alltid prøvde
å få fiskerne til å godta dårlige vilkår, var lite lysten på å gi kreditt over
flere år og enkelte ganger ble så fæl i kjeften at Knudtzon selv måtte
"gå imellom" med en uttalelse om at "husk vi har tjent mange penger
på den mannen"!" - Fra denne butikken, som så omtrent likedan ut i
hele Knudtzons levetid, ble også solgt tobakk engros til byens forretninger, seilduk, proviant og tauverk til andres fartøyer, og bønder fikk
bytte kjøtt og smør som ble brukt til skipsproviant samt trelast, mot
korn.34
Knudtzon skriver selv i 1890 at det var eksportmarkedene han tjente
penger på, og slett ikke på fiskeriene. Fisk levert fra handelshusets egne
fiskevær utgjorde sjelden mer enn 30 000 vog (555 tonn) årlig — bare
noen få prosent av eksportkvantumet, og i uværssesonger kunne redskap for 15 000 kr gå tapt. Konsulen måtte selv erstatte det meste.
Til fiskeriutstillingen i Berlin 1880 sendte Knudtzon den storvokste
fiskeren Auden Pedersen Grønvik (d. 1883) fra Ekkilsøya som sin
representant. Han hadde med seg et fiskegarn til demonstrasjon. Han
fortalte ofte fra denne minnerike turen på kirkebakken ved Bremsnes,
da det på denne tida var høyst uvanlig at en alminnelig fisker uten
fnugg av språkkunnskaper kunne foreta en utenlandsreise. 35
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Øien (1979) forteller at det var Kristiansund Handels(stands) Forening, opprettet 1846 og dominert av væreierne, som bestemte betalingen som ble gitt til fiskerne. Historikerne har ulike syn på om væreiersystemet ga fiskerne dårligere betaling enn fri konkurranse kunne
ha gitt: Fugelsøy (1962) og Solhaug (1976) mener at væreiersystemet
var en ulempe for fiskerne, mens Arne Odd Johnsen mener at det ikke
var det. Øien skriver videre at fiskeprisene i årene 1866-86 ikke var
dårligere på Nordmøre enn i andre distrikter. Væreiersystemet ble innført for å sikre råstoff til klippfiskindustrien og for å forhindre at saltfisken gikk direkte til Bergen. Men allerede fra 1830-tallet kom mesteparten av klippfisk-råstoffet nordfra. "Heimefelta" ble viktigere igjen
seinere, når prisene i Lofoten ble høye som følge av dårligere fiske.
Øien skriver at pussig nok ble det i 1866-70 betalt bedre for Nordmørstorsk enn for Lofottorsk, på grunn av tidsfaktoren: kort transport, tidligere ferdig tørket, raskere ut på markedet. Meek oppgir vanlig pris pr.
skrei til fiskeren til 25 øre pr. stk. Romsdals Amtstidende (nr 38, 30.3.
1886) oppgir 21 øre pr. stk. på Grip; "Fiskerne syntes, at Prisen var
snau. (..), men mange har formue" 36. Til sammenlikning fikk eksportørene kr 3,50 for 18 kg ferdig klippfisk i Spania (i noen år det dobbelte).
Knudtzon selv viser i sin oppstilling fra 1890 at han betalte fiskerne
betydelig mer enn konkurrentene i Alesund gjorde. Johan Larsen (f.
1819) fortalte til Wilhelm Lund: "N.H. Knudtzon var nemlig snild mot
fiskerne og sagde aldrig nei naar fiskerne hans bad om varer, selv om de
var skyldige paa forhaand. Han var svært imøtekommende mot dem." .
"Handelsmagnaten tok like avmålt høflig hatten av for den fattigste
arbeider som for Hans Majestet Kongen," skriver Caspari. Ved Knudtzons død ble all gjeld hans fiskere hadde opparbeidet, strøket og leilendingsgods utenom fiskeværene ble solgt til oppsitterne til "meget rimelige priser" (Boe 1925).
Også handelshusets ansatte ble traktert med naturalier. Hver jul fikk
alle arbeidere store poser med kolonialvarer som kjøtt, flesk, sukker og
kaffe. Det var slike mengder at enkelte kunne ha av dette hele året, fortalte ei skipperenke født tidlig på 1870-tallet til Yderstad. Handelshuset
Knudtzon hadde for øvrig en beskjeden administrasjon, vanligvis bare
to-tre mann på kontoret, og aldri mer enn fem.
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Familielivet og arvtakerne

1

Knudtzon var gift to ganger,
først 11.7.1850 med sin 15 år
yngre kusine Marie Wilhelmine
født Knudtzon ( 9.9.1831-17.9.
1871), som han hadde 9 barn
med. Marie var datter av hans
farbror konsul William Leslie
Knudtzon og hustru Margrethe
Greve, og døde i barselseng."
24.10. 1872 giftet han seg igjen,
som 56-åring med den 33 år
yngre 23-årige Caroline (Lina)
Nathalie Werring (8.6.18498.4.1935). Dette ekteskapet var
barnløst. I sine siste år var konsulen ganske hjelpetrengende, og
måtte alltid ha støtte av sin unge
kone, noe som på folkemunne Marie Wilhelmine Knudtzon
(tilskyndet av Francis Bull) har (1831-1871), storkonsulens kusine
blitt til en myte om at hun var for og første hustru.
fin på det til å kunne ha andre til Fotoeier: Ida M. Knudtzon.
bords. Ingen av sønnene overlevde faren, og deler av forretningsporteføljen ble etter hans død videreført av svogerne Emil og Edvard Werring. Emil Sylvius Werring
hadde vært ansatt hos Knudtzon i 20 år, sist som disponent. Han ble
hollandsk og brasiliansk visekonsul, broren Edvard russisk visekonsul. 38 I Knudtzons testament, som er preget av bitterhet over ikke å ha
fått en sønn til å overta firmaet, var det bestemt at Emil Werring skulle
avvikle de inngåtte forretninger, noe som tok to år, og seinere ha rett til
å drive firmaet videre, men de eldre arkivene skulle senkes på Bremsnesfj orden. Kammerherre Kn udtzon kjøpte imidlertid ut retten til firmanavnet, og "Werring Hermanos" (brødrene Werring) ble det nye navnet, med 8 brygger og 100 ansatte.
Med ett unntak døde samtlige av konsulens barn tidlig, og bare to ble
gift: Catharina f. 1851 ble i 1873 gift med byens politimester Halvor
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Det forteller en hel del om
Knudtzons enestående posisjon i byens offentlige liv, at
kisten ved hans begravelse,
etter å ha blitt kjørt fra hjemmet til Lindahls plass, derfra
foran "det veldige liktog" ble
båret av formannskapets medlemmer til Piren (Kirkeallmenningen), før et dampskip tok
følget over til Likvoren og
Gomalandets gravsted. Merk
æresportalen med teksten
(1816-1895 NHK — Tak og farvel!) D/S Nordmøre ligger til
kai. Foto fra Kirkeallmenningen: Joh. K. Engvig. Eier:
Thomas Paiva

Bildet over til venstre: Anna Knudtzon som lita jente, ca. 1870. Fotoeier: Ida M. Knudtzon.
Bildet over til høyre: Anna Knudtzon f. 1860, datter av Marie og Nicolay
H. Knudtzon HI. Gift 1876 med sin onkel kammerherre Harald Chr. E
Knudtzon i gamle Frei kirke. Foto: Joh. K Engvig. Fotoeier: Ida M. Knudtzon.

Heyerdahl, men døde samme år. Bare datteren Anna Knudtzon (18601930), gift 1876 med sin 62-årige farbror kammerherre Harald Chr.
Fernando Knudtzon (1814-1905), justitiarius i Kristiansands stiftsoverrett og eier av Ulleberg gods ved Larvik, har etterkommere (på
Østlandet) ved deres 6 barn, født 1879-1886, da foreldrene var henholdsvis 19-26 og 65-72 år gamle. De to brødre Nicolay og Harald er
beskrevet av Collett i 1843: "Nicolay Knudtzon likner meget på broren,
men er meget smukkere, mørk av farve, sort hår. Han har samme vesen
som Harald, kold, tilbakeholden, flegmatisk, hvortil kommer noe kjøpmannsaktig og litt utenlandsk. Han lot, jeg kan si aldri, noe muntert
lune eller innfall få overhånd hos seg, satt alltid alvorlig."
NHK IIIs grav, Gomalandets gravsted. Foto: Odd Williamsen.
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Caroline Knudtzon
var datter av Nordmøres musikkglade distriktslege (fra 1846) Martin
Tuxen Werring4° som i 1880-åra komponerte en del dansemusikk og
gjerne kalte stykkene opp etter døtre og svigerdøtre 4' og gjerne spilte
når han var på sykebesøk, og hustru (Anne Kirstine) Elisabeth Møller
fra Mandal (1818-1905), som hadde 17 barn sammen. Familien bodde i
Hauggata 12. 42 Faren var for øvrig bystyremedlem i 36 år og har skrevet
en rekke medisinske artikler. 43 I 1870-årene stilte Caroline seg i spissen
for sjømannsmisjonens kvinneforening som etter hvert fikk hele ti
«avleggere». Hun var æresmedlem i Sanitetsforeningen. Hun ble det
lokale kulturlivets store mesen og hun skjenket også i 1899 byen tomt
til nytt sykehus. I 1896 ga hun kr 10.000,- til Håndverkerforeningens
fond for eldre, trengende medlemmer. I 1908 var hun med på å finansiere museumsbestyrer Wilhelm Lunds fotodokumentasjon av Kristiansund. Kristiansund kunstforening, som NHK var blant stifterne av i
1883, fikk i 1909 overta Knudtzoneiendommens fjøs, og det ble flyttet
omtrent dit foreningen i dag holder til, og innredet til galleri. Hun fortsatte etter konsulens død i en lang rekke år husets selskapelige og
representative tradisjoner og utfoldet samtidig en omfattende humanitær virksomhet og skjenket byen store legater til veldedige formål. Ball
og soir&r ble holdt for russiske, tyske og andre lands offisielle representanter på besøk i byen, likeledes for offiserer fra de mange utenlandske flåteavdelinger som i årenes løp besøkte stedet. Ved byens 150-årsjubileum i 1892 var det særlig stor selskapelighet.
Ved kong Oscar Us besøk 24. juli 1896 gikk den siste av de legendariske fester i Knudtzonhagen på oversida av Storgata av stabelen. Det
ble riktignok bare servert kaffe, og Kristiansunds Mannsangforening
sang, dirigert av Christian Bræin. " I dag er hagen rasert," skriver Johnsen i 1939 — "ofret for å gjøre Storgaten bredere og bedre trafikabel for
den stadig økende trafikk". Thurn Christensen (1960) hevdet at denne
hagen var byens eldste, anlagt som "urtehave" av den velutdannete
legen Peter Grauer som kom hit fra Berlin 1660, og som var den første
som bygde hus på den seinere Kaasbøl-Knudtzoneiendommen.
Fra Carolines hånd "fløt det rike gaver til byens forskjellige institusjoner, og ved alle høve der det ble appellert til byens borgerånd, gikk
hun i spissen og tegnet seg for store beløp," skriver Einar Thurn Chris46

Knudtzon,
Caroline
født Werring, som ung
jente. Fotoeier: Ida M.
Knudtzon

Caroline Knudtzon.
Caroline Knudtzon,
foto: 0 & O.M. Throness Foto: Ole 0. RanheimsæChristiansund, som drev ter, Christiansund, som
atelier 1873-1880-åre- drev atelier 1880-1916.
ne. Fotoeier: Ida M. Fotoeier: Anne Kirstine.
Werring Lossius.
Knudtzon

De sju søstre Werring sammen med sin mor i dr. Martin Tuxen Werrings

begravelse 1894. Caroline (45 år) bak til venstre. Fotoeier: Elsa Dahl.
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Søstrene Caroline, Anna og Hilda Werring spaserer forn d41V
- errNgs
hus i Hangegaten 12 (med parafinlykten), ca . 1895.
Foto fra Hoem: Kristiansund og Nordmøre i gamle dager, 1977, s. 69.
<

Bildet over til venstre: Caroline W.
1919. Portrettet til venstre for CaroKnudtzon og hennes mor (Anne Kirline forestiller Søren Christian
stine) Elisabeth Werring (født Møl- Knudtzon (1785-1857).
ler, 1818-1905) i Knudtzongården Bildet over til høyre: Søstrene Caro1903. Caroline er 54 år, moren er 85 line, Hilda og Gusta Werring på
år. Foto: Engvig. Eier: Anne Kirstine Christiania-tur. Foto: Hoffotograf
W. Lossius. Knudtzon-anegalleriet Ludwik Szacinski, etter 1888.
synes bedre på et Wilse-bilde fra Fotoeier: Elsa Dahl.
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tensen. Eksempler er Festivitetsbygningen, Omstreifermisjonen og Redningsselskapet. I 1911 gav hun Ynglingeforeningen tomt til foreningslokale, gymnastikksal og lekeplass,
faktisk et helt kvartal, utskilt av
Knudtzoneiendommen (Romsdals
Amtstidende 8.11.1911). Både Caroline (1914) og søsteren Hilda fikk
Kongens fortjenstmedalje i gull for
utvist borgersinn. Hilda huskes fortsatt av eldre folk på Frei som gavmild mot de trengende, og hun ga
bl.a. bort mye barneklær. Caroline ga
i årene 1910-15 kr.150.000 til et legat
for verdig trengende, til minne om
sine foreldre. Under første verdensCaroline Nathalie Knudtzon, krig stilte hun vederlagsfritt sine
født Werring (1849-1935), lagerhus til disposisjon for Proviantestorkonsulens andre hustru, ringsdepartementet. Den respektfulle
bærer her sin kongelige for- bukking og neiing konsulen hadde
tjenstmedalje i gull, som hun blitt møtt med, ble i nesten like stor
fikk i 1914 for "utvist borger- grad Caroline og hennes søstre til del,
sinn". Foto: J.O. Engvig. Eier: når de spaserte i byens gater. "Det sto
nimbus og dyp respekt av disse grand
Anne Kirstine W Lossius.
old ladies. Luene fløy av guttene
etterfulgt av dype bukk — og jentene neiet så dypt at de nesten satt med
finalen på Svinryggen (gatenavn), når de møtte de spaserende høyheter.
Så fikk de til belønning en vennlig klapp på hodet og noen hyggelige
ord. Da følte en det som var det Vårherre selv som hadde salvet en. Det
grenset ikke så lite til avgudsdyrkelse dette. Men respekten var større
for eldre mennesker den tiden, og så var det det at vi unger hadde våre
baktanker med våre dype hilsener, for hver sommer holdtes det garden
party for ungene i gaten, i Knudtzonhagen. Og i lysthuset der vanket
det mye godt — så det gjalt å ha vist sin dype respekt skulle en få bli med
i laget," skriver "Purjo" (1960). Arnulf Johnsen (1939) kaller Caroline
"en byens strålende mor, med omsorg for alle som trengte hjelp og
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støtte". Han etterlyser forresten en byste av henne, "byens største borgerinne", gjerne foran Kinohallen. Forslaget er vel like aktuelt nå, 60 år
seinere. Det skulle vel være tilstrekkelig vitnesbyrd om en usedvanlig
gavmild person, at biskopen i Nidaros lot framføre sin inderlige deltakelse i sorgen ved hennes begravelse.
Dagens Caroline Knudtzons plass i Kristiansund, ei gressplen mellom Caroline kinosenter, Folkebiblioteket og Grand Hotell, er et resultat av et makeskifte mellom kommunen og hennes arvinger i 1971, der
Grand Hotell fikk bygge et "sengetårn" i Knudtzonhagen (ferdig 1977)
mot at en ny "hage" ble anlagt på andre siden av hotellet. Kinohallen
fikk sitt nye navn "Caroline" etter en navnekonkurranse i forbindelse
med ombyggingen til den første store midt-norske oljekonferansen
"Petro" 1983, og et stort portrett av Caroline Knudtzon vil bli hengt
opp der med det første. Tradisjonen med å yte veldedig innsats gikk for
øvrig i arv, og Nicolai og Maries datter Anna fikk også Kongens fortjenstmedalje i gull for sine gode gjerninger i sitt nærmiljø ved Ulleberg i Larvik-trakten. Her finnes for øvrig et stort familiegravsted ved
Tanum kirke.
Knudtzongården (1770-1820 Kaasbølgården) ble solgt til Skipperforeningen etter Carolines død 1935, og ble overtatt 20.12.1939, med
henblikk på innredning av et sjøfartsmuseum i kontorfløya, der det fortsatt var oppbevart en del eldre protokoller og arkiver. Jan Sedsbøe forteller at han og hans bestefar tilfeldigvis fikk se at arbeidsfolk holdt på
å kaste disse protokollene på sjøen, for å rydde i huset. Bestefaren fisket dem opp med håv, og leverte dem ferdig tørket til havnefogd Aas,
som var museumsbestyrer Yderstads svoger. De brant opp sammen
med resten av Kristiansund Museums bysamling" på "Middelskolen" i
1940. Brygga ble i 1936 solgt til A/S E.A. Smiths jernlager, og delvis
ominnredet til utleiekontorer. Jan Sedsbøe kan huske at det hang navnebrett fra seilskuter inne i brygga ennå etter Carolines død, og innredning fra krambua stod også fortsatt der. Det var kraftige ørebolter i en
vegg, og disse ble sannsynligvis brukt til å tjore kveg.
Bolighusets inventar ble dels solgt og noe gikk i arv. Kr. 334.000,
var testamentert til gode formål. NHKs datterdatter (og samtidig niese)

Marie Knudtzon hentet et lastebillass med "kostbarheter" som seinere
ble solgt i Oslo, for sammen med pengene for salget av Ulleberg gods å
finansiere Lunden katolske kloster. 45 Deler av møblement og gjenstander unngikk på denne måten å bli ødelagt under bybrannen i 1940, og
enkeltobjekter kan fortsatt være til salgs ved antikvitetsauksjoner. Det
fins følgelig også andre samlinger etter Knudtzon enn på landstedet
Birkelunden, særlig i Werringfamiliens ulike grener (både lokalt og i
Oslo og Bergen) og disse øvrige burde også ha vært registrert. Enkelte
bygningselementer fra Knudtzons bygård ble reddet fra brann og oppbevares i Nordmøre Museums magasiner, sammen med noen få gjenstander. Flaggstanga står hos Jørn Aasprong i Kvalvågdalen på Frei. Et
pengeskap som ble brukt av Frei Sparebank står på Indre Flatset.

"BIRKELUND" PÅ FREI
Så lenge det ikke finnes noe minnesmerke over denne kanskje mest sentrale personlighet i byens historie, utover gravstein (som ble bekranset
av ordføreren på Kulturminnedagen 1996) og gatenavn, og hans
bygård brant i 1940, er det kun på Frei at det finnes et ordentlig monuKnudtzons landsted Birketun‘ den pa Fi er,
ca. 1900. Maleri av Christian Hveding (?).
Eier: Ida M. Knudtzon.

-
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ment — i kraft av hans eget sommersted. Det bør bli en regional fellesoppgave å ta vare på dette.
Nicolay H. Knudtzon og Caroline f. Werring giftet seg i den gamle
Frei kirke46 24.10.1872. Hans datter Anna giftet seg 1876 samme sted
med kammerherre Harald Chr. F. Knudtzon. I 1881 ga konsulen et
orgelpositiv til Frei kirke, til minne om sin avdøde sønn Harald. Dette
var det første kirkeorgelet i menigheten, og ble flyttet over i nykirka,
men lite brukt» Knudtzon leide fra 1860-årene sommerhus på Øvre
Frei før han bygde sitt eget anlegg, kanskje inspirert av sin bestefar N.
H. Knudtzon I (1757-1842, portrett i Kristiansunds Historie bd. 3, s.
661), som 1787-1805 var kompanjong med William Leslie, og i lange
perioder kunne bruke Bremsnesgodset som sitt eget. Som poenger i
spekulasjonen over hvorfor Knudtzon valgte akkurat Frei som sommersted, på tross av primitive kommunikasjoner, kan vel anføres både
storslått naturskjønnhet og bekvemmeligheten i å ikke ha sin "egen"
fiskerbefolkning for tett innpå; Knudtzons mange fiskevær var som tidligere nevnt på Averøya.
Nicolay H. Knudtzon III anla altså i 1874, to år etter at han var gift
for andre gang, en herskapelig sommerresidens på 12 mål jord utskilt
fra garden Øvre Frei, like ved Frei kirke og senere skolested." Ønsket
om eget landsted kom som nevnt kanskje etter mønster fra Leslies herregård på Bremsnes, som ble brukt som sommersted allerede av William Gordon 1738 og fogd Peter L.M. Bulls anlegg på Ytre Flatset
(1804-34), som også ble brukt av svigerforeldrene hans; sorenskriver
Jacob Madsen Lindeman (musikerdynasiets stamfar) som pensjonistbolig (1806-23). En kjøpmann Kaasbøl fra Kristiansund, sannsynligvis
Jens J. Kaasbøl (1798-1834) bodde ofte hos Jacob Chr. Tokle på Austigard i Ytre Stangvik (nå Surnadal) og involverte seg i hagedyrking der.'
Arkitekt og byggmester for Knudtzons landsted er ukjent. Eiendommen kalles offisielt "Birkelund", til daglig Lunden (dativ Lunna), og
har gardsnummer 16, bruksnr. 2. Hovedbygget er en slottsminiatyr i
sveitserstil med utmurt bindingsverk og sjeldent solid tømmerkonstruksjon, og det er mange andre mindre spesialbygninger. Mye av den
storstilte selskapelighet som vanligvis foregikk i hovedbygningen i
Kristiansund, ble fra nå av om sommeren henlagt til B i rkelund. Gjestene kunne være med konsulens "kontorskyss" fra byen eller kom med
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Utkikkstårnet i Lunden, bygd 1874. Foran står Caroline (med hatt) og
Hilda, og på trappa Gusta Werring. Merk gnomen i venstre hjørne
nederst, revefiguren foran Caroline og "rådyrfamilen" inne i blomsterbedet. Eier: Anne Kirstine W Lossius.
Bildet som er innfeldt: Vegsystemet foran Birkelunden, der den nye fylkesvegen går i dag. Foto: Fylkeskonservatoren.
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Lunden etter 1895. Caroline til venstre. Knudtzons svigermor Elisabeth
Werring har svart hatt og cape. Mannen må være Edvard Werring.
Merk det utstoppete (?) rådyret som ligger foran bordet. Foto: Fylkeskonservatoren

Utsikt fra Lunden utover Frei"jorden, omkranset av Bolinder-løvene.
Fra venstre: Hilda, Caroline og Gusta Werring. Eier: Anne Kirstine W
Lossius.
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dampskipet "Christiansund", som gikk på rute til Batnfjordsøra. Mellom de fornemme gjestene var de svensk-norske kongene Oscar II og
Gustav V (som kronprins). Blant mer ordinære gjester var skippere fra
Nordland, som var i Kristiansund for å selge saltfisk. Det var alltid
gjester om søndagene. Peder Todal (1949) forteller at det å være gjest
på Knudtzons landsted for mange, mer praktisk anlagte folk, kunne
være en prøvelse: "A herregud, ta blir ein lang dag", skal en stivpyntet
fisktørker ha stønnet da han trodde konsulen var utenfor hørevidde.
Sammen med kolleger og kjøpsvenner satt han i lysthuset i hagen og
røykte sigar etter middag, mens man ventet på kaffen. - Fisker, småbruker og skredder Elias Knutsen Sørvik (1831-1894) kom fra Åkrå på
Bremsnes (Averøya) og bosatte seg på Stykket på Flatsetøya i 1867.
Han var viden kjent som flink felespiller og spilte i hundrevis av bryllup. Han ble ofte tilkalt for å spille for Knudtzons gjester, og hadde bare
en kort rotur over sundet. Han var også fast musiker på Knudtzons ball
i byen. Eldstesønnen Jakob E. Sørvik (1860-1954) var også en anerkjent spillemann. Ved Anna Knudtzons bryllup i 1876 var hagen i Lunden opplyst av kulørte lykter. Blomsterprakten var enestående og en
egen gartner var der hele sommeren. Vinranker ble dyrket i drivhus
med fyringsanlegg. Det var kjeglebane, balansestang og husker og flere
dyrefigurer, bl.a. en utstoppet hjort med eget "hus" ved "øverporten",
der kjøreatkomsten er. Eiendommen var/er inngjerdet med hvitt stakitt
og plankegjerde.
Enkelte ganger inviterte Knudtzon "hele sin arbeidsstokk" — og med
dette forstås vel de fast ansatte, ikke bergarbeiderne — på landtur. De
ble godt bevertet i Lunden, der ei stor øltønne ble plassert i hagen, og
det var selvbetjening. Konsulen passet på at folk ikke ble beruset, i
motsetning til Christian Johnsen, som gjerne skjenket brennevin i sine
arbeiderselskaper, ble det fortalt til Yderstad. Mannfolka kunne bade i
en stor dam i hagen. 5°
Den årlige flyttinga "på landet" for sommersesongen foregikk med
handelshusets egen dampbåt. Før Frei fikk dampskipskai på Endreset i
1881, ble byfolket og pargaset ført i land med lokale småbåter til en
solid steinvår som Knudtzon fikk anlagt der Freikaia nå er. Bygdefolk
som stod til tjeneste fikk "drikkepenger". Gjester ble tatt imot på
samme måte søndags-formiddagene. Knudtzon selv lot seg daglig kjøre
i ei trille5 ' trukket av en eller to hester over "Kongsveien" til Bolga, der
55

han ble rodd til
byen av et fast
mannskap på fire
mann; en mann på
hver åre. Avgang
var vanligvis kl.
0730. Den hvite
båten med røde
fløyelsputer ble kalt
"Knudtzon-giggen"
og konsulen satt
selv i bakskotten og
holdt i roret. Den
faste båtføreren het
Peder Strand. I
uvær ble andre
Sjeldent foto fra tunet i Lunden. Unionsflagget båter brukt, som
er heist. Merk «hestetrilla», full av barn. Ukjent "Beta" eller
"Forra". Retur fra
fotograf Eier: Thomas Paiva.
byen var kl 1300.
Gardbruker Nils Frey (1808- 1891) på Øvre Frei var i mange år fast
skysskar og uttalte med stolthet i et avisintervju: "Nu tror jeg at alle
nasjoners folk har vært på Birkelund, og det er jeg som har skysset dem
alle !". Sønnesønnen Martin Frey (f. 1874) overtok etter hvert som fast
kjørekar over øya. Konsulen likte godt å prate og skøye med den ungdommelige skysskaren. Knudtzons trille ble seinere solgt til jordmor
Borgny Lillevold og står nå på gården Borgland på Leira på Tustna. Det
fortelles at konsulen gjerne tok med passasjerer til byen, særlig på båtturen, og gjerne pratet om folks daglige sysler. Knudtzon fikk utbedret
vegen opp fra Freikaia til Lunden, der det før bare var en bratt bakke og
uframkommelig med hest om vinteren. Knudtzons prosjekter med vei,
kai, hage og hus ga arbeid til mange, og han trakterte arbeidsfolket med
kjøttkaker til middag. Dette var ikke vanlig mat på Frei for drøyt hundre år siden, og kjøttkaker omtales fortsatt i strøket som "Knudtzons
middag". Tjenestejenter var både med fra byen og lokalt rekruttert, og
var antrukket i blått og hvitt, til helg og selskap i svart og hvitt.
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Knudtzon døde 1895, men enken Caroline brukte stedet fram ti 1
1920, sammen med søstrene Augusta Amalie (1846-1922, musikklærer
i byen), Hilda (f. 1859-1939) og Anna (1854-1929), som også bodde
sammen i byen. 52 De tre oppholdt seg også tidvis sammen på Holmenkollen Sanatorium i Oslo, og arrangerte familiemiddager der. Søsteren
«Gusta» har nok medvirket til at de gamle taffelklaverene med liggende strenger ble byttet ut med et "moderne" Brødrene Hals-piano,
som fortsatt står i huset, da disse instrumentene kom på mote ved
århundreskiftet, men også «Lina» (som Caroline kalte seg selv) selv
var en dyktig pianist. Knudtzons gedigne taffelklaver står nå på nabogarden Hasselbakken, og er av fabrikat Heinrich Schubert i Hamburg.
Det har sju oktaver, to pedaler av tre, fire bein med hjul og rikt utskåret
lokk — riktig en praktmodell !

Schubert - taffelklaveret på Hasserbakken. Foto: Odd Williamsen.
Etter at konsulen døde og selskapeligheten avtok, var det ikke lenger
behov for å holde egen melkeku på Lunden. I stedet ble melk båret fra
Indre Flatset, og Kristian Messel Williamsen (1909-93) har fortalt at
han som liten gutt med melkespann ble traktert med kaker og saft av
søstrene Werring, når han kom med leveransen. Caroline fortsatte med
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selskapelighetene etter sin manns død, både i byen og på landet, om
enn i noe mer beskjeden målestokk. Hesteskyssen med trille ble fortsatt
brukt når herskapet skulle besøke venner fra byen, som etter hvert skaffet seg landsteder i omegnen.
Werringfamilen besøkte Knudtzonlunden ofte, også etter at Caroline
var blitt enke. Carolines yngste bror, konsul og klippfiskeksportør
Edvard Werring (1857-1949, som sammen med broren Emil videreførte Knudtzons forretninger og mes&ivirksomhet) og kona Gina Mathea, født Heyerdahl (1872-1948), leide i en årrekke sommerhus på
Indre Flatset, og fikk flyttet over dit et mindre taffelklaver etter at det
var gått av moten og ikke lenger holdt mål for søster Gusta. Instrumentet er nå på Nordmøre Museum, men er dessverre ikke lenger mulig å
spille på. Edvard Werrings sønn Waldemar (f. 1905) var blant dem som
innførte fotballsporten på Frei, ca. 1918.
Eiendommen ble 1936 via megler solgt til jordskiftedommer Lars
Grimstad for 15 000 kr. Familien flyttet inn 1938 og fikk etter hvert 7
barn. Jordmor Karoline Aresvik bodde midt på 1940-tallet også hos
Grimstad i Lunden. Enkefru Jenny Holtleite Grimstad, født i Stordal
1910, bor der fortsatt. I 1952 hadde Nordmøre Sangerforbund stevne på
Frei, med friluftskonsert i Knudtzonlunden. Grimstad ønsket at Frei
kommune skulle overta eiendommen til museums- og kulturformål,
men kommunen prioriterte vegomlegging og boligfelt og trodde vel
mest på riving. Forslag om bruk av eiendommen som aldershjem ble
også lansert. Antakelig var ikke tiden moden for formidling av kontinental urban klippfiskadels-kultur i den daværende jordbrukskommunen Frei. Det unike er at selv om en del hus og detaljer er borte, så har
hovedbygningen fortsatt mange gjenstander fra klippfiskadelens tid.
Dette er spesielt interessant, ettersom det meste av samme type i Kristiansund brant opp under bombingen i 1940. Mange bygningsmessige
detaljer er fortsatt intakt i hovedbygningen, bl.a. gulv, tapet, fem vinduer med gardinbrett, vindushasper og laserte felter under vinduene (eik
i ett stykke), brystpanel, dører, vegger og tak (dekorert med fire rosetter
og stjerne i senter) i peisestua, gulv og brystpanel i soverommene, innredningen i hagestua og tårnet med bred spiraltrapp i tre etasjer. Det
opprinnelige taket i den nye dagligstua (med husmorvindu) er bevart
under nye plater. Den praktfulle hagen er dessverre borte, men to staselige jern-løver, levert av J. & C.G. Bolinder i Stockholm, kneiser fort58

satt på hver side av trappa som går opp gjennom hagen fra den gamle
atkomstveien. Inventaret som sto lagret i uthusene etter at Knudtzonfamilen forlot stedet, herunder et gedigent porselensservise med Knudtzons monogram og en del møbler, ble ødelagt.
Det ble fabrikkert mange myter og underlige forestillinger om det
tomme "spøkelseshuset" som stod ubrukt 1920-38, men fortellingene
tok faktisk til allerede før anlegget stod ferdig. Hilda Werring (som
vanligvis ble kalt "Hildabarnet", også offentlig, og forøvrig var sin rike
søsters regnskapsfører) foretrakk å bo på Øvre Frei også etter at Lunden var bygd, fordi hun var redd "tuftkallan". Andre har ment at tuftkaller var av det gode, og at det var fordi Knudtzon stod på god fot med
dem, at det gikk så bra for ham. En bygningsarbeider som kom til Lunden en mørk morgen i anleggstida, så at huset var opplyst og hørte at
arbeidet var i full gang. Han trodde han hadde forsovet seg, men da han
kom inntil huset var alt mørkt og stilt — han var førstemann. De underjordiske ville kanskje hjelpe til ?
Særlig populært har det vært å tro på historiene om fangekjellere,
som nok har oppstått i skjæringspunktet mellom slavetransport-historiene og at matkjelleren har gitter for vinduene. Undertegnede har selv
som barn blitt forespeilet å se "belsenfanger" rundt hushjørnene. Dette
er selvsagt like tøvete som tilsvarende historier om "mellomlagring" av
slaver fra Afrika på vei til Amerika i Lesliebrygga på Innlandet (som
var i Knudtzons eie) — der "man fortsatt kan se boltfestene for fotlenker", som det heter i en turistbrosjyre og tilsvarende påstander om
"underlige jernringer" under hovedbygningen. I samme gate kan man
også høre historier om Knudtzons gullmakeri ved hjelp av alkymister,
altså ad okkult kjemisk vei. "Hos den almindelige befolkning i landsdelen vakte denne hans fremgang de mest fantastiske forestillinger om
arten av hans virksomhet," skriver Olaus Schmidt lakonisk. På den
motsatte side må nevnes de hårdnakkede påstandene om at NHK skal
ha lånt den norske stat betydelige midler — ja, endog "reddet landet fra
økonomisk ruin", som Romsdalsposten skrev så seint som i 1975. Noe
pengelån til staten er ikke dokumentert i virkeligheten, selv om dette i
gamle dager ikke var uvanlig, men han var jo selvsagt en betydelig
skatteyter. Det er i det hele tatt mye "folklorist-mat" å hente i videre
studier av Knudtzons ettermæle. Fortsatt lever de reneste vampyrmyter
innbefattet betonglokk" på graven, der gudfryktige blomster ikke vil
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gro, og om at presten stilte som vilkår for å ville begrave ham i vigslet
jord, at han ble iført fangedrakt. Det fins paralleller i andre overklassepersonligheter som er blitt utsatt for noe liknende, for eksempel eidsvollsmannen (og dermed "grunnlovsfaderen") John Moses (17811849), hvis minnestein i Kristiansund (reist 1914) gjennom flere
generasjoner bevisst ikke ble bekranset 17.mai, fordi han hørte til
"motparten" i arbeidslivet.

Bygningene i Lunden er:
Hovedhus (14,1 x 9,7 m) med bevart peisestue, damesalong og vinterhage-interiør, tårn og soveromsmøbler, stor jordkjeller
Tjenerbolig (11,7 x 5,1 m) (nå bolig for Bodhild Grimstad) 1947-64
leide Frei Sparebank lokaler i "Biblioteket" i tjenerboligen.
Fjøs/stall/utedo (5-seter) (5,8 x 3,7 m)
Drivhus (kullfyrt, for dyrking av bl.a. druer) - revet
Spisesal/dansesal ( i vestenden) /vognbu (i østenden) (nå kalt låven)
(12 x 5,1 m)
Vedbu (7,6 x 4 m)
To hagestuer (2,3 x 2,5 m) med kjeglebane mellom (revet)
Rullbu (solgt til hyttematerialer, eies av familien Bøifot)
Oppmålingene er utført 16.8. 1984 av Osvald Rødal, i forbindelse
med SEFRAK-registrering.
Nøyaktig oppmåling av bygningenes etasjeplan og værelser planlegges utført av fylkeskonservatorens bygningsantikvar. Bygningene er
ikke fredet.
Kilder:

HÅNDMALT STENTØYTALLERKEN malt ca. 1850, av fru Poppen
Dahl i Christiania. (Nordmøre Museums bildesamling). Motivet er en
samtidig gjengivelse av Knudtzongården og omkringliggende eiendommer i Kristiansund, med seil- og dampbåt foran, og med spansk flagg i
stanga. Dette maleriet er den eldste kjente avbildning av gårdsanlegget, antakelig basert på ei tegning som er gått tapt. Museumsbestyrer
Wilhelm Lunds registrering fra 1908 betegner avbildningen som "en
aldeles nøiagtig gjengivelse". Flaggstanga eies i dag av Jørn Aasprong, og står ved hans hus i Kvalvågdalen i Frei. Stanga er spesielt
høg, selv om toppen er kappet (men bevart). Kule/krone er borte.
Naboen Torbjørn Schnell var med på å dra stanga opp fra "havnen"
(dampskipskaia vis-a-vis, seinere Kvalvåg ferjekai) etter krigen. Seks
mann deltok. Jørn Aasprongs far John Aasprong var ansatt hos Werring og fikk satt opp stanga på hytta.
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FOTNOTER:
1 Foranledningen til denne artikkelen var et initiativ fra undertegnede, der hensikten
primært var å registrere og dokumentere den unike samling Knudtzoniana som fortsatt er holdt samlet på hans landsted på Frei. Arbeidet med biografien kom som et
biprodukt av registreringen, som foregikk i mars og august 1999. Prosjektet ble
finansiert av Norsk kulturfond, Frei kommune og Nordmøre Museum. Jeg takker fru
Jenny H. Grimstad for velvillig bistand og Egil Husby for verdifulle innspill. Deler
av denne teksten ble brukt som foredrag under Forskningsdagene i Bystyresalen i
Kristiansund Rådhus 30 ..9.1999 og på Nordmøre Museums «høsttakkefest» 17.11.
1999. Begge ganger ble tre av M. Tuxen Werrings danser framført av en strykekvartett (Sanna Solbak, Malin Solberg, Unni Lerdahl og Odd Williamsen), som selv
organiserte en reduksjon av Edvard Bræins orkesterarrangement. Kortere utdrag av
teksten har vært publisert i Tidens Krav 27. og 29. 12. 1999 og brukt som kåseri for
Ello-pensjonistene 25.1. 2000.
2 Folketallet i byen ble mer enn seksdoblet i Knudtzons levetid; fra 1883 personer i
1815 til 12 200 i 1900. Økningen er selvsagt ikke en manns fortjeneste aleine, men
hans handelsvirksomhet ga arbeid til svært mange, direkte og indirekte.
3 Faren huskes ikke minst for sin ulovlige 17.mai-feiring; se Borchsenius' artikkel om
en injuriesak 1828-31 som gikk helt til Høyesterett, for innsatsen som forhandler
med engelskmennene da de angrep byen i 1808; han ble faktisk engelsk konsul 1820
- og for klippfiskeksport til Genova i 1824. Se også slektstavlen.
4 Bergen hadde et enkelttilfelle med annen direkte eksport til Brasil 1846.
5 Konkurrenten Christian Johnsen var den første som prøvde seg på Filippinene, i 1859.
6 Kapteinen hette Westad,. «Jane» brukte 100 dager hver vei t/rt Havana og var det
første kristiansundsskip med sidelanterner (1845)
7. «17de Mai» var på 22 kml., ført av I.M. Jonassen, seinere Thomas Nicolay Tollevsen Lem, med klippfisk til Portugal, forlist mars 1844
8. Alnæs (1998) legger imidlertid Johanne Fredrikkes avreise til Havana i 1850 til 11.
oktober, mot Worm-Mtillers (1935) 11. juli.
9. Han var den første Kristiansundskaptein som seilte rundt "Kapp Det gode Håp"
10 Kristiansunds Historie bd. II s 271f
11 Kristiansunds historie bd. II s. 310; jfr. datering på peisomrammingen (brannmuren), kilde: Wilse-foto 1919, Nordmøre Museums bildesamling. Hoffagent og husbygger Peder Kaasbøls eldste sønn, kjøpmann Hans Kaasbøl, var gift med Caroline
Mathilde Fasting, søster til Janniche Fasting, som ble gift med Nicolay H. Knudtzon
I (f.1757). Det var Jens Kaasbøl, bror til Hans, som overtok Kaasbølgården. Begge
var kjøpmenn. Jens grunnla Kristiansunds operatradisjon 1805 (Williamsen 1998).
Døde konkurs 1811.
12 Slavetransportmytene drøftes videre under «Birkelund» bakerst i artikkelen.
13 Hovedmarkedet for norsk klippfisk var hele tiden Rio. I 1851 ble 10 norske skip
sendt direkte dit. I 1853 ankom to fra Kristiansund, i 1853 to, 1854 fire, 1855 åtte,
,
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1856 åtte, 1857 tretten, 1858 åtte, 1859 fem, 1860 sju, 1861 fire, 1863 ett, 1864 seks
fra Kristiansund, 1865 fem (to kristiansundere), 1866 fem av ni var kristiansundere,
1868 fem av ni, 1869 fire av fem, 1870 sju av elleve, 1871 fem av tretten, 1872 tre
av fem, 1873 fire av åtte. Det siste gikk fra Kristiansund 1877. Statistikken viser følgende tall for direkte ankomster til Havana fra Kristiansund: 1865: 9, 1866: 15,
1868: 17 norske, 1875: 19, 1876: 12, 1877: 16, 1878: 14, 1879:9, 1880:4 kristiansundere.
14 Blant det mer kuriøse Hansteen produserte, var en matematisk beregning av greptabell for psalmodikon; et hjelpemiddel i sangundervisningen (gripebrettets inndeling
i en temperert kromatisk skala) (Hansteen 1828).
15 Veksten i linebruket i Kvernes-distriktet kan formodentlig tilskrives at Knudtzon på
denne måten fraktet agnsild til de mange fiskevær han hadde hånd over.
16 Hoem 1977:45 gir oss disse tallene: skattelikning 1891: formue 4,3 mill. kr , inntekt
577.000 kr.
17 Knudtzon og Johan P. Clausen eide reperbanen «Clausenbanen» sammen. På en fast
ukedag gjennom mange år kom Clausen til ettermiddagstoddy hos Knudtzon - datidens institusjon for «herrevisitter»
18 I Kristiansunds Klubselskab var Knudtzon den første kasserer og medlem i 56 år
19 Eckernffirde betyr "Ekornfjorden"
20 Bygningen brant i 1940, men institusjonen består. Kristiansund Boligbyggelag
KBBL overtok stiftelsen «Det Knudtzonske Hus» 1997. Den ble da omgjort til
borettslag for eldre, med nedre aldersgrense 60 år, og det ble bygd tre nye tre-romsleiligheter med «livsløpsstandard» i tillegg til de tidligere seks to-roms leilighetene.
Våren 2000 er alderen på beboerne 67-93 år, flest enslige damer.
21 Til sammenlikning oppgir det konkurrerende firma Christian Johnsen bare priser på
import av salt og steinkull og eksport av sei, tørrfisk, klippfisk og tran, og fraktpris
bare på eksport til Spania og Havana og mellom Havana og Dublin/Genova.
22 Katolsk religion forekom sjeldnere enn man kanskje skulle anta, etter at den ble tillatt i 1843. En viktig årsak er nok at konvertering er en årelang prosess. Den katolske menigheten i Kristiansund ble ikke grunnlagt før 1934, før det var man medlem
i St.Olavs menighet i Trondheim, 1923-34 i St.Sunniva i Molde.
23 Kilde: Caspari 1929. På Wilses foto 1919 er teppene borte.
24 Antakelig byens første ordfører, kjøpmann Hans Herluf Dahl
25 Han omtaler her et maleri av den spanske regent, general Joaquin B.F.A. Espartero
(1793-1879)
26 NHK brukte gallauniform også ved åpningsarrangementet for Byjubileet 1892; se
foto i "Byen vår" bd. I:124
27 Lysthuset hadde engelske skyvevinduer, fotografert 1871
28 Nordmøre Museum har en utstillingsmodell av gårdsanlegget, bygd i Oslo ca. 1955.
29 Oppført av kanselliråd Brodtkorb 1808.
30 Kristiansunds Historie bd. II s. 270ff. Se også foran, under «slavetransport».
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31 Tokles «Havejournal», manuskript på Nordmøre Museum, blir forhåpentligvis
publisert
32.Værene hadde hovedsakelig sitt utspring i eiendomsmassen som hadde tilhørt
Bremsnesgodset; Holterman 1946 nevner en pris på kr 100.000 for Røeggen, Sveggen, Ekkilsøya og Øksenvågen samlet
33.Simers var ansatt i firmaet i mer enn 50 år og omtales hos Skjølberg (1991) som fast
søndagsgjest på Frei, og er helt tydelig rollemodell for "Knast" i Bræins syngespill
"Hvite Seil". Han omtales to steder hos Yderstad, også som far til et barn utenfor
ekteskap.
34 Manufaktur og kolonialvarer ble solgt fra kjøpmann Johan Adolf Sæters hus i nabolaget. I nærheten var også vekter-stua og Pfefferkorns hotell.
35 Se Averøy-minne 1970.
36 Denne noe overraskende opplysningen om «formue» utdypes ikke. Det siktes kanskje til at fiskerne i et båtlag selv eide båt og utstyr ?
37 Nicolay H. Knudtzons 9 barn med Marie:
1) Catharina Stuhr Knudtzon 12.5. 1851- 25.6. 1873, gift 1873 med
juristen Halvor Christian Heyerdahl 1834-1903, politimester i
Kristiansund
2) Margaretha Knudtzon 31.8. 1852- 3.2. 1861
3) Marie Wilhelmine Knudtzon 5.1. 1854 - 6.6. 1854
4) Nicolay Heinrich Knudtzon IV 16.3. 1855- 7.10. 1871
5) Anna Sophie Knudtzon 14. 11. 1856- 16. 3. 1858
6) Harald Knudtzon 29.8. 1858-1881 (dødsåret er basert på at faren
dette året ga orgelet i Frei kirke til hans minne)
7) Anna Knudtzon 2.3. 1860-1930, gift 1876 på Frei med kammerherre/onkel Harald Chr. F. Knudtzon 1814-1905, 6 barn: Marie,
Nicolay Heinrich, Karola (gift Schinkel), Harald, Knud og Terje.
8) Josephine Knudtzon 8.12. 1861- 7.8. 1865
9) Søren Christian Knudtzon 5.2. 1868 - 5.9. 1868
38 Konsul Edvard Werring videreførte Knudtzons mesen-tradisjon ved å betale for
glassmalerier og annen utsmykning i gravkapellet på Kirkelandet i 1930. Maleriene
ble fullført av Per Wigeland 1954. (Husby 1977: 41 og 52).
39 Noen protokoller skal være tatt av havstrømmer og havnet på Hitra.
40 M. T. Werring var bundtmakersønn, født i Kristiania 1814, død 1894, to foto i Sundnes (1950) s. 210f
41 Sophie-vals, Hilda-galopp og Caroline-polkett (med tydelig sitat fra Offenbachs
operette "Pariserliv" (1866), fins i komplett orkesterarrangement av Edvard Bræin i
Kristiansund Symfoniorkesters arkiv. 16 danser arrangert for piano ble utgitt av
Carl Warmuths noteforlag i Christiania på 1880-tallet.
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42 Se bildet av de tre søstrene foran familiens hus ca. 1895 og bildet av Caroline og
moren fra 1903
43 Artiklene handler bl.a. om opium mot stivkrampe, meldrøye-sopp fra rug mot lammelse i føttene, om sårheling og fnatt (skabb).
44 De to spanske konsul-uniformene brant også
45 Marie, som altså var datter av Anna og Harald Knudtzon, jfr. slektstavlen, har selv
skåret ut i tre dekoren både i klosteret og i det katolske kapellet på Stiklestad.
46 Frei kirke bygd 1767, revet 1896
47 Nytt orgel kom på plass til pinse i 1915, og det er høyst sannsynlig at enkefru
Caroline bidro aktivt.
48 Nestemann som bygde sommerbolig på Frei/Flatset var, så vidt undertegnede vet,
Nils R. Lossius, som flyttet villaen "Hasselbakken" fra Namdalen 1875. "Kolonien" i Flatsetsundet ble startet med Fredrik Hvedings "Fagernes" i 1877, utbygd
1907. Seinere kom fotograf Markus Schmedlings "Lookout" i 1903, utbygd av
Edvard Rognskaug 1915. Brostrup Mtillers "Fredly" kom i 1907, Beiers "Kårstua"
i 1908, apoteker Stella Brechans "Skogheim" (nå bolig for Liv og Nils Fiske) i
1912. Stadsingeniør Båckstrbm bygde sin sommervilla "Trio" og Ansgar Aandal
sin "Skogfryd" i 1918. Dampskipskaia på Endreset kom i bruk 1881.
49 Molde var også et alternativ som feriested for dem som kunne forlate kontoret og
forretningene om sommeren. Lergrovik gård kom i kristiansunderen Rasmus Parelius juniors eie 1869 og han anla prakthage med fasaneri og fiskedam, og også før
dette var det vanlig at kristiansundsfamilier bodde på landet i Molde-området,
enten hos slektninger, til leie eller i egne hus. Hans Lossius levde for eksempel i
Molde som pensjonist fra 1864. Niels R. Parelius anla et stilfullt sveitserhus på
Lubbenes på Fannestranda 1870, og Knudtzons konkurrent Christian Johnsen
valgte i 1873 å bygge sitt storslagne landsted "Buen Retiro" på Tøndergård, med
to kilometer rute-rakete hageganger, lysthus, dammer, fontener og statuer. Johnsens anlegg hadde tilsvarende tårn som Knudtzonlunden. Det var fri adgang for
alle i parken. I 1880 kom Hans Astrups Kviltop. Litt mer beskjedne anlegg hadde
Volckmar og Werring på Elvsås og skipsfører Bech på Strande.
50 En moderne muntlig kilde hevder at det var en fest i året i byen og &i ditto på Frei,
og da for samtlige på lønningslista.
51 trille = firhjult "gallavogn" med kalesje over baksetet, som sammen med to parhester ble fraktet til byen og der ble prøvekjørt i bygatene i to uker på forhånd i
anledning av dronning Sofie og prinsene Oscar og Carls besøk 1873. Hestene var
altså installert på Øvre Frei før Lunden var bygd. (Bræin 1930).
52 Caroline, Anna og Hilda ses spaserende utenfor farens hus i Hauggata i 1895 på
bilde hos Hoem 1977 s. 69
53 NHK IIIs grav skiller seg faktisk fra de fleste øvrige på familiegravstedet på
Gomalandets gravsted, ved en forholdsvis stor marmorplate lagt over selve graven, opp mot gravstøtten. De fleste andre familiegravene, av «menige» familiemedlemmer (barn), har tunge støpte monumenter, som dekker hele graven (og
mangler gravstøtte). Dette var både uvanlig og dyrt, og kunne nok lett gi liv til
myter og gode historier om overklassen.
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ger med verdens største tommelfingre og stikker dannede gafler ned i
brødskålen hver gang de vil fiske opp et stykke, de får mest bare napp.
Utenfor fanget havet månen inn i høyt blekt spot-light....
Uvirkelig er det da å våkne i firetiden på svarte natten, mens skipet
kravler i seige bølger under Nordsundbrua i innseilingen til Kristiansund. I tunge brede blokker kommer isnende vind pressende ned over
de svarte regnvåte bergnabbene på Gomalandet og skrur seg inn under
båten. Den løftet seg på bakbena i de drønnende skavlsjøer, men blir
skuflet framover i hivende stormtak. Blåsten lukker seg tett om en
durende stålblaff, regnet fyker inn i fjeset som borende isnåler så de bittesmå gule lysene inne på kaia hvirvler rundt i bakrus hele tida. Tauverk og vinsjer uler av smerte, helt til "Vestri" omsider skubber seg inn
til brygga, hvor den blir liggende og puste ut i glade duv.
Neste morgen svømmer sola høyt over Innlandet i sør, loddrett opp
fra Garverigata hvor husene strekker seg oppover på begge sider som
muntre godsvogner. Sjøen mellom de tre øyene Kirklandet, Gomalandet og Nordlandet som byen ligger på brer seg ut i smårynket knallblått
krepp-papir, spjæret av frekke små fiskebåter med hoven fråde om kjeften. Usmurte måkeskrik gneldrer i lufta sammen med hese raut av
fjordbåtene, tørre hammer-smell fra arbeidet av de mange nybygg,
smatrende dunk fra skøytene langs de overfylte kaiene.
De lave berggrå og nakne åsene som byen klorer seg fast på, ligger
med vindskurte kløfter mellom spisse lefser av grønt og revne filler av
stiv brunsvidd lyng som kryper helt ned til de røde sjøbuene. Men det
er bare ytterst ute, på den ene siden av Kirklandet man ser når man står
nede på hovedkaia, i den ferske lufta av våt sement og fisk, for å ta et
overblikk over byen.
Men om en snur seg, er ikke utsikten lenger et nasjonalromantisk
maleri. Byen bretter seg opp i gapende grå sårkratere av grushauger,
sammenraste bleke mursteinsbrokker, laviner av råtten sand hvor ugras
har sprengt seg fram i grønne stikkflammer mellom rustne hauger av
armeringsjern. Overalt digre stabler av regnhvite materialer, de ligger
hulter til bulter som knekkede flatbrødstrimler. Skjeve skur med bølgeblikktak segner over stramme kortsnutede papirsekker med sement.
Forvridd jernskrap, bløte myrsokk av sprø gammelgul trespon, falmet
takpapp som loffer i den klippfisk-ramme brisen — det er det sønderskutte Kristiansund.

DRÅKENE PÅ KLIPPENE
Kysten som den faller oss inn. Dagbladet 30.4.1948
Av Arne Hestenes
Tegninger av Gbsta Hammarlund

•

Artikkelen og tegningene er gjengitt med tillatelse fra Tonje Hestenes,
Gerd Hammarlund og Dagbladet.

Kristiansund i april 1948
Det gode dampskip "Vestri" speiler seg soignert og forfengelig lenge i blondt ettermiddagslys på havna i Trondheim, før den med
frøkenfine små host i maskinen endelig
smetter ut i den smale vannkorridor som
åpner seg da jernbanebrua deler seg i langsom kino. Siden skar den seg dirrende gjennom havpuddingen, latende etter seg en bred
stripe av skummende selters som dovner
langt borte. Over rekka tømte kokken en gråfet foss ut av sin balje, melankolsk fulgte hans
varmesprengte øyne måkene som sakset seg
hvitt fram i kveldslufta, i myke lydløse klipp.
Inne i spisesalongen skjelver røde plysjkuler i rytmisk gysen langs dukkestue-nette
gardiner om de små runde vinduer hvor
Ørlandet rykker flatt og mørkt forbi hele
tiden, som innganget i et søkende kameraøye. Rundt bordet sitter saftige sunnmørin-

G

Kystruteinteriør
70

1

71

Midt oppe i den størknede grå uhygge reiser så nye hus seg, digre
murblokker som skinner i sola med døde svarte ruter ennå, bak stillasenes sprikende nettverk. Lenger oppe, forbi byens park, ligger nyoppførte fine rekkehus i nymalt velstand, nedenfor et stykke trykker små
bordhus i glade farger seg flatt til marka og minner mest av alt om fyrstikkesker. Der har både overrettssakførene og friserdamer tilhold og
trives utmerket.
Men kristiansunderne er ikke så lite fortvilt over boligsituasjonen. Den
brente gulvflate under krigen var jo ca. 300.000 kvm, av dette er vel bare
halvparten oppbygd eller under gjenoppbygging. Og en regner jamt med
at det som står igjen vil koste ca.85 millioner kroner. Som ellers i landet
klager også mannen i gata her over hvor håpløst det er å få bygge, og man
er sterkt misfornøyd med statens holdning vis a vis byen. Det er bitterhet
i den driftige rådmann Balstads stemme når han forteller at bare i 1946
ble det i Aker alene oppført flere boliger enn sammenlagt for de krigsherjede strøk. Bortsett fra Nord-Troms og Finnmark.
Jeg har aldri truffet på folk som kan operere med og er så nøye inne i
alle tall som angår deres bys næringsliv, som kristiansunderne. En kan
spørre den minste lille skolegutt — og om en har tolk med seg — vil man
få et numerisk innblikk i stedets økomomi som er rent forbausende.
Ikke å vite at byens eksport i 1947 gikk opp i 80 millioner, mot bare
17,8 før krigen, regnes blant den jevne mann som tegn på den dypeste
udannethet. Og selv den mest asosiale bryggelasaron strammer seg opp
i byrespekt når han forteller at av denne siste eksportsummen ble 52
millioner betalt i dollar.
Så kommer de velbegrunnede klager strømmende. Påfallende er at så
mange ikke først og fremst er utilfredse med at de bor i elendige brakker, for eksempel i den brakkebyen som Terboven i 1940 "forærte" stedet. Det er 58 brakker ute på Gomalandet som staten overtok, men som
nå skal over til kommunen som akter å føre opp permanenthus. Nei,
men de lar sin vrede gå utover at byen ennå ikke har fått en ny tollbu.
Siden 1940 har saken vært pleid fram og tilbake i departementene, men
ennå har Kristiansund en tollbu som mest av alt ville passet til salg av
varme pølser og brus, om den ikke er for liten. Byen er rasende og
mener at så god inntekt staten har av den er det i hvert fall en skam at
ikke tollbua er kommet opp. Men de trygler ikke folk her. De bare jobber videre.
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Byens hornorkester bærer det ingenlunde misvisende navn "Tempo",
og interessen for hornmusikk er stor og ekte. Kristiansund er i det hele
en musikalsk by, før krigen hadde man en rekke operaoppførelser, og
sjelen i det hele er den begavede og dyktige Edvard Bræin. Han er
sanglærer og organist og går
rundt i alpelue. Han skal ha
monopol på å si kvasse og gode
ting, sier man. Vi ber ham derfor fortelle fra byen.
-- Min far, sier han. Min far var
spillemann og utdannet i Bryssel hos professor Leonard. Han
var født i 1837. Min onkel het
Edvard og var kornettist i det
keiserlige Operakonserter i St.
Petersburg.....
-- Musikklivet her nå?
-- Tja, det kan jeg nok ikke
uttale meg om. Jeg er en
beskjeden mann. Min bestefar
var spillemann i Fåberg. Og
min oldefar. Han var stasmusikant i Biri, Fåberg og Øyer. Jeg
glemte å si at min onkel spilte
på Blanke i Stockholm først.
-- Mener De kristiansunderne
er musikalske?
-- A uttale seg om det er vanskelig. Det kan jeg nok ikke.
Min onkel Harald, har jeg
nevnt ham? Han var spillemann
i Bræinmusikken. Selv spilte
4,
jeg orgel fra jeg var 10. Jeg har
dirigert
symfoniorkesteret
siden 1919. Jeg har spilt på
Edvard Bræin, spillemann og
orgel i Vatikanet og vært i Paris
romantiker Dertil berømt musiker
og spilt. Men skriv ikke dette.
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--Hva er deres mening om byens kulturliv?
-- Nei, nei, det går ikke. Det kan jeg nok ikke uttale meg om. Jeg er
beskjeden. Jeg har dirigert Orfeus i 1928, Jægerbruden i 1931 og Iphigenia på Tauris i 1934 her. Og Den hvite dame i 1937.
-- Har De inntrykk av at byen er i vekst?
-- Det er den nok. Men det er vanskelig for meg å si noe om. Undskyld:
Min onkel Edvard spilte i Brigademusikken. Selv samler jeg på folkeviser. Da går jeg i grønn brok og vest og samler. Hva? Nå, nå, det er
best ikke å ta med. Det er så lite så.
-- Husker De noe fra den gamle patrisiertiden?
-- Ja, det var vel litt av hvert. Men nei, nei, det går nok ikke at jeg uttaler meg om det.
Som sagt i grønn brok og vest. Men ikke ta det med. Her er en vise:
Kom Cicero med din Veltalenhed frem.
--Nå, kom bare fram med Deres egen.
Liker De klimaet her?
-- Jeg er jo bare en beskeden mann, og kan ikke ha formening om alt.
Her er: Jeg fant meg en Hyrdinde. Den er fra Averøy. Men det er ikke
noe å skrive om. De husker den var fra Averøy?
-- Leser ungdommen her mye?
-- Ja, jo, den gjør vel det. Men det er vanskelig å si noe bestemt om det.
Her: Akk mon min vei til Kanan. Innsamlet av meg. Jeg har komponert
en god del. Men det er så lite. Se hele hylla full.
-- Deres livrett?
-- Bacalao med dram er godt.
-- Endelig.
Vi kjører utover Kirklandet, veien strekker seg fin og asfaltert gjennom vide lyngmoer øverst oppe i høyden, og kortvokst, saftig gran med
tykke stammer står som dypgrønne nøster bortover i den skarpe solblåsten. Dypt nede til høyre dirrer et brålyst luftfoto av Kristiansund
der vi ruller over Nordsundbrua med et spenn på 80 meter, langt ute ligger fjellet Bremsneshatten med sin lave swingpjatt-pull salgselegant
rett opp i himmelen.
Vinden står som en gummivegg mot bilen og nesten presser den tilbake.
Sjåføren forteller at da brua skulle åpnes i 1938, måtte man krype
langs den for å komme over. Nå har man kledd det vel 300 meter lange
rekkverket med solid netting for å hindre smågutter fra å bli blåst utfor
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når vinden jager inn gjennom det
trange sundet.
Her oppe fra skjønner en godt
kristiansundernes klager over at
byen ligger så isolert, med dårlige
kommunikasjoner. Riktignok er det
hurtigruter nord- og sørover tre
ganger i uken. Men skal en til
Trondhjem eller Molde på annen
tid, er det å begi seg over sjø og land
med busser og ferjer og det er nokså
tungvint. Det er forresten ikke de
eneste mangler byen sliter under.
Verst er det med elektrisiteten. Før
Aura-anlegget blir ferdig i 1953 og
byen kan få kraft derfra, er det håp• Jløst å bygge opp noen nye industrielle bedrifter. Det trenger faktisk
Vinden, som får den tilreisende Kristiansund, byen er fullt klar over
til å gå fra konseptene, er en faren ved at næringslivet uteluklivsbetingelse for Kristiansund. kende baseres på fisk. Situasjonen
Det er den fineste fisketørkvind i er den at når gjenreisingen er ferdig,
verden.
vil en formodentlig slite med det
samme store arbeidsløshetsproblem
som før krigen.
Slike perspektiver føler man ingen trang til å dvele ved når man lar
blikket dreie til venstre, ut mot havgapet hvor himmelen trekker skille
med sjøen i en tykk brøkstrek av hvitt lys. Langt ute rekker Grip fyr sin
svarte pekefinger i været og spidder en perlemorsklar sky på dens flukt.
Selve fiskeværet som ligger ved siden av blir hele tiden borte i havet
som vrenger seg blått med kvite skumkniplinger. I denne Norges minste kommune er alle gatene asfaltert, det er et innelukket og eget samfunn med egne morallover, heter det. Om en forbrytelse blir begått der
ute, blir det ikke kjent utenom øy-samfunnet. Rettferdigheten tilhører
ikke Møre fylke.
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På berga.
Endelig. Klippfiskbergene i Vikan kupler seg til værs som skare-åser
bak solbrilleglass. Over de tørre, glatte bergflakene ligger fisken utbrettet — tusener på tusener av gyldne draker, sprø og stive av hvitt salt. Fiskelukten trekker ned over klippebakkene og blander seg med duften av
sjø og solvarm fjære nedenfra, det river i nesen av bare penger. Digre
grå trelokk — 1 meter i radius — med gråstein på, presser seg nedover
runde stabler av fisk, arrangert i nitide pannekakelag på halvannen
meters høyde. Stramme silhuetter av blå overall-rumper med rikelige
lapper, krumbøyde, seige rygger i loete gensere, rappe never, tunge
slarkende beksømsko — det er det første inntrykket av klippfiskproduksjonen.
Disse bergarealene er verdens største til denne bruken, og akkurat i
dag forteller man at det er lagt ut til tørring 20 000 vekter, 20 kg. I hver
vekt. Allerede i mai begynner arbeidet på bergene, da kommer februarfisken nordfra hvor den har vært flekket, vasket og saltet og så sendt hit,
hvor det samme gjentar seg før den blir lagt ut. Det kan ta opptil 5-8
uker før den blir ferdig. Ikke nok med at den må legges ut 4-5 ganger,
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men mellom hver gang må den legges i stabler for at
fuktigheten skal presses ut, og så må den stables om
igjen, slik at de øverste lag bytter plass med de underste.
A vite når fisken er passelig tørr, er det i grunnen ingen
regler for, beretter en lun formann.
Det er slikt en nærmest må ha på
Fra fiskberga
følelsen — om den er 3/4 tørr slik
de vil ha den i
N,1
Spania, lagringstørr, skipningstørr eller kassetørr.
Bedre
t
kvalitet blir det
på fisken som
blir tørket i sol
og vind enn på
den som blir
elektrisk tørket

i
1

Mannen bærer
et såkalt bunnflak,
underlaget
for fiskestabelen.
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om vinteren i bygningen nedenfor, der fisken legges på rammer og kjøres inn i en tunnel med godværstemperatur og en kjempemessig elektrisk vifte besørger frisk bris. Men den fine aromaen kan ikke skapes
teknisk. —
Jeg vet ikke noe dialekt som er så vanskelig å forstå som kristiansundsk, helt bortsett fra når det snakkes i nesen. Da er det helt håpløst.
Her ute på bergene har det utviklet seg en helt egen sjargong, Edel,
Inger og Reidun er omtrent 20 år alle sammen, de kaster fisk som en
kar, strekker av og til ryggene og fører håndbaken med salt i hudkløftene opp foran pannen for å stryke det svette håret til side. Øynene er
gnistrende opplagte hele tiden i ansiktene som er solbrune og friske
under glorete skaut. Alt går i tykk 1.
- Deplate mannfolk, som itt vil kom å hjælp, roper de.
-- Hva er deplat? Spør vi stille.
- Deplat? Det e sånn vi kan si til en rottiveikj eller rottihoinn.
- Rottihoinn?
-- Det kan vær en blåhåsarkall. Ell' en hishje.
-- Men hva er deplat altså?
-- Forstår de itt oss kjellane?
-- Hva er kjellane?
-- Det e sånn dem kall oss — dråkene på klipperne.
-- Det e oss — kvinsen. Vær itt så deplat.
-- Hva er deplat?
-- Det e tung og sein
-- Ja?
-- Og dum!
Og dermed jubler de vilt, skifter om fisken i stabler med en fingerferdig
fart som hvilken som helst sjonglør kunne misunt dem.
-- Hva tjener dere for timen?
-- 2,50. Før var det 25 øre. Vi begynner 8, slutter 17. Fisken må tas inn
for hver dag. Vi har gjort det i mange år. Om vinteren arbeider vi inne.
-- Og om kveldene?
-- Leser bla'er og strikker og koser oss. Om lørdagan e det dans på Soldaterhjemmet. Så går vi på kino. Ungdomman i Kristiansund går my på
kino.

78

-- Hvilke filmstjerner svermer dere for?
Ivrig rådslagning, derpå: Allan Bohlin og Robert Taylor.
-- Den beste filmen?
-- Driver dugg, faller regn.
-- Er kristiansundsungdommen moralsk eller umoralsk?
-- Vi kan itt klag.
-- Er dere forlovet?
-- Vær itt deplat.
-- De menn som skal føre Kristiansund framover i dag, er unge forretningsmenn, ivrige og begeistrede, driftige ættlinger av det gamle klippfiskaristokrati. A treffe dem i selskap er litt av en opplevelse, det er en
ren orgie i lokalpatriotisme. De kjeler for byens problemer, for alt som
angår Kristiansund like fra de fortvilte plassforhold på det gamle sykehuset hvor fødestua er et badeværelse uten vinduer og det arbeides ute i
gangene. Og til den siste anekdote om originalen Fatland som i mange
år bodde under en steinhammer ute på en av øyene. Så kom han hit,
men nektet å bo i trehus og ble derfor anbrakt i en bunkers hvor han
betaler 1 krone måneden i husleie.
Men framfor alt snakker de fisk, ising, frysing, eksport av sild og
klippfisk, likegyldig om de driver med såpe eller skolisser. De går helt
opp i sin bys næringsliv, reiser seg som til taler hver gang de skal la en
replikk falle i konversasjonen og slår stort og hjertelig ut med armene.
Alt vil de overøse en med som senere kan få ens tanker til å vende mot
deres kjære by. Og derfor forlater en utenbys ofte et hyggelig selskap
med to klippfisk under armen, et spann sild og en pakke frossen filet.
Og lommene stikker de fulle med brosjyrer de alle har for hånden, hvor
det står som grønt slagord at: Kristiansund skaper valuta.
Og de vet hvordan det gjøres, mennene bak.
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FRAM MED GLEDEN!
Kysten som den faller oss inn. Dagbladet 4.5. 1948
Av Arne Hestenes
Tegninger av Gbsta Hammarlund
Artikkelen og tegningene er gjengitt med tillatelse fra Tonje Hestenes,
Gerd Hammarlund og Dagbladet.
I 1948 hadde Dagbladet en artikkelserie som het «Kysten som den faller
oss inn». I denne serien skrev Dagbladets utsendte medarbeidere, Arne
Hestenes og Giista Hammarlund to Kristiansundsbrev. Dette «brevet»,
som fikk tittelen «Fram med gleden!», er viet den gamle patrisieren og
radikaleren Johan Parelius. Brevet er skrevet som et intervju med Parelius, hvor hendelser fra hele hans liv gir levende beskrivelser av et noe
dekadent patrisiermiljØ i Kristiansund. Mange patrisierfamilier ble på
30- og 40-tallet av Økonomiske årsaker tvunget til å endre karakter fra
ekstravagant overklasse til en enklere livsstil. Parelius har vært en levemann, preget av sin families fordums storhet. Det er en fornøyelse å lese
Hestenes' lynskarpe og detaljerte observasjoner. Hans lekende lette
språkføring er en sann kunst som få i dag kan gjøre bedre.

i

Kristiansund i april 1948
Skål, mine herskaper. Skål. Fram med gleden! Med et fornemt grep
svøper Johan Parelius' hånd seg kjærlig om det gylne ølglasset. Et selskapsrutinert lite nikk røper fin gammel patrisier-belevenhet.
Visst kjente jeg Alexander Kielland. Han likte aldri maten på Molde.
Så kom han hit til Kristiansund for å spise. Og drikke sin spesielle hvitvin fra P.A. Clausens Enke. En gang satt han her på Grand, og så gikk
jeg bort og slo ham på skulderen: Husker De lille Marius? sa jeg. Ja,
jeg hadde fått noen nipper på forhånd, men skitt i det. Skål. Siden spilte
vi boston.
80

Johan Parelius karrikert av
Gdsta Hammarlund, 1948
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Hvem vant? Kielland tålte mest, jeg var helt dupert av Kielland. Det var
på Molde en gang, og han drakk bare toddy hele tiden, men de var
store, hoi ! Vi gikk arm i arm og var nok litt animert. Og så var vi
innom apoteker Pettersen i Molde , han hadde en datter som het Mathilde. Kielland var min yndlingsforfatter, husker De: Sneen lå langt
inne i dalene og alenhøy inne i de tette skoger.... Skitt i det.
Men jeg var vill radikaler den gang, som nå. Hoi, jeg husker i 1903,
det var en begivenhet. Jå takk, en pils til. Fram med gleden!
Parelius slår seg på låret med et susende klask, så rommets gardiner
flagrer.

voldsomme kravaljer, hoi, hoi. Men skitt i det. Jeg var i Spania for å
utlære meg merkantilt. Etterpå stormet vi en jesuitter-skole.
Hvorfor det? Noe måtte vi jo storme. Det ble skutt med revolvere og
brukt bajonetter. Men da ble jeg arrestert. Min onkel der syntes visst jeg
var litt radikal, han hadde 40 millioner. Men så vant jeg penger. Må jeg
få utbringe mine herskapers skål. Så reiste jeg.
Til Møre? Nei. Til San Sebastian. Det ble en affære med en greve der.
Grevinne, mener De? Kanskje. Der traff jeg den franske utenriksminister, Delcasser. Utenrikspolitikk er min hobby. Det ble en stor rangel.
Men ingen nye linjer i utenrikspolitikken. Vi drakk mest champagne.
Skål. Jeg har ennå merker i neserota etter sabelhoggene. Men det var en
liten affære.

Ble De gift da ? Hah. Jeg fikk stemmerett for første gang. Min fine patrisierfamilie fikk sjokk, jeg stemte med sosialdemokratene. Representerte en av de 284 stemmer de fikk her. Jeg var så oppkarret etter all
skitten i Spania. I skolelokalet der i min onkels forretning ble ungene
bare undervist i religion. Senere hadde jeg en sjokolade-tropp på 8
kvinner. Det var nå en liten affære.

Mellom Dem og ministeren ? Nei. Det var i Tyskland i 1899. Vi duellerte nærmest med barberkniver. Jeg ble kalt Der norwegischer Bår.
Ingen av studentene kunne drikke meg under bordet. Ellen Gulbranson
holdt konsert der, og jeg takket i lyrisk tale. Men skitt i det. Skål, gode
kamerater. Også ferjemann Olsen, da! Det var nå her i byen.

Så? Ja, jeg ga dem sjokolade og kaker og holdt selskap med taler for
dem foran hvert valg. Så fikk vi 8 stemmer. Men det var ingenting mot
i Bilbao. Skål.

Nå? Ja, hoi, det hadde vært et større kalas en vinter. Og så skulle Olsen
ro meg over til Nordlandet. Og så hadde jeg med en flaske champagne
og sa til Olsen: Nå skal vi skåle for morgenrødmens gull. Han hadde
ingen glass, det var midt i sundet. Så vi drakk den av øsekaret. Det var
stemningsfullt, men Olsen sa han syntes det smakte syre. Så tok jeg
ham hjem etterpå og gav ham en real whisky-dram. Nei mine herrer.
Fram med gleden ! Jeg badet ikke den gang.

Kulinariske bestikkelser der også ? Det var en blodig tid. Det var i 1909
og jeg fikk 8 sosialdemokrater inn i bystyret i Bilbao. Agiterte på
spansk og sto på bordet i kafe «Suez». En venn av meg fra Paris, en
advokat, ble forresten drept. Det var veldige slagsmål, jeg ble slått i
hodet med palcos som er spanskrør. På den tiden var det bare en sosialdemokrat i hele det spanske parlament. Det var store affærer hele tiden.
Vi forserte en bru i Bilbao. Det ble slagsmål og bråk og litt knivstikking
og sånn. Men ingen ble drept da. Fram med gleden! Hoi, jeg husker
Elektra.

Det var jo vinter? Ja, det er klart. Jeg badet fem vintre i trekk. Skål. Det
var Bævre i Romsdalsposten og lærhandler Olafsen, han var liten og
mager. Han kunne ikke svømme forresten. Og så måtte vi kle på ham
etterpå. Ofte var det en lise å komme ut i sjøen, den kunne holde fire
grader, så det var varmere enn på land. Men det var litt synd på Olafsen.
En gang - det var en julaften - kom en skøyte forbi mens vi lå ute i
sjøen. Da ropte en at vi var noen gælninger, men jeg bare vinket til ham

Var hun fra Kristiansund? Det var et skuespill. Av forfatteren Pedro
Diaz, helt anti-jesuittisk. Hele aristokratiet møtte opp i teatret for å
demonstrere. Mange av fremmedkolonien var også der. Jeg satt i øverste benkerad. Med en liten geiteskinnsbelg med noe å drikke i. Det ble
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med en halv flaske sherry i den ene hånden: Adj() med deg. Siden tok
vi oss en nipper. Nærmest for å styrke blodomløpet. Jeg stupte også.
Men skitt i det.
Apsolutt ikke Det var fra femte etasje i pakkhusene på kaia, og så pleide
jeg å svømme under robåtene og holde dem tilbake, med en hånd hver.
Så de trodde nesten det var sjøormen. På en 3. mars svømte jeg over
sundet klokka 6 om morgenen. Jeg hadde tatt noen nippere, men tannlæge Werring skulle også svømme. Han klarte det ikke. Jeg helte i ham
noen gode drammer, tullet ham i tepper. Siden gikk jeg ned og svømte
en runde til. Og så superte vi i to døgn. Nei, det minner meg om Jens
Thiis. Skål, gode kamerater.
Var han med? Nei, ikke da. Men vi var gode venner. Jeg har vært formann her i Kunstforeningen i 34 år. Og min far i 30. Kunst er min
hobby. Men jeg dras mer og mer mot det abstrakte. Om jeg har gjort
noen innsats her i livet, så er det kanskje at jeg har gitt byen sansen for
moderne kunst. Under krigen hengte Nordmøre-malere opp direkte
dritt og solgte vilt. Men da gikk jeg opp til politimesteren og sa, at det
var en skam. Selv er jeg en stor beundrer av Storstein, de fine klare fargene hans. Hoi, det har vært mange kunstnere i årenes løp. Og jeg ga
dem carte blanche i Klubben, men skitt i det. Skål gode venner. Fram
med gleden! Ja, det er sant - Jens Th i i s.
Traff De ham her? Ja, vi satt noen forretningsmenn her og gjorde affærer. Det var 500 fat tran på leveranse. Og så ropte jeg over til Thiis, at
hvis den forretningen gikk i orden, skulle jeg holde gigantfest i Oslo.
Jeg tjente 22 000 på det, og så ringte jeg opp Thiis senere. Det var på
Grand i Oslo og Jens skulle ordne gjestene. Det var en voldsom affære.
Men Sigurd Bødker var nokså stille og gikk tidlig. Han var også med på
den affæren hos Durban Hansen på Drammensveien. Med herskapenes
tillatelse vil jeg gjerne få anledning til å bestille en halv øl.
Var der muntert? Hoi. Det var en annen gang. En sen natt kom jeg vandrende opp til Continental, hvor jeg alltid fikk en absint satt inn på nattbordet. Utenfor traff jeg Gunnar Heiberg, Hans Aanerud, Sigurd Bødker og flere, og da ropte jeg: Rusen er ditt bryllup med naturens sjel,
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som Ibsen sier det. Og så kjørte vi til Durban Hansen. Gunnar Heiberg
var nokså nøysom, men han var jo republikaner og rutene var knust
under hans foredrag i Fredrikstad. Så vi ble venner, og jeg holdt glasset
for munnen hans i all vennskapelighet. Etterpå var noen ute for å hente
noen damer. Men de ble ikke akseptert av husholdersken.
Og så? På veien om morgenen til jernbanestasjonen traff jeg Turid
Sørensen som hadde vært statist i Den glade Enke. Hei, Turid, ropte jeg
og trakk henne opp i cochen, hestedrosjen, og så kjørte vi ned til Østbanen og kverket en flaske champagne. Og så kysset jeg henne så det
durte mens alle så på. Fram med gleden, unge venner!
Parelius gnir liksom minnene fram med hånden langs haken uavlatelig. De små årene i pannen fyller seg stramt av bare begeistring.
På toget traff jeg statsråd Konow som ville at jeg skulle stige av sammen med ham på Hamar. Akk ja. Hils Agnes Mowinckel fra meg. Hun
var så glad i karbonade.
Kjenner De henne også? Jeg kjenner alle. Og Johanne Dybwad sang vi
en gang serenade for utenfor huset. Jeg har forresten opptrådt selv. På
Chat Noir.
Var De engasjert? Nei, skål, det var en liten affære. Det var i 1910. En
mann sto på podiet og trakk ender og gjess ut av lommen. Forbanna
fjusk. Så fikk jeg opp på scenen og holdt noen kåserigreier som vakte
stor jubel. Senere var vi i Tostrupkjelleren og drakk litt champage. Da
kom et ektepar på 70 år bort og takket meg. Men skitt i det.
Er folk hyggelige her i Kristiansund? Jøss. Klasseforskjellen fra patrisiertiden er utvisket. Da løftet alminnelige folk på hatten for aristokratiet. Det var ikke bare klippfisk den gang, men trelast også. Og 12 sagbruk rundt omkring. Nå er det mye friskt ungt initiativ i byen. Alle
mennesker er forresten hyggelige verden over. Tyrefektere er prektige
folk for eksempel.
Hvem da? Mine venner Fuentes I og II, de var de dyktigste i sin tid.
Hadde svimlende gasjer. Og Machcito. De var med den gang det var
karneval og vi ble heist opp under sirkuskuppelen med en kurv med
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champagne. Og fotballspillere. Jeg var i Skottland i 1903, der var jeg
bare sammen med fotballfolk. Tommy Walker var liten og hjulbeint,
men den beste indre høyre i England. Han spilte på Heart of Midlothian, jeg var også litt med. Fotball er min hobby. Fram med gleden!
Jeg tippet 10 riktig sist. Birmingham, Newcastle og Sheffield Wednesday og 7 andre i second division. Før radioen var det ille. Da måtte jeg
telegrafere over etter resultatene. På Island var det storartet, jeg var
sammen med en prest der.
For å sparke fotball? Nei. Det var i 1915, jeg var med en båt med saltet sild. Og da var presten så full at han falt i vannet og gudstjenesten
måtte avlyses. Jeg reddet forresten hans liv. For det var tross alt en hyggelig prest. Men jeg kan nok ikke fortelle om den gangen i Paris.
Hvilken gang? Nei, nei. Men det var i et marmorbadekar. I to døgn. Vi
korresponderte lenge etterpå. Fram med gleden! Ha-ha. La meg heller
snakke om Sven Elvestad.
Traff De ham i Paris? Nei. Vi var sammen ute på Grip fyr her. Jeg
skulle vise ham fyret. Det ble en stor affære. Men vi fant fyret. Og det
sto igjen da vi reiste.
Flere berømtheter? Ja. En gang var det to kjente malere fra Oslo. De
kom for å arrangere en utstilling her. Men det var ikke tale om at de
gikk over streken. Det var bare en jevn god beruselse. En av dem var en
fin natur. Han sa bestandig: Mine nerver tåler ikke at det ikke står en
flaske på bordet til enhver tid. Men alle bildene kom opp.
Kjenner De Sigurd Hoel? Som sagt: Jeg kjenner alle. Schanche og

Hauk Aabel og Ragna Wettergreen. Nå skal De høre, nei. Skitt i det.
Jeg synes ikke alt er like bra i Den gule serie. Litteratur er min hobby.
Men «Nigger» er bra. Jeg leste mye før jul, jeg lå syk.

ner: Jeg holder lyriske taler i Klubben. Har gjort det i alle år, helt siden
patrisierfamilienen hadde store selskaper som varte i flere døgn og man
overnattet i saler med flatsenger til 40 personer. Det var Knudtzonfamilien og Lossius det. 0i, oi. Jeg har laget mange deviser i Klubben. For
eksempel om en som het Josef. Men skitt i det. En sprek kristiansunder.
Få høre? Først må ølets blinkende flod svale strupen. Fram med gleden
kamerater! Og nå til Josef. Det var sånn:
Vår fordums Josef var en narr
som ikke forførte fru Potifar.
Vår nåtids Josef er stor og prektig
som sikkert ville gjort fru Potifar drektig.
Hva gjorde De da byen brente her? Jeg var igjen. Fikk reddet bildene
av det faste galleri. Det brente i hele byen. Så dro en venn og jeg hjem
til mitt hus. Flammene hadde fått tak der også. Da sa jeg: Skitt i å redde
noe. Men så minnet min venn meg om at jeg hadde stående 4 flasker
portvin, 1 whisky og 1 Dom. Så det ble til at vi bestemte oss for å redde
litt. Det ble en lang brann.
Nå? Ja. Vi satt og så utover byen hele natten. Om morgenen var det

nesten ingenting igjen. Bare 2 portvin. Jeg var ikke ute av Kristiansund
under hele krigen, ville ikke forlate den. Her hører jeg hjemme, her vil
jeg bli. Skål, prektige venner for min kjære by. Nå skal jeg opp i Klubben og spille turnering. Bridge er nemlig min hobby. Fram med gleden!
Og skål for Kristiansund, byen i alt og sol!
Et fint streif av vemod trekker seg langs de tusjfine smilerynker i
stråler rundt de muntre øyne. Johan Parelius reiser seg bankett-sikkert
og hever glasset på ny, fanger inn lyset som splintres i matte lyn.

Men De ble bra? Ja. Jeg har aldri vært så nær de himmelske salonger.

Men jeg ble fort bra. Skål venner. La humøret funkle i glasset, la gledens bølger skylle oss mot optimismens hvite strender, la solskinnet
gnistre i hjertets gull, la.....Ja la meg få en halv pils til, takk. De skjøn86
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TODALS YSTERI I INDRE AURE
1898-1935
Av Margrete Todal

Todal er ei grend i Aure kommune, Møre og Romsdal. Grenda ligg på
nordsida av Vinjefjorden, ved grensa til Sør-Trøndelag.
Etter at eg kom til Todal, har eg ofte høyrt folk i grenda snakke om
"meieriet", til tross for at det er over 50 år sidan det vart nedlagd. Så
eg skjøna at det i si tid måtte ha mykje å seie for lokalsamfunnet. En
annan grunn til at eg valde nettopp dette emnet er at det ikkje finst
noko, så vidt eg veit, skreve om det frå før.
Problema kom då eg skulle starte med å samle stoff. Det meste av
papira har dessverre gått tapt, men eg fekk til slutt spora opp nokre
dagbøker, som viser mjølkemengde levert frå kvar enkelt leverandør i
1930-åra, kassabok 1925-38 og diverse andre bøker og bilag.
Det var rart å bla i papira og kjenne geit-lukta strøyme ut i rommet.
Ho var faktisk godt bevart etter så mange år! Ei svært sanseleg oppleving som eg gjerne skulle ha formidla vidare, men som byr på visse
praktiske vanskar
P.g.a. få skriftlege kjelder har eg for det meste bygd opplysningane
mine på muntlege. Det er elles lite bevart biletstoff om meieridrifta i
Todal (Artikkelen er opprinnelig en semesteroppgave i lokalhistorie,
Universitetet i Trondheim 1987).
Todal i Aure, 22.april 1987
Margrete Todal (sign)
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1. Grenda i tida: Befolknings- og næringsutvikling
1.1 BEFOLKNING
Todal er ei lita grend som ligg i Aure kommune i Møre og Romsdal.
I 1987 bur det 36 mennesker her, 50% av dei er over 50 år. Avfolkinga
har også gjort seg gjeldande her. I 1865 budde det 134 mennesker her.
Både i 1875 og i 1900 var folketalet 123, mens det i 1960 hadde gått
ned til 68 mennesker.'
1.2 NÆRINGAR
Som i Aure kommune elles, er det jordbruket som har vore den viktigaste næringa i Todal. No har dei fleste gardane ein eller fleire personar i løna arbeid utanom garden, men på 1800-talet kunne kvar gard fø
10-15 personar.
Ved midten av det forrige hundreåret tok interessen for omlegging av
gardsdrifta til å vakne. Vi fekk her i fylket "Romsdals Amts Landhusholdningsselskab, som vart stifta i 1831. 2 Det tok ikkje opp noko aktivt
arbeid for husdyrbruket dei første åra, men i 1844-45 vart det valt husdyrbruksnemnder for fogderia Sunnmøre, Romsdal og Nordmøre.
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Utgreiinga som nemnda la fram, gjev ein bakgrunn for den seinare
utviklinga av jord- og husdyrbruket på Nordmøre og småmeieriperioden fram til den moderne meieridrifta.
"Nordmørskomiteens innberetning" blei trykt i 1845 i "Oeconomiske Samlinger". Bildet som her blir gjeve av husdyrbruket, er ikkje
vidare lyst. Men innberetninga, saman med stadig sterkara arbeid for
betre jordbruk og husdyrbruk på Nordmøre, førte til ei vending til det
betre. Landhusholdningsselskapet dreiv eit omfattande arbeid ved hjelp
av tenestemenn/kvinner, kurs, dyresjå, fjøssjå, stipendier, premiering
og ei mengd andre tiltak.'
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Som ein ser, var det vanleg med meieri for kumjølk på slutten av
forrige århundre. I Todalen har det vore geitehald frå gammal tid. Det
er bratte lier opp frå elva på kvar side, og terrenget høver godt for geiter. Det vart da geitostysteri dei måtte satse på. Blant folk i grenda vart
det til vanleg kalla "Meieriet". Det er det eldste ysteriet i fylket. I
Malmedal i Romsdal var det eit liknande, men det kom i gang seinare
og vart nedlagd før.'
Meieriet var det første samvirketiltaket i grenda. Seinare fekk dei
poståpneri, og deretter gjekk dei saman om å byggje kai og fekk slik
dampskipsanløp.
I "Amtmannsberetningene for Aure 1901-1905", kan vi lese: "Interessen for meieridriften er aftagende, medens det i Aure herred opprettede
to ysterier for til-virkning av gjedost viser seg ganske lønnsomme".
Femårsmeldinga frå Aure 1906-10 viser:
"Meieridriften avtar, av de 4 mindre meierier inden ditriktet i forrige
femaar er her nu kun ett tilbake".... "Likeledes er et ysteri nedlagt".
På side x har eg laga eit diagram som viser mjølkeprisen frå 101230.'° Ved dei kombinerte ysteria/meieria var mjølkeprisen høgare enn
ved smørmeieria. Så det var nok meir lønsamt med større, kombinerte
meieri. Dersom ein ser på mjølkeprisen både ved smørmeieria og dei
kombinerte meieria, skjer ein markant nedgang i prisen frå 1920-åra.
Dette har nok ein samanhang med den krisa som ramma mange land
etter første verdenskrig.

2. Geiter og geitehald
2.1 GEITEHALD I TAL.
Det er særleg i dal- og fjellbygdene og indre bygder ein finn geita.
Geithaldet er særs lokalt. Det ser ut til at Aure er ein av dei kommunane
i Møre og Romsdal med flest geiter.
Jordbruksteljingane viser korleis talet på geiter i heile landet forandra seg over tid:
1875 — 1900 gjekk talet på geiter ned.
1900 — 1907 stigning med 3,8%
1907 — 1917 nedgang med heile 19,3 %
1917 1929 stor stigning med 35,6%
1929 — 1939 nedgang med 23,1 %.
—
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I Aure kommune var det i 1907 2307 geiter. Ei oppgåve over seterbruk frå same året, viser at 1245 av desse var på seterbruk.. 175 setra
var nytta i ein periode på 55 dagar. For å samanlikne korleis talet på
geiter har endra seg i Aure i forhold til landet elles, finn eg:
1907 — 1917 nedgang med 18,1 %
1917 — 1929 stor stigning med 32,1 % "
I perioden 1907 — 1929 er tendensene i Aure lik den som er i landet
elles.
I 1865 var det 219 geiter i Todal og i 1875 228. 12 Det vert sagt at det
høgste antall geiter i Todal var om lag 400, men en veit ikkje kva år det
kunne vere. I tillegg til gardane var det og ein del husmannsplassar som
dreiv med geiter sjøl om dei ikkje hadde jord. Dei fekk fôr til geitene
sine ved markaslåtten som dei dreiv oppi dalen.
Fellesarbeid som vedlevering og meierilass-kjøring vart utrekna etter
kor mykje mjølk dei leverte. Antall geiter hadde sitt å seie for gjetinga.
Kor mange dager dei hadde plikt på seg til å gjete, eventuelt leie folk til
gjetinga, vart utrekna etter kor mange geiter dei hadde. Kvar gard
kunne ha om lag 25 geiter. Talet varierte sjølsagt, men ingen hadde
over 40. Liastua hadde mest, Leithe hadde over 30, men dei fleste
hadde mindre. Petterstua hadde ei tid 27.
Det var og stor forskjell på kor mykje geitene mjølka. Det var ikkje
alle sortane som mjølka like mykje. Øyageitene hadde ord på seg for å
mjølke mykje, og det var store, svære geiter. Mjølkemengda var vel i
stor grad avhengig av foringa. Øyan hadde ikkje så mange geiter. Dess
fleire geiter dei hadde, dess dårlegare vart kanskje fôringa. Mange geiter var nesten ikkje gangbare når det lei på våren. Eit uttrykk som kjerringana hadde om dårlege geiter om våren var at «ho kom ikkje til til å
høyre gauken».
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2.2 GEITESTELL OG GJETING
Det var mykje arbeid med geitene. Dyra måtte stellast, gjetinga
krevde tid og krefter og ikkje minst ostekokinga. Stell av dyra og ostekokinga vart vel helst rekna som kvinnfolkarbeid, mens gjetinga var
gjort av ongar/ungdomar.
Ein måtte gjete geitene frå dei vart hatt i sommarfjøsa på Moldbakken i 17. mai-leite.
Det gjekk eit skilje midt etter dalen; etter elva. Det var da yttersida
(mot nord) også kalla heimersida, og innersida (mot sør). Dei fleste gjetarane hadde liten lyst til å gjete på innersida, for der måtte ein vere
med dyra. Det hadde ikkje slik oversikt over geitene der på grunn av
terrenget.
Når dei gjette på yttersida, for dei over dalen ved Tjøllå og jaga geitene oppi fjellet. Når gjetarane heldt til nede i dalen, såg dei geitene så
godt. Det hende og at dei fôr oppå fjellet på andre sida (innersida) når
det var godver: Dei for opp Kallmyrlistigen og nordover til Botnen.
Heimvegen gjekk om setra og lia på innersida av elva.
Då dei var på setra med dyra, for dei opp på innersida og nordover
Steingjetbrona og nord i Skaret. Tilbake om kvelden bars det på yttersida (heimersida) av dalen, ned Kamman.
Av og til for dei opp Kamman med geitene og til Sleipådalen. Det var
meir sport i det, for opp Kamman er det svært bratt.
Dei som ikkje hadde ungar/ungdomar eller gjetarar, måtte leie nokon til
å gjete for seg. Det var forskjel på løna til gjetarane om dei heldt maten
sjølve, eller fekk mat hos dei dei gjette for.
I 30-åra fekk dei 60 øre og mat eller 125 øre utan mat for ein gjetardag. Det var vanskeleg å få gjeting utan mat. Då vart det dyrt for geitehaldarane.' 3
Det kunne hende at ein gjette vekk dyra. Når det leid på året og det
var landvind, søkte geitene opp i høgda, og når det var godver kom
ikkje geitene ned. Mali øya sat ofte oppå Moldbakkberget og kalla på
geitene sine. Dei var oppi fossane og kom ikkje ned. Guttungane
brydde seg ikkje så mykje om at dei gjette bort. Det var ikkje så vanskeleg å finne geitene att.
Some hadde lyst til å gjete og andre hadde motvilje mot det og illtreivst på skogen. Dei gjette både geitene og kyrne. Det var to geitgjetarar og to kugjetarar.
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Om sommaren frå sist på mai og til ein var ferdig med slåttonna nedi
dalen, fekk ein ikkje gjete i slåttamarka. Ein måtte halde krøttera derifrå, og det var arbeidssamt. Guttungane tok det heller ikkje så tungt om
geitene kom ned i slåttamarka. Men det var ikkje bra.
Då dei flytta på setra andre turen, fekk dei ikkje dra oppetter dalen
p.g.a. slåttamarka, men opp Kallmyrlistigen på innersida både med
kyrne og geitene. Da bars det inni Botnen og ned Hallalia. Det var lettare å få geitene opp Kallmyrlistigen enn kyrne. Gjetarane var friare når
dei gjette geitene, kyrne måtte passas

3.2 ORGANISERING AV DRIFTA: SAMARBEID, SETER/HEIME m.m.
Mjølkeleverandørane valde eit styre for meieriet. Styret skulle ha
avsvaret for meieriet og ordne med drifta. Styret hadde vide fullmakter.
Meierimøte med alle leverandørane var det minst ein gong for året. Det
vart tilsett kasserar som hadde litt løn. Det vervet skifta på i byrjinga,
men i den seinare tida var det Torberg (Teia) Todal som var kasserar i
mange år. Dei som reviderte rekneskapen, fekk ost for arbeidet. Styret
hadde og som oppgåve å tilsetje meiersker.

3. Ysterinæringa
3.1 ETABLERING AV TODALS YSTERI: BYGNINGAR, UTSTYR m.m.
Ved prøvematrikuleringa i 1723 vart det bokført at todalingane
hadde ei sams seter omlag ei mil frå garden. Slik veit vi at Todalssetra
er av eldre dato: 5 Dei var to turar på setra med krøttera i løpet av sommaren.
Når dei skulle starte med meieriet i 1898, måtte dei ha to hus: eitt på
setra og eitt heime.Først måtte dei ordne seg med ei tomt heime på garden. Dei fekk leige ei tomt av Petterstugarden. I 30-åra var utgift til
leige av tomt til ysteriet betalt med fem kroner pr. år.' Tomta låg på
"Kvennaåkerekra" som låg på yttersida, mot Tøftå, av Auråkerbekken.
Det var viktig å få god avkjøling av mjølka. Auråkerbekken er ein oppkombekk, og der var det alltid godt, kaldt vatn. Dei grov ein stor trekloss ned i bekken tett oppafor vegen til å setje spanna i for avkjøling.
Bygninga var om lag 2,2 m opp til raftet utvendig. Andre mål på
meieriet har eg ikkje greidd å skaffe. (På side 101 er ei plan over meieriet som var heime, og meieribygninga på setra.) I 1920-åra var det
gamle taket på bygninga heime reve av, og det var lagt på bølgeblekk.
Opprinneleg hadde bygninga torvtak.
Utstyr til drifta vart kjøpt inn. Det var 8 malmgryter, fire hadde dei
fast på setra og fire på meieriet heime. Så kjøpte dei to separatorar, ein
til kvar plass. Dei var av merket Alfa Laval. Det var ikkje komplett
med utstyr verken heime eller på setra. Mindre ting som bismar, spanner, former og slikt, vart flytta frå meieriet heime og til setra, og
omvendt - alt etter kor dei var.
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Guten og gryta. Ei av malmgrytene som var i bruk på meieriet.
Foto: Margrete Todal 1987
Dersom det var større saker som skulle handsamast, vart alle mjølkeleverandørane samankalle til "meierimøte". Det er ikkje heilt visst kor
mange som var med i styret, men ein trur det var fire stykker. Dei vart
valde for ett år om gongen.
Styret fastsette og kor mykje ved kvar skulle levere. Det var kalla
"meierived" og vart utrekna etter kor mykje mjølk dei leverte. Det var
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forskjell på bjørkaved, or og asp. Bjørkaveden held dei for å vere best,
og da skulle ein levere mindre av han enn or og asp. Når dei flytte på
setra, var styret med og organiserte og flytte utstyret frå meieriet heime.
Dei som hadde hestar, skulle kjøre "meierilass" til meieriet på setra.
Dei andre skulle bere "meieribør". Dei bar da slike ting som dei måtte
vere litt forsiktige med som bismar, "vegarspann" m.m. Hesteeigarane
hadde og plikt til å kjøre heim osten frå setra.
Ostekjøringa måtte dei gjere når det var opphaldsver slik at ostekassane ikkje vart våte. Det var og viktig at elva var lita slik at ho ikkje tok
oppi ostekassene. Dei ordna med bruer over elva i fellesskap. Det var
temmelig enkle; berre nokre plankar som var lagt saman. Men kvar
gard visste kva for plankar dei skulle vedlikehalde.
Ostekassene, som osten skulle sendast i, skulle lagast slik at dei
passa til tolv fire-kilos ostar. Mjølkeleverandørane laga ostekassane. I
byrjinga bruka dei uhøvla fjøler til kassene, seinare gjekk dei over til å
bruke høvla fjøler. Kassene måtte sjølsagt gjerast etter eitt visst mål,
men ikkje alle hadde like stort handlag til slikt, så ostekassene kunne
bli litt forskjellige. Helst skulle dei vere vinkelrette slik at osten fylte
kassane.
Styret — saman med meierskene pakka osten, men leverandørane
bringa han på kaia, Det gjekk rutebåt, som også tok med gods, frå
Vinjeøra til Kristiansund kvar dag.
Alle som leverte mjølk var med og bestemte når dei skulle starte opp
drifta om våren. Vanlegvis vart kjea ført inn i fjellet rundt 17. mai, men
det kunne variere etter kor tidleg våren kom. Så snart dyra vart slept på
beite om våren, begynte dei å levere mjølk på meieriet.
Før var det vanleg at dei slo graset mange plassar i utmarka. I 1860åra frakta dei heim over 100 lass høy frå marka. Det utgjorde omtrent
10% av den totale høyavlinga. Markaslåtten måtte dei gjere samtidig,
for dei kunne ikkje gjete før det var slege oppi dalen.
Opprinneleg flytta dei oppå setra med dyra samtidig med at dei starta
markaslåtten, og det skjedde helst rundt jonsok. Da var dei på setra til
det lei uti slåttonna. Det vart om lag tre veker. I slåttonna var dei heime
om lag tre veker. Dei hadde da krøttera i sommarfjøs på Moldbakkan.
Kvinnfolka gjekk da til Moldbakkan kvar morgon og kveld for å
mjølke. Mjølka vart levert på meieriet nede i bygda. Når slåttonna var
slutt, flytta dei opp igjen på setra med krøttera og meierisakene. Van-

legvis var dei på setra til først på september, men det kunne variere
etter korleis veret var. Sivert Todal fortel at i 1902, den 13.september,
var dei på setra enda, og da snøa det langt nedover liene. Anna Halvorsen seier dei tok heim krøttera når dei hadde fått potetene og kornet i
hus, men ho 6g seier at det har hendt at dei var på setra til 18.oktober,
men det var veldig seint. I 1924 kom snøen først i oktober, og enno var
dei på setra. Da var det ein halv-meter med snø og 9-10 kuldegrader.
Det ser ut for at samarbeidet mellom todalingane fungerte godt. Dei
andre aurgjeldingane sa at todalingane kunne vere forferdeleg uforlikte
innbyrdes, men det held dei innafor "Digermulen". Anders Todal har
skrive ei bok han kallar "Todalsbok", og der seier han at dei avgjorde
tvistane på heimetinget.
Vedlevering til meieriet krevde verkeleg samarbeid, men det gjekk
veldig fritt for seg: Når meierskene var vedlause, sa dei i frå, og dei
som sto til rest med ved, måtte da levere. Det var liten kontroll med det,
og likeeins med kvaliteten på veden. Folk leit på kvarandre.
Meierskene skulle krysse av kven som hadde levert ved.
A. Halvorsen seier 6g at alt gjekk "knirkefritt" og at samarbeidet og
samhaldet var godt. Dei hadde eit slags mål for vedlevering.
Meierskene skulle kontrollera at dei leverte fullt mål. Dersom det ikke
vart nok ved, var meierske redde for at det skulle seiast at dei brente for
mykje ved.
Meieriet var også ein samlingsplass i grenda. Om søndagskveldane
møttest både ungar, ungdom og eldre ved meieriet. Ungkarane dro ofte
separatoren, særleg dersom det var ungjenter som var meiersker. Ungdomane, helst gutane, bruka 6g å vere på meieriet å spele kort, men det
var helst utanom sesongen når meieriet ikkje var i bruk.
3.3 YSTING
Før meieriet vart skipa, koka dei ost heime på gardane. Osten vart
som oftast levert hos handelsmannen på andre sida av fjorden, i Engdal. Ei rekning frå handelsmannen der frå 1887, syner at dei fekk 45
øre pr. kilo for kvitosten og 65 øre for brunosten. Til samanlikning ser
ein at kaffien kosta 2 kroner pr. kilo.
Etter at meieriet vart oppstarta, leverte dei geit-mjølka der kvar dag,
bortsett frå mjølka om laurdagskvelden og søndags-morgonen. Den
mjølka koka dei ost av heime. Osten dei laga heime på gardane, var ein
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annan type enn den dei laga på meieriet. Dei separerte ikkje mjølka når
dei koka ost heime og det var mindre feitt i han enn meieri-osten. Heime
hadde dei mindre former, der var det mest vanleg med to-kilos ostar.
I byrjinga vart osten pakka i pergamentpapir og så i gråpapir. Rundt
1930 byrja dei å vokse osten: Dei dyppa han i store gryter med smelta
voks. Formannen i styret var ofte med på ostvoksinga.
I 1930 var den totale mjølkmengda på meieriet 25100 kg. 18 Fire år
seinare var den, iflg. kassaboka tilsaman 24.667.5 kg fordelt på 15 leverandørar. Det er uråd å finne ut kor mykje ost som var produsert, og
korleis mengda eventuelt kunne variera.
Eg har funne to skovo-bøker (skove er et restprodukt etter ostekoking som ble brukt til pålegg. Jfr. omtale av møssmørskovo s. 100)
frå perioden 1927-35. Bøkene syner at dei selde om lag 20 kilo skover
kvar sesong i slutten av 20-åra og først på 30-åra. Priser var først kr.
2,50 pr. kg, men i 1932 og 1934 er priser kr. 2,30. Det skulle vel tyde på
at det er harde tider og vanskeleg å få selje produktet. Bøkene syner
også at løna til kasserar og revisor varierte noko, for det meste fekk dei
2 kg skover kvar, men i 1933 er kasserarløna ført inn med 0,7 kg skover
og revisorløn 0,4 kg.
Bøkene syner og at den lågaste prisen for mjølka i 1929 var 17 øre
pr. kg, i 1935 var den heilt nede i 8,3 øre pr. kg.

Meieriet på setra. Gut: Olav Todal. Jente: Berit Todal?
Kvinnfolk frå venstre: Gunvor Hjelen, Maria (Teia) Todal, Kristi Todal,
Elen (Liastu) Todal. Foto: Sivert Todal 1935 eller —36.
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Ved meieriveggen i 1902: Karlsstua i bakgrunnen. Frå v.: Mali (Øyå)
Todal, meierske, Nikoline (frå Tevikmyra) g. Rodal, meierske,
Marit L. Todal, Maria (Ol'n) frå Foldfjord, meierske, Gjertine Todal.
Foto: Privat eie, Aure.
3.3.1 PRODUKSJONSPROSESSEN
Det blir sagt at to stykker, 01 (Ola) Haktorså og Johan Todal, hadde
vore på Haukeliseter og lært meieristell. Så dei hadde nok mykje med
oppstartinga og den vidare drifta av meieriet å gjere. 01 (Ola) Haktorså
var også med og separerte så seint som i tjue-åra, men det kom vel av at
kona hans, Maria (Marenstu) Todal, var meierske. I byrjinga var det tre
meiersker som arbeidde på meieriet, men dei seinare åra, iallfall frå 20åra, var dei berre to. Heile perioden 1898-35, var det berre geitmjølka
dei tok imot og laga ost av. Dei hadde to ostkokingar kvar dag. Kyrne
skulle mjølkast klokka 18 og geitene klokka 19. Dersom gjetarane kom
før denne tida med krøttera, måtte dei passa/halda dei til tida kom.
Geitmjølka vart levert på meieriet mellom kl. 20.00 og 20.30. Den
eine meierska vog opp mjølka, mens den andre byrja å separere. På veg99

gen hadde dei ei stor tavle der namna på mjølkeleverandørane sto
skreve og dei skreiv opp kor mange kilo kvar av dei leverte. Dei sila
mjølka før dei vog ho.
Etter at dei hadde separert, bar dei fløyten og mjølka i bekken til
avkjøling. Dei bar 30-40 liter i store "strokkspann" (høge blekkspann
med to hankar). Meierskene skifta på å vege mjølka og å separere
annankvar kveld. Som regel tok dei ut kvitosten som var laga før, or
formene. Kvitosten hådde dei i hyller uti gangen. Han var ein mager og
svært tørr ostetype. Kvar kveld vaska dei separatoren og alt utstyret,
reint skulle det vere ! Når dei var på meieriet heime, kom dei frå sommarfjøsa på Moldbakkan med mjølka. Som namnet seier var det mykje
mold og leire der. Det var også dårleg veg dit, så dei som kom med
mjølka, drog nok inn lort på meieriet. Det siste meierskene gjorde om
kvelden, var å vaske og å føre mjølkemengda over i bøker som kasseraren fekk.
Dei hadde fire malmgryter som dei koka osten i. To og to,sto saman.
Mellom dei hadde dei ein liten kokomn som dei koka maten sin på (sjå
side 101). Meierskene sto opp ved halv fire-tiden om morgonen. Den
eine tente da opp under to gryter, medan den andre byrja å bere inn
ostane som sto i former. Det var fire og fire ostar i formene, og ho byrja
å pusse ost. Pussinga var noko dei måtte gjere straks dei tok osten ut av
formene.
Den sida som snudde opp, pussa dei straks etter at dei fekk massen opp
i formene. Pussinga gjorde dei med ein kniv som dei tok litt fløyte på.
Osten skulle vere jamn og glatt, og det var viktig at han var vinkelrett.
Ho som tente opp i omnane, lunka mjølka i to gryter til mjølka vart
om lag 37 grader. Da måtte dei vere forsiktige. Det hende at mjølka vart
for varm, og da vart osteløypen øydelagt.
Meieristyret kjøpte flytande osteløype på apoteket. I riktig gammal
tid vart ein del av kalvemagen brukt til å løype mjølka: 9
Når mjølka var 37 grader hadde dei i osteløype. Mjølka vart da som
gele.(Samtidig heldt dei fram med å pusse ferdig osten.) Så var det å
røre til gangs i mjølka, som da skilde seg i ost og myse. Osten hadde
dei opp i kvitostkoppane og sette dei i press. Dei hadde to store mjølkesilar som dei sila mysa med. Mysa var so slege over i dei to tomme grytene. Så vaska dei opp dei to grytene dei hadde starta med å ha mjølk i,
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og fordelte mysen oppi alle fire grytene. No vart fløyten slege oppi. Dei
la rikelig inni omnen og. byrja å koke. Massen skulle kokast ned så
mykje at ein fekk det i to gryter. Da vart det ein halvtjukk brunleg
masse. No bruka dei dei to grytene på kvar side av koke-omnen. Ei
meierske sto og rørte i begge grytene samtidig. For å greie det, bruka
ho to trespader med lange skaft. Dei måtte vere påpasselege med varmen. Dersom det vart for varmt, kunne osten brenne seg fast i grytene.
Når osten hadde koka seg passe tjukk, vart han ausa opp i nokre flate,
rektangulære traug med ein karm rundt og kryssfotar under. Trauga sto
da så høgt at meierskene fekk god arbeidsstilling.
Det nederste i gryten, møssmørskovo, måtte ikkje takast med, for det
skulle ikkje finnast ein prikk som var lysare eller mørkare enn sjølve
ostemassen. Dei skrapa ut møsmørskova og forma det i hendene til
langballar. Kvar langball vog om lag ein hekto. Møsmørskovo var mørkare enn den vanlege osten og hadde meir ein karamellsmak. Han var
so feit at det flau av han når han var varm. Men skovo var svært populær. Ja, det var visst uforklårleg godt som pålegg på brødskiva og på
vaflar. Både dei på setra og dei heime unnte seg møsmørskovo, særleg
til helgane. Og etterspørselen var alltid større enn produksjonen.
Meierska som ikkje heldt på med ostekokinga, tok i mot mjølka og
vog på same måte som kvelden før. Når dyra var på Moldbakken,
skulle dei sleppast ut presis kl. 7 om morgonen. Etterpå skulle dei sope
og gjere rein fjøsa. Gjeterane var oppmøtte og tok seg av dyra.
Kumjølka skulle berast heim, og geitemjølka skulle berast til meieriet.
Så meierska tok i mot mjølka mellom k1.7 — 7.30 om morgonen.
Så tilbake til ostekokinga, eller ostemassen oppe i traua. Dei hadde
to typar klubber til å stappe massen med. Det var eit forferdeleg arbeid
for å få osten fin. Dei stappa osten til den byrja å bli tjukk, og så rulla
dei den opp i rullar. No bruka dei den andre klubba med om lag 30cm
skaft. Dei slo osten med ho og bretta saman, slo og bretta saman. Dei
kunne ikkje slå og arbeide osten for mykje, for da kom feitet ut. Så dei
måtte vere svært nøyaktige. Osten skulle og verte jamn og fin, slik at
det ikkje vart "knottra" i den.
Etterpå så skulle dei "trø osten", dvs. å stappe osten oppi formene
med nevane. Dei måtte "trø osten" godt ned i alle hjørna for å unngå
hol. Osten skulle vere jamn heilt igjennom.
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Meieriet på setra

Den sida som var opp på osten, måtte dei pusse ferdig før dei sette
han vekk. Så bar dei formene med osten ut i ostbua. Der sto dei til neste
morgon for vidare pussing da. Deretter gjorde dei rein grytene og så tok
dei mjølka som kom inn om morgonen og byrja å koke ho.
For det meste laga dei firekilos-ostar. Dei hadde store former der det
var plass til fire ostar. Desse ostane gjekk for det meste til grossistar for
det vart som oftast for mykje til ein familie. Men det vart laga tokilosostar 6g, for sal til privatfolk. Osten sto nokre dagar i hyllene. Så vart
han stempla med meieri-stempelet og med E G (Ekte geitost). Det kom
eit par karar på omgang for å hjelpe meierskene med ostepakkinga.
Kokinga av osten tok lang tid. Dei fekk som regel ut kvitosten før
fem om morgonen og byrja å koke på den første brunostkokinga da. Da
kunne den første kokinga vere ferdig slik i 8.30-tida om morgonen. Det
tok minst tre og ein halv time å koke brunosten. Når det var på det
meste med mjølk, kunne den andre kokinga vere ferdig i 14-14.30-tida
om ettermiddagen.
Det var utbygd ei ostebu for brunosten. Der var det minst sol slik at
det var så kjølig som muleg. Kvitosten vart lagra i gongen der det var
fire hyller. Det var aldri så nøye med kvitosten. Men mykje arbeid
krevde han 6g.
Meierskene hadde lister over kor mykje kvitost kvar leverandør
skulle ha. Dei vog opp osten og skreiv namnet på mottakaren på sjølve
osten. Det var vanskeleg for meierskene å få plass til kvitosten. Folk
vart nesten sinte når dei måtte bere meg seg kvitost heim. "Huff, er det
kvitost i kveld!". Ungjentene hadde ikkje lyst å ta med seg osten, men
dei måtte likevel.
I 1930-åra var det vanskeleg å få selje brunosten , da vart han ståande
lenge. Da måtte dei ha av voksen og pusse og vokse osten på nytt.
I dei 37 åra det vart laga ost på meieriet har eg ikkje funne store forandringar verken i produksjonsmåte eller i utstyret dei bruka. Dei
kjøpte ein ny separator i 20 — eller 30 — åra, men det var for at ein av dei
gamle var utsletne.
3.3.2 ARBEIDSFORHOLD
Det vart lange arbeidsdagar for meierskene. Dei sto opp i halv firetida
og la seg ikkje før klokka ni-ti om kvelden. Dei var sjeldan oppe etter
kl. ti. Mesteparten av denne tida gjekk med til arbeid.
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På meieribygninga var det i den seinare tida bølgeblekktak som var
ope heilt opp innvendig. Når sola steikte på taket, vart det skikkeleg
oppvermd. I tillegg fyra dei godt under fire gryter, så ein kan godt
tenkje seg at det var ein forferdeleg varme inni bygninga. Anna
Halvorsen fortel at det nokre gonger var over 50 grader. Meierskene
måtte også bere tungt når dei skulle få mjølka til og frå avkjølinga.
Dei kokte som regel litt middagsmat dersom det ikkje var så varmt at
dei ikkje klarte å ete. Om morgonen før dei byrja, tok dei en kopp kaffe.
Dei hadde det så travelt da at det ikke var tid til å ete så mykje. Arbeidet gjekk ofte i ett. Dei vaska to gong om dagen og skura golva, benkene, grytene osb. med sand. Når dei var ferdige med ostekokinga om
dagane, gjorde dei det ofte slik at ei vaska golva, mens den andre laga
middagsmat. Det siste dei gjorde om kvelden før dei la seg, var å bere
inn to bøtter reint vatn som dei skulle ha til neste dag.
Det hende mange gonger at "vedkarane" kom og skulle levere
meierived når meierskene hadde lagt seg. Vedskottet på meieriet heime
var i same bygninga. Anne Halvorsen seier:
"Så hiva dei inn ved så vi trudde veggen skulle kome inn. Og da
vart det ikkje noko fred å få. Men eg sov da vel lell eg, for eg var
ung og veldig trøytt!"
Når dei skulle flytte på meieriet på setra, var meierskene oppe nesten
heile natta. Dei måtte sørge for at alt som skulle vere med på setra, vart
med på seterlassa. Etter at dei hadde flytta på setra, måtte dei gå heim
og ta ut osten dei koka før dei flytte frå setra, og pusse og pakke den.
Men da kunne ostane stå ei vekes tid i osteformene før dei vart ordna.
Søndagene, til det lei til kvelds, hadde meierskene fridag. Det hende
da at ei av meierskene gjekk på Moldbakkan og mjølka for svigerinna
si, for ho var så godt van med å stå tidleg opp!
For det meste var det kvinnfolk frå grenda som var meiersker. I mange
år var det Maria (Marenstu) Todal, kalla for Mosses, som var meierske.
Det var også ei frå Hemne, Ane Øyen Stolsmo, som var gift med ein frå
Todal, som var meierske i fleire år. Først på 30-åra var det ingen frå Todal
som ville vere meiersker, så da vart det avertert etter folk.
I byrjinga var det tre meiersker, så da var nok arbeidsmengda på kvar
enkelt litt mindre enn i dei seinare åra. Arbeidsmengda varierte og etter kor
mykje mjølk det var. Meierskene hadde ikkje særskilt utdanning. Todalingane kunne som regel litt frå før, for dei koka ost heime på gardane.
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I 1934 var løna til meierskene pr. veke kr. 22,50 på to stykker. 2° Det
året var dei på meieriet i 19 veker. For dei sju siste vekene fekk dei litt
mindre løn; kr. 17,50. Det var sikkert på grunn av mindre mjølkemengde. Det fekk altså kvar ei vekeløn på kr. 11,25, og heilt ned i kr.
8,75. (Dersom dette vart delt på antall arbeidstimar vart nok ikkje løna
så svært stor!) Og det var ikkje 47,5 timars veke heller!
3.4 DISTRIBUSJON
Kvitosten dei laga på meieriet vart mest brukt til grisemat eller fim - til
dei andre krøttera. Så det var brunosten dei hadde mest inntekt av.
Mesteparten av brunosten vart sendt til Thomsen og Stahr i Oslo.
Elles gjekk mykje til Kristiansund og til eit firma ved namn J.H.
Otnes i Trondheim. Noko gjekk gjennom Norske Meieriers Eksportlag.
Litt ost var selt privat.
Ein veit at noko ost gjekk til Amerika, men geitosten var nok litt spesiell for den amerikanske ganen, og slo ikkje så godt an der. Misjonærar, med Aure-bakgrunn, gjorde sitt til at ost vart sendt både til Kina og
Madagaskar, men noko vidare eksport vart det ikkje.
I 1932 fekk dei kr. 2,50 pr. kilo for all osten. I 1935, var prisen kr. 2,pr. kilo for ost som vart selt til grossist. Same året var prisen direkte til
forbrukar kr. 2,35 — så osteprisen gjekk ned dei siste åra -. 2'

Rutebåten attmed Todalskaia ein søndagskveld. Foto: Sivert Todal 1931
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Avslutning
I tretti-åra byrja det å bli vanskeleg å få omsett osten. Det var og vanskeleg å få inn pengane for den osten som var selt. Eit brev frå 6/4-35
frå Thomsem & Stahr viser at vekta på osten kunne bli noko mindre når
han kom fram:
"Deres skrivelse av 30. januar mottok vi i sin tid, og har det hittil
ikke været saa like til med salget av egte gjetost, men omsider er den
da gaat. Vi ser at det var en difference på 8 kilo paa de forrige kasser,
og vi har undersøkt dette meget nØiagtig, men kan ikke finde andet
enn at den vekt som vi har anført en den som ialfald ble opveiet her.
Imidlertid har vi for at gaa en mellemvei godtgjort Dem halvparten".
Dette firmaet gjekk for øvrig konkurs same året."
1935 var det siste året det vart levert mjølk på meieriet. Det året kom
det ikkje i drift før 10.juni og avslutta 28.september. 23
Meieriosten skulle vere framifrå god. Meieriet fekk også medaljar
for osten sin. På rekningsblokka til meieriet står det at dei fekk sølvmedalje i 1902 frå "Selskapet for Norges Vel". Dei fekk også sølvmedalje
i 1916 frå "Romsdals amts Landhusholdningsselskap". Anna Halvorsen og Maria (Marenstu) Todal laga ein ost som var på utstilling (Landbruksselskapet?) i 1924 eller —25 og fekk sølvmedalje.
Det har ikkje vore mogeleg å spore opp medaljane. Ein sølvmedalje
frå "Romsdals amts Landhusholdningsselskap" har vorte inlevert til
Nordmøre Museum i 1939. Den gjekk med under brannen i Kristiansund då krigen starta.'
At det var vanskeleg å få selt osten, samt at mjølkeprisen var så låg,
var vel dei to viktigaste grunnane til at meieriet vart nedlagd.
Den 21/1-39 var det auksjon etter meieriet. Torberg Todal var auksjonarius. Det var for det meste todalingar som var der. Johannes Todal
kjøpte meieribygninga på setra. Den vart sett opp igjen til høybu, men
er no nedbrent. Martin Myra kjøpte meieribygninga heime. Ho vart sett
opp til stabbur på Myra og står der enno. 25

Restane etter meieriet på setra. Etter at geitene kom bort, har det vokse
opp mykje skog. Foto: Margrete Todal 1986.

NOTER:
1. Anders Todal: Gardtales i Aure
2. Nordmøre Meieri gjennom 50 år v/A.Hoel
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3.

4. A. Todal: Gardtales
5. R.P. Mork: Meieribruket i Møre inntil 1930
6. Cappelen leksikon frå 1939.
7. R.P. Mork: Meieribruket
8.
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11. Jordbruksteljingar 1907 1917 og 1929
12. A. Todal: Gardtales
13. Muntleg kjelde: Kåre Todal
14. Muntleg kjelde: Sivert todal
15. A. Todal: Gardtales
16. Bilag frå Todals Ysteri
17. A. Todal: Gardtales
18. R.P. Mork: Meieribruket
19. Solheim: Norsk sætertradisjon
20. Bilag frå Todals Ysteri
21. Bilag frå Todals Ysteri
22. Oslo handelsregister
23. Bilag frå Todals Ysteri
24. Telefonsamtale med Nordmøre Museum v/Gjertsen 14/10-86.
25. Muntleg kjelde: Sivert Todal
Muntlege kjelder:
Sivert Todal, f.1902 i Todal. Har fortalt mykje om kap.2.1, 2.2, 3.1
og 3.2 m.m.
Anna Halvorsen (f. Todal) i 1901, meierske i 1924 og —25.
Marit Torsetnes f.1907 i Todal.
Kåre Todal, f.1920.
Litteratur:
Reinton: Sæterbruket i Noreg.
Solheim: Norsk Sætertradisjon.
Nordmøre Meieri gjennom 50 år v/A. Hoel 1963
R.P. Mork: Meieribruket i Møre inntil 1930
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FRA MOTSTANDSBEVEGELSENS
HISTORIE I KRISTIANSUND
UNDER 2. VERDENSKRIG:
Rapport fra medlemmer av den tysk/østerriske motstandsbevegelsen i Kristiansund under 2. v.krig til XU-sjefen i Kristiansund,
Wilhelm Dall, i juli 1945.
Av Kåre Karlsen, Erling Marstein og Edward Henry Johns

Nordmøre Museum har samlet inn materiale om andre verdenskrig i
forbindelse med minneinnsamlingen «Barnas Krig i Kristiansund». I
den forbindelse har vi kommet over annet stoff om krigen, som vi har
fått lov til å formidle videre. Mange mennesker gjorde en stor innsats
for fedrelandet under krigen. De utsatte seg og sine familier for stor
fare for å forsvare landet. I ettertid kan en bare være ydmyk og takknemlig for den innsatsen disse modige personene gjorde.
Allerede tidlig etter okkupasjonen eksisterte det i Kristiansund en
ganske stor tyskIøsterrisk motstandsgruppe innenfor de tyske styrkene.
Gruppen bestod av omkring 100 personer, og bestod av flere nasjoner,
både østerrikere, tyskere og nordmenn. Fire kristiansundere samarbeidet med gruppen gjennom lengre tid. Det var Kåre Karlsen, Edward
Henry Johns, Erling Marstein og Harald Hegge Sæther. Sæther ble
skutt av en tysk offiser i Dalabrekka så sent som i 1945.
Gruppen skaffet etterretningstjenesten verdifulle opplysninger, og
hadde til hensikt å legge alvorlige hindringer i veien for tyskernes motstand. De skaffet seg kontroll over det tekniske apparatet som skulle
sette sprengningene av kaianlegg, bruer osv. i verk, og disponerte også
sendermateriell for å oppta kontakten med de allierte.
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Vi skal hermed så kort som mulig få gitt en orientering om vårt samarbeide med antinazister innen den tyske «vernemakt» og vårt kjennskap til tyskerne for øvrig:
I 1939 ble der i Wien startet en antinazistisk bevegelse. Disse folk
har under krigen holdt kontakten med hverandre. En del har vært sammen, og andre fordelt rundt omkring i Europa. De har hver enkelt forsøkt å arbeide mot nazistene så langt som de forskjellige forhold tillot
det. Hertil byen kom noen av disse folk i 1942 og begynte straks etter
å organisere motstandsgrupper. Den første bevegelse kom i gang på
Edøy, Smøla. De to østerrikerne kom til Kristiansund, hvor de da
skulle være stasjonert. Hvordan eller om den på Smøla startede gruppe
arbeidet etterpå, vites ikke. Østerrikerne begynte straks de kom hit, å
organisere en større gruppe antinazister her i byen. Foruten å oppnå
kontakt med tidligere medarbeidere fra Wien, som også var stasjonert
her, fikk de flere nye medlemmer, deriblant en del tyskere og polakker.
Etter hvert som bevegelsen fikk fastere former, begynte de å arbeide for
å oppnå kontakt med nordmenn. Gjennom sitt arbeide hos smed Astad
kom Kåre Karlsen i forbindelse med tyskere og østerrikere. Han forstod etter kort tid at han var kommet bort i virkelige antinazister blant
disse. Til slutt ble han direkte spurt om han kunne skaffe møtested for
den antinazistiske gruppe samt om han kunne ordne med kontakt med
andre pålitelige nordmenn og helst med representanter for den stedlige
ledelse for hjemmefronten.
Karlsen satte seg i forbindelse med Harald Hegge Sæther og Erling
Marstein. Til stede på det første møtet var foruten oss tre norske, 3
østerrikere (kamerater fra Wien i 1939), 1 tsjekker (forhenværende
diplomat) og 1 berliner. De hadde grader fra Oberfeldwebel til Obergefreiter og var fra 1,2,3 og 4 kompani av festningsbataljon nr. 641. Vi
norske var både da og siden av den mening at vi ikke på noen måte
skulle utlevere oss selv om vi ble absolutt overbeviste om disse personers pålitelighet. Vi studerte folkene og ga ikke fra oss noen papirer
eller oppga noen navn utenom våre egne. Samtidig ga vi beskjed om at
vi ikke kom til å gi opp den kontakt med hjemmefrontledelsen vi eventuelt skulle få. Dette var de enige om, men sa vi måtte love at deres
arbeide skulle komme i de rette hender. Vi fikk senere kontakt med den
stedlige hjemmefrontledelse gjennom en mellommann. Den eneste
som visste hvem denne var var Erling Marstein. Det var således en
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temmelig umulig sak å få has på hjemmefrontens folk om den antinazistiske gruppe mot formodning skulle vise seg å være en felle, eller om
noen av disse eller oss norske skulle bli tatt. Vi ga beskjed til den antinazistiske gruppe, som vi heretter for korthets skyld kan kalle for DAG,
om at de måtte innhente flest mulig opplysninger om militære ting som
vi kunne ha inter e sse av, utarbeide karter for festningsanlegg etc.
Dessuten fikk vi ofte forskjellige spørsmål fra hjemmefronthold, som
etter evne ble besvart. Senere ble det i DAG oppnevnt en leder, en
reserve for denne samt ble hver enkelt gitt beskjed om hvilket arbeide
som sorterte under dem. Når det for eksempel ble laget en tegning,
mannskapsliste el", ble dette utført av alle sammen, hver for sitt
område og kompani. Det hele ble kontrollert av lederen, som så overleverte det til oss.
Det ble også utarbeidet en kupp-plan. Denne tok sikte på å overta
makten i byen hvis det skulle vise seg nødvendig. Saken begynte nå å
bli såpass omfattende at vi måtte ta inn Edvard Johns i gruppen. Han
hadde et inngående kjennskap til tyskernes radio- og radaranlegg. Han
hadde dessuten kontakt med en del pålitelige tyskere som bl.a. skaffet
ham radiodeler og lignende til bruk for sitt ellers illegale arbeide. Da
noen av DAG's medlemmer ble sendt bort fra byen for å stasjoneres på
steder hvor de kunne ansees som ufarlige for tyskerne, måtte gruppen
flere ganger ta inn nye medlemmer. De som ble sendt bort, drev antakelig litt for meget propaganda og var tidligere politiske motstandere
av nazistene. De ble av den tyske naziledelse betraktet som politisk
upålitelige. Derfor måtte de bort. Arbeidet ble imidlertid fortsatt, og
etter hvert som det ble knyttet nye kontakter ble de opplysninger som
kom inn mer allsidig. Som oftest var det 5-6 medlemmer fra DAG som
deltok i våre møter. Disse ble holdt i kontoret i Astads smie, ofte et par
ganger i uken. Når det gjaldt overlevering av forskjellige dokumenter
eller mottakelse av opplysninger imellom møtene, møtte bare 2 mann
fra DAG, og det hendte da at vi var på forvalterkontoret på sykehuset,
hos Kåre Karlsen privat eller andre tilfeldige steder. Disse møtene
hadde aldri form av privat selskap. Det som saken gjaldt, ble ordnet så
snart som mulig, og vi spredtes enkeltvis. For å nevne et eksempel på
avdøde Harald Sæthers snarrådighet kan nevnes at han, etter å ha vært
hos Karlsen for sammen med ham å tegne over et kart, som vi hadde
fått fra tyskerne, ble stoppet av en tysk streifpatrulje (marine) som for112

langte å få se han pass. ba han hadde kartet i den ene hånden og en
veske i den andre, ba han en av vaktene holde disse saker slik at han
kunne finne passet. Dette gjorde tyskeren, og da passet ellers var i
orden, fikk han kartet og mappen tilbake og fikk gå. På kartet var støttepunktene på Kirkelandet nøyaktig avtegnet med angivelse av skyts,
dimensjoner på disse m.m.
Angående de tidligere nevnte kupp-planer kan sies: De var temmelig detaljerte og ble utbygd etter hvert som forholdene tiltvang det. Når
betingelsene som krevde aksjon var tilstede, ville det bli gitt et stikkord
til de informerte. Det var bare noen få som visste om stikkordet - bare
de av medlemmene som var ledere av de forskjellige støttepunkter og
kompanier. Disse skulle da sette i gang i henhold til tidligere instruksjoner. Alle viktige støttepunkter skulle bli overtatt. Det var på forhånd utarbeidet mannskapslister, hvor det var angitt hvem en kunne
vente som hjelpere eller motstandere. De som var opplagte nazister
skulle arresteres, tvilere skulle få valget mellom å bli arrestert eller å
måtte stille seg på vår side. Kun ved motstand ville det bli løsnet
skudd. At dette skulle bli ordnet kvikt, er det ingen tvil om, da det var
så mange aktive med oss. Dette vet vi som hele tiden var med på utarbeidelsen av planene. Disse var imidlertid så detaljerte at det ikke er
mulig å spesifisere det hele. Det kan bare nevnes at det første som ville
bli overtatt var alle bunkers og kononstillinger, kommandanturet og
officershjemmet på St. Hanshaugen. Det var også av Edvard Johns
ordnet slik at alt radiosamband ville bli umuliggjort i aksjonstiden.
Karihola var det eneste sted vi ikke hadde kontroll over. Det eneste var
at en del av våre folk som betjente flammekasterbatteriet der ute, hadde
ordre til å angripe de store luftvernbatterier, som vi anså for de farligste
for byen. Når all motstand var knekket, ville det bli gitt ultimatum til
Karihola. Hvis de ikke ville overgi seg, ville de bli angrepet av store,
elektriske granatkastere, flammekastere og større andre skyts. En vil
klart kunne se hva som ville bli spart for byen når tyskerne selv foretok
kupp, framfor at de skulle kjempe mot de allierte til siste mann.
(De tyske naziofficerer uttalte på møter som våre folk hørte på, at
det skulle kjempes til siste mann uansett ordre fra Berlin, som de mente
kunne bli besatt av de allierte). De hadde ammunisjon og mat for temmelig lang tid - av mat på enkelte stillinger opptil ett år.
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Aksjonen ville bli satt i verk:
1. Ved alliert invasjon.
2. Ved tilbaketrekning og forberedende ødeleggelser som følge av
invasjon andre steder i landet. Evakuering å la Nord-Norge.
3. Ved massearrestasjoner og henrettelser i forbindelse med kamphandlinger som følge av ovenfornenvte.
En av Dags medlemmer var leder av en jaktkommando. Denne
kommandos oppgave var å foreta razziaer, kontroll av privatpersoner pass eller kroppsvisitasjon. Det var bare et par tilfeller av kroppsvisitasjon, og vi var da på forhånd underrettet om at jaktkommandoen skulle
tre i aksjon. Vi fikk ellers bestandig underretning om når det ble satt i
gang ekstraordinære passkontroller som kunne være av alvorligere
karakter enn vanlig. Vi ga disse opplysningene videre til folk vi visste
kunne ha bruk for dem.
På grunn av at krigen for Norges vedkommende fikk en slik fredelig
avslutning, kom den nevnte kupp-plan ikke til anvendelse.
Som bevis på våre tysk-østerikske medarbeideres pålitelighet kan henvises til de papirer som er utarbeidet av disse og overlevert hjemmefrontledelsens kontakt her i byen. Disse vil kunne dokumentere dette.
9. Jathar 1946

Organ fur Det ormlo• Arbeiderparti

Uslerriksk motstandsgruppe
to i kuninki mrd hjernmoironlon i Kr.sund.
Gruppen, som tellet 100 aktive medlemmer, hadde kontroll
over tyskernes tekniske apparat og skaffet den norske

For å nevne hvordan de tyske antinazister så på sitt arbeide, kan nevnes hva som ble uttalt på et av våre møter: «I og med at vi kjemper mot
nazistene, kjemper vi for Tyskland. Vi kjemper som patrioter for det
som vi mener er det beste for vårt land og mot det som vi mener er
landssvikere». Det ble også poengtert at det var Hitler og hans feller
som var skyld i all elendigheten Tyskland og Østerrike var kommet i,
og de ulykker som er blitt påført andre land.
Foruten å ha vært politiske motstandere av nazismen hadde de fleste
av lederne måttet gjennomgå torturering og fangenskap i tyske konsentrasjonsleire, og mange av deres kamerater var blitt drept foran øynene
deres. De viste oss også brev fra slektninger som var i tukthus i Tyskland på grunn av antinazistisk holdning. De fleste av DAGs medlemmer var i 35-40 års alderen og hadde ikke officers grad.
Ingen av de tyskerne eller østerrikerne vi har hatt kontakt med har
ytret ønske om å få hjemstavnsrett eller oppholdstillatelse i Norge. De
har derimot uttalt at de vil komme tilbake til sine respektive hjemsteder
for å kunne fortsette kampen mot nazistene i sitt eget land.
Foruten våre faste møter på Astads kontor (Hr. Astad var orientert
om at det var illegalt arbeid vi drev på med og gav oss tillatelse til å
benytte kontoret av den grunn), møtte det ofte opp medlemmer av
DAG eller kurrer for disse i arbeidstiden. De hadde da med seg et
stykke jern eller lignende for at det sulle se ut som om de kom i lovlig
ærend. De ble da som oftest vist inn på kontoret for at vi kunne få
snakke i fred. Dette så selvsagt litt rart ut for tilfeldige tilskuere. Det
må også poengteres at Astad løp en temmelig stor risiko da han bodde
vegg i vegg med kontoret, spesielt på grunn av våre møter om kveldene. Det var jo da papirene ble kontrollert og planene ble finpusset.
På foranledning ble det innsendt en rapport om vårt arbeid til de allierte myndigheters kommando i Trondheim. Denne rapporten ble sendt
den 3. juli 1945.

etterretningstjenesten verdifulle opplysninger.

Kristiansund, juli 1945,

Fire unge kristiansundere samarbeidet med gruppen
gjennom lengere tide
Erling Marstein

Kåre Karlsen

Edward. H. Johns.

Faksimile fra Tidens Krav, 9. januar 1946
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«PATRICK VOLCKMAR A/S»
Av Sverre Johan Svendsen

museet kunne ha opprettet et nytt selskap til å ta seg av en slik funksjon, lå det klare fordeler i å ()vefta et gammelt klippfiskselskap i klippfiskbyen Kristiansund. I forhold til den regionale handelshistorien har
selve aksjekjøpet en dimensjon av kulturvern: «P. Volckmar a/s» er det
nesteldste eksisterende klippfiskeksportfirma i Kristiansund.
Utredning av organisasjonsform mellom museum og forretning

Nordmøre Museum har gjennom flere år utviklet et formidlingstilbud i
Vågen i Kristiansund basert på virksomheten i Norges klippfiskby:
hovedtemaet har vært tilvirkning og eksport av klippfisk og de sentrale
næringene nødvendig i denne sammenheng. Dette innebærer områder
som fiskeri, skipsbygging/reparasjon, emballasjeproduksjon og annen
håndverk/produksjon tilknyttet næringen. Formidlingen har skjedd i de
faste kulturminnene bevart i Vågen. Norsk Klippfiskmuseum er etablert i Milnbrygga, Mellemværftet er et fartøyvernsenter og samtidig et
av to bevarte seilskipsverft i Norge, Woldbrygga inneholder et bøkkerverksted som var leverandør av emballasje også til klippfisknæringen,
Strandhuset er en skipperbolig der flere generasjoner var engasjert i
føring av fisk til og fra byen, Brunsvikens reperbane produserte tau til
skipsflåten. I svalgangsbrygga Hjelkrembrygga fra 1835 er innredet
verkstedet til en annen viktig produsent av emballasje til fiskeindustrien, nemlig blikkenslageren.
I mange tilfeller har museet overtatt anlegg som ennå var i drift eller
som var nedlagt bare noen få år i forveien - dette har gjort det naturlig å
tilstrebe en større grad av ekthet i aktivisering av anleggene enn man
kanskje ellers hadde gjort. For eksempel er klippfiskproduksjonen
opprettholdt i Milnbrygga etter at museet overtok. Dermed kan vi
skryte av ubrutt produksjon fra 1749 til dags dato. A produsere i litt
større mengder innebærer imidlertid en omsetning av den produserte
varen, og da helst med overskudd.
Ut fra et ønske om å organisere en kommersiell enhet som kunne
administrere en fortsatt produksjon i Klippfiskmuseet samt utvikle inntektspotensialet som ligger i handelens historie og - ikke minst - i
museets samlinger og arkiver, har museet kjøpt alle aksjene i et
«sovende» selskap - «Patrick Volckmar a/s» etablert 1887. Selv om
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«Patrick Volckmar als» er i dag eid av Nordmøre Museum, styret i
museet er selskapets generalforsamling. Styret i aksjeselskapet består av
museumsdirektøren samt to styremedlemmer fra Nordmøre Museum.
Daglig leder er museets direktør.
Museet ønsker å utvikle «Patrick Volckmar a/s» til å være et øknomisk redskap for museet. Vi mener at museet kan høste fordeler - både

Kaffebrenneren er fra ca 1870 og er trolig den eldste i drift i Norge. Å
brenne kaffe er en kunst og her må kunnskapen overføres gjennom
handling. Foto: Stein M. Bach.
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inntektsmessig og aktivitetsmessig - med en slik organisering i skjæringspunktet mellom kultur og næring.
Dette er et område hvor erfaringene er begrensede, særlig når produktutvikling og produksjonsarbeid er en del av aktiviteten Erfaringene som vi har fått referert kan tyde på at dette er et område som kan
være problematisk i forhold til bl.a. dagens skattelovgivning. Andre
eksempler på områder som kan være problematiske når man skal aktivisere faste kulturminner med en næringsmessig drift er Arbeidsmiljøloven og Næringsmiddelkontrollen. Dersom dette skal være en løsning
for museer og tekniAe/industrielle kulturminner i framtida, må slike
problemområder avklares og forslag til endring fremmes.
Nordmøre Museum ønsket i prosjektperioden å utarbeide en styrings- og driftsstruktur for aksjeselskapet samt avklare forholdet til
moderinstitusjonen både mht. økonomi, styring og ansvar. Hensikten
var å prøve å utnytte aksjeselskapsmodellen til fordel for museet generelt, skaffe et økonomisk redskap for å bedre og utvide museets evne til
egeninntekt. Videre måtte vi avdekke eventuelle konfliktområder i forhold til lover og forskrifter og foreslå løsninger på disse konfliktene.

Produkter/produktutvikling
Det var likevel ikke bare snakk om å organisere seg til tilgang til
næringslivets støtteordninger og utnytte skattelovgivningen på jakten
etter et reelt overskudd i årsregnskapet. Et a/s må forventes å kunne
opptre som en forretning og utvikle tjenester/produkter med utgangspunkt i både museets behov og muligheter. Vi mente - og mener - at
samlingene og arkivene kan være en betydelig ressurs i en slik sammenheng. Salgsvirksomhet er en stadig viktigere del av museenes
funksjon. Vi ønsket å utvikle egne produkter med utgangspunktet i
egne temaområder, egne samlinger, egne arkiv. Ikke bare for å kunne
produsere særegne produkter som bare museet kunne tilby, men også
for å få muligheten til å drive kunnskapsformidling, påvirke holdninger. Vi kan f.eks. vise at materialer og produkter som eksisterte tidligere har kvaliteter og verdier som dagens samfunn behøver. Når
museet utvikler produktene selv og står for markedsføring og salg vil
det si at vi har muligheten til å fortsette den museale dialogen inn i
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Butikken har varer for salg og utstillingsvarer fra perioden 1950-1970.
Ved siden av egenutviklede produkter er det lagt ned mye arbeid på å
spore opp kvalitetsprodukter fra andre produsenter som passer inn i
butikkens profil. Omgivelsene inviterer til formidling av egen historie
blant besøkende. Foto: Stein M. Bach.
folks private handlingssfære: indirekte kan vi drive formidling i de
tusen hjem...
For at vi skulle kunne vurdere realismen i slike vyer, måtte vi sette i
gang med produktutvikling og prøveproduksjon/aktivisering i prosjektperioden. Museet hadde allerede satt i gang forberedelser til en del
konkrete tiltak som kunne brukes til slike pilotprosjekter. Det var ikke
gjort noen form for formell markedsundersøkelse, men derimot var
disse prosjektene basert på 10 års erfaring med formidling i Vågen,
samtaler med besøkende, skoleelever, lærere m.m. Prosjektene sprang
altså ut fra mange års erfaring med etterspørsel og behov blant målgruppene.
Patrick Volckmar a/s har også måttet utvikle gode emballasjetyper til
produktene. Vi har verksteder som kan ta seg av prototypene - den
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endelige emballasjen kan i begrensede mengder produseres av egne
folk i egne lokaler; ellers er det flere lokale verksteder/vernede bedrifter som er interessert i slike oppdrag av relativt begrenset omfang.
bygge opp et marked for høyprisprodukter av håndverksmessig
kvalitet og ekthet og med en tilknytning til den lokale kulturen vil være
med å skape livsgrunnlag for håndverkere, både i Vågenmiljøet og i
regionen. Samtidig vil våre krav til materialer og utførelse kunne være
med å opprettholde visse sider av håndverksfagene som ellers ville forsvinne.
Brenning og salg av kaffe med gammelt kjent varemerke «Vardekaffe»
Kristiansund hadde i sin velmaktstid et omland som strakte seg fra
Nord-Trøndelag til Romsdalen. Grossister i Kristiansund har hatt stor
betydning for de mange handelsstedene langs kysten. Fra en slik grossist har museet overtatt et kullfyrt kaffebrenneri og retten til det gamle
kristiansundsmerket «Vardekaffe». Brenneriet er installert i et hus i
Øvervågen. I samme hus er det innredet kaf& butikk og disponentkontoret til «Patrick Volckmar» med møbler fra museets samlinger, anno
1950. Tilstrømningen til kaf&n og butikken har vært over all forventning i første driftssesong og har innfridd forhåpningene om å aktivisere en del av Vågen som har ligget brakk i forhold til utviklingen av
området forøvrig.

brygga er at fast drift vil forhindre forfall i anlegget. Tilsvarende erfaring har vi etter 15 års drift på Mellemværftet. Begge anlegg tilfredsstiller imidlertid ikke dagens 'krav til arbeidsplasser slik de er nedfelt i
gjeldende forskrifter. Vi kan tenke oss nødvendigheten av å arbeide
fram en formell dispensasjon med egne forskrifter slik man har fått til
for veteranfartøy og veteranbiler. Det nye EØS-regelverket stiller helt
nye krav til lokaler der mat produseres, også her er det nødvendig å få
en avklaring med tanke på den økte tendensen til aktivisering av eldre
bygninger/anlegg i museal formidling.
Den første sommersesongen for Handelshuset Patrick Volckmar als
har vært en ubetinget suksess. Det har vært jevn tilstrømning til kaf&n
og butikken siden åpningen under Kystfesten i juni. Salget har gått
over all forventning og folk har virkelig tatt i bruk kaf&n som et samlingspunkt i bydelen. Det gjenstår å se i hvilken grad vi har skapt et
økonomisk redskap for museet. Det er ennå mye som må gjøres for å få
en betryggende struktur på områder som styring av salg og produksjon:
vi må få erfaringstall på bordet før vi kan stake ut veien videre. I neste
Årbok for Nordmøre museum vil vi forhåpentligvis kunne legge fram
tall som viser at Handelshuset Patrick Volckmar a/s har gitt oss et enda
bedre fundament for museets virksomhet.

Problemer/avklaringer i forhold til museumsdrift
Prosjektet innebærer en aktivisering av faste kulturminner som museet
eier/disponerer som er problematisk i forhold til antikvariske hensyn,
men også i forhold til moderne forskrifter vedr. arbeidsmiljø, næringsmiddelkontroll m.m. Dette er områder som må utredes, hvor praktisk
erfaring må skaffes for å kunne føre en dialog med gjeldende myndighet.
Aktivisering av kulturminner er ofte pekt på som en måte å sikre
dem for ettertida, men på hvilken måte og til hvilken pris? Vi foreslår
klippfiskproduksjon i en brygga der det er blitt produsert klippfisk i 250
år. Erfaringen etter åtte års drift med Norsk Klippfiskmuseum i Miln120

«Kaffebrenner» Willy Larsen passer på temperaturen i kaffebrenneriet.
Foto: Bjørn Hansen.
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NORDMØRE MUSEUMS GJENSTANDSSAMLING
Skinnhyre til fisker

Av Sverre Johan Svendsen

Klær og hatt av garva skinn var norske fiskeres sjøklær i tida før oljehyra og dagens plasthyre. De fleste steder gikk skinnhyrene ut av bruk
før 1900, men mange er likevel blitt bevart rundtomkring i naust og
brygger.
Nordmøre museum bestilte høsten 1999 et komplett skinnhyre fra
Håndverksregisteret på Maihaugen. Skinnhyra ble levert i mai 2000 og
inngår nå i museets samlinger - av pedagogiske virkemidler! Skinnhyra skal brukes i formidlingen av Nordmøres fiskerihistorie, håndverkshistorie og handelshistorie. I tillegg til selve skinnhyra vil museet
etter hvert få en video og en lysbildeserie som viser både garvingen av
skinnet og syingen av skinnhyra.
Håndverksregisteret har gjennomført et omfattende dokumentasjonsarbeid omkring temaet sjøklær. De har både registrert eksisterende skinnklær samt funnet fram til informanter som ennå behersket
den form for garving som skinnklærne krevde. Dokumentasjonsarbeidet har vist at særlig Nordmøre har en stor mengde skinnhyrer bevart i
både offentlig og privat eie. Faktisk er det bevart like mange skinnhyrer på Nordmøre som det er i hele resten av Norge. Videre har Håndverkregisteret brukt Gunvor Ingstad Trættebergs omfattende materiale
omkring temaet. Dette er nå å finne i redigert form i boka «Skinnhyra
og sjøklær», utgitt av Landbruksforlaget i 1999.
Skinnhyra representerer altså et stort rekonstruksjonsarbeid fra
Håndverksregisterets side. Det er samlet inn informasjon om garving,
sying og smøring av skinnhyrer. Det er målt opp og dokumentert
skinnhyrer over hele landet. Garvemetodene er utprøvd og bevart på
Garverimuseet i Volda, tilskjæring og sying videreføres av Ingrid Becker på Stadsbygda.
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Nordmøre museums bidrag til bevaringsprosessen er som bruker av
skinnhyra i formidlingen. Å produsere en skinnhyre i dag er en kostbar
affære. Man må være en meget ivrig og velstående gammelbåt entusiast for å ville betale det det koster å produsere et slikt sett med sjøklær.
Museer derimot kan og bør være kunder i slike rekonstruksjonsprosjekter for å sikre at kunnskapen og innsikten holdes i hevd hos tradisjonsbærerne. På våre budsjetter vil slike utgifter være berettiget og naturlig
i lys av den enorme formidlingsstyrken som ligger i nyproduserte tradisj onsgj enstander. Det er meningen å komplettere skinnhyra med både sjøstøvler og ullklær.

Skinnhyra består av stakk, brok og hatt. Skinnet er bjØrkebarka geiteskinn (bukk og geit) med rårand. Filten i hatten er tova av ull fra villsau.
Hyra er smurt med en blanding av tjære og tran. Foto: Stein M. Bach.
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GLIMT FRA AKTIVITETER
OG BEGIVENHETER VED
NORDMØRE MUSEUM 1999/2000

Sent på høsten i 1999 fikk omsider Almskårstua nytt tak. Arbeidet ble
utført av byggmester Peder Strand. Foto: Marit H. Mehlum.

På årsmøtet i 1999 ble det overrakt æresbevisninger til medlemmer
som har gjort en fremragende innsats for Nordmøre Museum. Fra venstre: Jan SedsbØe, Johan Tømmervåg, Ole Lystad, Edvard Fladseth,
Jarl Johannessen og Egil Husby. Foto: Odd Williamsen.

I november holdt museet sin første «Høsttakkefest» for personer som
har gjort en innsats for museet. Programmet bestod av lysbilder fra
årets aktiviteter ved museet, musikalsk innslag og bespisning.
Foto: Stein M. Bach.
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Regionrådsmøte i mai 2000 i Rindal. Fra venstre: Marit Jorid Brennskog, Surnadal, Kåre Bøe og Bjørg Bergem, Gamle Kvernes Bygdemuseum, Narve TalgØ, Surnadal, John J. MØkkelgård og Ragnhild Stavne
Bolme, Rindal. Foto: Odd Williamsen.

•••,

Intens prøvesmaking på bacalao under «Bacalaoens dag» på Milnbrygga i juni 2000. Foto: Odd Williamsen.
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Kulturminneskilt overrekkes til Milnbrygga ved direktør Sverre J. Svendsen fra
«Baillgjengen» (Utflyttede kristiansundere
i Oslo). Foto: Ole Didriksen.
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Aure Toraderlag laget stemning under
«Bacalaoens dag» på Milnbrygga
juni 2000. Foto: Odd Williamsen.

7. klasse ved Allanen en skole bivåner klippfisk-vaskerne Anton Klubben og Sverre J. Svendsen i Milnbrygga våren 2000. Foto: Marit H.
Mehlum.
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•

Brasils ambassadør
gratulerer Jakob
Dybvik med prisen
for årets klippfisk
2000. Foto:
Sverre J. Svendsen
Bilde i midten:
Hjelkrembryggas
sørside ble malt av
Lorentz Fladseth.
Foto: Sverre J.
Svendsen.

Dokumentasjon av trantønneproduk- Blikkenslager Edvard Fladseth demonstresjon i Hjelkrembrygga i mai 2000. rer blikkenslagerhåndverket for skoleFra venstre: Blikkenslager Edvard klasser i Hjelkrembrygga våren 2000.
Fladseth, Ole Bjørn Hansen og Stein Foto: Stein M. Bach.
M. Bach. Foto: Marit H. Mehlum.

Bildet under:
Kulturminnedagen
2000. Konsert på
Milnbrygga med
tema «kommunikasjon». Her er Fredøens Basarensamble i aksjon. Foto:
Marit H. Mehlum.

Årets klippfisk ble bedømt i Milnbrygga våren
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ÅRSMELDING FOR
NORDMØRE MUSEUM 1999

Styret for Nordmøre museum har etter årsmøtet 1999 hatt følgende
sammensetting:
Prosjektleder Tuva Brænne Wathne og «kaffebrenner» Willy Larsen
smaker på den første kaffen fra kaffebrenneriet i Handelshuset Patrick
Volckmar A/S. Foto: Bjørn Hansen.

-

Valgt av årsmøtet for Nordmøre museum: Hans Hammond Rossbach (leder), Per Arne Westavik , Jan Sedsbøe og Ivar Løkvik (styremedlemmer). Vararepresentanter: Jørgen Karlsvik og Fredrik
Aandahl.

-

Valgt av Kristiansund kommune: Birger Saltbones. Vararepresentant: Knut Garshol

-

Valgt av Møre og Romsdal Fylkeskommune: Jarle Haga. Vararepresentant: Dagfinn Ripnes.

•

Styret hadde i 1999 7 styremøter.

Lars Marius Leine (t.v.) og Inge Måsøval (t.h.) i arbeid på seglkutteren
«Maud» på Mellemværftet. Foto: Morten Pedersen.
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Medlemstall: Nordmøre Museum hadde i 1999 105 medlemmer.
Arbeidet med å få opp medlemsantallet samt å aktivisere medlemmene
til fordel for museet har gitt resultater. Det er laget en vervebrosjyre
som er lagt ut ved alle museumsarrangement i løpet av året. Jan Sedsbøe har gjort en aktiv innsats for å verve medlemmer til museet og
økningen i medlemstallet skyldes i stor grad hans innsats.
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Ansatte ved Nordmøre Museum har vært:
Museumsdirektør/konservator: Sverre Johan Svendsen
Konservator:
Marit Holme Mehlum. (stedfortreder
for Svendsen i perioden 5.4 - 11.7)
Regionkonservator:
Odd Williamsen
Preparant/fotograf:
Stein Bach.
Sekretær:
Anita Paulsen.
Prosjektleder for «Patrick Volckmar»
(fra 01.07.99):
Tuva Brænne Wathne
Slippmester på Mellemværftet: Douglas Wilmot. (fram til 01.05.99)
Museumsassistent:
Magnar Almberg (fram til 31.03.99)
Regnskapsfører:
Ole Lystad.
Vaskehjelp:
Snefrid Bach.
Guider/ekstrahjelp:
Tanje Golmen Lid, Monica Berg, Erik
Aukan, Jenny A. Raunholm, Suleiman
Sabba og Mohamed Elmi Adow.
MUSEUMSDRIFTEN
Publikumsbesøk:
Det totale besøket i 1999 for alle anlegg tilhørende Nordmøre Museum
var 6006 personer. Besøket har økt kraftig i forhold til 1998 (4800).
Økningen skyldes både flere besøkende i sommersesongen og
økende oppslutning om ulike arrangementsdager utover høsten som
Tro og Tradisjon, Kulturminnedagen, m.fl. Særlig god oppslutning er
det om Kulturminnedagen, der kombinasjonen med en «Kulturminnemarsj» rundt Vågen gir både god eksponering og mange besøkende.
Klippfiskmuseet har hatt en økning på 25% i forhold til 1998; økningen
skyldes bedre tilstrømning av enkeltbesøkende da det ikke har vært
cruisebesøk av betydning i 1999. Økningen skyldes både god markedsføring av museet overfor besøkende til byen samt en forbedring av
selve tilbudet på Klippfiskmuseet. Der har guidene Monica Berg og
Tanja Golmen Lid gjort en fremragende innsats.
Det mest gledelige er at den negative trenden i skoleklassebesøk er
snudd og det til gagns. Antall skoleelever på klassebesøk har økt fra
205 i 1998 til 738 i 1999! Økningen skyldes bedre informasjon til skolene, men særlig videreutviklingen av tilbudet i Almskårstua ved konservator Marit Holme Mehlum.
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Selv om besøkstallene viser en kraftig forbedring i forhold til fjoråret i en sesong der øvrige museer i fylket melder om stagnasjon og tilbakegang, må det arbeides videre for å forbedre besøket. Det må arbeides aktivt for å bedre kvaliteten på tilbudet samt å markedsføre det
bedre i året som kommer dersom vi skal ha håp om å øke tilstrømming
til museet. Det må påpekes at den. største økningen kommer fra besøkende under arrangement der adgang til anleggene er gratis.

Måned
April
Mai
Juni
Juli
August
September
Oktober

1998
66
181
449
959
497
2113

1999
15
389
614
1079
427

172

2590
129

Differanse
-51
+208
+165
+120
-70
+477
-43

Sum

4437

5243

+806

Anleggene i Vågen opplever altså fortsatt vekst i besøket samtidig
som nedgangen i besøk til hovedhuset ser ut til å ha stagnert. Sommersesongen 1999 viser at en systematisk innsats mot målgruppene koplet med
en kvalitetssikring av tilbudene i anleggene gir økt besøk. Det er all
grunn til å tro at besøket vil øke ytterligere i 2000.
Mulighetene i hovedbygget er likevel 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 i dagens økonomiske situasjon.

Dokumentasjon
- En systematisk intervjuserie med informanter fra Nordmøre i forbindelse med dokumentasjonsprosjektet om Fiskebåten som arbeidsplass («Plastprosjektet») er videreført. -Intervjuer med håndverkere
og eldre arbeidere på den tidligere arbeidsplassen deres fortsetter.
- Prosjektet «Barnas Krig» fortsatte. Prosjektet skal dokumentere
hvordan barn mellom 6 og 16 opplevde årene mellom 1939 og 1947.
Prosjektet er et samarbeidsprosjekt med Kultur- og Utdanningseta133

ten i Kristiansund kommune. Det innsamlede materialet skal bearbeides og formidles via artikler og muligens en utstilling.
- Det er gjennomført registrering av møbler og innbo etter Nicolay H.
Knudtzon III på hans gamle landsted på Frei. Dette arbeidet er ført
til en videre søk etter møbler og gjenstander etter Knudtzon samt en
biografi av handelsmannen som ventes offentliggjort i Årbok for
Nordmøre museum 2000.
- Dokumentasjonsfilming av «laging av fiskekasse» i blikkenslagerverkstedet i Hjelkrembrygga. Blikkenslager Edvard Fladseth med «læregutt» Ole Bjørn Hansen, Kristiansund videregående skole. Filmingen
ble gjennomført med midler fra Håndverksregisteret, Maihaugen.
Gjenstandssamlingen:
Mus&t har suspendert aktiv innsamling inntil videre grunnet den prekære magasinsituasjonen. Museet har tatt imot gaver i den grad det har
vært forsvarlig. Det er kommet inn 30 gjenstander fordelt på 10 innkomstnumre.
Fotosamlingen:
Det er kommet inn 300 nye fotografier til samlingen fra 16 givere.
Særlig må gavene fra Ida Margrete Knudtzon trekkes fram. Hun har
donert ca. 30 fotografier til samlingene, men også deponert flere meget
spennende album til avfotografering. Et særdeles viktig bidrag til samlingene er albumene med navngitte portretter som er av uvurderlig
lokalhistorisk betydning.
Arkiv og bibliotek:
Arbeidet med å samordne arkivstoffet i museet fortsatte i 1999. Tilvekstprotokollen viser nå over 400 innkomne objekter. De store
bedriftsarkivene kommer i tillegg til dette. Museet rår over ca. 150 hyllemeter arkiv i alt.
Museet har kjøpt inn en betydelig samling norsk og utenlandsk litteratur omkring temaet konservering.
Undervisning:
Omvisninger av skoleklasser i mai/juni i Klippfiskmuseet og Hjelkrembrygga. Bl.a. en hel skoledag med alle 8- klassingene ved Langveien
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Ungdomsskole. (31.5.99). Anton Klubben demonstrerte røyting av
klippfisk for samtlige klasser, og i Hjelkrembrygga var Edvard Fladseth, Stein Bach og Jenny Anita Raunholm.
Museet gjennomførte også i år "klippfiskdagen" for 7. klasse ved
Allanengen skole. (1.6.99). I år hadde vi ikke saltfisk, men brukte fjorårets fisk som lå lagret i kjølebua. Anton Klubben røytet fisken, ellers var
inndelingen av grupper ganske som vanlig. Dette opplegget er ressurskrevende og kan ikke utvides til andre klasser/skoler med eksisterende
bemanning/økonomi. Museet har tatt initiativ til en dialog med Kulturog utdanningsetaten for å se på mulighetene av å tilføre museet ytterligere ressurser slik at tilbudet kan gjelde for alle 7. klasser i Kristiansund.
I november og desember inviterte museet skoleklasser og barnehager
til et juleopplegg i Almskårstua, med bl.a. en «ekte» nordmørsk husnisse
laget i tovet vadmel av Karin Ormbostad, Kristiansund Husflidslag. Om
lag 24 skoleklasser deltok i opplegget, som ble svært populært.
1999 var året da flere års målrettet arbeid mot skolene omsider ga
uttelling. Det er i tillegg nå innledet diskusjoner med Kultur- og utdanningsetaten med tanke på et samarbeid om et aktivitetstilbud til samtlige grunnskoler i Kristiansund.
Utstillinger:
Ny utstilling "Henders verk" Utstillingen tok sikte på å vise fram ulike
viktige håndverk fra Kristiansund og Nordmøre på en måte som tilfredsstilte publikums ofte gjentatte ønsker om å se mange spennende
gjenstander. Blant annet ble Tangens skomakerverksted fra Frei igjen
stilt ut. Det er utarbeidet en egen brosjyre og plakat for utstillingen.
Godt oppmøte med engasjerte besøkende på åpningsdagen 7.3. der
Asbjørn Ersvik demonstrerte modellbygging. I alt 65 mennesker var
innom i løpet av den første dagen. Gjennom sommeren og høsten har
det vært ulike aktivitetssøndager med temaer knyttet til utstillingen.
Utstillingen vil stå også over sommeren 2000, men med endringer og
tilføyelser i innhold.
Sikring:
Planlegging og prosjektering av sprinkleranlegg ved Mellemværftet.
Jan Haraldseth, BT-Brannteknikk har prosjektert Mellemværftet og
anbudsinnbydelse ble sendt ut. Arbeidet med Sikringsplan for Nord135

møre museum er videreført og søknader for full-sprinkling av Mellemværftet er sendt. Det systematiske arbeid som er gjort de siste årene
ved konservator Marit H. Mehlum har gjort at museet nyter stor tillit
hos NorAc Museumsutvikling og Uni-Stiftelsen.

Fartøy
Talgsjøen:
Båten har fått alminnelig vedlikehold i 1999.
Frimann:
Frimanns Venner fortsetter sitt tålmodige arbeid på vår store kutter.
Presenningshuset er fjernet, dekk er smurt og styrhuset er ferdig. Båten
har vært på noen prøveturer i løpet av sommeren.
Svanen
Det er bevilget penger fra Aure kommune, Møre og Romsdal fylkeskommune og Riksantikvaren til båten. Arbeidet skulle starte opp høsten 1999 men ble utsatt til våren 2000 pga. forsinkelser på Mellemværftet.
Borgenes
Nordmøre Museum engasjerte seg sterkt i det lokale initiativet for å
prøve å redde damptråleren "Borgenes" som startet i desember 1996.
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.
Borgenes er nå formelt reddet fra opphugging. Båten er kjøpt fri ,og en eierstiftelse, «Stiftelsen Stimtråleren Borgenes», er etablert som eier. Ettersyn og
restaureringsarbeid ivaretas av «Stimtråleren Borgenes venneforening».
Det er gjort mye godt arbeid på båten i løpet av 2000 og den framstår
nå som en pryd for havna. Etter slippsetting våren 2000 skal båten til
sin nye faste opplagsplass på Hjelkremkaia og inngå som en del av
museets formidlingsarbeid der.
Bygninger/anlegg:
Hjelkrembrygga:

Innredningen av blikkenslagerverkstedet fortsatte med bl.a. rydding av
1. etasje og installering av større maskiner der.
Woldbrygga: Ingen større vedlikeholds- eller restaureringsarbeider
utført i 1999.
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Strandhuset: Ingen større vedlikeholds- eller restaureringsarbeider

utført i 1999. Det planlegges å starte opp med en opprusting av Strandhuset i 2000 med tanke på en aktivisering av huset i samarbeid med
Kristiansund Husflidslag.
Mellemværftet: Ingen større vedlikehplds- eller restaureringsarbeider
utført i 1999.
Almskårstua: Torvtaket reparert, bl.a. råtne trobord skiftet ut. Midler
fra Norsk Kulturråd, Kristiansund Rehabiliteringsselskap og Kristiansund kommune .
Kurs/seminar:
Ansatte ved museet har bl.a. deltatt på følgende:
• Nettverksmøte "Plast i det moderne Norge" Sverre J. Svendsen
• Ledelsesutviklingskurs LUPIM oppfølging. Sverre J. Svendsen
• Gotisk skriftlesning. Sverre J. Svendsen, Odd Williamsen, Marit H.
Mehlum, Stein Bach og Anita Paulsen.
• Kurs i Internet og Web-design, Marit H. Mehlum
• Kurs i Museumspolitikk og planlegging, Odd Williamsen
• Kurs i forebyggende konservering, Odd Williamsen, Oswald Bae, SMB?
Nordmøre museum arrangerte kurset i gotisk skriftlesning i samarbeid
med Bygdefolkets studieforbund.

Prosjektarbeid/utviklingsarbeid:
Seterprosjektet: Bearbeiding av materialet fortsatte i 1999. Innsamlet
materiale er analysert og en sluttrapport er under produksjon. Marit H.
Mehlum fikk stipend fra Norsk faglitterær forfatterforening for å kunne
ta en måneds permisjon til ferdigstilling av prosjektet.
De nordmørske samlinger: Regionkonservator Odd Williamsen har
utredet løsningen med et fellesmagasin for Nordmøre med støtte fra
Norsk Kulturråd og Møre og Romsdal fylkeskommune. Utredningen
til høring i 1999.
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. I 1999 ble et ettårig prosjekt satt i gang med midler fra Norsk Kulturråd, samt
Næringsavdelingene i Møre og Romsdal fylkeskommune og Kristiansund kommune. Fra juni ble Tuva Brænne Wathne ansatt som prosjektle137

Befaringer, møter, foredrag m.m.:
Av de oppdrag museet har utført i løpet av 1999 kan nevnes:
• Befaringer
Se regionkonservatorene egen melding.
• Feltarbeid. Registrering, flytting av båter, gjenstander fra notnaust på
Vik i Aure.
• Foredrag

der. Hun har arbeidet med oppussing av lokalene i det gamle E-verkshuset
i Øvervågen, istandsettelse og installasjon av den gamle Kaffebrenneren
fra TP Engros og utvikling av ulike produkter for selskapet.
Barnas Krig: Prosjektet videreføres i egen regi. Rapport er skrevet og
en del av materialet ble brukt i årets årbok. Det er gjennomført en del
intervju som inngår i museets arkiver.
Blikkenslageren: Filmdokumentasjon av «laging av fiskekasse» i samarbeid med Håndverksregisteret med blikkenslager Edvard Fladseth og
«læregutt «Ole Bjørn Hansen. Ansvarlig Marit H. Mehlum.

Museet arrangerte foredrag som ledd i de landsomfattende Forskningsdagene.
Barnas Krig
Sverre J. Svendsen:
Sæterdrift på Nordmøre museum
Marit H. Mehlum:
Nicolay H. Knudtzon III
Odd Williamsen:
Foredragene belyste forskningen som foregår på Nordmøre museum.

Årbok for Nordmøre Museum 1999:
Museets tredje årbok i eget regi hadde følgende innhold:
Sverre J. Svendsen/ Barnas Krig i Kristiansund.
Marit H. Mehlum
Et dokumentasjonsprosjekt
Skrøvset, Odlaug
Noen minner fra fem lange år i et hærtatt Norge
Pettersen, Einar K. Intervju med Olav Edgar Larsen
Mehlum, Marit H.
Intervju med Åse Pettersen
Breder, AnnBerit Aarnes
Edvard Langset og tradisjonen
Rakstang, Gunnar
Straumsnes bygdemuseum
Jørgensen, Maiken L. Museumsprosjektet Tida i Lia på
Tingvoll Bygdemuseum
Didriksen, Ole
John Myren, fotopioner med verdensry
B låsvær, Rolf
Litt historie fra øvrevågen Verft
Williamsen, Odd
Båckstrbms jernbane
Glimt fra aktiviteter/begivenheter ved Nordmøre museum 1999
Svendsen, Sverre J. Nordmøre museums gjenstandssamling: Brannbombe fra 2. verdenskrig
Williamsen, Odd
Viktig bidrag til Nordmøres kunsthistorie

Andre arrangement
Høsttakkefesten. Museet inviterte sine hjelpere, ansatte, styret og byggekomiteen til høsttakkefest 17.11. Odd Williamsen holdt foredrag om
konsul Knudtzon og Marit H. Mehlum viste lysbilder fra diverse arrangement gjennom året. M. Tuxen Werrings salongdanser fra 1880-åra
ble framført av strykekvartett.
Adventsarrangement. 5. desember ble julearrangementet i Almskårstua avholdt i vintervær og kulde. Rundt 100 mennesker deltok enten ved
besøk i hovedbygningen eller i Almskårstua eller begge deler. Elin Hermansson kom også i år på besøk, og gjentok suksessen for tredje gang.
For styret

Sverre Johan Svendsen
museumsdirektør

Redaksjonen har bestått av Sverre J. Svendsen (ansv.red.),
Marit H. Mehlum og Stein M. Bach (bildered.)

138

139

I

Overførte ubrukte inv.midler
Overførte ubrukte driftsmidler
Sum overførte midler

ÅRSREGNSKAP 1999
NORDMØRE MUSEUM

1999

63.931
18.000

30.214
18.500

2.510.000
330.300
87.184
109.229
67.000
3.186.144

2.081.000
294.500
215.000
120.058
2.759.272

Varekostnader
Lønns- og personalkostnader
Andre driftskostnader
Tilskudd til særregnskap
Sum driftskostnader

8.648
1.766.023
966.232
363.000
3.103.903

16.369
1.634.951
832.367
349.565
2.833.252

102.167
114.241
216.408

73.674
275.823
349.497

30.175
30.175

27.843
27.843

Rentekostnader
Sum rentekostnader
Innvesteringsinntekter
Sum innvesteringsinntekter

480.400

80.000

480.400

80.000

Investeringskostnader
Sum investeringskostnader

117.952
117.952

283.599
283.599

80.000

Årets overskudd
Sum

0

- 35.925

3.186.144

2.759.272

EIENDELER
Omløpsmidler
Kontanter, bank m.v.
Bundne midler innestående i bank
Kortsiktige fordringer
Varebeholdning
Sum omløpsmidler

1999
207.617
1.764.372
234.673
4.870
2.211.532

1998
185.469
1.218.601
281.699
0
1.685.769

ANLEGGSMIDLER
Aksjer og andeler
Bygninger
Sum anleggsmidler
Sum eiendeler

50.000
1.052.238
1.102.238
3.313.770

50.000
1.052.238
1.102.238
2.788.007

GJELD
Kortsiktig gjeld
Udisponerte investeringsmidler

234.360
1.091.053

260.339
574.370

EGENKAPITAL
Bundne fond
Andre fond
Disposisjonsfond
Kapital
Sum gjeld og egenkapital

75.000
448.319
210.631
1.254.407
3.313.770

75.000
419.230
204.661
1.254.407
2.788.007

Kristiansund N., 31. desember 1999, 19. januar 2000
Sverre Johan Svendsen

direktør
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80.000

1998

INNTEKTER:
Billett- og salgsinntekter
Leieinntekter
Offentlige tilskudd:
Fylkestilskudd
Kommunetilskudd
Kommunetilskudd - prosjekt
Andre offentlige tilskudd
Andre driftsinntekter
Sum driftsinntekter

FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER
Renteinntekter
Andre finansinntekter
Sum finansinntekter

377.933
252.989
630.922

Hans Hammond Rossbach

formann

Ole Lystad

regnskapsfører
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INNTEKTER:
3010 Billettinntekter
3410 Tilskudd fra fylket
3420 Tilskudd fra Kristiansund kommune
3610 Salg klippfisk
3611 Salg kart, krus, hefter m.m.
3612 Salg servering
3710 Tilskudd fra Nordmøre Museum
Sum inntekter
INNKJØP VARER:
4010 Varer for salg
Sum innkjøp varer
DRIFTSUTGIFTER:
6210 Vedlikehold bygning
6220 Vedlikehold anlegg
6230 Lys og varme
6250 Avgifter, trygder, forsikr.
6410 Inventar og utstyr
6420 Innkjøp til samlingene
6430 Vedlikehold til samlingene
6450 Utstilling / undervisning
6480 Vedlikehold inv/utstyr
6490 Transport
6491 Sikring
6510 Nordmøre Museum — ref. lønnsk.
6720 Annonser
6740 Reklame
6810 Telefon
6820 Porto/gebyr
Sum driftsutgifter
FINANSINNTEKTER:
8010 Renter av bankinnskudd

1998

35.625,00
107.000,00
18.500,00
13.715,00
8.996,00
7.023,00
30.000,00

30.235,00
103.000,00
18.500,00
3.100,00
4.757,00
8.075,00
30.000,00

220.859,00

197.667,00

45.709,41

41.905,75

45.709,41

41.905,75

4.727,48
15.165,27
7.012,06
13.935,50
5.790,99
250,00
1.431,59
1.456,50
2.131,50
4.538,70
16.107,00
70.250,00
396,00
5.722,00
744,50
253,00

3.682,00
4.563,27
13.577,50
15.464,02
27.885,60

149.912,09

138.956,40

671,50
3.899,10
5.400,00

Styrets sammensetning

Styret besto ved inngangen av året av:
Ole Tønder
Jonny Skarpnes

(styreleder)
(varamedlem)

valgt av foreningen
valgt av foreningen

Per Wick
Lars Backer

(styremedlem)
(varamedlem)

valgt av foreningen
valgt av foreningen

Dagfinn Ripnes
Fredrik Aanda hl

(styremedlem)
(varamedlem)

oppnevnt av Møre og Romsdal Fylkeskommune
oppnevnt av Møre og Romsdal Fylkeskommune

Per Kristian Øyen
Guttorm Benjaminsen

(styremedlem)
(varamedlem)

oppnevnt av Kristiansund kommune
oppnevnt av Kr.sund kommune (f.o.m. sept-98)

oppnevnt av Nordmøre Museum
(styremedlem)
Ivar Løkvilt
oppnevnt av Nordmøre Museum
(varamedlem)
Jan Sedbøe
Etter valg/oppnevning av nye styrerepresentanter gjennom året besto styret ved utgangen av året av:
Per Wick
Jonny Skarpnes

(styreleder)
(varamedlem)

valgt av foreningen
valgt av foreningen

Lars Backer
Terje Engvik

(styremedlem)
(varamedlem)

valgt av foreningen
valgt av foreningen

Andreas Sandvilt
Harald Nymoen

(styremedlem)
(varamedlem)

oppnevnt av Møre og Romsdal Fylkeskommune
oppnevnt av Møre og Romsdal Fylkeskommune

Leif Møll
Jan Håvard Sedsbøe

(styremedlem)
(varamedlem)

oppnevnt av Kristiansund kommune
oppnevnt av Kr.sund kommune

Sverre J. Svendsen
Ivar Løkvik

(styremedlem)
(varamedlem)

oppnevnt av Nordmøre Museum
oppnevnt av Nordmøre Museum

Styret avholdt i 1999 seks møter. Det ble gjennomgått 22 referatsaker og behandlet 40 styresaker.

980,00
276,00

Daglig leder har vært styrets sekretær.
Mellemværftets revisor er revisjonsfirmaet Distriktsrevisjon Nordmøre.
Organisasjon og bemanning

Mellemværftet eies av Foreningen Mellemværftet Foreningen som hadde 108 medlemmer i 1999, hvorav
6 er livsvarige medlemmer. Foreningen er styringsmessig underlagt Nordmøre Museum og er organisert
som en selvstendig avdeling av museet. Museets styre kan overprøve foreningens styre- og
årsmøtevedtak.

784,39

547,00

784,39

547,00

15.000,00

I 5.000,00

Følgende personer har vært ansatt ved eller knyttet til Mellemværftet gjennom året:

Sum gitte tilskudd

15.000,00

15.000,00

RESULTAT — Årets overskudd

11.021,89

2.351,85

Bård Strømgren
Wenche Grytnes
Inge Måsøval
Douglas Wilmot
Olaf Didriksen
Frank Svendsen
Morten Pedersen
Lars Marius Leine
Eddy Gjengstø

Sum finansinntekter
GITTE TILSKUDD:
8620 Nordmøre Museum — Lønnstilsk.

AVSLUTNINGSKONTI EGENKAPITAL:
8990 Arets overskudd
Sum avslutningskonti
RESULTAT
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1999

ÅRSBERETNING FOR
MELLEMVÆRFTET 1999

11.021,89
11.021,89
0,00

daglig leder
sekretær i 50 % stilling
båtbygger
båtbygger (sluttet i mai)
båtbygger
hjelpearbeider
arbeidsleder (begynte i juni)
lærling
lærling (begynte i juli)
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Knut Nytrøen
Johan Bulling
Alf Isak Nordli
Jon Ove Gaare
Roar Høvik

lærling (innleid i 8 måneder)
lærling (sluttet i april)
sivilarbeider
hjelpearbeider (sluttet i november)
sommerjobb

Thorvald Strand og Jacob Arne Dalen fra Bremsnes Båtbyggeri, Douglas Wilmot fra TreWill, Håkon
Røraning og Casper Krogh Hansen fra båtbyggermiljøet ved Stadsbygda i Sør-Trøndelag har i perioder
siste halvåret vært innleid.
Mellemværftet hadde ved utgangen av året 8 ansatte. Det har gjennom hele året vært arbeidet med å
skaffe ytterligere en faglært og en sivilarbeider til verftet. Vi har ikke lykkes med å fremskaffe
interesserte personer med ønsket kompetanse.
Foreningen har 3 komiteer med medlemmer fra foreningen. Havnekomiteen består av Per Meinert
Skram (formann), Tom Kaasen og Arnt Gjerde. Arrangementkomiteen e r ikke i aktivitet. Festkomiteen
består av Trond Jonassen og Knut Lie. Festkomiteen avholdt en medlemsfest våren 1999 og står for
bevertningen på de faste medlemsmøtene den første tirsdagen i hver måned.
Oppdrag

D/s Thorolf har vært hovedbeskjeftigelsen gjennom hele 1999 og skrogarbeidene ble ferdigstilt
før utgangen av året.
Eneste utførte oppdrag av betydning utover dette har vært reparasjoner på Pauline.

Det har vært gjennomført en spørreundersøkelse blant medlemmene i regi av styreformann i den hensikt
å kartlegge mulighetene for aktivering av nåværende og tidligere medlemmer. Av 160 utsendte skjema
kom 8 utfylte svarskjema i retur.
Deltakelse og representasjoner

Daglig leder og Morten Pedersen har besøkt Nordnorsk Fartøyvernsenter i Gratangen som er ett av tre
sentre med nasjonal status.
Tom Kaasen har ledet et utvalg med det mandat å revidere Fartøyvernplan for Møre og Romsdal.
Utvalget har avsluttet sitt arbeid.
Daglig leder deltok på SAVOS (Samarbeidsorganet for Sør- og Vestlandsfylkene) sitt seminar i
Kristiansund om fartøyvern_
Bygninger, anlegg og utstyr

Nordvendt vegg på bolighuset er malt.
Det har blitt foretatt store investeringer i verktøy, maskiner og annet utstyr grunnet økt bemanning og
større krav til effektivitet. Bl.a. er avretter montert i sagskuret og ny dimensjonshøvel er innkjøpt og
montert.
Det har blitt foretatt reparasjoner på litjhælingen som ikke kom i drift før i mai. Mellemhælingen har
tilnærmet ikke vært i bruk grunnet råteskader.

Mellemværftet har en tilfredsstillende ordrereserve for år 2000.

Mellemværftet har gjennom året brukt betydelige midler på nødstopp og annen sikring av maskiner og
utstyr i h.h.t. krav i arbeidsmiljøloven.

Mellemværftet har oppnådd svært mye når det gjelder relasjonsbygging ovenfor Riksantikvaren også
siste år og de fremstår som svært opptatt av å bidra til utviklingen av det profesjonelle
fartøyvernarbeidet ved Mellemværftet.

Arbeidstilsynet har vært på inspeksjon og gitt en rekke andre pålegg. Disse er ikke etterkommet for
maskiner i det gamle maskinverkstedet og krana på sørsiden av eiendommen. Dette utstyret kan ansatte
derfor ikke benytte. Arbeidsmiljøloven gjelder ikke for den frivillige foreningsaktiviteten.

Faglig Forum

Det gjenstår etablering av forskriftsmessig sanitæranlegg for de ansatte i Fladsethbrygga. Dette må
utformes også ut i fra hensynet til foreningsaktiviteter og besøkende.

De ansatte ved Mellemværftet startet på høsten opp et tiltak som vi ga navnet Faglig Forum.
Bakgrunnen var forpliktelser ovenfor lærlinger og ønsket om generell skolering av alle ansatte som
angår fartøyvern og båtbygging. Møtene er valgt lagt til kveldstid slik at foreningsmedlemmer og andre
interesserte også skal ha muligheten til å delta. Det ble avholdt ett møte i november med temaet
geitbåten, åfiordsbåten og nordlandsbåten med Morten Pedersen fra Mellemværftet og Einar Borgfjord
fra Rissa Kystmuseum som foredragsholdere. Det kom 38 personer til møtet, noe som var svært
positivt.
Kulturminnedagen

De ansatte ved Mellemværftet tilbød på kulturminnedagen byens barn og ungdommer å bygge sin egen
modellbåt. På noen hektiske formiddagstimer ble det bygget 50 modellbåter. Tiltaket pofilerte
Mellemværftet på en god måte ovenfor byen. Det er søkt om betydelige midler for å kunne videreføre
dette og beslektede tiltak.

Mellemværftet har mottatt kr 100.000 i støtte fra Norsk Kulturråd til utstyr m.m. for audiovisuell
formidling ved Mellemværftet. Det er ikke gjort innkjøp i 1999 og midlene må brukes i løpet av år
2000.
Økonomi

Omsetningen for 1999 var på kr 2.575.391. Årsresultatet ble kr 4.004. Største kunde i 1999 var D/s
Thorolfs Venner,
Ordretilgangen for år 2000 er i skrivende stund tilfredsstillende. Foreliggende årsregnskap er utarbeidet
under forutsetning av fortsatt drift ved Mellemværftet.

Kr.sund, 12.04.00
Medlemsaktiviteter

Det har vært moderat aktivitet på medlemsfartøyene dette året. Frimann har kommet fri fra
presenningen. Losskøyta Langesund er blitt kjøpt av Eric Duellart og har fått tilhold ved Mellemværftet.
Det har kommet i gang bra aktivitet på brannsprøyta Slukk II.
Det praktiserers faste møtekvelder første tirsdag i hver måned med foredrag, diskusjoner og sosialt
samvær. Oppmøtet har vært lavere enn ønskelig.

Per Wick

Bård Strømgren

styreformann

daglig leder
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Driftsregnskap pr. 31.12.1999
HITTIL
I ÅR

HITTIL
I FJOR

Balanse

AVVIK

Salgsinntekter
Andre driftsinntekter

Kr
Kr

2 049 991
525 400

1 686 633
560 544

363 358
(35 144)

Sum driftsinntekter

Kr

2 575 391

2 247 177

328 213

Forbruk av innkjøpte varer Kr
Lønn
Kr
Arb.g.avg./sos. kost./ref.
Kr
Avskrivninger
Kr
Tap på fordr. og avg. driftsmi Kr
Andre driftskostnader
Kr

449 045
1 444 192
(263 172)
34 290
22 210
798 337

387
1 105
(251
31

61
339
(11
3
21
(72

Sum driftskostnader

Kr

2 484 901

2 143 205

341 697

Driftsresultat

Kr

90 489

103 973

(13 483)

Renteinntekter
Rentekostnader
Overf. resultat

Kr
Kr
Kr

2 307
88 792
(4 004)

2 115
76 343
(29 745)

192
12 449
25 741

Resultat hittil i år

Kr

0

313
114
839)
191
393
871 034

0

732
079
333)
100
817
697)

0

HITTIL
I ÅR

HITTIL
I FJOR

ENDRING

Bygninger
Inventar
Finansielle anleggsmidler

Kr
Kr
Kr

1 715 810
27 900
2 087

1 747 000
0
0

(31 190)
27 900
2 087

Sum anleggsmidler

Kr

1 745 797

1 747 000

(1 203)

Varelager
Kundefordringer
Avsetning tap på fordringer
Tilgode merverdiavgift
Andre fordringer
Kasse, Bank

Kr
Kr
Kr
Kr
Kr
Kr

228 400
399 190
(5 000)
66 669
106 290
52 323

178 245
522 103
0
79 092
38 634
43 670

Sum omløpsmidler

Kr

847 871

861 744

(13 872)

Kr

2 593 668

2 608 744

(15 075)

Egenkapital

Kr

798 835

794 831

4 004

Sum egenkapital

Kr

798 835

794 831

4 004

Annen langsiktig gjeld

Kr

1 025 000

1 116 465

(91 465)

Kr

1 025 000

1 116 465

(91 465)

1 Sum eiendeler

, Sum langsiktig gjeld

0
910
672
599
214 '
041
368
030

-

185 113
59 213
40 607
46 527
46 126
100 439
19 423
200 000

Kassakreditt
Leverandørgjeld
Skattetrekk og andre trekk
Skyldig arbeidsgiveravgift
Skyldig lønn
Skyldige feriepenger
Påløpte kostnader m.m.
Annen kortsiktig gjeld

Kr
Kr
Kr
Kr
Kr
Kr
Kr
Kr

182
46
49
118
128
41
203

Sum kortsiktig gjeld

Kr

769 834

697 448

Sum egenkapital og gjeld

Kr

2 593 668

2 608 744

50
(122
(5
(12
67
8

(185
123
6
3
72
27
21
3

155
914)
000)
423)
656
653

113)
697
065
072
088
602
945
030

I
72 386 1
(15 075)

Centrum Okonunuunnce AS, Kon, KnuJizum gt 5 0509 KRISTIANSUND N
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MEDARBEIDERE I ÅRBOK FOR
NORDMØRE MUSEUM 2000

NORDMØRE
ENERGIVERK
Helt naturlig

Hammarlund, G ., sta (1903-87), født i Stockholm, bodde i Norge fra
1916. Journalist og tegner i Dagbladet fra 1940.
Hestenes, Arne (1920-95). Journalist i Dagbladet fra 1947. Kjent for
en rekke bøker, intervjuer og petitkåserier.
Johns, Edvard Henry (1912-1989). Radiotekniker. Medlem av motstandsbevegelsen i Kristiansund under 2. verdenskrig.
Karlsen, Kåre, f. 1917. Pensjonist, tidligere ventilasjonskonsulent.
Medlem av motstandsbevegelsen i Kristiansund under 2. verdenskrig.
Marstein, Erling, f. 1916. Pensjonist, tidligere sykehusdirektør ved
sentralsykehuset i Ålseund. Medlem av motstandsbevegelsen i Kristiansund under 2. verdenskrig.
Svendsen, Sverre J., f. 1949 i USA. Mag. art etnologi Ui0 1988.
Direktør ved Nordmøre Museum fra 1992.
Todal, Margrete, f. 1950. Lærer i Aure kommune.

Nordmøre Energiverk AS

Hovedkontor:
Postboks 2260, 6503 Kristiansund N.
Telefon: 71 56 55 00
Telefaks: 71 58 15 21
E-post: neas@neas.mr.no
www.neas.mr.no

OVERHALING • OMBYGGING
STÅLKONSTRUKSJONER

[2(.L.41:1C.4,__\L\S3L23W2.
KA
FREIVEIEN 26, 6511 KRISTIANSUND N.

Williamsen, Odd W, f. 1958 i Kristiansund. Cand. Sociol. Ui0 1982
med avhandling «Kunstsosiologi og kunstpolitikk». Fra 1998 regionkonservator ved Nordmøre Museum.
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TELEFONER: +47 71 67 86 60 / +47 71 67 86 61
TELEFAX: +47 71 67 86 68
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Kom og se
vår store utstilling av sanitærutstyr.
5-fer finner du nettopp det du skat hal

Bademilja

BØIFOT
BØIFOT

4tdeatiadi~

AUT. ELEKTROENTREPRENØR • AUT. TELEINSTALLATØR

Installasjon, vedlikehold og service:
BOLIG • INDUSTRI • SKIP

ØIVIND LYSTA AS

Freiveien 24, 6511 KRISTIANSUND N.
Telefon: 71 67 09 55

INDUSTRIVEIEN 4 - 6517 KRISTIANSUND
TLF. 71 57 25 10

ET FIRMA I

BØIFOT-9,~e(,

t

Lokalhistoriebøker fra Kristiansund
og Nordmøre får du hos oss

yen41~",
5ELVBEFJENING 1~4.4y, i KOLON IAL
.4

L
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tYffy.gidadir"

Sverdrup * Libris
Telefon 71 57 09 60 — Fax 71 57 09 70 — Nedre Enggt. 5-7
E-post: sverdrup.libris@dahl-libris.no
www.aha.forlagsentralen.nolsverdrupl

151

SpareBankjf)Nordvest

INDUSTRIKOPI A.S
KONTORVEIEN 2, 6517 KRISTIANSUND N.
TLF. 71 58 14 82 - FAX 71 58 14 40

Langveien 21, 6509 Kristiansund
Telefon: 71 58 00 00 — Telefax: 71 58 01 50

KOPIERING

Alt i kopiering - også i farger

Internett: www.snv.no
E-post: nordvest©snv.sparebank1.no

AVDELINGSKONTORER:
Bruhagen, 6530 Averøy • 6631 Batnfjordsøra • 6490 Eide
6400 Molde • 6570 Smøla • 6590 Tustna • 6065 Ulsteinvik
6683 Vågland • 6670 Øydegard • 6003 Ålesund
FILIALER:
Kårvåg, 6530 Averøy • 6520 Frei • I Kristiansund N.: Nordlandet

kerestaurant

FOTO
Nedre Enggt. 19, 6509 Kristiansund N.
Telefon/fax: 71 67 29 78

,.."
;

stl erna

GÅGATA

KRISTIANSUND

Spisestedet med det beste fra havet
og den hyggeligste atmosfære
SPESIALITET: BACALAO - BLANDABALL
• Klippfisk i mange varianter
• Fersk fisk etter tilgang • Kjøttretter og Pizza

Tlf. 71 67 87 78
UTESERVERING OM SOMMEREN
Catering: Smørbrød og småretter til møter, servering ved overtid og
hjemmeselskap.
Snitter - Middager - Koldtbord - Havets Festbord - Sildeanretninger Laksefat / røket, gravet - Spekemat - Bolinos
15 -)

HOTELL KRISTIANSUND
R A I N B O W

H O T E L S

6509 Kristiansund N., Norway
Telefon (47) 71 57 03 00 Fax (47) 71 57 03 10

GLASSMESTER

ANTON SOLBJØR
HAUGGT. 21, 6509 KRISTIANSUND N. — TELEFON 71 56 67 60

153

us1 11 11k

Fotografen

ROGER HASSELØ

Hauggt. 15, 6509 Kristiansund N.

SKOLEGT. 10 , 6509 KRISTIANSUND N.
TELEFON 71 58 75 80 • TELEFAX 71 58 75 81

Bohus

HOPEN PÅ GOMA

Telefon 71 67 17 70

2 LANDSEM & LØFALD
ENTREPRENØR AS

11

6657 RINDAL • 71 66 56 60

ÅPEN: KL. 10-19 (15)
.1111111b.

~11111•

Coinfort

Comfort Hotel Fosna

FISKEREDSKAPSFABRIKK

Kristiansund

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

Telefon 71 57 03 00

1111.11■■■••••••..

Den norske Bank
Vi har muligheten — du har valget!
154
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Vågeveien 4,
6509 Kristiansund N.

11110"101ucutFIfi llflqffil
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Sentralbord
71 58 73 70

Nord mørskafeen A.s‘
Inneh. Inger J. og Geir Gimnes

Fosnagt. 3, 6509 Kr.sund N.

Telefon: 71 67 45 47
JONAS SNIK.. A S

ISTIANSUND
SENTRUM
-

Ser deg i By n

HOB Møre as • Postboks 750, 6501 Kristiansund
Telefon 71 67 16 11 • Fax 71 67 71 82

KLÆR FOR HELE FAMILIEN

CUBUS

NISJA STORGT. A/S
STORGATEN 2,
6509 KRISTIANSUND N.

aqee

TELEFON 71 57 25 10
GULLSMEDEN I GAGATA

MIDT I KAIBAKKEN

MAIdÅBO
Ame.
BACKER

Telefon 71 58 08 00
156

6509 KRISTIANSUND N. — TLF. 71 67 14 27

SMIA

Fiskerestaurant
Smia Restaurant og Catering AS
Fosnagt. 30b, 6509 Kristiansund
Telefon: 71 67 11 70 — Telefax: 71 67 11 58
157

Bøker /hefter til salgs
ved Nordmøre Museum

r-q)am,nee
SOUVENIR & GAVEARTIKLER
Stort utvalg i souvenirer, T-skjorter.
sten og stensmykker, flagg, merker,
skinn og kongetinn.
Kaibakken 1 — TIL 71 67 06 64

norchnøre
museum
takker
sine annonsører
for støtten

Årbøker for Nordmøre Museum 1995-1999 pr. stk.

kr 130,-

Nordmøre Museums temabok 1998:
God gedigen musikk av Odd Williamsen.
Kristiansund Symfoniorkesters historie

kr 130,-

Årbok for Nordmøre Museum 1998 og
God gedigen musikk, samlet

kr 200,-

Anita Paulsen:
Særtrykk av årbok for Nordmøre 1989:
Sundbåtan i Kristiansund 1876-1963

kr 40,-

Gjertsen, Karl Ragnar 1992: Bacalao superior -

sin espinas. Om tilvirkning av klippfisk.
(Nytt opplag av særtrykk 1999)

Svendsen, Sverre J. 1994:
Bøkkerhåndverket i Kristiansund 1865-1940
(full

kr 35,kr 250,-

. 1111 IIAMNI%

•
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GOD GEDIGEN MUSIKK
BU.. 1'1,

nominere
museum

15

Bøker /hefter til salgs
ved Nordmøre Museum
Husby, Egil 1981:
Reperbaner og repslageri i Kristiansund (innbundet)
Uinnbundet utgave

kr 100,kr 40,-

Hoem, Arne I. 1977:
Kristiansund og Nordmøre i gamle dager

kr 60,-

Mehlum, Marit Holme 1994:
Blikkenslagerhåndverket i Kristiansund

kr 30.-

Mehlum, Marit Holme 2000:
Seterbruket på Nordmøre

kr 200,-

Reperbaner og repslageri
i Kristiansund

KRISTIANSUND
OG NORDMØRE
I GAMLE DAGER

Blikkenslagerhåndverket i
Kristiansund

SETERBR1:KET
1.5

Bi?..kenskar Ar. Els,s,
1311kiii;der
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